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1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
«ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Η  φιλοσοφία του προγράμματος αφορά την εστίασή του σε ολοκληρωμένες στρατηγικές που επιδιώκουν 
την εκμετάλλευση όλων μαζί των δυνατοτήτων που αφορούν την τοπική οικονομία και την υποστήριξη του 
σε προσεγγίσεις τοπικής ανάπτυξης από τη βάση προς τη κορυφή, δίνοντας έμφαση στην ενεργό 
συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στη λήψη αποφάσεων και διαμόρφωση της πολιτικής της τοπικής 
ανάπτυξης. Η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για 
τις δυνατότητες χρηματοδότησης, σκοπό είχε ώστε τελικά το πρόγραμμα που θα κατατεθεί προς 
υλοποίηση να αποτελεί τη σύνθεση των πραγματικών αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής 
παρέμβασης και των δυνατοτήτων και προσδοκιών του τοπικού πληθυσμού. 

Η Αναπτυξιακή εταιρεία Σερρών Α.Ε. ΟΤΑ ενεργώντας ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης για την 
σχεδίαση και την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD στην προτεινόμενη περιοχή 
παρέμβασης πραγματοποίησε μία ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού στα πλαίσια 
της «εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγισης» 

Η διαδικασία του «από κάτω προς τα πάνω» σχεδιασμού περιελάβανε ανταλλαγή απόψεων και 
προβληματισμών που αφορούσαν τη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, των 
κατευθύνσεων του τοπικού παραγωγικού συστήματος, καταγραφή των προτάσεων των ιδιωτικών και 
δημόσιων φορέων αλλά και διαδικασία διαλόγου και σύνθεσης των απόψεων της μελετητικής ομάδας και 
των φορέων του για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής και του τοπικού δυναμικού. 

Στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε ένας ευρύς και οργανωμένος διάλογος μέσω 
του οποίου αφού ενημερώθηκαν οι τοπικοί φορείς και ιδιώτες για το πλαίσιο και τις δυνατότητες του 
προγράμματος, διαμορφώθηκε ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για την ανάπτυξη της περιοχής. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα και ενεργοποιήθηκε 
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της περιοχής. 

 

1.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Στον  Πίνακα 1 που ακολουθεί καταγράφεται  το σύνολο των ενεργειών διαβούλευσης στις οποίες προέβη 
ο φορέας και αφορούσαν την προετοιμασία του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα σχετίζονται με την 
προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και το περιεχόμενο  του τοπικού προγράμματος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης 

Ημ/νία 
διεξαγωγής Τόπος διεξαγωγής Είδος Φορέων 

που συμμετείχαν 
Αριθμός 

συμμετεχόντων Αντικείμενο Διαβούλευσης 

10/8/2016 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Ηράκλειας (Ηράκλεια Σερρών) Δημοσίων 18 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

24/8/2016 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Σερρών (Σέρρες) Δημοσίων 31 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

26/8/2016 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Βισαλτίας (Νιγρίτα Σερρών) 

Δημοσίων 18 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

29/8/2016 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Παπά (Χρυσό Σερρών) 

Δημοσίων 19 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

30/8/2016 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Ζίχνης (Νέα Ζίχνη Σερρών) Δημοσίων 19 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

2/9/2016 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμφίπολης (Ροδολίβος Σερρών) Δημοσίων 17 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

8/9/2016 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Σιντικής (Σιδηρόκαστρο Σερρών) Δημοσίων 18 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

25/8/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Σιντικής, στο Αμφιθέατρο του 

πρώην  Δημαρχείου Πετριτσίου, της 
Δημοτικής  Κοινότητας Πετριτσίου 

Ιδιωτικών 12 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

30/8/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Ηράκλειας, στην Αίθουσα του 
κινηματογράφου ROMEO, της  

Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας 

Ιδιωτικών 18 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 
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Ημ/νία 
διεξαγωγής Τόπος διεξαγωγής Είδος Φορέων 

που συμμετείχαν 
Αριθμός 

συμμετεχόντων Αντικείμενο Διαβούλευσης 

31/8/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Σιντικής, στο Αμφιθέατρο του 
ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου, της 

Δημοτικής Κοινότητας Σιδ/στρου 

Ιδιωτικών 17 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

1/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Ηράκλειας, στην Αίθουσα του 

Πολιτιστικού Κέντρου Σκοτούσσας 
της Τοπική Κοινότητας Σκοτούσσας 

Ιδιωτικών 12 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

1/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Νέας Ζίχνης, στην Αίθουσα του 

Πνευματικού Κέντρου της 
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ζίχνης 

Ιδιωτικών 15 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

1/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Νέας Ζίχνης, στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων της 

Δημοτικής Κοινότητας Αλιστράτης 

Ιδιωτικών 11 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

2/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Ηράκλειας, στην Αίθουσα του 

Πολιτιστικού Κέντρου της Τοπικής 
Κοινότητας Στρυμονικού 

Ιδιωτικών 9 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

5/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Βισαλτίας, στο Δημοτικό Σχολείο 

της Τοπικής Κοινότητας 
Δημητρητσίου,  

Ιδιωτικών 20 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

5/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Εμμανουήλ Παππά, στην Αίθουσα 

«ΟΡΦΕΑΣ» της Δημοτικής 
Κοινότητας Νέου Σκοπού 

Ιδιωτικών 41 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

6/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Σιντικής,  στο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ. 
Πορροϊων 

Ιδιωτικών 22 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

7/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Σερρών, στην Αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ» του 
Εμποροβιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Σερρών 

Ιδιωτικών 50 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

8/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Βισαλτίας, στην Αίθουσα του τέως 

Δημαρχείου της Τοπικής 
Κοινότητας Μαυροθάλασσας 

Ιδιωτικών 22 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

8/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Αμφίπολης, στην Αίθουσα του 

κινηματογράφου  "ΣΙΝΕ ΡΟΔΟΝ" 
της Δημοτικής Κοινότητας 

Ροδολίβους 

Ιδιωτικών 14 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

9/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Βισαλτίας, στην Αίθουσα του 
Δημαρχείου της Δημοτικής 

Κοινότητας Νιγρίτας 

Ιδιωτικών 20 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

12/9/2016 

Ενημερωτική Εκδήλωση στο Δήμο 
Εμμανουήλ Παππά, στο κτίριο του 

Σχολαρχείου της Τοπικής 
Εμμανουήλ Παπά,  

Ιδιωτικών 28 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

26/8/2016 
Αίθουσα Συσκέψεων Γραφεία 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
α.ε. ΟΤΑ 

Ιδιωτικών 5 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

4/7/2016 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Σερρών (Μεραρχίας 1,Σέρρες) 

Δημοσίων 1 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

15/7/2016 
Γραφεία Νομικού Προσώπου, 27ης 

Ιουνίου  1913, Νέο Πετρίτσι, 
Σερρών 

Δημοσίων 1 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

14/7/2016 
Γραφεία ΔΗΚΕΔΑ, Ροδολίβος  

Σερρών Δημοσίων 2 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

05/7/2016 
Γραφείο Προέδρου ΤΕΙ,  Τέρμα 

Μαγνησίας, Σέρρες Δημοσίων 2 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 4 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

Ημ/νία 
διεξαγωγής Τόπος διεξαγωγής Είδος Φορέων 

που συμμετείχαν 
Αριθμός 

συμμετεχόντων Αντικείμενο Διαβούλευσης 

12/7/2016 
Αίθουσα Συσκέψεων Γραφεία 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
α.ε. ΟΤΑ 

Ιδιωτικών 6 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

14/7/2016 
Αίθουσα Συσκέψεων Γραφεία 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
α.ε. ΟΤΑ 

Ιδιωτικών 8 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

22/6/2016 
Γραφεία κέντρου Πληροφόρησης 

Υγροτόπου Κερκίνης, Σερρών Δημοσίων 7 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

13/7/2016 
Γραφεία ΚΕΘΙΣ Νέος Σκοπός, 

Σερρών Ιδιωτικών 4 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

15/07/2016 Γραφεία Συλλόγου Κομνηνών-
Κιθαιρώνος 16, Σέρρες Ιδιωτικών 1 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

15/07/2016 
Αίθουσα Συσκέψεων Γραφεία 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
α.ε. ΟΤΑ 

Ιδιωτικών 1 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

07/07/2016 
Αίθουσα Συσκέψεων Γραφεία 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
α.ε. ΟΤΑ 

Ιδιωτικών 1 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

08/07/2016 
Αίθουσα Συσκέψεων Γραφεία 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
α.ε. ΟΤΑ 

Ιδιωτικών 1 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

04/07/2016 
Αίθουσα Συσκέψεων Γραφεία 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
α.ε. ΟΤΑ 

Ιδιωτικών 1 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

14/07/2016 
Αίθουσα Συσκέψεων Γραφεία 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
α.ε. ΟΤΑ 

Ιδιωτικών 1 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

06/07/2016 
Γραφεία Ιεράς Μητρόπολις 

Σιδηροκάστρου , Σιδηρόκαστρο, 
Σερρών 

Δημοσίων 1 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

06/07/2016 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 
Χρυσό Σερρών Ιδιωτικών 14 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

22/06/2016 
Γραφεία Ιεράς Μητρόπολις Ζιχνών 

και Νευροκοπίου, Νέα Ζίχνη, 
Σερρών 

Δημοσίων 1 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

04/07/2016 Γραφεία Ιεράς Μητρόπολις Σερρών 
και Νιγρίτας, Κύπρου 10, Σέρρες Δημοσίων 1 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

05/07/2016 
Αίθουσα Συσκέψεων Γραφεία 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών 
α.ε. ΟΤΑ 

Δημοσίων 5 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

06/07/2016 Γραφεία Αντιπεριφερειάρχη 
Σερρών Μεραρχίας 36, Σέρρες 

Δημοσίων 7 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

07/07/2016 
Αίθουσα Δημόσιας Βιβλιοθήκης, 

Ηράκλεια Σερρών Ιδιωτικών 8 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

07/07/2016 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 

Σιδηρόκαστρο Σερρών Ιδιωτικών 10 
Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

12/07/2016 Αίθουσα Δημαρχείου Νέας Ζίχνης, 
Νέα Ζίχνη Σερρών Ιδιωτικών 8 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

13/07/2016 Γραφεία Συνδέσμου, Υψηλάντου 1, 
Σέρρες, Ιδιωτικών 3 

Διαμόρφωση της στρατηγικής και 
του περιεχομένου  του  τοπικού 
προγράμματος LEADER CLLD 

 

1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι αναλυτικές περιγραφές των ενεργειών διαβούλευσης ανά κάθε 
ενέργεια διαβούλευσης ξεχωριστά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 5 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

Ημερομηνία διεξαγωγής 10/8/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ 

Αριθμός συμμετεχόντων 18 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Δημοσίων 18 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα στις προτεραιότητες 
της περιοχής αποτυπώθηκε η ανάδειξη της Γεωθερμίας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Ημερομηνία διεξαγωγής 24/8/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ 

Αριθμός συμμετεχόντων 31 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ Δημοσίων 31 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα στις προτεραιότητες 
της περιοχής καταγράφονται προτάσεις - ενέργειες που αφορούν τη βελτίωσης της 
επιχειρηματικότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Ημερομηνία διεξαγωγής 26/8/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ 

Αριθμός συμμετεχόντων 18 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Δημοσίων 18 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα στις προτεραιότητες 
της περιοχής καταγράφονται προτάσεις - ενέργειες που αφορούν τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 6 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Ημερομηνία διεξαγωγής 29/8/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ 

Αριθμός συμμετεχόντων 19 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ  
ΕΜΜ. ΠΑΠΑ Δημοσίων 19 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα στις προτεραιότητες 
της περιοχής καταγράφονται προτάσεις - ενέργειες που αφορούν τη βελτίωσης της 
επιχειρηματικότητας στην πρωτογενή παραγωγή. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Ημερομηνία διεξαγωγής 30/8/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ 

Αριθμός συμμετεχόντων 19 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ Δημοσίων 19 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα στις προτεραιότητες 
της περιοχής καταγράφονται προτάσεις - ενέργειες που αφορούν τη βελτίωσης της 
επιχειρηματικότητας στην πρωτογενή παραγωγή και η ανάδειξη της περιοχής της Αλιστράτης ως 
τουριστικός πόλος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Ημερομηνία διεξαγωγής 2/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ 

Αριθμός συμμετεχόντων 17 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Δημοσίων 17 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα στις προτεραιότητες 
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της περιοχής καταγράφονται προτάσεις - ενέργειες που αφορούν τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων και η ανάδειξη της περιοχής της του Λόφου Καστά 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Ημερομηνία διεξαγωγής 8/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ 

Αριθμός συμμετεχόντων 19 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ Δημοσίων 19 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, την 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την υλοποίηση 
κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα στις προτεραιότητες της 
περιοχής καταγράφονται προτάσεις - ενέργειες που αφορούν τον αγροτουρισμό και την αξιοποίηση 
της περιοχής ως σημείο εισόδου για τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 25/8/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 12 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (1η), ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ιδιωτικών 12 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 30/8/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 18 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (1η), ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ιδιωτικών 18 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, την 
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βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την υλοποίηση 
κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν προτάσεις -  
ενέργειες που αφορούσαν την αξιοποίηση της γεωθερμίας για παραγωγικού σκοπούς της πολιτιστικής 
ταυτότητας της περιοχής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 31/8/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 17 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (2η), ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ιδιωτικών 17 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, την 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την υλοποίηση 
κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν προτάσεις -  
ενέργειες που αφορούσαν την τουριστική  αξιοποίηση της περιοχής και των προϊόντων κτηνοτροφίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 1/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 12 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Φορείς που συμμετείχαν 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (2η), ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ιδιωτικών 12 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, την 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την υλοποίηση 
κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν προτάσεις -  
ενέργειες που αφορούν τον αγροτουρισμό και την μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.12: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 1/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 15 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (1η), ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Ιδιωτικών 15 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
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την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν 
προτάσεις που αφορούσαν την αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής της περιοχής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.13: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 1/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 11 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (2η), ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Ιδιωτικών 11 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν 
προτάσεις που αφορούσαν την αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής της περιοχής και την 
τουριστική προβολή της περιοχής του σπηλαίου Αλιστράτης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.14: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 2/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 9 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (3η), ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ιδιωτικών 9 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν 
προτάσεις -  ενέργειες που αφορούν την μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.15: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 5/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 20 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  (1η) ΔΗΜΟΣ 
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιδιωτικών 20 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
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την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν 
προτάσεις -  ενέργειες που αφορούσαν την αξιοποίηση της γεωθερμίας για παραγωγικούς σκοπούς 
στον τομέα των οπωροκηπευτικών κτλ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.16: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 5/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 41 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (1η) ΔΗΜΟΣ ΕΜ. 
ΠΑΠΑ Ιδιωτικών 41 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν 
προτάσεις -  ενέργειες που αφορούσαν αγροδιαγροφικές δράσεις, δημιουργίας συνθηκών για την 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.17: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 6/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 22 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  (3η) ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ιδιωτικών 22 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν 
προτάσεις -  ενέργειες που αφορούσαν την τουριστική  αξιοποίηση της περιοχής και των προϊόντων 
κτηνοτροφίας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.18: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 7/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 50 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ιδιωτικών 50 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 11 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκε το 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην βιομηχανική περιοχή.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.19: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 8/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 22 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (2η) ΔΗΜΟΣ 
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιδιωτικών 22 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν 
προτάσεις -  ενέργειες που αφορούσαν την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής καθώς των τοπικών 
γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.20: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 8/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 14 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ιδιωτικών 14 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα οι προτάσεις οι 
παρεμβάσεις συνέκλιναν στην βελτίωση της επιχειρηματικότητας μέσω της διασύνδεσης τομέων της 
οικονομίας όπως δράσεις για τον τουρισμό, βασικές υποδομές, μεταποίηση προϊόντων 
αγροδιατροφής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.21: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 9/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 20 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 12 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (3η) ΔΗΜΟΣ 
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιδιωτικών 20 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν 
προτάσεις -  ενέργειες που αφορούσαν την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής καθώς των τοπικών 
γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.22: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 12/9/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 28 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (2η) ΔΗΜΟΣ ΕΜ. 
ΠΑΠΑ Ιδιωτικών 28 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα καταγράφηκαν 
προτάσεις -  ενέργειες που αφορούσαν αγροδιαγροφικές δράσεις, δημιουργίας συνθηκών για την 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.23: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 26/8/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 5 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΔΠ 

Ιδιωτικών 5 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.24: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 4/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 13 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
(ΟΠΑΚΠΑ) 

Δημοσίων 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα  το ενδιαφέρον  
αποτυπώθηκε σε προτάσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, εγκαταστάσεων πρόνοιας και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.25: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 15/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΝΠΔΔ "ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ" Δημοσίων 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και 
κρατών, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα  το ενδιαφέρον  
αποτυπώθηκε σε προτάσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, εγκαταστάσεων πρόνοιας και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.26: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 14/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ 

Αριθμός συμμετεχόντων 2 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) Δημοσίων 2 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα  το ενδιαφέρον  
αποτυπώθηκε σε προτάσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, εγκαταστάσεων πρόνοιας και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.27: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 05/7/2016 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 14 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

Ομάδα/ες στόχος ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Αριθμός συμμετεχόντων 2 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΣΕΡΡΩΝ Δημοσίων 2 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα  το ενδιαφέρον  
αποτυπώθηκε σε προτάσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.28: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δ.Σ. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 12/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Αριθμός συμμετεχόντων 6 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Ιδιωτικών 6 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αφορά σε 
σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την ανάδειξη εθίμων – πολιτιστικών δρώμενων 
της περιοχής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.29: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 14/7/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Αριθμός συμμετεχόντων 8 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Ιδιωτικών 8 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά στην 
στήριξη των μικρών καλλιεργητών και την στροφή σε ένα νέο καλλιεργητικό μοντέλο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.30: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δ.Σ. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 22/06/2016 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 15 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

Ομάδα/ες στόχος ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 7 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΦΔ) ΛΙΜΝΗΣ  
ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημοσίων 7 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.31: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δ.Σ. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 13/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος 
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 4 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΘΙΣ Ιδιωτικών 4 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα  το ενδιαφέρον  
αποτυπώθηκε σε προτάσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, εγκαταστάσεων πρόνοιας και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.32: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Συνεδρίαση Δ.Σ. 

Ημερομηνία διεξαγωγής 15/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

Ν. ΣΕΡΡΩΝ "Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ" 
Ιδιωτικών 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα  το ενδιαφέρον  
αποτυπώθηκε σε προτάσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, εγκαταστάσεων πρόνοιας και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.33: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 16 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 15/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ,   «ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ» Ιδιωτικών 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα  το ενδιαφέρον  
αποτυπώθηκε σε προτάσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, εγκαταστάσεων πρόνοιας και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.34: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 07/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΛΠ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ιδιωτικών 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά στην 
στήριξη των υποδομών Αγροτουριστικού ενδιαφέροντος καθώς έχουν πληγεί οικονομικά από την 
οικονομική κρίση 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.35: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 08/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΛΠ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Ιδιωτικών 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά στην 
στήριξη των υποδομών Αγροτουριστικού ενδιαφέροντος καθώς έχουν πληγεί οικονομικά από την 
οικονομική κρίση. 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 17 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.36: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 04/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΛΠ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ιδιωτικών 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά στην 
στήριξη των υποδομών Αγροτουριστικού ενδιαφέροντος καθώς έχουν πληγεί οικονομικά από την 
οικονομική κρίση 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.37: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 14/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΛΠ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιδιωτικών 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της  τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά σε 
δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας που να αφορά υψηλά ποσοστά επιδότησης για επενδυτικά 
σχέδια με μικρούς προϋπολογισμούς, πολύ μικρών επιχειρήσεων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.38: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 06/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Δημοσίων 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, την 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την υλοποίηση 
κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά δράσεις στήριξης 
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– αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής και ενεργειών στήριξης των ευπαθών 
ομάδων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.39: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 06/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Αριθμός συμμετεχόντων 7 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ Ιδιωτικών 7 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αφορά σε 
σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την ανάδειξη εθίμων – πολιτιστικών δρώμενων 
της περιοχής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.40: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 22/06/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δημοσίων 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά 
δράσεις στήριξης – αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής και ενεργειών στήριξης 
των ευπαθών ομάδων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.41: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 04/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 1 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ 
ΝΙΓΡΙΤΑΣ Δημοσίων 1 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, την 
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βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την υλοποίηση 
κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά δράσεις στήριξης 
– αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής και ενεργειών στήριξης των ευπαθών 
ομάδων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.42: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 05/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 5 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  - ΤΟΕΒ Ιδιωτικών 5 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά σε 
απαραίτητες υποδομές της περιοχής παρέμβασης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.43: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 05/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αριθμός συμμετεχόντων 7 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δημοσίων 7 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά σε 
απαραίτητες υποδομές της περιοχής παρέμβασης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.44: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 07/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Αριθμός συμμετεχόντων 8 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ιδιωτικών 8 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, την 
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βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την υλοποίηση 
κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αφορά σε σχεδιασμό 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την ανάδειξη εθίμων – πολιτιστικών δρώμενων της περιοχής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.45: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 07/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Αριθμός συμμετεχόντων 10 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιδιωτικών 10 

Συμπεράσματα / 
Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και 
κρατών, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και 
την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αφορά 
σε σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την ανάδειξη εθίμων – πολιτιστικών 
δρώμενων της περιοχής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.46: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Ημερίδα 

Ημερομηνία διεξαγωγής 07/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Αριθμός συμμετεχόντων 8 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  ΖΙΧΝΗΣ Ιδιωτικών 8 

Συμπεράσματα 
/ Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αφορά σε 
σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την ανάδειξη εθίμων – πολιτιστικών δρώμενων 
της περιοχής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.47: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας  Σύσκεψη 

Ημερομηνία διεξαγωγής 13/07/2016 

Ομάδα/ες στόχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΛΠ 

Αριθμός συμμετεχόντων 3 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ιδιωτικών 3 
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Συμπεράσματα / 
Αποτελέσματα 

Μέσα από την διαδικασία  σύνθεσης κατά την διαβούλευση αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα – 
κατεύθυνση σύγκλισης, η  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της    τοπικής 
ταυτότητας. Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενίσχυση της 
καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και 
κρατών, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και 
την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα έγινε αναφορά 
σε απαραίτητες υποδομές της περιοχής παρέμβασης 

 

1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Η ΟΤΔ, στο διάστημα από τα μέσα  Ιουλίου έως και  14 Σεπτεμβρίου 2016, προέβη σε ομαδικές 
ενημερώσεις του τοπικού πληθυσμού, αναφορικά με τους  δυνητικούς στόχους του τοπικού προγράμματος 
και την δυνητική στρατηγική, τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική 
ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020και παράλληλα κατέγραψε το  επενδυτικό  ενδιαφέρον  
των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα η  αναπτυξιακή εταιρεία πραγματοποίησε διαβούλευση και με τους 
Επτά δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και τα δημοτικά συμβούλια αυτών, καθώς επίσης 
πραγματοποίησε και ανοιχτές σε συγκεντρώσεις σε κάθε δήμο  (κατά περίπτωση 2 ή και 3 ανοιχτές 
συγκεντρώσεις ανά Δήμο, ανάλογα με το μέγεθος του δήμου και το ενδιαφέρον)  καλύπτοντας γεωγραφικά 
το 100 % της περιοχής παρέμβασης. Οι ανοιχτές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν με την 
ευαισθητοποίηση, βοήθεια και συμμετοχή των Δήμων, τοπικών φορέων, επαγγελματικών ενώσεων κ.α. 

Αναλυτικά, η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής και του περιεχομένου του 
τοπικού προγράμματος περιλάμβανε: 

- Διαβούλευση με τα  Δημοτικά Συμβούλια των  Δήμων της προτεινομένης περιοχής 
παρέμβασης 
Το σύνολο των επτά (7) δημοτικών συμβουλίων  της περιοχής παρέμβασης, ενημερώθηκαν για 
το περιεχόμενο και την δυνητική στρατηγική του Τοπικού προγράμματος (πάντα μέσα στο πλαίσιο 
και τις  βασικές κατευθύνσεις που δόθηκαν από  την πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Μέτρο 19 του ΠΑΑ 201- 2020)  και  αποτύπωσαν στις αποφάσεις 
τους τις ανάγκες και επιθυμίες των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με το περιεχόμενο και την 
στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος.  

- Ανοιχτές  ενημερωτικές εκδηλώσεις 
Διοργανώθηκαν δεκαπέντε (15) ανοιχτές  ενημερωτικές εκδηλώσεις οι οποίες κάλυψαν 
γεωγραφικά και τους επτά δήμους της περιοχής παρέμβασης και σκοπό είχαν την ενημέρωση 
ευαισθητοποίηση – καταγραφή ενδιαφέροντος  του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. 

- Διαβούλευση με τους Φορείς που Εκπροσωπούνται στην ΕΔΠ 
Ενημερώθηκαν όλοι οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Διαχείρισης του 
Προγράμματος με σκοπό να συμβάλουν στην όσο πληρέστερη σύνταξη της Στρατηγικής του 
Τοπικού Προγράμματος και στην μεταβίβαση της πληροφορίας για το περιεχόμενο του Τοπικού 
Προγράμματος. ΗΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και οι 
υπηρεσίες της είχαν ενημερωθεί στα πλαίσια της Α΄ Φάσης της Διαβούλευσης για το περιεχόμενο 
του Προγράμματος και επίσης δεν κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει ξανά διαβούλευσης με  την ΠΕΔ 
ΚΜ, καθώς ενημερώθηκαν όλοι οι δήμοι της περιοχής παρέμβασης. 

- Επικοινωνία και συσκέψεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας με Υπηρεσίες και Τοπικούς φορείς 
Ένα μέρος  αυτών των συναντήσεων διεξήχθησαν στα πλαίσια της Α΄ Φάσης καθώς  κάποιοι από 
τους  φορείς με τους οποίους έγινε διαβούλευση στα πλαίσια της Ά φάσης, ενημερώθηκαν και για 
την στρατηγική και το περιεχόμενο του Προγράμματος, καταγράφοντας τις προτάσεις τους. 

- Ενημέρωση και καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος εκπροσώπων συλλογικών 
φορέων και ιδιωτών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Τα γραφεία της Αναπτυξιακής εταιρείας αποτέλεσαν  πηγή πληροφόρησης, αλλά και σημείο 
καταγραφής παρατηρήσεων, προτάσεων (επενδυτικού ενδιαφέροντος) και παρεμβάσεων  
γενικότερα (με τη συμπλήρωση τυποποιημένου εγγράφου), μορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο 
βασικές κατευθύνσεις και επιλογές για το πρόγραμμα. 

- Δελτία Τύπου  - Δημοσιεύσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης 
Στάλθηκαν ενημερωτικά Δελτία τύπου στου σύνολο του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου και των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνα, τοπικά κανάλια, ιστοσελίδες) που 
αφορούσαν  τόσο το Τοπικό Πρόγραμμα και το περιεχόμενό του, όσο και το πρόγραμμα των 
ενημερωτικών ανοιχτών εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του Τοπικού πληθυσμού. 

- Συνεντεύξεις τύπου σε τοπικά ενημερωτικά μέσα  
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Ο πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας συνέβαλαν στην 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού με συνεντεύξεις και 
παρεμβάσεις σε θεματικές και ενημερωτικές εκπομπές σε  τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνα, 
αλλά και με δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες. 

- Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ΟΤΑ  
Η ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας αποτέλεσε άλλον ένα σημείο διάχυσης της πληροφορίας 
για το Τοπικό Πρόγραμμα δίνοντας επίσης την  δυνατότητα υποβολής προτάσεων – επενδυτικού 
ενδιαφέροντος μέσω τυποποιημένου εγγράφου. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στις παρουσιάσεις τους τα στελέχη της αναπτυξιακής εταιρείας  - είτε 
στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, είτε στις ανοιχτές συγκεντρώσεις ανά δήμο - εξειδίκευσαν 
και παρουσίασαν, την υφιστάμενη κατάσταση και τις αναπτυξιακές δυνατότητες ανά ενότητα Καλλικρατικού 
Δήμου, δίνοντας την δυνατότητα στου συμμετέχοντες να συμβάλλουν με  πιο ολοκληρωμένο τρόπο στην 
σύνθεση της Στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος.  

Από την διαδικασία της καταγραφής και της σύνθεσης των προτάσεων και των παρεμβάσεων των 
Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς επίσης και μεμονωμένων ιδιωτών κατά την διαβούλευσης 
προέκυψε πως η από κοινού διαμόρφωση του στρατηγικού στόχου και του περιεχομένου του τοπικού 
προγράμματος - που  αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του - μπορεί να βασιστεί στο γεγονός πως μέσα 
στο γενικευμένο κλίμα της οικονομικής κρίσης οι αγροτικές περιοχές έχουν την δυνατότητα  να κάνουν 
σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης, να «καινοτομήσουν» όχι 
αποκλειστικά σε όρους «τεχνολογικούς» αλλά κυρίως σε όρους αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων 
και  να ενισχύσουν την τοπική κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές. Μέσα από την δημιουργική 
αντιπαράθεση ιδεών και την διαδικασία  σύνθεσης αυτών κατά την διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς 
και τον τοπικό πληθυσμό  - ακολουθώντας τις βασικές κατευθύνσεις της πρόσκλησης του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω 
του LEADER» - αναδείχθηκε  ως βασική συνιστώσα/ κατεύθυνση σύγκλισης, των προτάσεων ή κάτωθι: 

- Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

Με Δευτερεύουσες κατευθύνσεις 

- Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων 
- Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

της αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 
- Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 
- Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 
- Την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
- Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για τη επίτευξη κοινωνικής συνοχής 

Τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν και εξειδικεύτηκαν με λεπτομέρεια στο κεφάλαιο 3 της πρότασης του Τοπικού 
Προγράμματος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. ΟΤΑ, όπου αναλύονται με σαφήνεια οι στόχοι 
και η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος με σκοπό την μετάβαση στη περιοχή παρέμβασης του 
Τοπικού Προγράμματος «Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου». 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ) 

2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Για την εφαρμογή της ανάλυσης swot, ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση της περιοχής σύμφωνα με 
την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε. 

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης αποτελείται από το σύνολο του νομού Σερρών πλην του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Σερρών και περιλαμβάνει 7 Δήμους και 148 Δημοτικές και 
τοπικές Κοινότητες εκ των οποίων 27 χαρακτηρίζονται ως ορεινές, 80 ως μειονεκτικές και τα υπόλοιπες 41 
πεδινές σύμφωνα με αντίστοιχη οδηγία της Ε.Ο.Κ.  

Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 118.143 κατοίκους με διαφορετικές φυλετικές 
καταβολές (Ντόπιοι, Βλάχοι, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Σαρακατσάνοι, Πόντιοι).Κατά την τελευταία 10ετία 
(2001-2011) κατεγράφη μια πολύ σημαντική συρρίκνωση του πληθυσμού σε ποσοστό 19,8%. Παρά το 
γεγονός ότι τα στοιχεία των δύο απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα(καθώς υπήρξε 
διαφοροποίηση στην μεθοδολογία απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ), εντούτοις το συμπέρασμα δεν αλλάζει. Η 
πληθυσμιακή συρρίκνωση της περιοχής γίνεται ακόμη εμφανέστερη συγκρινόμενη με τις αντίστοιχες 
μεταβολές για το σύνολο του νομού που ήταν -12,2%, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ήταν 
0,5% και για το σύνολο της χώρας που ήταν -1,3%. Η μέση πυκνότητα του πληθυσμού (σύμφωνα με τα 
στοιχεία της απογραφής του 2011) ανέρχεται σε 29,9 άτομα/τετραγωνικό χιλιόμετρο σημαντικά 
χαμηλότερη από αυτή του συνόλου του νομού Σερρών (44,5 άτομα) και ακόμη χαμηλότερη απ’ αυτή της 
χώρας(81,8). Σε ότι αφορά την κατά φύλο σύνθεση διαπιστώνεται σχεδόν ισορροπία, ενώ από την 
ανάλυση των ηλικιών εξάγεται ότι ο δείκτης εξάρτησης ανέρχεται σε 0,79 και είναι εμφανώς υψηλότερος 
σε σχέση με την εξαιρούμενη περιοχή αλλά και το νομό Σερρών (0,68). Αντιστοίχως ο δείκτης γήρανσης 
είναι 2,86 και είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με το νομό (2,13) και την εκτός σχεδιασμού περιοχή. 
Επίσης σε ότι αφορά το δείκτη 35/55(ο οποίος αποτυπώνει τη σχέση πληθυσμού < 35 ετών προς το 
πληθυσμό > 55 ετών), είναι 0,64 και αρκετά χαμηλότερος από αυτόν του νομού Σερρών(0,85). Κατά τις 
προηγούμενες δεκαετίας περιοχή έχει πληγεί ιδιαίτερα από το φαινόμενο της μετανάστευσης και της 
αστυφιλίας, φαινόμενο που παρουσίασε μια τάσης αντιστροφής με σημαντικές ροές παλιννόστησης, μέχρι 
και τις αρχές της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, εντός της οποίας άρχισε και πάλι να ενισχύεται.  

Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα χαμηλό καθώς μόνο το 5,2%(ΕΛΣΤΑΤ 2011) είναι 
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ ποσοστό 60,8%(ΕΛΣΤΑΤ 2011) είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας 
ή εντελώς αναλφάβητοι. Ενθαρρυντικό ωστόσο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει μια τάση 
αναβάθμισης του μορφωτικού επιπέδου καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2001 ήταν 3,6% και 67,6% 
αντίστοιχα. Τέλος διαπιστώνεται χαμηλή εξειδίκευση και έλλειψη κατάρτισης σε νέους και γρήγορα 
εξελισσόμενους τομείς της αγοράς εργασίας. Το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης/εξειδίκευσης του πληθυσμού της περιοχής καταγράφεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα, το 
οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και γενεσιουργό αίτιο πολλών άλλων διαρθρωτικών προβλημάτων της 
περιοχής. 

Τα οικονομικά στοιχεία της περιοχής καταδεικνύουν μία σαφή οικονομική υστέρηση της περιοχής σε σχέση 
με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το σύνολο της χώρας. Ειδικότερα το κατά κεφαλή ΑΕΠ της 
περιοχής το 2011 ανήλθε στο 71% του αντίστοιχου της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και στο 55,5% του 
αντίστοιχου της χώρας.  

Ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να παίζει σημαίνοντα ρόλο στο οικονομικό προφίλ της περιοχής 
ωστόσο με μια τάση φθίνουσας πορείας. Ειδικότερα ενώ το 2001 η Ακαθάριστη αξία παραγωγής του 
πρωτογενούς τομέα αντιστοιχούσε στο 20,6% της συνολικής, η αντίστοιχη συμμετοχή του το 2011 ήταν 
11,6%(3,4% σε επίπεδο χώρας). Η μεταστροφή αυτή της παραγωγής συντελέστηκε προς όφελος του 
τριτογενούς τομέα. Για το 2011 κυρίαρχος τομέας είναι ο τριτογενής(συμπεριλαμβάνεται και ο δημόσιος 
τομέας) στον οποίο παράγεται το 74,3% της Ακαθάριστης αξίας παραγωγής, ενώ στο δευτερογενή τομέα 
παράγεται το 14,2% περίπου της ακαθάριστης αξίας παραγωγής.  

Σε όρους ωστόσο απασχόλησης ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να έχει ακόμη πιο ισχυρό ρόλο καθώς 
σε αυτόν απασχολείται το 42,8%, του απασχολούμενου οικονομικώς ενεργού πληθυσμού. Ένα επίσης 
παρόμοιο ποσοστό(42,9%) απασχολείται στον τριτογενή τομέα, ενώ το υπόλοιπο 14,3% απασχολείται 
στον δευτερογενή τομέα. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανέρχεται στο 33% του συνολικού, ποσοστό 
εξαιρετικά χαμηλό, όταν το αντίστοιχο σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας είναι 41% και σε επίπεδο χώρας 
42,4%.  

Οι κυριότερες καλλιέργειες της περιοχής είναι ετήσιες και ειδικότερα σιτηρά, καλαμπόκια, βαμβάκι, μηδική, 
ηλίανθος, ρύζι και πατάτες. Σε ότι αφορά την δενδροκομία, κυρίαρχή θέση έχει η ελιά και η κερασιά. Επίσης 
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σε συγκεκριμένες περιοχές(κυρίως Βισαλτία και Αλιστράτη) υπάρχουν αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις 
αμυγδαλιών και ροδιών. Ως τοπικά γεωργικά προϊόντα μπορούν να χαρακτηρισθούν τα κεράσια, τα 
φασόλια, η πατάτα, οι ελιές, το ρύζι, τα φιστίκια καθώς και τα ανθοκομικά φυτά που ως επί το πλείστον 
παράγονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής. Σημαντική προσπάθεια γίνεται τα τελευταία χρόνια 
για στροφή στη βιολογική γεωργία με έμφαση κυρίως σε βιολογικό λάδι και ελιές, κρασί, οπωροκηπευτικά, 
σιτηρά, καλαμπόκι, βαμβάκι, τεύτλα και μηδική.  

Αναφορικά με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις το μέσο μέγεθος της τοπικής γεωργικής εκμετάλλευσης είναι 
63 στρμ. και είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της χώρας (48,5 στρμ). Σημαντικό διαρθρωτικό πρόβλημα 
του γεωργικού τομέα είναι ο πολυτεμαχισμός των εκμεταλλεύσεων, καθώς η μέση εκμετάλλευση 
αποτελείται από 6 αγροτεμάχια με μέγεθος που φθάνει μόλις τα 10 στρμ. ανά τεμάχιο. Επίσης πρόβλημα 
αποτελεί η χαμηλός βαθμός διασποράς καλλιεργειών γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη έκθεση 
των εκμεταλλεύσεων σε αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις και στις συνθήκες της αγοράς. Όσον 
αφορά την κτηνοτροφία η περιοχή διατηρεί παράδοση στους κλάδους της εκτατικής αιγοτροφίας, 
προβατοτροφίας και βοοτροφίας κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσεται και ο κλάδος της εντατικής εκτροφής σταβλισμένων βοοειδών και αιγοπροβάτων. Σε 
επίπεδο χωροθέτησης ισχυροί θύλακες βοοτροφίας είναι οι περιοχές της Ηράκλειας, Εμμ. Παππά, 
Κερκίνης και των Σερρών(στους οικισμούς πέριξ της πόλης), προβατοτροφίας οι περιοχές Ηράκλειας, 
Αλιστράτης, Νέας Ζίχνης, Κερκίνης, Πετριτσίου, Σιδηροκάστρου, Ορεινής και Σερρών(στους οικισμούς 
πέριξ της πόλης), Εμμ. Παππά και Στρυμόνα, αιγοτροφίας οι περιοχές Σερρών(στους οικισμούς πέριξ της 
πόλης), Ορεινής, Νιγρίτας, Αμφίπολης και Σιδηροκάστρου και χοιροτροφίας οι περιοχές Κερκίνης, 
Σιδηροκάστρου, Πετριτσίου και Εμμ. Παππά.  

Σε ότι αφορά τη πτηνοτροφία αναπτύσσεται κυρίως στις περιοχές Στρυμόνα, Σκουτάρεως και Ν. Ζίχνης. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η παρουσία λοιπών εκτροφών (κουνέλια και της μελισσοκομίας). 

Τέλος υπάρχει μια ποικιλία προϊόντων με μικρή παρουσία αλλά αξιοσημείωτη δυναμική όπως τα 
βουβαλοτροφικά, τα αρωματικά φυτά, η αρώνεια, τα βατόμουρα, η σπιρουλίνα, και τα μανιτάρια.  

Τα κυριότερα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι το κρέας, γάλα, τυρί, ντόπια λουκάνικα, αλλά με χαμηλό βαθμό 
τυποποίησης.  

Ο βαθμός μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων ποικίλει σημαντικά. Προϊόντα για τα οποία καταγράφεται 
σημαντική μεταποιητική διαδικασία και δραστηριότητα είναι η ζάχαρη, το βαμβάκι, η τομάτα, το ρύζι, το 
βιοντίζελ, η ελιά(κυρίως λάδι), τα αμπελοοινικά(κρασί), οι ξηροί καρποί, το αγελαδινό γάλα(κυρίως φρέσκο 
γάλα και γιαούρτι) και τα φρούτα(κυρίως μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού). Από αυτά σε φθίνουσα πορεία 
είναι η ζάχαρη, η τομάτα, και το βαμβάκι, ενώ σε αύξουσα η ελιά(κυρίως λάδι), το ρύζι, το αγελαδινό 
γάλα(κυρίως φρέσκο γάλα και γιαούρτι), τα αμπλεοοινικά(κρασί), το βιοντίζελ και οι ξηροί καρποί. 
Μεταποιητική υστέρηση αντίθετα παρατηρείται στο κρέας, στο αιγοπρόβειο γάλα και το μέλι(με αυξητική 
όμως τάση).  

Σε ότι αφορά την εμπορία των τοπικών αγροτικών προϊόντων υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη 
φύση του προϊόντος. Σε προϊόντα εκτατικής φύσης των οποίων οι τιμές επηρεάζονται περισσότερο από 
τη διεθνή συγκυρία(χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση) όπως τα σιτηρά, καλαμπόκι και βαμβάκι, η διάθεση 
γίνεται κυρίως μέσω ενδιάμεσων χονδρεμπόρων. Το ρύζι αποτελεί ειδική περίπτωση καθώς διατίθεται 
κυρίως για τυποποίηση – μεταποίηση σε μονάδες μεταποίησης της περιοχής. Τα οπωρολαχανικά – 
κηπευτικά, σε μεγάλο βαθμό διατίθενται σε ενδιάμεσους, ωστόσο υπάρχει μεγάλο ποσοστό διάθεσης 
απευθείας στους καταναλωτές μέσω υπαίθριων αγορών ή σε τοπικά καταστήματα πώλησης 
οπωρολαχανικών. Τα ενεργειακά φυτά(Ηλίανθος και ελαιοκράμβη) διατίθενται συμβολαιακά σε 
βιομηχανίες βιοντίζελ. Το αγελαδινό γάλα διατίθεται στη μεγάλη πλειοψηφία του απευθείας στις δύο 
γαλακτοβιομηχανίες της περιοχής, ενώ το αιγοπρόβειο κατά βάση σε επιχειρήσεις μεταποίησης εκτός της 
περιοχής. Τα όσπρια και οι ξηροί καρποί, διατίθενται είτε σε τοπικούς τυποποιητές – μεταποιητές, είτε σε 
τοπικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου και υπαίθριες αγορές. Το λάδι διατίθεται κυρίως μέσω των 
ελαιοτριβείων ή απευθείας σε καταναλωτές σε μορφή χύμα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια 
στροφή στην τυποποίηση του και διάθεση του στη λιανική σε τυποποιημένη μορφή. Κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και με το κρασί όπου η χύμα και ανεξέλεγκτη διάθεση τείνει να περιορίζεται και να αυξάνει η 
τυποποίηση μέσω ποιοτικής εμφιάλωσης με προσανατολισμό και τις αγορές του εξωτερικού.  

Ειδικότερα στα είδη διατροφής μια σημαντική προοπτική αποτελεί η τάση για βραχύτερες εφοδιαστικές 
αλυσίδες.  

Η δασοπονία εμφανίζει ελάχιστη συμμετοχή στη διαμόρφωση του εισοδήματος του πρωτογενή τομέα αν 
αναλογιστεί κανείς ότι το 43% της έκτασης της περιοχής παρέμβασης καλύπτεται από δάση. 
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Επίσης αξιοσημείωτης κλίμακας εσωτερική αλιεία αναπτύσσεται στην περιοχή της Κερκίνης, όπου 
δραστηριοποιούνται περίπου 350 αλιείς και αλιεύουν περίπου 480 τόνους ψάρια ετησίως.  

Σε ότι αφορά την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα, ο μέσος όρος απασχολούμενων ανά εκμετάλλευση 
ανέρχεται σε 1,6 άτομα, ενώ οι κατά αποκλειστικό και κύριο επάγγελμα απασχολούμενοι στον πρωτογενή 
τομέα αντιστοιχούν σε ποσοστό 84% του συνόλου το οποίο θεωρείται εξαιρετικά υψηλό.   

Στο δευτερογενή τομέα η δραστηριότητα παρουσιάζεται περιορισμένη καθώς σε αυτόν παράγεται το 
14,2% περίπου της ακαθάριστης αξίας παραγωγής. Σε ότι αφορά τους επιμέρους κλάδους κυριαρχούν 
δύο, αυτός της μεταποίησης και των κατασκευών. Την τελευταία 5ετία πολύ μεγάλη συρρίκνωση σημείωσε 
ο κλάδος των κατασκευών, ενώ δραστηριότητες που παρουσιάζουν αξιόλογη δυναμική είναι :  η 
μεταποίηση αγροτικών και δασικών προϊόντων (με έμφαση σε τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής), η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η ζαχαροπλαστική, η παρασκευή μπουγάτσας και η κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων (κατασκευών, σωληνώσεων, εξαρτημάτων κλπ).  

Ο τριτογενής τομέας(συμπεριλαμβάνεται και ο δημόσιος τομέας) είναι κυρίαρχος στην περιοχή καθώς σε 
αυτόν παράγεται το 74,3% της Ακαθάριστης αξίας παραγωγής. Στην περιοχή μελέτης   

έχουν καταγραφεί περίπου 5.670 επιχειρήσεις οι περισσότερες εκ’ των οποίων(2.978) δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο του Λιανικού εμπορίου και σε αυτόν των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης(1298). Την 
τελευταία 5ετία ο κλάδος του λιανικού εμπορίου παρουσίασε σημαντική συρρίκνωση, ενώ αυτός των 
υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης παρουσίασε αξιοσημείωτη σταθερότητα.  

Η τουριστική υποδομή φιλοξενίας παρουσιάζει χωρική ανομοιομορφία, σημειακές ελλείψεις από άποψης 
ποσότητας, αλλά και μια διαχρονική τάση αναβάθμισης από άποψης ποιότητας.  

Συγκεκριμένα υπάρχουν 51 καταλύματα συνολικής δυναμικότητας 1800 κλινών εκ’ των οποίων το 90% 
συγκεντρώνεται σε τέσσερις περισσότερο δημοφιλείς τουριστικά περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή της 
λίμνης Κερκίνης (29,2% των κλινών), στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Σερρών(32,5% των κλινών) 
στο Άγκιστρο(17% των κλινών) και το Σιδηρόκαστρο (15,8% των κλινών). Όσον αναφορά την εστίαση 
υπάρχει επαρκές δίκτυο επιχειρήσεων που προσφέρουν ποιοτικό φαγητό, με μια τάση αναβάθμισης των 
υποδομών, εξακολουθώντας όμως να υπάρχουν αδυναμίες τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και σε 
επίπεδο συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος κατά τη τελευταία 15ετία (ειδικότερα χάρη σε 
παρεμβάσεις στα πλαίσια της Γ΄ προγραμματικής περιόδου) αναπτύσσονται δραστηριότητες εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού οι οποίες προσελκύουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών στην περιοχή. 

Σε ότι αφορά λοιπές τουριστικές υποδομές και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις υψηλού τουριστικού 
ενδιαφέροντος ξεχωρίζουν τα Ιαματικά λουτρά Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου, ο αρχαιολογικός χώρος της 
Αμφίπολης, το τύμβος καστά στην Αμφίπολη, ο αρχαιολογικός χώρος Τερπνής, τα οχυρά Ρούπελ και 
Ιστίμπεη, το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά, το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και το κωπηλατικό κέντρο 
Πεθελινού. Επίσης υπάρχουν δεκάδες μουσεία με κυριότερο το αρχαιολογικό μουσείο της Αμφίπολης και 
δεκάδες μοναστήρια και εκκλησίες τουριστικού ενδιαφέροντος με κυριότερες την Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου, την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας και το Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου 
Ακριτοχωρίου.   

Οι σημαντικότεροι φυσικοί πόροι της περιοχής είναι το ορεινό δασικό τοπίο, το υδάτινο δυναμικό και η 
βιοποικιλότητα των υγροτόπων και του δασικού οικοσυστήματος. Στην περιοχή απαντώνται 4 σημαντικοί 
υγρότοποι : η λίμνη Κερκίνη, ο ποταμός Αγγίτης, η πρώην λίμνη Αχινού και το Δέλτα του ποταμού 
Στρυμόνα. Απ’ αυτούς η λίμνη Κερκίνη και το Δ. Στρυμόνα αποτελούν περιοχές του δικτύου NATURA 
2000. Στους ορεινούς όγκους Μπέλλες, Ορβήλου, Λαϊλιά, Μενοικίου και Παγγαίου απαντώνται πυκνά δάση 
οξιάς, δασικής Πεύκης και δρυός σημαντικής παραγωγικής ικανότητας. Οι κορυφές του Παγγαίου Όρους 
και ένα τμήμα του Μενοικίου εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000 ως τόποι κοινοτικού ενδιαφέροντος 
(ΤΚΕ) και ως ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ), ενώ η τοποθεσία Μπαλτά Τσαϊρ  στο δάσος Λαϊλιά, έχει 
ανακηρυχτεί διατηρητέο μνημείο της φύσης. Στο Παγγαίο υφίστανται 5 καταφύγια θηραμάτων, ενώ σε πολύ 
κοντινή απόσταση βρίσκεται το Σπήλαιο της Αλιστράτης. 

Η γεωγραφική θέση της περιοχής θεωρείται στρατηγική καθώς : α) αποτελεί τη βασική σιδηροδρομική 
πύλη στον Πανευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Διάδρομο IV, Βερολίνου, Νυρεμβέργης, Πράγας, 
Μπρατισλάβας, Βουδαπέστης, Κωστάντζας, Θεσ/νίκης και προβλέπεται η δημιουργία Κόμβου 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, β) αποτελεί τον βασικό δίαυλο σύνδεσης ανάμεσα στους 
βασικούς οδικούς άξονες των χωρών τις Ανατολικής Ευρώπης, για την μεταφορά ανθρώπων και 
προϊόντων στις διεθνείς αγορές, από τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, και γ) αποτελεί 
σημαντικό κόμβο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αέριου, καθώς από την περιοχή διέρχεται 
ο αγωγός Φυσικού Αερίου υψηλής πίεσης καθώς και γραμμή μεταφοράς ενέργειας υπερυψηλής Τάσης. 
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Η σύνδεση με σημαντικά αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Δράμα, Σέρρες) και το εξωτερικό (Βουλγαρία) είναι 
αρκετά ικανοποιητική και αναβαθμίζεται σταδιακά και γρήγορα με την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της 
Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα. 

Σχετικά με τις συνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις της περιοχής, η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει δύο 
μεγάλες χωρικές ενότητες (υποπεριοχές)με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη υποπεριοχή 
γεωγραφικά καταλαμβάνει το βόρειο, ανατολικό και έως νότιο τμήμα του Νομού Σερρών και χαρακτηρίζεται 
από πληθώρα φυσικών πόρων, περιοχές φυσικού κάλους και παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον 
τομέα τουριστικής ανάπτυξης. Η δεύτερη υποπεριοχή καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα του νομού όπου 
παρουσιάζει καθαρά αγροτικό χαρακτήρα, διαθέτει πλούσιους εδαφικούς πόρους και αποτελεί βασικό 
τροφοδότη αγροτικών προϊόντων για το σύνολο του νομού  και φυσικά την υπόλοιπη περιοχή 
παρέμβασης.  

Εμπορευματικό και εργασιακό κέντρο για τις περισσότερες περιοχές του νομού είναι οι Σέρρες. Όμως λόγω 
της γειτνίασης του νομού με μεγάλα κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη υπάρχει προς αυτήν μεγάλη 
εμπορευματική ροή και μετακίνηση για εργασία. Το ίδιο συμβαίνει και με την νοτιοανατολική πλευρά του 
νομού που γειτνιάζει με τον νομό Δράμας όπου οι κάτοικοι μοιράζονται μεταξύ δύο νομών τις κοινωνικές 
υπηρεσίες και την αγορά εργασίας.  

Σε ότι αφορά το οικιστικό απόθεμα στην περιοχή υπάρχουν 192 οικισμοί, εκ’ των οποίων οι 27 είναι 
χαρακτηρισμένοι ως ορεινοί και οι 80 ως μειονεκτικοί.  

Όσον αφορά την τεχνική υποδομή το εσωτερικό οδικό δίκτυο των πεδινών και ημιορεινών περιοχών 
θεωρείται καλής πυκνότητας, ωστόσο σε αρκετά σημεία υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων κυρίως σε ότι 
αφορά διαπλατύνσεις και βελτιώσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Αντίθετα στις ορεινές κοινότητες 
του βορειοανατολικού τόξου της προτεινόμενης περιοχής παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις στην 
συνδεσιμότητα και επικοινωνία μεταξύ των οικισμών. Επίσης σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στον άξονα 
Πετριτσίου - Άνω Ποροΐων που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής ενώ επίσης 
είναι ο άξονας που ενώνει το Κιλκίς με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Προμαχώνα. Το δίκτυο των 
αγροτικών δρόμων χρειάζεται βελτίωση σε ότι αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ενώ το δασικό δίκτυο 
είναι περιορισμένο και κατασκευάσθηκε χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό.  

Η ύδρευση είναι ικανοποιητική σε όλους τους οικισμούς καθώς υπάρχουν υδρευτικά δίκτυα με επάρκεια 
νερού με εξαίρεση το Δ.Δ. Κ. Μητρούση του Δήμου Σερρών όπου προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις για 
την επίλυση του προβλήματος. Όσον αφορά την αποχέτευση η αναγκαιότητα που επισημαίνεται είναι η 
κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού (π.χ υπάρχει έτοιμη μελέτη για τον Δήμο Εμ. Παππά) ή η 
αποκατάσταση και λειτουργία υφιστάμενων (π.χ. Βισαλτία, Ν. Ζίχνη) διότι τα λύματα καταλήγουν σε 
χείμαρρους και ρέματα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή παρέμβασης. 
ενώ σε πολλούς οικισμούς είναι σε εξέλιξη μελέτες και έργα αποχέτευσης όπως (π.χ  Ροδολίβος, Νιγρίτα, 
Τερπνή, Ν. Ζίχνη, Σ.Σ. Αγγίστας, Αμφίπολης).  

Σε ότι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια μέσω της 
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και της έναρξης λειτουργίας του ΧΥΤΥ (χώρος υγειονομικής ταφής 
Υπολειμμάτων) Σερρών. Η ενεργειακή υποδομή είναι ικανοποιητική (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, 
γεωθερμία) όπως και τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιών. 

Η επιβάρυνση της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι σχετικά περιορισμένη και οφείλεται κυρίως στην 
ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων οικισμών και κτηνοτροφικών μονάδων, στην αλόγιστη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων καθώς και στην υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος.  

Οι κοινωνικές υποδομές είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. Στην υγεία και πρόνοια, οι ανάγκες της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης εξυπηρετούνται από τα 8 κέντρα υγείας, τα 46 περιφερειακά Ιατρεία και τα 98 
αγροτικά Ιατρεία που βρίσκονται στην περιοχή, ενώ η δευτεροβάθμια περίθαλψη παρέχεται από το Γενικό 
Νοσοκομείο Σερρών. Αντίστοιχα στην εκπαίδευση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο καλύπτεται από 70 
νηπιαγωγεία και 53 δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στην περιοχή, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο 
καλύπτεται από 23 γυμνάσια και λύκεια και 2 ΙΕΚ που λειτουργούν στην περιοχή, και σε τριτοβάθμιο 
επίπεδο καλύπτεται από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΦΑΑ του πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Ανοιχτοί χώροι άθλησης υπάρχουν σε όλα τα Δ.Δ. ενώ στους μεγαλύτερους οικισμούς υπάρχουν και 
κλειστά γυμναστήρια. Επίσης λειτουργούν 2 δημοτικοί κινηματογράφοι, 2 βιβλιοθήκες, 9 φιλαρμονικές και 
16 πολυχώροι.  

Από άποψη πολιτιστικής κληρονομιάς η περιοχή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
της είναι ο πολυπολυτισμικός της χαρακτήρας με κατοίκους διαφορετικών φυλετικών καταβολών. Ο 
χαρακτήρας αυτός αντανακλάται στον πλούτο και το εύρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραδόσεων 
και ανθρωπογενών πολιτιστικών στοιχείων που μπορεί να εντοπίσει κανείς διάσπαρτα στην περιοχή. 
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Αιχμή των πολιτιστικών  εκδηλώσεων της περιοχής είναι τα «Αναστενάρια» τα οποία έχουν πανελλήνια 
και διεθνή εμβέλεια.   

 

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΑΠΕΙΛΕΣ) 

2.2.1 Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες της περιοχής 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφικής ανάλυσης που προηγήθηκε, τα στοιχεία που θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν ως πλεονεκτήματα της περιοχής είναι τα εξής :  

Σε ότι αφορά τη δημογραφία και το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, χαρακτηρίζεται από έντονη 
πολυπολυτισμικότητα (πολλές διαφορετικές φυλές : Ντόπιοι, Βλάχοι, Πόντιοι, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, 
Σαρακατσάνοι), γεγονός που συμβάλει στη διατήρηση της πολιτισμικής παράδοσης και της διαρκούς 
ώσμωσης μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αναφορές που μέσα από τη διαρκή 
αλληλεπίδραση παράγει και προάγει, συνθέσεις και εξελικτική πρόοδο σε πολιτισμικό, κοινωνικό και 
επιχειρηματικό επίπεδο.  

Ένα επίσης ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής είναι η αυξητική τάση 
του αριθμού ατόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(από 3,6% σε 5,2% στην τελευταία 10ετία). Το ανθρώπινο 
αυτό δυναμικό μπορεί να λειτουργήσει ευκολότερα ως αγωγός νέων ιδεών και καινοτομιών στην περιοχή.  

Σε ότι αφορά την οικονομία της περιοχής, ισχυρό της σημείο είναι ο πρωτογενής της τομέας παρά την τάση 
φθίνουσας πορείας του. Η καλλιεργητική παράδοση, ο σχετικά μεγάλος κατά κεφαλή κλήρος, τα 
εδαφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά ευνοούν την ανάπτυξη μιας σειράς προϊόντων φυτικής 
παραγωγής ευρύτερης κλίμακας(σιτηρά, καλαμπόκια, βαμβάκι, μηδική, ηλίανθος) και άλλα με ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (πατάτα, ρύζι, κεράσια, ελιές,  όσπρια, ανθοκομικά φυτά). Αξιοσημείωτη είναι η 
προσπάθεια για στροφή στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και τις ενεργειακές καλλιέργειες. 

Αρκετά ανεπτυγμένη εμφανίζεται η κτηνοτροφική δραστηριότητα με ιδιαίτερη παράδοση στους κλάδους 
της βοοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας. Η ελεύθερη δραστηριότητα ασκείται κυρίως σε ορισμένες ορεινές 
και μειονεκτικές περιοχές, ενώ τελευταία αναπτύσσεται και η εντατική εκτροφή σταβλισμένων βοοειδών 
και αιγοπροβάτων. Τα τελευταία χρόνια σημαντική είναι η παρουσία λοιπών εκτροφών (κουνέλια, 
θηράματα) της μελισσοκομίας και προϊόντων με ανερχόμενη δυναμική(βουβαλοτροφικά, αρωματικά, 
σπιρουλίνα, μανιτάρια κλπ).  

Ιδιαίτερα δυναμικό στοιχείο αποτελεί η αυξητική τάση στην μεταποίηση και τυποποίηση ορισμένων 
τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής(λάδι, ρύζι, αγελαδινό γάλα, κρασί, ξηροί καρποί), η παράδοση στη 
ζαχαροπλαστική και το brand name στην παρασκευή μπουγάτσας.  

Επιπλέον ισχυρό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι δυναμική ανάπτυξη στις ΑΠΕ και ιδιαίτερα της αιολικής 
ενέργειας.  

Αξιόλογη είναι η δραστηριότητα του υπαίθριου τουρισμού στο βορειοανατολικό τμήμα κυρίως της 
προτεινόμενης περιοχής(περιοχή λίμνης Κερκίνης – Αγκίστρου – Σιδηροκάστρου – ευρύτερη περιοχή 
Σερρών), με ποιοτικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο υποδομής, σημαντικό μέγεθος τουριστικών ροών και 
δυνατό brand name(κυρίως η Κερκίνη).   

Οι πλούσιοι τουριστικοί πόροι (ιστορικοί χώροι και μνημεία, μονές, οικισμοί αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, 
φυσικά τοπία, θέρετρα) αποτελούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στοιχείο της περιοχής. 

Εξαιρετικό πλεονέκτημα είναι η παρουσία αξιόλογου τοπίου και φυσικών – περιβαλλοντικών πόρων 
(μορφολογία εδάφους, υδάτινο – γεωθερμικό, δυναμικό, δασικά συμπλέγματα, φυσικά οικοσυστήματα). 

Μοναδικό πλεονέκτημα αποτελεί η γεωγραφική της θέση η οποία σε συνδυασμό με την ικανοποιητική 
σύνδεση και επικοινωνία με σημαντικά αστικά κέντρα και εξωτερικές αγορές και τη λειτουργία της ως 
στρατηγικού κόμβου μεταφοράς ενέργειας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. 
Το πλεονέκτημα αυτό καθίσταται ισχυρότερο με την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας 
Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα.  

Τέλος ικανοποιητικό είναι το επίπεδο των επικοινωνιακών και οικιστικών υποδομών και των υποδομών 
υγείας και εκπαίδευσης, ενώ η λειτουργία του ΧΥΤΥ αναβαθμίζει σταδιακά και τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων.   

Στα παραπάνω πλεονεκτήματα αντιπαρατίθενται μια σειρά από εσωτερικές αδυναμίες. Αυτές εντοπίζονται 
στα εξής :  

Σε ότι αφορά τη δημογραφία και το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, αποτυπώνεται μια σοβαρή 
δημογραφική αποδυνάμωση με απώλεια του 1/5 του πληθυσμού την τελευταία 10ετία, αρκετά γερασμένος 
πληθυσμός με αυξητικές τάσεις και ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.   
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Σε ότι αφορά την οικονομία της περιοχής, οι σημαντικότερες αδυναμίες είναι η διαχρονική κατά κεφαλή 
οικονομική υστέρηση, το μικρό ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, η σημαντική εξάρτηση της 
τοπικής οικονομίας από την αγροτική παραγωγή, η χαμηλή παραγωγικότητα κυρίως στον πρωτογενή 
τομέα, οι εξαιρετικά ασθενείς γεωργικές διαρθρώσεις σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής, ο 
πολυτεμαχισμός του κλήρου και ο υψηλός βαθμός εξάρτησης του αγροτικού εισοδήματος από τις 
επιδοτήσεις της ΚΑΠ. Επιπλέον αδυναμία αποτελεί ο χαμηλός βαθμός μεταποίησης σημαντικής μερίδας 
τοπικών αγροτικών προϊόντων, η χαλαρή σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τους άλλους τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας και η υποτυπώδης διαχείριση και αξιοποίηση του δασικού πλούτου της 
περιοχής.  

Τα ανωτέρω συνοδεύονται από αντίστοιχη κρίση στην ηλικιακή διάρθρωση των  απασχολούμενων στον 
πρωτογενή τομέα που εκφράζεται διαχρονικά με την απομάκρυνση των ενεργών ηλικιών και τη γήρανση 
των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων. 

Σημαντικό μειονέκτημα επίσης αποτελεί η μικρή συμμετοχή του δευτερογενή τομέα και της μεταποίησης 
στο συνολικό τοπικά παραγόμενο προϊόν και αντιστοίχως η μεγάλη αναλογικά συμμετοχή του τριτογενούς 
τομέα σε αυτό, προερχόμενη όμως κυρίως από κλάδους που βρίσκονται σε φάση συρρίκνωσης όπως του 
λιανικού εμπορίου και των διοικητικών υπηρεσιών. Η τομεακή αυτή διάρθρωση συνδέεται και μια ακόμη 
διαρθρωτική αδυναμία της παραγωγικής βάσης που είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός πολύ μικρών 
επιχειρήσεων μικρής οικονομικής και λειτουργικής ισχύος.  

Επίσης σημειώνεται χαμηλός βαθμός κινητοποίησης των ιδιωτικών κεφαλαίων και σοβαρός σκεπτικισμός 
και διστακτικότητα στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ειδικότερα στα πλαίσια του 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος υψηλής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας που επικρατεί συνολικά στη 
χώρα.    

Σημειακές ελλείψεις παρατηρούνται στην τουριστική υποδομή χωρικών ενοτήτων με ιδιαίτερο τουριστικό 
ενδιαφέρον(Αμφίπολη, Αλιστράτη), ενώ σημαντικά περιθώρια υπάρχουν σε ότι αφορά στη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σε ολόκληρο το τουριστικό σύστημα της περιοχής 

Δυσμενείς περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις προκαλούνται από την γεωργική και αστική δραστηριότητα 
(ανορθολογική αξιοποίηση βοσκοτόπων και υδάτινου δυναμικού, μη ικανοποιητική κατάσταση στη 
διαχείριση  απορριμμάτων και λυμάτων, αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων).  

Επίσης σοβαρή αδυναμία αποτελεί η μηδαμινή (σε σχέση με τις δυνατότητες) αξιοποίηση της γεωγραφικής 
θέσης της περιοχής.  

Στις αδυναμίες προστίθενται οι ελλείψεις που παρατηρούνται στη συνδεσιμότητα των ορεινών οικισμών 
του βορειοανατολικού τόξου, οι ελλείψεις στις υποδομές αποχέτευσης αρκετών οικισμών και οι ελλείψεις 
σε υποδομές πολιτισμού και πρόνοιας.  

 

2.2.2 Ευκαιρίες & Απειλές για την περιοχή 

Έχοντας αποτυπώσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της περιοχής μπορούμε να αναλύσουμε τις 
αναπτυξιακές ευκαιρίες και τις απειλές οι οποίες υπεισέρχονται αποφασιστικά στον τοπικό αναπτυξιακό 
σχεδιασμό.   

Οι σημαντικότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες της περιοχής συνοψίζονται στις εξής :  

Η ενεργοποίηση – κινητοποίηση του αξιοσημείωτου αριθμού και με αυξητική τάση ανθρώπινου δυναμικού 
υψηλής ποιότητας και προσόντων(τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω) ως ηγέτες και οδηγούς στην τοπική 
οικονομία και κοινωνία. Το ανθρώπινο αυτό δυναμικό(του οποίου η δεξαμενή τροφοδοτείται προϊόντος του 
χρόνου τόσο από την υψηλότερη προσλαμβάνουσα εκπαίδευση των γηγενών όσο και από όσους 
σπούδασαν, εργάζονταν και πλέον επιστρέφουν με αυξανόμενο ρυθμό τα τελευταία χρόνια από την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη) μπορεί να λειτουργήσει ευκολότερα ως αγωγός νέων ιδεών και καινοτομιών στην 
περιοχή.  

Η κινητοποίηση – δραστηριοποίηση του ηλικιωμένου πληθυσμού μέσα από δράσεις – ενέργειες «ενεργού 
γήρανσης» με αποτέλεσμα την προστιθέμενη αξία σε τοπικό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.  

Σε ότι αφορά την οικονομία σημαντικές ευκαιρίες προέρχονται από τη συνέχιση του ευνοϊκού 
προγραμματικού πλαισίου χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων και άλλων ενισχύσεων της 
περιόδου 2014 – 2020, από τη σημαντική άνοδο του βιοτικού επιπέδου γειτονικών κρατών με υπαρκτή ή 
δυνητική με την προτεινόμενη περιοχή αλληλεπίδραση(Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ), από τις τάσεις 
ωρίμανσης της τουριστικής ζήτησης(εγχώριας και εξωτερικής) για ποιοτικές υπηρεσίες και εναλλακτικά 
τουριστικά προϊόντα, από τις δυνατότητες αξιοποίησης της τάσης ενίσχυσης της ζήτησης για τοπικά 
προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας με αυξημένη τυποποίηση(κυρίως αγροδιατροφής), από τη δυναμική 
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ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας(σπιρουλίνα, αρωματικά, 
βουβαλοτροφικά, μέλι), από την εφαρμογή δράσεων αξιοποίησης του πλούσιου δασικού δυναμικού και 
από την περαιτέρω αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και ΑΠΕ.  

Σημαντική ευκαιρία αποτελεί η σταδιακά αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της ηγεσίας του τόπου σε σχέση 
με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η συνειδητοποίηση της τεράστιας αναγκαιότητας για την ορθολογική 
διαχείριση των απορριμμάτων, των λυμάτων, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων και η ύπαρξη 
χρηματοδοτικών δράσεων και εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που αποτελούν 
διαρκή απειλή για το φυσικό πλούτο της περιοχής.   

Η αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της περιοχής, ως πύλης με τις χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, με την ολοκλήρωση έργων εθνικής εμβέλειας (του κάθετου άξονα της Εγνατίας 
Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα και την αναβάθμιση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης) παρουσιάζεται ως 
μοναδική ευκαιρία για την περιοχή. Ως συνεπακόλουθη ευκαιρία αναδεικνύεται η ενίσχυση του ρόλου της 
περιοχής ως ενεργειακού κόμβου με τη διέλευση του αγωγού TAP και η ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης 
με τη Θεσσαλονίκη ως φυσική συνέπεια του κάθετου άξονα της Εγνατίας.  

Τέλος ως εξαιρετικές ευκαιρίες αποτελούν οι σχεδιαζόμενες υποδομές ευρύτερης σημασίας όπως 
τουριστικές υποδομές υψηλής κλίμακας και ποιότητας στην Αμφίπολη, η δημιουργία λιμανιού στην 
Αμφίπολη και η Σιδηροδρομική Εγνατία.  

Από την άλλη πλευρά, εντοπίζονται μια σειρά από απειλές, ικανές να εξουδετερώσουν τα πλεονεκτήματα 
και να ακυρώσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και οι οποίες προέρχονται τόσο από εξωτερικούς όσο 
και από ενδογενείς παράγοντες. 

Η σημαντικότερη απειλή είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού της 
περιοχής μέσω της μετανάστευσης και της ενίσχυσης του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων(brain 
drain) και η περαιτέρω αύξηση του γερασμένου πληθυσμού σε επίπεδα που να υπονομεύουν την ομαλή 
οικονομική και κοινωνική συνέχεια της περιοχής.  

Σημαντική ενδογενής απειλή η διατήρηση της εσωστρέφειας στο τοπικό παραγωγικό σύστημα η 
προσκόλληση σε παρωχημένες διαδικασίες και συνήθειες, και η αδυναμία εξέλιξης του και προσαρμογής 
του στα νέα δεδομένα μιας ταχέως μεταλλασσόμενης οικονομίας.   

Σημαντική εξωγενή απειλή αποτελεί η αυξανόμενη πίεση του αγροτικού τομέα της περιοχής από τις ήδη 
εφαρμοζόμενες αλλαγές στην Κοινή αγροτική πολιτική που συνεπάγονται σημαντικές περικοπές και 
μειώσεις στις εισοδηματικές ενισχύσεις σε βασικά προϊόντα του γεωργικού τομέα, καθώς βέβαια και οι 
αυξανόμενες πιέσεις στο πεδίο του ανταγωνισμού στις αγορές των αγροτικών προϊόντων. 

Μια πολύ σημαντική ενδογενής απειλή μπορεί να προέλθει από την πλευρά των εμπλεκόμενων φορέων 
στην ανάπτυξη, τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης και αφορά την δυσκολία εφαρμογής μιας ευρύτερης 
κοινωνικής συμφωνίας σε σχέση με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και την ιεράρχηση των αναγκών, όσο 
και από τους ιδιώτες η οποίοι πολλές φορές στέκονται με επιφυλακτικότητα και καχυποψία απέναντι στις 
υποσχόμενες αναπτυξιακές προοπτικές, φοβούμενοι να κινητοποιήσουν «αδρανή» ιδιωτικά κεφάλαια. 
Συνεπεία όλων αυτών είναι η τροχοπέδη στο δυναμικότερο και πιο κινητικό τμήμα του τοπικού πληθυσμού 
να δοκιμάσει και να εφαρμόσει νέες ιδέες και να προωθήσει τις αναγκαίες αλλαγές.  

Παρόμοια απειλή αποτελεί η γενική δυσπραγία των φορέων της δημόσιας διοίκησης να επιταχύνουν 
αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και να αποβάλλουν αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές αντιλήψεις. 
Επίσης οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν ικανοποιητική επάρκεια και ετοιμότητα να εκμεταλλευτούν άμεσα τις 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται. Το φαινόμενο αυτό είναι γενικότερο και χαρακτηρίζει 
λιγότερο η περισσότερο κάθε δημόσια υπηρεσία της περιοχής. 

Επιπρόσθετα η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη ειδικότερα σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης 
εγκυμονεί την απειλή του παραγκωνισμού της αξίας του φυσικού περιβάλλοντος έναντι των 
ανθρωπογενών οικονομικών δραστηριοτήτων, οδηγώντας σε πρόσκαιρα οφέλη με τίμημα ανεπανόρθωτες 
επιβαρύνσεις στο οικοσύστημα και την αειφόρο πρόοδο της περιοχής.   

Η συσχέτιση των ισχυρών και αδύνατων σημείων της περιοχής και των ευκαιριών και απειλών, 
παρουσιάζεται στην μήτρα που ακολουθεί : 

  



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 30 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ   
 

 Cert. No. 200115/5201 

Μήτρα SWOT 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ευκαιρίες Απειλές 

Δημογραφικά - κοινωνικό προφίλ  Δημογραφικά - κοινωνικό προφίλ  Δημογραφικά - κοινωνικό προφίλ  Δημογραφικά - κοινωνικό προφίλ  

Π.1 : Πληθυσμός με έντονη 
πολυπολυτισμικότητα (πολλές διαφορετικές 
φυλές : Ντόπιοι, Πόντιοι, Βλάχοι, Θρακιώτες, 
Μικρασιάτες, Σαρακατσάνοι) η οποία συμβάλει 
στην διαρκή ώσμωση ανθρώπων με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και αρετές 
παράγοντας συνθέσεις και εξελικτική πρόοδο 
σε πολιτισμικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό 
επίπεδο 
Π.2 : Αξιοσημείωτος αριθμός ατόμων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ανοδικές τάσεις 
(από 3,6% σε 5,2% εντός μιας δεκαετίας) 

Μ.1 Σημαντική δημογραφική αποδυνάμωση - Απώλεια 1/5 του 
πληθυσμού την τελευταία 10ετία  
Μ.2 Δημογραφική γήρανση με αυξητικές τάσεις 
Μ.3 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο - Χαμηλό επίπεδο 
κατάρτισης και εξειδίκευσης 

Ε.1 Δυνατότητες ενεργοποίησης του αξιοσημείωτου και 
με αυξητική τάση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής 
ποιότητας και προσόντων(τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και άνω) και ανάληψης ηγετικού ρόλου στην τοπική 
κοινωνία και οικονομία. Το ανθρώπινο αυτό δυναμικό 
μπορεί να αποτελέσει όχημα εισαγωγής νέων ιδεών και 
εφαρμογής καινοτομιών στην περιοχή 
Ε.2 Κινητοποίηση και ενεργοποίηση του ηλικιωμένου 
πληθυσμού μέσα από το σχεδιασμό και εφαρμογή 
δράσεων "ενεργού γήρανσης" 

Α.1 Αύξηση της μετανάστευσης - ενίσχυση 
του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων 
(brain drain) 
Α.2 Ενίσχυση του γηρασμένου πληθυσμού σε 
επίπεδα υπονομευτικά της ομαλής 
οικονομικής και κοινωνικής συνέχειας  

Οικονομία  Οικονομία  Οικονομία  Οικονομία  

Π3 : Ισχυρός κατά παράδοση πρωτογενής 
τομέας - Καλλιεργητική παράδοση, συγκριτικά 
μεγάλος κατά κεφαλή κλήρος και ευνοϊκά 
εδαφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά 
που ευνοούν την ανάπτυξη μιας σειράς 
προϊόντων φυτικής παραγωγής 
Π4 : Αξιοσημείωτη στροφή στη βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία και τις ενεργειακές 
καλλιέργειες 
Π.5 Παράδοση στην εκτατική κτηνοτροφία και 
αξιοσημείωτη παρουσία λοιπών εκτροφών(π.χ 
μελισσοκομία) και προϊόντων με ανερχόμενη 
δυναμική (βουβαλοτροφικά, αρωματικά, 
σπιρουλίνα μανιτάρια κλπ) 
Π.6 Αξιοσημείωτη με αυξητική τάση μεταποίηση 
προϊόντων αγροδιατροφής 
Π.7 Ποιοτικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο 
τουριστικής υποδομής, αξιόλογη ύπαρξη 
εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και 
εναλλακτικών προορισμών ισχυρού brand 
name (π.χ Κερκίνη) 
Π.8 Πλούσιοι φυσικοί και ανθρωπογενείς 
τουριστικοί πόροι (μνημεία, αρχαιολογικοί 
χώροι, φυσικά τοπία, μονές, θέρετρα κλπ) 

Μ.4 Οικονομική υστέρηση - χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ 
Μ.5 Πολύ μικρό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού και 
πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας > Μέσου Όρου της Χώρας 
Μ.6 Πολυτεμαχισμός του γεωργικού κλήρου, κλάδοι 
παραγωγής υπέρμετρα εξαρτώμενοι από τις επιδοτήσεις της 
ΚΑΠ, αδυναμία προσαρμογής στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
Μ.7 Χαμηλή παραγωγικότητα κυρίως στον πρωτογενή 
τομέα(απασχολείται το 43% του οικονομικώς ενεργού 
πληθυσμού και παράγεται στο 11,6% της συνολικής αξίας 
παραγωγής της περιοχής) 
Μ.8 Χαμηλός βαθμός μεταποίησης - τυποποίησης σημαντικής 
μερίδας τοπικών αγροτικών προϊόντων 
Μ.9 Χαλαρή σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τους άλλους 
τομείς της οικονομίας 
Μ.10 Υποτυπώδης διαχείριση και αξιοποίηση των δασών 
Μ.11 Μικρή συμμετοχή της μεταποίησης στο συνολικό τοπικά 
παραγόμενο προϊόν 
Μ.12 Μεγάλη συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στο συνολικό 
τοπικά παραγόμενο προϊόν, από κλάδους όμως με έντονη 
συρρίκνωση(λιανικό εμπόριο, διοικητικές υπηρεσίες) 
Μ.13 Μεγάλος αριθμός πολύ μικρών επιχειρήσεων μικρής 
οικονομικής και λειτουργικής ισχύος 
Μ.14 Χαμηλός βαθμός κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων 
και ισχυρή διστακτικότητα στην ανάληψη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών(κυρίως λόγω μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος) 
Μ.15 Ελλείψεις τουριστικών υποδομών σε επιλεγμένες 
χωρικές ενότητες με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον 
(Αμφίπολη, Αλιστράτη) 

Ε.3 Συνολικά ευνοϊκό προγραμματικό 
πλαίσιο(περίοδος 2014 - 2020) χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων που αφορούν τις ορεινές – μειονεκτικές 
– πεδινές περιοχές. 
Ε.4 Μεγάλη άνοδος του βιοτικού επιπέδου γειτονικών 
κρατών με υπαρκτή ή δυνητική αλληλεπίδραση με την 
περιοχή(Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ) 
Ε.5 Τάσεις ωρίμανσης της τουριστικής ζήτησης για 
ποιοτικές υπηρεσίες και εναλλακτικά τουριστικά 
προϊόντα 
Ε.6 Ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης εγχώριας 
και εξωτερικής ζήτησης για τοπικά προϊόντα 
πιστοποιημένης ποιότητας με αυξημένο βαθμό 
τυποποίησης(κυρίως αγροδιατροφής) 
Ε.7 Δυναμισμός σε εξειδικευμένες καλλιέργειες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας (π.χ σπιρουλίνα, αρωματικά, 
βουβαλοτροφικά, μέλι) 
Ε.8 Ευκαιρίες αξιοποίησης του σχεδόν αναξιοποίητου 
δασικού πλούτου 
Ε. 9 Περαιτέρω αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας και ΑΠΕ 

Α.3 Η διατήρηση της εσωστρέφειας στο 
παραγωγικό σύστημα της περιοχής η 
αδυναμία προσαρμογής στα νέα δεδομένα 
μιας ταχέως μεταλλασσόμενης οικονομίας 
Α.4 Αυξανόμενη πίεση από τις αλλαγές της 
ΚΑΠ και τον ανταγωνισμό στις αγορές 
αγροτικών προϊόντων 
Α.5 Συντηρητισμός και καχυποψία του 
κοινωνικού συνόλου και των τοπικών αρχών 
για τις υποσχόμενες αναπτυξιακές 
προοπτικές 
Α.6 Αδυναμία ενεργοποίησης του 
δυναμικότερου τμήματος του τοπικού 
πληθυσμού ως πρόδρομου φορέα των 
απαιτούμενων(αναγνωρισμένων) 
οικονομικών και παραγωγικών αλλαγών 
Α.7 Δυσπραγία των φορέων δημόσιας 
διοίκησης να επιταχύνουν αναγκαίες 
διαρθρωτικές αλλαγές και να αποβάλλουν 
αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές 
αντιλήψεις 

Φυσικό περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον Φυσικό περιβάλλον 
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ευκαιρίες Απειλές 

Π.9 Τα εξαιρετικά φυσικογεωγραφικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής έχουν ως 
αποτέλεσμα την παρουσία εξαιρετικού τοπίοιυ, 
φυσικών πόρων και περιβαλλοντικών 
πόρων(έδαφος, υδάτινοι πόροι, δασικοί πόροι, 
γεωθερμικό και αιολικό δυναμικό) 

Μ.16 Επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη 
διάθεση λυμάτων οικισμών και κτηνοτροφικών μονάδων και 
την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 
Μ.17 Μη ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων 
Μ.18 Μη ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων 

Ε.10 Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της ηγεσίας του 
τόπου για περιβαλλοντικά ζητήματα και ύπαρξη 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού 
Ε.11 Χρηματοδοτικές δυνατότητες για δράσεις και 
εφαρμογές ορθολογικότερης διαχείρισης 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και ορθολογικότερης 
διαχείρισης των υδατικών πόρων(κυρίως άρδευσης) 

Α.8 Παραγκωνισμός της σημασίας και αξίας 
του φυσικού περιβάλλοντος έναντι των 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων ειδικά σε 
ένα περιβάλλον έντονης οικονομικής κρίσης 
στο οποίο η ιεράρχηση των αξιών κατατάσσει 
την περιβαλλοντική σημασία σε χαμηλότερο 
επίπεδο 

Γεωγραφική θέση Γεωγραφική θέση Γεωγραφική θέση Γεωγραφική θέση 

Π.10 Στρατηγική γεωγραφική θέση (πύλη προς 
τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, δίαυλος επικοινωνίας των λιμένων 
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, κόμβος μεταφοράς 
ενέργειας στρατηγικής σημασίας) 
Π.11 Ικανοποιητική σύνδεση με σημαντική 
πληθυσμιακή και οικονομική σημασία 
(Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα) 

Μ.19 Ασήμαντη αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της 
περιοχής 

Ε. 12 Η ενίσχυση του ρόλου της περιοχής ως πύλης με 
τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με την 
ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού 
(Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας) και την αναβάθμιση του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης) 
Ε.13 Η ενίσχυση του ρόλου της περιοχής ως 
ενεργειακού κόμβου με την διέλευση του αγωγού TAP 
Ε. 14 Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τη 
Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα 
της Εγνατίας 

Α.9 Η αδυναμία αξιοποίησης των νέων 
δεδομένων και ευκαιριών που 
παρουσιάζονται και η αποκομιδή των 
ελάχιστων δυνατών ωφελειών από τις 
δρομολογούμενες εξελίξεις (ως απλοί 
παρατηρητές) 

Υποδομές Υποδομές Υποδομές Υποδομές 

Π.12 Ικανοποιητικό επίπεδο βασικών και 
επικοινωνιακών υποδομών 
Π.13 Ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών 
υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης 
Π.14 Λειτουργία ΧΥΤΥ που αναβαθμίζει 
σταδιακά τη διαχείριση των απορριμμάτων 
Π.15 Ικανοποιητικά δίκτυα ύδρευσης 
Π.16 Υψηλό πολιτιστικό απόθεμα μεγάλο εύρος 
και διασπορά πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
πόρων 

Μ. 20 Σημαντικές ελλείψεις στη συνδεσιμότητα των ορεινών 
οικισμών του βορειοανατολικού τόξου 
Μ. 21 Ελλείψεις στις υποδομές αποχέτευσης ορισμένων 
οικισμών 
Μ. 22 Σχετική ανεπάρκεια σε υποδομές πολιτισμού, πρόνοιας 
κ.λ.π 

Ε. 15 Ανάπτυξη και ανάδειξη τουριστικών υποδομών 
παγκόσμιας δυνητικά σημασίας(Αμφίπολη) 
Ε. 16 Σχεδιασμός υποδομών τοπικής και υπερτοπικής 
σημασίας(Σιδηροδρομική Εγνατία, Λιμάνι Αμφίπολης) 
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 
3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της απογραφικής έρευνας και της ανάλυσης των 
μειονεκτημάτων – πλεονεκτημάτων και ευκαιριών – απειλών που προηγήθηκε, αναδεικνύονται 
οι ακόλουθες δυνατότητες ανάπτυξης για την περιοχή. 
Η ολοκλήρωση εντός του 2017, της Οδού Εγνατία και ειδικότερα του κάθετου άξονα 
Θεσσαλονίκης – Σερρών - Προμαχώνα θα αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της περιοχής βελτιώνοντας δραστικά τη διακίνηση προϊόντων, ανθρωπίνων 
πόρων και γενικότερα την επικοινωνία της με τις κύριες εγχώριες και διεθνείς αγορές. 
Ταυτόχρονα η ολοκλήρωση του άξονα Σέρρες – Μεσοράχη – Αμφίπολη – Εγνατία Οδός, 
διατομή αποτελεί δεύτερη διέξοδο της περιοχής παρέμβασης προς την Εγνατία οδό αλλά και 
προς το θαλάσσιο μέτωπο, τόσο για την περιοχή παρέμβασης, όσο και για τις χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης. 
Η αναβάθμιση του ρόλου της γεωστρατηγικής θέσης της περιοχής και του τελωνείου 
Προμαχώνα ως χερσαία πύλη της χώρας, το οποίο πλέον έχει καταστεί ως η δεύτερη 
κυριότερη1 χερσαία πύλη εισόδου – εξόδου της χώρας, ιδωμένη υπό το πρίσμα της σχετικά  
πρόσφατης διεύρυνσης της Ε.Ε. προς στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δίνει στην περιοχή 
σημαντικότατα στρατηγικά πλεονεκτήματα. 
Το παραγωγικό σύστημα της περιοχής παρά το γεγονός ότι βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον 
πρωτογενή τομέα, μπορεί να δεχτεί πιλοτικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, κυρίως προς στην 
κατεύθυνση της αξιοποίησης της μεγάλης ποικιλίας τοπικών πρώτων υλών, προϊόντων και 
ενδογενών φυσικών πόρων, της ανάπτυξης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων και της 
αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού. 
Σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα σημειώνεται μείωση της συμμετοχής του στο τοπικό Α.Ε.Π., 
δεδομένου ότι μεγάλο τμήμα του εισοδήματος προέρχεται από επισφαλείς κλάδους 
εξαρτώμενους από κοινοτικές επιδοτήσεις. Ωστόσο οι προγραμματικές παρεμβάσεις μπορούν 
και θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενθάρρυνση ήπιων αναδιαρθρώσεων και απόκτησης 
εισοδημάτων από αναβαθμισμένα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, αλλά και από 
παράλληλες εναλλακτικές δραστηριότητες όχι κατ’ ανάγκην αγροτικές. Στην κατεύθυνση αυτή 
σημαντική προοπτική διαφαίνεται στον τομέα μεταποίησης – τυποποίησης - ταυτοποίησης και 
εμπορίας παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, αλλά και την ανάγκη δραστηριοτήτων 
τουρισμού, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας μικρής κλίμακας.  
Τέλος οι πλούσιοι φυσικοί (Κερκίνη, Σπήλαιο Αλιστράτης), Ιστορικοί (Οχυρά του Ρούπελ) και 
πολιτιστικοί πόροι (αρχαιολογικοί χώροι, με αιχμή το περίφημο ταφικό μνημείο της Αμφίπολης, 
πολιτισμική παράδοση με κορυφαία γεγονότα διεθνούς εμβέλειας όπως τα αναστενάρια, 
αξιόλογοι οικισμοί, θρησκευτικοί χώροι,) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικά στοιχεία 
ταυτοποίησης και ανάδειξης της περιοχής, καθώς και ανάπτυξης δραστηριοτήτων υπαίθριου 
αγροτικού τουρισμού. 
 
 

                                                
1Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ κατά το 2014 εισήλθαν 1.493.598 αλλοδαποί ταξιδιώτες και κατά το 2015 
εισήλθαν 1.624.728 αλλοδαποί (ποσοστό 6,9% των συνολικών αφίξεων με κάθε μέσο στη χώρα). Την ίδια χρονιά 
(2015), πρώτη κατά σειρά οδική  πύλη εισόδου για τους αλλοδαπούς ήταν αυτή της Ευζώνων (Ν. Κιλκίς) με 2.070.155 
αλλοδαπούς (για ευνόητους λόγους) ενώ τρίτη κατά σειρά ήταν αυτή των Κήπων (Ν. Έβρου) με 609.914 αλλοδαπούς. 
Για το ίδιο έτος ανεξαρτήτως μέσου οι κυριότερες πύλες εισόδου ήταν το αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος με 4.133.014 
(ποσοστό 17,5%), το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 2.512.206 (ποσοστό 10,6%) και το αεροδρόμιο της Ρόδου με 
1.892.724 (ποσοστό 8,0%) 
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάλυση SWOT που προηγήθηκε,  
καταδεικνύεται ότι η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από πλούσιους 
φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους και αξιόλογα προϊόντα τοπικής προέλευσης.   
Τα σημαντικότερα προϊόντα είναι τα είδη ζωικής παραγωγής (Αιγοπρόβειο και βόειο κρέας, 
γαλακτοκομικά αιγοπροβατοτροφίας/Αγελαδοτροφίας, πτηνοτροφικά, κρέας κουνελιών), τα 
όσπρια (φασόλια), τα ελαιοκομικά, τα αμπελοοινικά,  τα φυτικά προϊόντα θερμοκηπίου, η 
πατάτα, τα αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά, ορισμένες δυναμικές δενδροκαλλιέργειες όπως 
η κερασιά, προϊόντα μελισσοκομίας, καθώς και αντικείμενα οικοτεχνίας και χειροτεχνίας 
(κοσμήματα, πλεκτά και υφαντά). Τα περισσότερα απ’ αυτά τόσο σε αριθμό όσο και σε 
ποσότητες, παράγονται στην περιοχή που προσδιορίζεται γεωγραφικά ως το κέντρο του 
λεκανοπεδίου των Σερρών και καταλαμβάνει την πεδινή έκταση της περιοχής παρέμβασης 
(κάμπος των Σερρών). Σήμερα τα προϊόντα αυτά διοχετεύονται είτε σε εμπόρους, είτε στην 
τοπική αγορά χωρίς ιδιαίτερη προηγούμενη επεξεργασία, μεταποίηση, ή τυποποίηση. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι η διάθεση τους σε χαμηλές τιμές παρά την εξαιρετική τους ποιότητα. 
Με την κατάλληλη μεταποίηση, ταυτοποίηση και τυποποίηση τα προϊόντα αυτά θα μπορούσαν 
ν’ αποκτήσουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και σημαντική προστιθέμενη αξία βρίσκοντας 
παράλληλα ευκολότερη διέξοδο στην κατανάλωση. Το ορεινό τμήμα που περικλείει το 
λεκανοπέδιο και που εκτείνεται σαν δακτύλιος με το όρος Μπέλλες, το Άγκιστρο, τα όρη της 
Βροντούς (Λαϊλιάς), το Μενοίκιο όρος, το Παγγαίο, τα Κερδύλλια, τον Βερτίσκο και το 
Μαυροβούνι, αποτελεί το τμήμα της περιοχής παρέμβασης το οποίο χαρακτηρίζεται από 
έντονη ορεινότητα και ως βασικό της πλεονέκτημα προβάλει η πληθώρα των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων. Παράλληλα παράγεται περιορισμένος αριθμός παραδοσιακών 
προϊόντων με εξαιρετικά όμως δυναμική προοπτική (Βουβαλοτροφία, Βοοτροφία, 
αιγοπροβατοτροφία, πατάτα, φασόλια). Τα περισσότερα απ’ αυτά κατευθύνονται για 
υποτυπώδη τυποποίηση (π.χ κρέας, γάλα για βιομηχανική συσκευασία) σε μεταποιητικές 
μονάδες που βρίσκονται χαμηλότερα και κυρίως εντός του κεντρικού τμήματος της περιοχής 
παρέμβασης.  

Χάρτης προϊόντων στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης 
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Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, δεσπόζον στοιχείο του ορεινού δακτυλιοειδούς  τμήματος είναι 
οι πλούσιοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι οι οποίοι  προκαλούν την εισροή σημαντικού αριθμού 
επισκεπτών προς την περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται Η Λίμνη Κερκίνη, τα πυκνά δασικά 
συμπλέγματα και οι ορεινές περιοχές φυσικού κάλους (Μπέλλες, Όρβηλος, Μενοίκιο, Λαιλιάς,) 
με πολυάριθμα και σπάνια είδη χλωρίδας , ζώνες εκμεταλλεύσιμών γεωθερμικών πεδίων στις 
περιοχές Σιδηροκάστρου – Αγκίστρου – Ηρακλείας - Θερμών Νιγρίτας, Μοναστηριακός 
πλούτος (Θρησκευτικές διαδρομές για τους λάτρεις του Θρησκευτικού τουρισμού κυρίως σε 
Μονές (Εικοσιφοίνισσας, Τιμίου Προδρόμου κλπ) πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις έθιμα 
και τοπικές παραδόσεις πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας (Αναστενάρια, Γυναικοκρατία 
κλπ), ιστορικά μνημεία και ιστορικοί τόποι με αιχμές τον τύμβο της Αμφίπολης αλλά και την 
οχυρωματική γραμμή του Ρούπελ, η εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα και οι παραδοσιακές 
συνταγές. 
Κατά το έτος 2014 σ’ ολόκληρη την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν  
διανυκτερεύσεις το σύνολο των οποίων αφορά το Ορεινό-ημιορεινό τμήμα της προτεινόμενης 
περιοχής. Θα μπορούσε λοιπόν η υποπεριοχή αυτή να χαρακτηριστεί ως ο χώρος υποδοχής 
επισκεπτών και προσφοράς αναψυχής και τουριστικών υπηρεσιών. Τα κυριότερα σημεία στα 
οποία αναπτύσσονται δραστηριότητες εξυπηρέτησης των επισκεπτών παρουσιάζονται στο 
χάρτη που ακολουθεί  

Χάρτηςεπισκέψιμων σημείων στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης 
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Υπό μια άλλη έννοια ο χώρος αυτός λειτουργεί ως ο δίαυλος επικοινωνίας της τοπικής 
οικονομίας με τις αγορές καθώς υποδέχεται καταναλωτές από διαφορετικά σημεία προέλευσης 
(χάρτης υποδοχής και μετακινήσεων επισκεπτών στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης 
όπου αποτυπώνονται και τα πέντε2 βασικά σημεία στήριξης του τουρισμού στην περιοχή). 

 
Χάρτης υποδοχής και μετακινήσεων επισκεπτών στην προτεινόμενη περιοχή 

παρέμβασης 

 
 
Το παραγωγικό σύστημα στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης αποτελείται τελικά από δύο 
περιοχές, αλληλοσυμπληρούμενες, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω χάρτη (χάρτης 
παραγωγικών κατευθύνσεων στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2Τα σημεία στήριξης του τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης είναι: Η λίμνη Κερκίνη, Τα οχυρά του Ρούπελ, Το 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, Το σπήλαιο Αλιστράτης & Ο τύμβος «Καστά» στην Αμφίπολη  
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Χάρτης παραγωγικών κατευθύνσεων στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης 
 

 
 
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του υφιστάμενου παραγωγικού συστήματος της περιοχής, είναι η 
χαλαρή οικονομική συνοχή μεταξύ των δύο γεωγραφικών ενοτήτων, γεγονός που μειώνει 
σημαντικά τις συνέργειες και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα μπορούσαν να αποληφθούν.  
Παρά την προσπάθεια που ξεκίνησε στα πλαίσια της τρίτης προγραμματικής περιόδου και των 
πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή, (ξενοδοχειακές μονάδες, 
μονάδες εστίασης, μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης προϊόντων), η πολύπλευρη, 
εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας κρίση που ξέσπασε ήδη από τα τέλη του 2009 και διαρκεί ακόμη 
και σήμερα, απαξίωσε πολιτικές, ακύρωσε πρωτοβουλίες, κατέστρεψε επενδύσεις, και στις 
καλύτερες των περιπτώσεων κράτησε στάσιμες τις όποιες επιχειρηματικές προσπάθειες. 
Μείζον ζήτημα για την περιοχή αποτέλεσε  το εξαιρετικά ρευστό πολιτικό κλίμα που επέτεινε 
την αβεβαιότητα και το οποίο, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δέχεται η περιοχή λόγω της 
πλήρους ένταξης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., έδωσε και δίνει ένα μίγμα εξαιρετικά δύσκολο για 
την ανάληψη πρωτοβουλιών. Παρατηρείται ακόμη σχετική αδυναμία αναγνώρισης και 
εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την ύπαρξη διαφορετικών 
χαρακτηριστικών στις δύο ενότητες, έλλειψη συγκεκριμένου και σαφούς προσανατολισμού του 
παραγωγικού συστήματος, απρογραμμάτιστη και αποσπασματική δημιουργία βασικών 
υποδομών. Σαν αποτέλεσμα, παραμένουν αδρανείς ή ελάχιστα εκμεταλλεύσιμοι οι 
περισσότεροι από τους άυλους πόρους του συστήματος. 
Η προοπτική για την προτεινόμενη περιοχή συνολικά βρίσκεται στην ανάπτυξη της υγειούς  
επιχειρηματικότητας, καθώς και στη στενότερη οικονομική διασύνδεση των δύο γεωγραφικών 
ενοτήτων. Αμφίδρομες οικονομικές εκροές (προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας, εισόδημα), 
μέσω των οποίων θα ενισχυθεί η κινητικότητα και η εξωστρέφεια του  παραγωγικού 
συστήματος μπορούν να παραχθούν στην περιοχή, υπό την θεμελιώδη παραδοχή της 
σταθεροποίησης του πολιτικού κλίματος στη Χώρα.  
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3.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

3.3.1 Γενικοί Στόχοι 
Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT3, η περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό αναπτυξιακό 
δυναμικό καθώς:  

• Κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση αποτελώντας την πύλη εισόδου προς τις ραγδαία 
αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ευνοείται από έργα εθνικής εμβέλειας όπως οι κάθετοι άξονες προς την Εγνατία οδό. 

• Διαθέτει αξιόλογους αλλά αναξιοποίητους αναπτυξιακούς πόρους (τοπικά προϊόντα, 
εξαιρετικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, σχετικά ικανοποιητικό ανθρώπινο 
δυναμικό). 

• Διαθέτει πυρήνες ανάπτυξης στους οποίους παρατηρείται αξιοσημείωτο επενδυτικό 
ενδιαφέρον κυρίως από ιδιώτες επενδυτές τους οποίους σε σημαντικό βαθμό 
κινητοποίησαν οι δύο προηγούμενες εφαρμογές της LEADER . 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, η ανάπτυξή 
της, θα πρέπει να στηριχθεί  στην αξιοποίηση των φυσικών της πόρων, μέσα από μια 
προσπάθεια τόνωσης της υγειούς επιχειρηματικότητας, με όσο το δυνατόν καινοτόμες 
ενέργειες, διασυνδεμένες μεταξύ τους, με το βλέμμα  στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της 
στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, στην εισαγωγή τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της. Η στήριξη του μικρού τουριστικού τομέα της περιοχής  για την 
περαιτέρω ανάπτυξη ποιοτικού υπαίθριου και αγροτικού τουρισμού ποιότητας, μπορεί να 
συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση και εμπορική εκμετάλλευση των τοπικών παραδοσιακών 
προϊόντων, 
Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, η βασική θεματική κατεύθυνση δεν 
μπορεί να είναι άλλη από :  

‘’Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και 
την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας’’ 

Ο στρατηγικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί με μία προσπάθεια ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης 
του τοπικού παραγωγικού δυναμικού, που θα βασίζεται σε πιλοτικές κατά τόπους 
παρεμβάσεις, στη μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας και στην ισχυρή τεχνική υποστήριξη, 
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην άρση της εσωστρέφειας της περιοχής, στην αύξηση της 
απασχόλησης και του εισοδήματος των κατοίκων της.  
Η βασική αυτή θεματική κατεύθυνση, σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, 
υποστηρίζεται, συμπληρώνεται και εντέλει ολοκληρώνεται με μια σειρά δευτερευουσών 
θεματικών κατευθύνσεων: 

• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. 

• Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. 
• Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων.  
• Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών.  
Οι βασικές προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν να πραγματωθούν οι παραπάνω επιδιώξεις 
είναι η ύπαρξη κοινωνικής συνοχής και ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τους 
κατοίκους της περιοχής παρέμβασης. Είναι λοιπόν κεφαλαιώδους σημασίας η δυνατότητα 
στοχευμένων παρεμβάσεων για : 

• Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, 
μέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντος (φυσικού και δομημένου) της περιοχής, και της 
ευκολότερης πρόσβασης σε καλύτερες υπηρεσίες (ιδιωτικές και δημόσιες) και σε 
πληρέστερες δομές εκπαίδευσης, 

                                                
3. Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 
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• όπως και η υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής 
μέσω χρήσης πόρων του ΕΚΤ που θα διατεθούν από την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας για το σκοπό αυτό. 

Με βάση το πλαίσιο αυτό οι (1 + 6) θεματικές κατευθύνσεις που παρουσιάσθηκαν παραπάνω, 
αποτελούν θα λέγαμε τους γενικούς στόχους που τίθενται προς υλοποίηση μέσω του τοπικού 
προγράμματος, για την περιοχή.  
 
3.3.2 Προϋποθέσεις ανάπτυξης – προτεινόμενη στρατηγική 
Σχηματικά, η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται ως εξής: 

 
 
Από την ανάλυση του παραγωγικού συστήματος της περιοχής, φαίνεται σαφώς ότι η περιοχή 
παρέμβασης διαθέτει εξαιρετικούς προς εκμετάλλευση πόρους οι οποίοι όμως εξειδικεύονται 
χωρικά σε δυο γεωγραφικά τμήματα. 
Το κεντρικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης (κάμπος των Σερρών) χαρακτηρίζεται από την 
παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων με ποιοτικά χαρακτηριστικά, δυναμική εμπορική 
προοπτική αλλά με χαμηλή ως τώρα διείσδυση στις αγορές. Τα σημαντικότερα απ’ αυτά τα 
προϊόντα είναι τα είδη ζωικής προέλευσης (κρέας, γαλακτοκομικά και τυροκομικά), τα 
ελαιοκομικά, τα αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά, φυτικά προϊόντα θερμοκηπίου, ορισμένες 
δυναμικές δενδροκαλλιέργειες όπως η κερασιά. Τα προϊόντα αυτά με την κατάλληλη 
μεταποίηση-τυποποίηση μπορούν ν’ αποκτήσουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και 
σημαντική προστιθέμενη αξία βρίσκοντας καλύτερη διέξοδο στην τοπική και ευρύτερη αγορά, 
αυξάνοντας το τοπικό εισόδημα και την απασχόληση. 
Ο Ορεινός περιμετρικός δακτύλιοςτης περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζεται από έντονη 
ορεινότητα και βασικό αναπτυξιακό του γνώρισμα είναι η πληθώρα αξιόλογων φυσικών, 
πολιτιστικών και ανθρωπογενών πόρων με ιδιαίτερη τουριστική προοπτική και ενδιαφέρον. 
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Οι φυσικοί, πολιτιστικοί και ανθρωπογενείς πόροι της ορεινής ζώνης της περιοχής παρέμβασης 
που προκαλούν και θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση 
μελλοντικά είναι : 

• Η Λίμνη Κερκίνη και τα ευρύτερα υγροτοπικά συστήματα 
• Τα πυκνά δασικά συμπλέγματα και οι περιοχές φυσικού κάλους με πολυάριθμα και 

σπάνια είδη χλωρίδας 
• Οι επιβλητικοί ορεινοί όγκοι του Μπέλλες, Όρβηλου, Λαϊλιά, Μενοικίου  
• Οι ζώνες εκμεταλλεύσιμων τουριστικά γεωθερμικών πεδίων Σιδηροκάστρου – 

Αγκίστρου, και Θερμών 
• Το εκπληκτικό Σπήλαιο Αλιστράτης 
• Αρχαιολογικοί χώροι με αιχμή τον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου Καστά στην 

Αμφίπολη. 
• Πλούσιος μοναστηριακός πλούτος (Θρησκευτικές διαδρομές για τους λάτρεις του 

Θρησκευτικού τουρισμού) 
• Πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις έθιμα και τοπικές παραδόσεις 
• Ιστορικά μνημεία και ιστορικοί τόποι με αιχμή την εκπληκτική οχυρωματική γραμμή 

του Ρούπελ 
• Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα και παραδοσιακές συνταγές 
• Τοπικά προϊόντα με δυνατότητα διοχέτευσης στο τουριστικό σύστημα (αμπελοοινικά, 

ορεινά σφαγεία, φέτα, κασέρι, βούτυρο, μέλι, ελαιοκομικά) 
 

 
 
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής επιδιώκει την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, μέσω της 
βέλτιστης εκμετάλλευσης των προαναφερθέντων πόρων που προβλέπεται να γίνει με 
τη διοχέτευση τοπικών προϊόντων ποιότητας στο τουριστικό κύκλωμα το οποίο θα 
αποτελέσει το όχημα στην προσπάθεια της βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας και της 
τόνωσης της εξωστρέφειας ολόκληρου του τοπικού παραγωγικού συστήματος 
(ενίσχυση ανταγωνιστικότητας). Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας 
προβλέπεται να είναι η καινοτομία, η συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας με άλλες περιοχές. (Χάρτης : Σχηματική απεικόνιση της προτεινόμενης 
Στρατηγικής).  
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Χάρτης : Σχηματική απεικόνιση της προτεινόμενης Στρατηγικής 

 

 
 
Η εισροή στο τοπικό τουριστικό σύστημα ποιοτικών στοιχείων χαρακτηριστικής εντοπιότητας 
(τοπικά προϊόντα), οι παρεμβάσεις για την ανάδειξη των πόρων τουριστικής έλξης και η 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό αποτελούν τις βασικές 
προτεραιότητες  της προτεινόμενης στρατηγικής. Η επίτευξη αυτούτου στόχου (εξωστρέφεια - 
ανταγωνιστικότητα μέσα από την ποιότητα και την καινοτομία) προσδοκούμε ν’ 
αποτελέσει το εφαλτήριο μιας επιθετικότερης αναπτυξιακής προσπάθειας της περιοχής μετά το 
2020, καθώς θα έχουν απορροφηθεί σε μεγάλο βαθμό οι επιπτώσεις της πολύπλευρης κρίσης 
της χώρας, και θα έχει προετοιμαστεί (δυνητικά) το έδαφος για διείσδυση σε περισσότερο 
απαιτητικές και πιο διευρυμένες αγορές. 
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Χάρτης : Σχηματική απεικόνιση μελλοντικής Στρατηγικής 

 
 
Ωστόσο, λόγω του οριακού ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως λόγω του 
πεπερασμένου των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, οι πυρήνες ανάπτυξης θα πρέπει να 
αναπτυχθούν με βάση καινοτόμες και πιλοτικές πρωτοβουλίες, σαφώς προσανατολισμένες 
στους κανόνες της αγοράς και μέσω του συντονιστικού και υποστηρικτικού ρόλου της Ομάδας 
Τοπικής Δράσης, της Αναπτυξιακής Εταιρίας Σερρών.  
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, η στρατηγική για την ανάπτυξη 
της περιοχής βασίζεται στο έναυσμα, που ήδη δόθηκε με την υλοποίηση του τοπικού 
προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER ΙΙ, του τοπικού προγράμματος της 
LEADER+ και του τοπικού προγράμματος του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 - 2013.  
Με δεδομένο το ύψος των διαθέσιμων δημόσιων πόρων, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί σε 
θεματικές και χωρικές εξειδικεύσεις, ώστε η συγκέντρωση των πόρων σ’ αυτές να 
μεγιστοποιήσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πιλοτικές λοιπόν αλλά πλήρως 
μεταβιβάσιμες ενέργειες θα αποτελέσουν τη συνέχεια της προσπάθειας επίτευξης των 
στόχων.  
Κύριο χαρακτηριστικό της προτεινόμενης στρατηγικής είναι και η υλοποίηση καινοτόμων 
ιδεών από τις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, επιπλέον κίνητρα (παροχή επιδότησης 
κεφαλαίου σε αυξημένο ποσοστό 65% επί των επιλέξιμων δαπανών με εφαρμογή του κανόνα 
de minimis για ποσά μέχρι 300.000 €) δίνονται σε όσους επιχειρούν καινοτομικά, ώστε να 
απαληφθεί το πρόσθετο ρίσκο και η δυσκολία της εισαγωγής καινοτομικών  
μεθόδων/προϊόντων. 
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Επιπλέον, σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης στην επιχειρηματικότητα του υπερβάλλοντος 
ανθρώπινου δυναμικού (κυρίως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) το οποίο δεν μπορεί να 
απορροφηθεί με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς εργασίας,θα δοθεί από το πρόγραμμα 
παροχή επιδότησης κεφαλαίου σε αυξημένο ποσοστό 65% επί των επιλέξιμων δαπανών (με 
εφαρμογή του κανόνα de minimis) σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που πρόκειται να ιδρυθούν,να 
μεταστεγασθούν ή να εκσυγχρονισθούν στην περιοχή παρέμβασης. Το μέτρο αποσκοπεί στην 
τόνωση της μικροεπιχειρηματικότητας με κύρια κατεύθυνση την παραγωγή διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων, (οποιουδήποτε κλάδου), ώστε να λειτουργήσουν (τα σχέδια 
αυτά)ως παραδείγματα προς νέους ανέργους με προσόντα, έστω και προς την κατεύθυνση της 
ετεροαπασχόλησής τους. 
Ως μικροεπιχειρηματικότητα ορίζεται ανά τομέα η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου χαμηλού 
αρχικού κεφαλαίου το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον τομέα ενδιαφέροντος (π.χ. το όριο 
διαφέρει στις επιχειρήσεις μεταποίησης από ότι στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών) αλλά 
και από το είδος των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (π.χ. αν περιλαμβάνεται η 
κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίου το όριο είναι υψηλότερο). Βάσει αυτών διαμορφώνεται ο 
ακόλουθος πίνακας με τα όρια των επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν στις υποδράσεις 
της δράσης 19.2.2 του Τοπικού Προγράμματος.  

  

Επενδύσεις στη 
μεταποίηση, 
εμπορία και/ή 
ανάπτυξη 
γεωργικών 
προϊόντων 

Επενδύσεων στους 
τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά 
την 1η μεταποίηση  

Επενδύσεις στον 
τομέα του τουρισμού  
(π.χ. καταλύματα - 
εστίαση) 

Επενδύσεις  
παροχής 
υπηρεσιών και 
του εμπορίου 
(ανεξαρτήτως 
τομέα 
δραστηριότητας) 

Με 
δαπάνες 
κτιριακών  80.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 

Χωρίς 
δαπάνες 
κτιριακών 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 

 
Στα αντίστοιχα τεχνικά δελτία περιγράφεται ο τρόπος και η έκταση υλοποίησης της διαδικασίας 
αυτής. 
Μ΄ αυτούς τους γενικούς όρους, σε ότι αφορά την οικονομία της περιοχής, προτεραιότητα θα 
δοθεί στην διεύρυνση του παραγωγικού συστήματος και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
σε κρίσιμους τομείς, που ταυτοποιούνται με την ίδια την περιοχή: 
 
Τοπικά προϊόντα  
Στον τομέα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων εξαιρετική προοπτική αποτελεί η 
παραγωγή και διάθεση ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων τα οποία θα αποκτήσουν υψηλή 
ανταγωνιστικότητα και ικανοποιητική διεισδυτικότητα στην κατανάλωση και τις αγορές. Για το 
σκοπό προβλέπονται επενδύσεις στη μεταποίηση τοπικής φυτικής και ζωικής παραγωγής, 
στην οικοτεχνία και χειροτεχνία. Σε ότι αφορά την χειροτεχνία αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή 
διατηρεί αναλλοίωτη παράδοση στην κοσμηματοποιία και στην δημιουργία πλεκτών και 
υφαντών. 
Στόχος είναι η δημιουργία μικρών και ευέλικτων παραγωγικών μονάδων οι οποίες θα 
εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και προώθησης και θα παράγουν ποιοτικά 
προϊόντα υψηλής ζήτησης με εύκολη πρόσβαση στην κατανάλωση. Η βελτίωση της 
διεισδυτικότητας των προϊόντων στις αγορές /κατανάλωση θα επιδιωχθεί μέσω της ενίσχυσης 
της αναγνωρισιμότητάς τους. Προς στη κατεύθυνση αυτή, η αναπτυξιακή στρατηγική 
προβλέπει σε πρώτη φάση, τη διάθεση των τοπικών προϊόντων διατροφής (π.χ. προϊόντα 
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βουβαλοτροφίας και βοοτροφίας, μέλι, πατάτες, αμπελοοινικά κλπ)  στα πάσης φύσεως 
καταλύματα και εστιατόρια της περιοχής (πρωινό, εστίαση), ώστε να επιχειρηθεί μια 
προσπάθεια γνωριμίας του επισκέπτη με τις παραδοσιακές συνταγές και τα τοπικά προϊόντα. 
Στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής τόσο τα προϊόντα διατροφής όσο και τα υπόλοιπα 
τοπικά προϊόντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς πώληση σε καταστήματα αλλά και ειδικούς 
εκθεσιακούς χώρους προορισμών με ιδιαίτερη τουριστική κίνηση. Με τη διαδικασία/τακτική 
αυτή επιτυγχάνεται μια έμμεση διείσδυση των τοπικών προϊόντων σε πολλαπλές ταυτόχρονα 
αγορές καθώς οι επισκέπτες που θα ικανοποιηθούν από την επιτόπου γνωριμία αποτελούν 
τους καλύτερους πρεσβευτές και διαφημιστές τους. Μελλοντικά οι επιχειρήσεις οι οποίες θα 
επιδείξουν μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική, αποτελεσματικότερη οργανωτική διάρθρωση 
και θα εφαρμόσουν επιθετικότερο marketing, θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε 
μεγαλύτερες αγορές έχοντας ως παρακαταθήκη την ικανοποιημένη πελατεία των επισκεπτών 
της περιοχής. 
Στην προσπάθεια εφαρμογής της προτεινόμενης στρατηγικής (τακτική) η Ο.Τ.Δ. προτίθεται να 
εφαρμόσει μια συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας για όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής και 
τυποποίησης τοπικών προϊόντων οι οποίες θα ωφεληθούν από τις ενισχύσεις του τοπικού 
προγράμματος. Οι επιχειρήσεις λοιπόν αυτές θα πρέπει να εφαρμόσουν συστήματα 
πιστοποίησης ασφάλειας, ποιότητας και ταυτοποίησης (χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
εντοπιότητας) των προσφερόμενων προϊόντων. 
Η πιστοποίηση της ασφάλειας των τοπικών προϊόντων διατροφής  θα επιτευχθεί με την 
εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων το οποίο ως υποχρεωτική απαίτηση εκ της 
νομοθεσίας θα κληθούν να εφαρμόσουν όσοι ωφελούμενοι εμπλέκονται στο κύκλωμα 
παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης των τοπικών προϊόντων (παραγωγή παραδοσιακών 
προϊόντων, μονάδες μεταποίησης τοπικών προϊόντων διατροφής, αγροτουριστικοί 
συνεταιρισμοί). 
Όσον αφορά την ποιότητα των τοπικών (παραδοσιακών) προϊόντων επιδίωξη είναι αφενός η 
αναβάθμιση της, αφετέρου δε, η πιστοποίηση αυτής. Η αναβαθμισμένη ποιότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μέσα από την καθιέρωση αντίστοιχου σήματος(επί παραδείγματι με τη χρήση του 
λέοντα της Αμφίπολης ως σήμα αναγνώρισης (brand), κατά τα πρότυπα του Fuscia Brand του 
West Cork της Ιρλανδίας), του οποίου η απονομή προϋποθέτει την πλήρωση συγκεκριμένων 
κριτηρίων κατά τη διαδικασία παραγωγής διάθεσης και τυποποίησης τους.  Θα μπορούσε επί 
παραδείγματι ως ένα από τα κριτήρια να είναι η χρήση υλικών συσκευασίας από οικολογικά 
υλικά. Ο ορισμός των κριτηρίων (και των λοιπών εφαρμοστικών οδηγιών) θα καθοριστεί στα 
πλαίσια συγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης. Από την άλλη η διασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή διεθνών προτύπων ISO των οποίων η 
εφαρμογή εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα. Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι κατά την 
παραγωγική διαδικασία δεν ακολουθούνται μέθοδοι που συνεπάγονται περιβαλλοντικές 
επιβαρύνσεις μέσα από την εφαρμογή των σχετικών πρότυπων ISO 14000. 
Η διασφάλιση τέλος της ταυτοποίησης εξασφαλίζει ότι το προϊόν είναι χαρακτηριστικό της 
συγκεκριμένης περιοχής και εφόσον πρόκειται για μεταποιημένο, επεξεργασμένο ή 
μαγειρεμένο τότε ότι παρασκευάζεται με βάση τοπική παραδοσιακή συνταγή.  
 
Φυσικοί πόροι 
Σε ότι αφορά τους φυσικούς πόρους της περιοχής οι σημαντικότεροι είναι το υδάτινο δυναμικό, 
τα πυκνά ορεινά δασικά συμπλέγματα και η γεωθερμία. Οι υδατικοί πόροι σήμερα 
χρησιμοποιούνται κυρίως για άρδευση καλλιεργήσιμων  εκτάσεων ενώ τα δάση των ορεινών 
όγκων για απόληψη βιομηχανικής ξυλείας, καυσόξυλων, ξυλοκάρβουνου και θηραμάτων. Στα 
πλαίσια του τοπικού προγράμματος προβλέπονται δράσεις για την εκμετάλλευση του δασικού 
πλούτου της περιοχής, την αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας για χρήση και εκτός της 
πρωτογενούς παραγωγής, την εμπορική εκμετάλλευση αρωματικών φυτών του δάσους και την 
ανάδειξη του δασικού τοπίου με την χάραξη και δημιουργία περιπατητικών/ορειβατικών/ 
ποδηλατικών διαδρομών. 
 
Τουρισμός 
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Σε ότι αφορά τον τουρισμό, προβλέπονται παρεμβάσεις για την για την υποστήριξη διαδρομών 
αγροτουρισμού, οικοτουρισμού, ιστορικού τουρισμού, περιηγητικού τουρισμού, τουρισμού 
δραστηριοτήτων, σπορ, πολιτιστικού τουρισμού, με δημιουργία ή εκσυγχρονισμό 
εγκαταστάσεων φιλοξενίας (με συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές), τοπικής 
παραδοσιακής γαστρονομίας (εστιατόρια κ.λπ.), οργάνωσης τουριστικών υπηρεσιών (κέντρα 
τουριστικής πληροφόρησης, γραφεία οργάνωσης αγροτικού τουρισμού κλπ) αλλά και χώρων 
επαφής με τη φύση, κατασκευή μονοπατιών, σημάνσεις δασικών  διαδρομών, ολοκληρωμένες 
δράσεις αναπλάσεων σε οικισμούς, καθώς και ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος 
και των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου. 
Τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως αναλύθηκαν στο απογραφικό μέρος και 
αποτυπώθηκαν συμπυκνωμένα  κατά την ανάλυση του παραγωγικού συστήματος, οδήγησαν 
στην χάραξη ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών με διαφορετικά θέματα και 
διαφορετικές ομάδες επισκεπτών.  
Στόχος της ΟΤΔ είναι αφενός μεν η αναβάθμιση του τουριστικού περιβάλλοντος (δράσεις και 
ενέργειες που αυξάνουν την επισκεψιμότητα) αφετέρου δε η εξασφάλιση ποσοτικής και κυρίως 
ποιοτικής επάρκειας στις υποδομές υποδοχής (ικανοποιούν τους επισκέπτες και διατηρούν και 
ανατροφοδοτούν την επισκεψιμότητα) στα πλαίσια των παραπάνω τουριστικών διαδρομών. 
Προς την κατεύθυνση της ποιότητας η ΟΤΔ προτίθεται να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη 
πολιτική, η οποία θα αφορά όλες τις παρεμβάσεις που θα επιλεγούν. 
Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα στο τουριστικό κύκλωμα (π.χ. καταλύματα, εστιατόρια) 
και θα ενισχυθούν στα πλαίσια της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος, θα πρέπει να 
ακολουθήσουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τα προϊόντα και υπηρεσίες που 
προσφέρουν, οι οποίες αναφέρονται σε σχετική εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε στα 
πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος και η οποία θα επικαιροποιηθεί για τις ανάγκες του 
παρόντος.  
Η ασφάλεια των προϊόντων διατροφής που θα διατίθενται στις τουριστικές επιχειρήσεις (κέντρα 
εστίασης, καταλύματα) θα επιτευχθεί με την εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας τροφίμων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εφαρμογή αυτών των προτύπων θα επιφέρει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα στην παροχή ειδών διατροφής και θα διασφαλίζεται η υγεία των 
καταναλωτών.  
Η αναβάθμιση της ποιότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις θα επιτευχθεί μέσω της 
προαιρετικής τους συμμετοχής σ’ ένα δίκτυο επιχειρήσεων φιλοξενίας και την υιοθέτηση ενός 
χαρακτηριστικού σήματος ποιοτικής κατάταξης και διαφοροποίησης. Η απονομή ενός τέτοιου 
σήματος θα προϋποθέτει την πλήρωση αυστηρών κριτηρίων/προδιαγραφών σε συγκεκριμένα 
πεδία τα οποία επιδρούν καθοριστικά στην ποιότητα και διακριτότητα του τελικού παρεχόμενου 
προϊόντος/ υπηρεσίας. 
Τέλος επιθυμητή αλλά όχι δεσμευτική είναι η εφαρμογή από τις επιχειρήσεις τουρισμού διεθνών 
πρότυπων ISO η οποία θα διασφαλίσει την σταθερή ποιότητα των ποιοτικά αναβαθμισμένων 
υπηρεσιών που προσφέρουν. 
Με ανάλογο τρόπο θα επιτευχθεί και η διασύνδεση των τουριστικών επιχειρήσεων μ’ αυτές 
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων: στο πλαίσιο της 
οργάνωσης και λειτουργίας τους, οι πρώτες θα αναλαμβάνουν τη διάθεση προς τους πελάτες 
(με ειδικές εκθεσιακές κατασκευές-προθήκες συντήρησης) ή/και κατανάλωση (εφόσον 
διαθέτουν κουζίνα) συγκεκριμένων ειδών και ποσοτήτων, που θα προμηθεύονται από 
ντόπιους, επώνυμους παραγωγούς. 
Η οργάνωση του τοπικού συστήματος και η προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης , με τον τρόπο 
που περιγράφηκε παραπάνω, θα ενισχυθεί και με την προώθηση συμπληρωματικών 
παρεμβάσεων, όπως: 

• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε συγκεκριμένους οικισμούς και 
ανάδειξη χώρων και κτιρίων αγροτικής παράδοσης   

• Η διασύνδεση διάσπαρτων πολιτιστικών εκδηλώσεων επί των ορισθέντων 
τουριστικών διαδρομών και η συστηματική προβολή τους. Οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις μπορούν να αποτελέσουν βασικό δίαυλο μέσα από τον οποίο θα 
διοχετευτούν αναβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό περιβάλλον 

 
3.3.3 Υποστηρικτικές ενέργειες 
Από την μέχρι του σημείου αυτού ανάλυση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της περιοχής, 
στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος, γίνεται φανερό ότι η ΟΤΔ αναλαμβάνει, όχι 
μόνο να διαχειριστεί και να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα, αλλά να προωθήσει και να 
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εδραιώσει νέα αντίληψη για την οργάνωση της περιοχής, να προωθήσει και να εφαρμόσει νέα 
μέτρα πολιτικής και να υποστηρίξει δραστικά τις ιδιωτικές και συλλογικές πρωτοβουλίες. Στο 
πλαίσιο αυτό θα αναλάβει συγκεκριμένες υποστηρικτικές ενέργειες, όπως: 

• Μελέτες και συμβουλευτική στήριξη. Ειδικότερα προβλέπεται η εκπόνηση: 
- Εμπειρογνωμοσύνη επικαιροποίησης/επέκτασης καθορισμού 

προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και 
ζωικής παραγωγής 

- Εμπειρογνωμοσύνη επικαιροποίησης/επέκτασης καθορισμού 
προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις μονάδες εστίασης 

- Εμπειρογνωμοσύνη επικαιροποίησης/επέκτασης καθορισμού 
προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις μονάδες φιλοξενίας 

- Μελέτη - Οδηγός για την μετεξέλιξη υφιστάμενων ή/και νέων δικτύων επιχειρήσεων 
σε τοπικό σύμφωνο ποιότητας 

• Ενέργειες για την προβολή και ανάδειξη της περιοχής οι οποίες θα υλοποιηθούν στα 
πλαίσια ενός σχεδίου δράσης που θα εκπονηθεί από την ΟΤΔ αφορούν/είναι:  
- Η παραγωγή ντοκιμαντέρ με θέμα τον τουρισμό και τα τοπικά προϊόντα και 

ειδικότερα τις πιλοτικές και καινοτόμες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια 
του τοπικού προγράμματος  

- Η έκδοση θεματικών εντύπων 
 
 
 
3.3.4 Ειδικοί στόχοι 
 
Η στρατηγική του προγράμματος, όπως αναλύθηκε παραπάνω, συνοψίζεται σε μία λέξη: 
ανασυγκρότηση της περιοχής. Επιδίωξή μας να περάσουμε «Από την Αγροτική Ανάπτυξη 
στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου». 
Η φράση αυτή θέλουμε να αποτελέσει την κεντρική ιδέα του προγράμματος και να συνοδεύει 
το λογότυπο που επιλέχθηκε για το τοπικό μας πρόγραμμα: 
 

 
 
Η επιτυχία της στρατηγικής αυτής θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω ειδικών 
στόχων του προγράμματος: 

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων και ενίσχυση της διείσδυσης 
τους σε ευρύτερες αγορές 

2. Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων ποιότητας και των τοπικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής 

3. Εισαγωγή καινοτομιών στο τοπικό παραγωγικό σύστημα  
4. Αξιοποίηση του δασικού πλούτου 
5. Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων  
6. Βελτίωση του περιβάλλοντος φυσικού και δομημένου και ευκολότερη πρόσβαση σε 

δομές εκπαίδευσης και σε καλύτερες υπηρεσίες (ιδιωτικές και δημόσιες)  
7. Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού – τεχνική στήριξη – μεταφορά τεχνογνωσίας 

προώθηση – προβολή 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 46 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

Λαμβάνοντας υπόψη και το επενδυτικό ενδιαφέρον, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της 
κοινωνικής διαβούλευσης (top down, bottom up διαδικασία) οι παραπάνω στόχοι αυτοί 
αναλύονται σε μία σειρά επιχειρησιακών στόχων, με τους οποίους επιδιώκονται 
συγκεκριμένα ποσοτικά παραδοτέα του προγράμματος: 

1. Αύξηση του δυναμικού και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της 
μεταποίησης και εμπορίας των τοπικών προϊόντων 

2. Στήριξη μονάδων παραγωγής ταυτοποιημένων προϊόντων με την περιοχή 
3. Ενίσχυση της υπαίθριας τουριστικής δραστηριότητας  
4. Ανάπτυξη - βελτίωση τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών 
5. Βελτίωση βασικών υποδομών και υπηρεσιών για τον πληθυσμό της υπαίθρου 
6. Προστασία και αξιοποίηση των τοπικών δασών και του δασικού πλούτου 
7. Ενίσχυση της δικτύωσης – δημιουργία clusters  
8. Ανάπτυξη διατοπικής - διακρατικής συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας  
9. Εμψύχωση – ενδυνάμωση της τοπικής εταιρικής σχέσης και προώθηση των δράσεων 

του προγράμματος  
10. Οργάνωση και στήριξη της Ομάδας Τοπικής Δράσης 
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3.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT, ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συσχέτιση των θεματικών κατευθύνσεων με τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT 
παρουσιάζεται στις δύο μήτρες συσχέτισης που ακολουθούν. 

Ακολουθούν πίνακες συσχέτισης με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος καθώς και των 
ειδικών στόχων με τις δράσεις.  

Πίνακας συσχέτισης των θεματικών κατευθύνσεων με τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής παρέμβασης (Πλεονεκτήματα – Ευκαιρίες)  

Ειδικά 
χαρακτηριστι
κά περιοχής 
(Πλεονεκτήμ

ατα - 
Ευκαιρίες) 

Κύρια θεματική 
κατεύθυνση  Δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις 

Η υποστήριξη της 
τοπικής 

επιχειρηματικότητ
ας και η ανάδειξη 

της τοπικής 
ταυτότητας  

1η. Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
αλλά και ειδικότερα 

η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
της αλυσίδας αξίας 

του 
αγροδιατροφικού 

τομέα 

2η. Η ενίσχυση 
της 

καινοτομίας και 
των 

καινοτομικών 
παρεμβάσεων 

3η. Η 
διασύνδεση 
τομέων και 

οικονομικών 
παραγόντων 

4η. Η προώθηση της 
συμμετοχής, της 
συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της 

ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας μεταξύ 

διαφορετικών 
περιοχών, εταίρων 

και κρατών 

5η. Η βελτίωση 
των συνθηκών 
διαβίωσης και 

ποιότητας 
ζωής του 
τοπικού 

πληθυσμού 

6η. Η 
υλοποίηση 
κοινωνικών 

δράσεων για 
την επίτευξη 
κοινωνικής 

συνοχής μέσω 
πόρων του 

ΕΚΤ 

Π.1 ν ν ν ν ν     

Π.2 ν ν ν ν ν   ν 

Π.3 ν ν           

Π.4 ν ν ν         

Π.5 ν ν ν   ν     

Π.6 ν ν ν ν ν     

Π.7 ν ν ν ν ν     

Π.8 ν         ν   

Π.9 ν         ν   

Π.10 ν ν ν ν ν     

Π.11 ν ν ν ν ν     

Π.12 ν ν   ν   ν   

Π.13 ν         ν   

Π.14 ν         ν   

Π.15           ν   

Π.16 ν ν     ν     

Ε.1 ν ν ν ν ν     

Ε.2           ν ν 

Ε.3 ν ν   ν ν ν ν 

Ε.4 ν ν           

Ε.5 ν ν ν ν ν     

Ε.6 ν ν ν ν ν     

Ε.7 ν ν ν ν ν     

Ε.8 ν ν ν ν       

Ε.9 ν   ν ν       

Ε.10               

Ε.11 ν ν ν     ν   

Ε.12 ν ν ν ν ν ν   

Ε.13 ν ν           

Ε.14 ν ν ν         

Ε.15 ν   ν ν ν     

Ε.16 ν ν   ν       
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Πίνακας συσχέτισης των θεματικών κατευθύνσεων με τις ανάγκες της περιοχής 
παρέμβασης (Μειονεκτήματα – Απειλές )  

 

Ειδικά 
χαρακτηριστι
κά περιοχής 
(Μειονεκτήμα
τα -Απειλές) 

Κύρια θεματική 
κατεύθυνση  Δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις 

Η υποστήριξη της 
τοπικής 

επιχειρηματικότητ
ας και η ανάδειξη 

της τοπικής 
ταυτότητας  

1η. Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
αλλά και ειδικότερα 

η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
της αλυσίδας αξίας 

του 
αγροδιατροφικού 

τομέα 

2η. Η 
ενίσχυση της 
καινοτομίας 

και των 
καινοτομικών 
παρεμβάσεων 

3η. Η 
διασύνδεση 
τομέων και 

οικονομικών 
παραγόντων 

4η. Η προώθηση της 
συμμετοχής, της 
συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της 

ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας μεταξύ 

διαφορετικών 
περιοχών, εταίρων 

και κρατών 

5η. Η 
βελτίωση των 

συνθηκών 
διαβίωσης και 

ποιότητας 
ζωής του 
τοπικού 

πληθυσμού 

6η. Η 
υλοποίηση 
κοινωνικών 

δράσεων για 
την επίτευξη 
κοινωνικής 

συνοχής μέσω 
πόρων του 

ΕΚΤ 
Μ.1 ν ν ν ν ν ν ν 

Μ.2           ν ν 

Μ.3     ν   ν     

Μ.4 ν ν ν ν ν     

Μ.5 ν ν ν ν ν ν ν 

Μ.6 ν ν   ν ν     

Μ.7 ν ν ν ν ν     

Μ.8 ν ν ν ν ν     

Μ.9 ν ν ν ν ν     

Μ.10 ν ν ν ν       

Μ.11 ν ν ν ν       

Μ.12 ν ν   ν       

Μ.13 ν ν   ν       

Μ.14 ν ν ν ν       

Μ.15 ν ν   ν ν     

Μ.16     ν     ν   

Μ.17 ν             

Μ.18 ν   ν         

Μ.19 ν     ν ν     

Μ.20               

Μ.21           ν   

Μ.22         ν ν   

Α.1 ν ν ν ν ν ν ν 

Α.2           ν ν 

Α.3 ν ν ν ν ν     

Α.4 ν ν   ν ν     

Α.5 ν ν ν ν ν     

Α.6 ν ν ν ν ν ν   

Α.7     ν   ν     

Α.8 ν       ν     

Α.9 ν ν     ν     
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Πίνακας συσχέτισης των θεματικών κατευθύνσεων με τις δράσεις του Τοπικού 

Προγράμματος  

 

  
 Δράσεις 

του 
Τοπικού 
Προγράμ

ματος 

Κύρια θεματική 
κατεύθυνση  Δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις 

Η υποστήριξη 
της τοπικής 

επιχειρηματικότη
τας και η 

ανάδειξη της 
τοπικής 

ταυτότητας  

1η. Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
αλλά και ειδικότερα 

η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
της αλυσίδας αξίας 

του 
αγροδιατροφικού 

τομέα 

2η. Η 
ενίσχυση της 
καινοτομίας 

και των 
καινοτομικών 
παρεμβάσεων 

3η. Η 
διασύνδεση 
τομέων και 

οικονομικών 
παραγόντων 

4η. Η προώθηση 
της συμμετοχής, 
της συνεργασίας, 
της δικτύωσης και 
της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας 

μεταξύ 
διαφορετικών 

περιοχών, εταίρων 
και κρατών 

5η. Η βελτίωση 
των συνθηκών 
διαβίωσης και 

ποιότητας ζωής 
του τοπικού 
πληθυσμού 

6η. Η 
υλοποίηση 
κοινωνικών 

δράσεων για 
την επίτευξη 
κοινωνικής 

συνοχής μέσω 
πόρων του 

ΕΚΤ 

19.2.2.1 ν ν           

19.2.2.2 ν ν ν  v       

19.2.2.3 ν ν ν ν       

19.2.2.4 ν ν ν         

19.2.2.5 ν   ν     ν   

19.2.2.6 ν   ν     ν   

19.2.3.1 ν ν           

19.2.3.2 ν ν ν  v       

19.2.3.3 ν ν ν ν       

19.2.3.4 ν ν ν         

19.2.3.5 ν   ν     ν   

19.2.4.1           ν   

19.2.4.2           ν ν 
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19.2.4.3 ν   ν     ν   

19.2.4.4 ν         ν   

19.2.4.5 ν         ν   

19.2.5.1 ν ν           

19.2.6.1.1 ν         ν   

19.2.6.1.2 ν         ν   

19.2.6.2 ν ν   ν       

19.2.7.2 ν ν ν ν ν     

19.2.7.3 ν ν   ν ν     

19.2.7.8      v   ν ν   

19.3.1.1 ν ν   ν ν     

19.3.1.2 ν     ν ν     

19.3.1.3 ν     ν ν     

19.3.1.4 ν   v  ν ν     

19.3.1.5 ν ν ν ν ν     

19.3.2.1 ν ν   ν ν     

19.3.2.2 ν   ν ν ν     

19.3.2.3 ν   ν ν ν     

19.4 ν ν   ν ν ν ν 
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Πίνακας συσχέτισης των ειδικών στόχων με τις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος  

 

  
 Δράσεις του 

Τοπικού 
Προγράμματος 

Ειδικοί στόχοι  

1. Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
τοπικών προϊόντων 

και ενίσχυση της 
διείσδυσης τους σε 
ευρύτερες αγορές 

2. Ενίσχυση και 
ανάδειξη 
τοπικών 

προϊόντων 
ποιότητας και 
των τοπικών 

πλεονεκτημάτων 
της περιοχής 

3. Εισαγωγή 
καινοτομιών 
στο τοπικό 

παραγωγικό 
σύστημα  

4. 
Αξιοποίηση 
του δασικού 

πλούτου 

5. 
Προστασία 

και 
αξιοποίηση 

των 
φυσικών και 
πολιτιστικών 

πόρων  

6. Βελτίωση του 
περιβάλλοντος 

φυσικού και 
δομημένου και 

ευκολότερη 
πρόσβαση σε 

δομές 
εκπαίδευσης και 

σε καλύτερες 
υπηρεσίες 

(ιδιωτικές και 
δημόσιες)  

7. Ενίσχυση 
ανθρώπινου 
δυναμικού – 

τεχνική στήριξη 
– μεταφορά 

τεχνογνωσίας - 
προώθηση – 

προβολή 

19.2.2.1 ν ν ν         

19.2.2.2 ν ν ν         

19.2.2.3 ν ν ν   ν     

19.2.2.4 ν ν ν         

19.2.2.5     ν     ν   

19.2.2.6 ν ν ν         

19.2.3.1 ν ν           

19.2.3.2 ν ν           

19.2.3.3 ν ν     ν     

19.2.3.4 ν ν           

19.2.3.5           ν   

19.2.4.1           ν   

19.2.4.2           ν   
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19.2.4.3   ν     ν ν   

19.2.4.4   ν     ν     

19.2.4.5         ν     

19.2.5.1 ν             

19.2.6.1.1       ν       

19.2.6.1.2    ν    

19.2.6.2 ν ν   ν       

19.2.7.2 ν   ν ν     ν 

19.2.7.3 ν       ν   ν 

19.2.7.8         ν   ν 

19.3.1.1 ν ν         ν 

19.3.1.2   ν     ν   ν 

19.3.1.3   ν     ν   ν 

19.3.1.4   ν     ν   ν 

19.3.1.5 ν ν ν       ν 

19.3.2.1 ν ν ν   ν   ν 

19.3.2.2   ν ν   ν   ν 

19.3.2.3 ν ν   ν     ν 

19.4 ν ν ν ν ν ν ν 
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4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ 

Σαν αποτέλεσμα των όσων αναλύθηκαν λεπτομερειακά στα προηγούμενα κεφάλαια, 
παρατίθεται παρακάτω το προτεινόμενο τοπικό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτό αρθρώνεται 
σε 31 δράσεις εκ των οποίων οι 22αφορούν το υπομέτρο 19.2, 8 αφορούν το υπομέτρο 19.3 
και 1 το υπομέτρο 19.4. Παρακάτω παρουσιάζονται οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα 
πλαίσια του κάθε υπομέτρου.  

 

4.1.1 Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 το τοπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 22 δράσεις οι 
οποίες έχουν ως εξής: 

 
 

19.2.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

 
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 
19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
 
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
 
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 
19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 

την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
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19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 
19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

 
19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός 

οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.  

 
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για 

τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί 
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

 
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 

ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 
(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, 
ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 

 
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, 

με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική 
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, 
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων 
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) 

 
19.2.5.1  Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
 
 
19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 
 

19.2.6.1.2 Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

 
19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και 

εμπορία δασικών προϊόντων 
 
19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα 

των τροφίμων και της δασοπονίας 
 
19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 

εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 
αγροτουρισμό 
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19.2.7.8 Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της 
διατήρησης των γεωργικών τοπίων. 

 

4.1.2 Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.3 

Το υπομέτρο 19.3 του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 8 δράσεις, εκ των 
οποίων οι 5 αφορούν διατοπική συνεργασία (οι δράσεις 19.3.1.1 - 19.3.1.5) και οι 3 διακρατική 
συνεργασία (οι δράσεις 19.3.2.1 - 19.3.2.3). Ειδικότερα οι δράσεις που περιλαμβάνονται είναι 
οι εξής: 

19.3.1.1 Προβολή – Προώθηση της Μακεδονικής κουζίνας  
19.3.1.2 Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Πάρκο Φιλίππων» 
19.3.1.3 Προβολή – Προώθηση αρχαιολογικών χώρων του Βασιλείου της Μακεδονίας, στις 

ρίζες και τη γη του Μεγάλου Αλεξάνδρου  
19.3.1.4 Τόποι προσκυνήματος ΠΚΜ  
19.3.1.5 Φάροι γνώσης και καινοτομίας  
19.3.2.1 Ανάδειξη της γεωθερμίας ως βασικού αναπτυξιακού πόλου 
19.3.2.2 Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού - “Η μάχη των οχυρών”  
19.3.2.3 Ολιστική διαχείριση δασικού πλούτου 

 

4.1.3 Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.4 

Η δράση που περιλαμβάνεται στα πλαίσια του υπομέτρου 19.4 αφορά την στήριξη της 
λειτουργίας της ΟΤΔ  (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.), 
η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης. 

 

4.1.4 Περιγραφή καινοτόμων έργων, έργων συνεργασίας και έργων συλλογικών 
δράσεων 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, μέσα από 81 επίσημες και δεκάδες ανεπίσημες ημερίδες, 
συναντήσεις, παρουσιάσεις κλπ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών δέχθηκε δεκάδες προτάσεις 
στο πλαίσια της «καινοτομίας». Όπως ήταν φυσικό, οι περισσότερες από αυτές, είτε δεν 
αποτελούσαν καινοτομίες, είτε κρίθηκαν ανεφάρμοστες. Αυτές που «πέρασαν» από την πρώτη 
διαδικασία διαλογής, ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία του προτείνοντος φορέα και ως προς 
την εγκυρότητα του ύψους της πρότασης με αποτέλεσμα τη σύνταξη ενός τελικού καταλόγου 
προτεινόμενων έργων (short list). Κοινή απαίτηση όλων των φορέων, (ιδιαίτερα δε των 
ιδιωτών), υπήρξε η τήρηση εχεμύθειας ως προς τα στοιχεία της πρότασής τους. 

Το συμπέρασμα που αποκόμισε η ΟΤΔ από την παραπάνω διαδικασία «αναγνώρισης» έργων 
καινοτομίας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η καινοτομία αναμένεται να αναδειχθεί σε μείζον 
χαρακτηριστικό του τοπικού προγράμματος. Τουλάχιστον 16 από τις συνολικά 31 Δράσεις του 
προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των έργων διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας) 
πρόκειται να κινητοποιήσουν πόρους που θα επενδυθούν σε καινοτόμες ενέργειες. Ως βασικό 
στοιχείο του σχεδιασμού του προγράμματος, τόσο ενέργειες Ιδιωτικού χαρακτήρα, όσο και 
ενέργειες συλλογικές, δίνουν προστιθέμενη αξία στις επιμέρους δράσεις, στο σύνολο του 
προγράμματος, αλλά -κυρίως- αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στο τοπικό παραγωγικό 
σύστημα αποτελώντας «φάρους καινοτομίας», παραδείγματα προς μίμηση, για το σύνολο των 
κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. 

Επιγραμματικά, με γενικούς όρους (για ευνόητους λόγους) αποτυπώνονται παρακάτω τα 
καινοτόμα σχέδια που προτάθηκαν στην ΟΤΔ και κρίθηκαν ως υλοποιήσιμα, κατά τη διάρκεια 
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των μηνών της διαδικασίας διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς της 
περιοχής. 

 

� Ιδιωτικά σχέδια: 
• Παραγωγή νέων προϊόντων μεταποίησης πρωτογενούς παραγωγής με 

αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν 
• Επενδύσεις στον τομέα της βιοτεχνίας χειροτεχνίας  
• Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού  
• Μηχανοκίνητος Αθλητισμός 

 
� Συλλογικά σχέδια: 

•  
• ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα 

των τροφίμων και της δασοπονίας 
• Τουριστική Αξιοποίηση εγκαταλειμμένων οχυρών 
• Clusters – Τοπικό σύμφωνο ποιότητας 

 
� Σχέδια ΟΤΑ: 

• Πιλοτική Διαχείριση περιαστικών δασών 
• Ρομποτικός ξεναγός σπηλαίου 

 
� Σχέδια Διατοπικής- Διακρατικής Συνεργασίας 

Στον Αντίστοιχο χρηματοδοτικό πίνακα αναφέρονται οι πόροι που αναμένεται να 
κινητοποιηθούν από έργα αντίστοιχου χαρακτήρα. 

 

4.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΘΑ 

 

Το τοπικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ. 
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4.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑΕΧΝΙ 

ΤΔΕ 19.2.2.1 

 
Τίτλος Δράσης 

 

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 
 

Κωδικός Δράσης 
 

19.2.2   

 
Τίτλος υπο-δράσης 

 

 
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 
 

Κωδικός υπο-δράσης  
 

19.2.2.1 

 
Νομική Βάση  

 

 
Άρθρο 17  Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ,  

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
ΥΑ 593/4-4-2017 (ΦΕΚ Β’ 1190) 

 
 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  
 

 
Η προτεινόμενη υπο-δράση αφορά στην 1η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής (τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Στη περιοχή παρέμβασης 
καταγράφεται χαμηλό ποσοστό μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και επιπλέον ο τομέας της 
μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η οποία οφείλεται 
κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, στη χαμηλή, εν γένει, προστιθέμενη 
αξία στο προϊόν, και στο χαμηλό βαθμό κατάλληλης συσκευασίας και τυποποίησης. 
Στόχος της προτεινόμενης υπο-δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών  προϊόντων 
του πρωτογενή τομέα που παράγονται στην περιοχή, μέσω της μεταποίησης και τυποποίησης τους καθώς 
και η βελτίωση της ποιότητας της υγιεινής και της ασφάλειας τους,καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον 
καταναλωτή.  
Με τη παρούσα υπο-δράση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση δύο βασικών ειδικών χαρακτηριστικών όπως αυτά 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.2. της Τοπικής Στρατηγικής. Η ενσωμάτωση διαδικασιών 
καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, και η στροφή στην 
μικροεπιχειρηματικότητα του υπερβάλλοντος ανθρώπινου δυναμικού (κυρίως τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης) το οποίο δεν μπορεί να απορροφηθεί στην τοπική αγορά εργασίας και το οποίο έχει αυξημένα 
προσόντα, κομίζει «φρέσκες» ιδέες οι οποίες με την ανάλογη στήριξη μπορούν να μετατραπούν σε 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ιδιαίτερη και στοχευμένη προσπάθεια να 
αξιοποιηθούν δύο βασικά πλεονεκτήματα (Π.2 και Π.6 βλέπε SWOT) και να αντιμετωπιστούν τρία βασικά 
μειονεκτήματα (Μ.8, Μ.13 και Μ.14 βλέπε SWOT) του τοπικού παραγωγικού συστήματος.  
 
Στα πλαίσια αυτής της λογικής παρέχεται αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% σε μικρά επενδυτικά σχέδια 
που αναλαμβάνονται από νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος 
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των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες 
κάνουν έναρξη εφεξής. Εναλλακτικά αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις 
οι οποίες πρόκειται να ιδρυθούν ή εκσυγχρονιστούν και οι οποίες θα εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας. 
Με την αυξημένη ενίσχυση επιδιώκεται να περιοριστεί το πρόσθετο επενδυτικό ρίσκο (τεχνολογικός 
κίνδυνος) και η δυσκολία ενσωμάτωσης των καινοτομικών πρακτικών (διαδικασία ωρίμανσης). 
Η συνολική ενίσχυση που δύναται να λάβουν τα καινοτομικά επενδυτικά σχέδια ανέρχεται κατά μέγιστο 
ως 200.000 € / 3ετίαλαμβάνοντας υπόψη και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ενδεχομένως έχει λάβει 
η επιχείρηση(σύμφωνα με τον κανόνα deminimis όπως αυτός εφαρμόζεται).    
Οι αυξημένης ενίσχυσης αυτές παρεμβάσεις εξυπηρετούν τους εξής ειδικούς στόχους της τοπικής 
στρατηγικής :  

• ΕΣ1 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων και ενίσχυση της διείσδυσης τους σε 
ευρύτερες αγορές  

• ΕΣ2 : Ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ποιότητας και των τοπικών πλεονεκτημάτων 
της περιοχής  

• ΕΣ3 : Εισαγωγή καινοτομιών στο τοπικό παραγωγικό σύστημα  
Η συγκεκριμένη υπο-δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων: 

- Κρέας – πουλερικά – κουνέλια. 
- Γάλα. 
- Αυγά. 
- Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία - διάφορα ζώα. 
- Ζωοτροφές. 
- Δημητριακά. 
- Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). 
- Οίνος. 
- Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί. 
- Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων). 
- Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. 
- Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό. 
- Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

 
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Δ.1 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  

 
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 
 

Ποσό (€) 
 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
 

507.692,31 5,84% 4,74% 

 
Δημόσια Δαπάνη 

 
330.000,00 5,98% 4,37% 

 
Ιδιωτική Συμμετοχή 

 
177.692,31 5,60% 5,60% 

 
Περιοχή εφαρμογής 
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Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 
 

Δικαιούχοι 
 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης (με εφαρμογή του κανόνα de minimis) είναι: 
α) νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις  (Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες 
αγρότες) που υποβάλλουν μικρά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 
στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την 1η 
Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες κάνουν έναρξη 
εφεξής. 

β) Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι υποβάλλουν 
επενδυτικά σχέδια μέσω των οποίων  εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους.  

 
 

Κριτήρια επιλογής 

 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

12% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 

Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης ή 

εταιρικό σχήμα αγροτών 

Ναι 

4% 

100 

  
Όχι 0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 

≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 
3% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή 

ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 
2% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή 

ίσο 50% γυναίκες 

50 

5 άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 2% 100   
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Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 

της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

7 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

4%     

8 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 

και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%     

10 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει προτύπου 

(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

3% 

100 

  10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

11 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  
10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

12 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος εξοικονόμησης 

ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

13 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 

15% 

100 

  

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό 

της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75 
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Η συσκευασία και η παρουσίαση των 

προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά 

βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής 

για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της 

50 

14 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

6% 

100 

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

15 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

5% 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

16 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

17 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
2% 100   

18 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας 

έχει εξασφαλίσει από ίδια παραγωγή  

3%     

19 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  12% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

20 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

21 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

6% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.5.1, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.8, 19.3.1.3, 19.4 
(βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 
 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
αγροδιατροφικού τομέα. Επιγραμματικά, η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1, 2 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τον κλάδο της αγροδιατροφής 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο αγροδιατροφικός τομέας ως τομέας υψηλού 
περιφερειακού ενδιαφέροντος  

• Το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου περιλαμβάνονται 
παρεμβάσεις στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων 
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ΤΔΕ 19.2.2.2 

 

 
Τίτλος Δράσης 

 

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 
 

Κωδικός Δράσης 
 

19.2.2 

 
Τίτλος υπο-δράσης 

 

 
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
 

 
Κωδικός υπο-δράσης  

 
19.2.2.2 

 
Νομική Βάση  

 

Άρθρο 17  Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
Καν. 1407/13 (De minimis) 

 
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 
 

Η προτεινόμενη υπο-δράση αφορά την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων προς μη γεωργικά προϊόντα 
(γεωργικό προϊόν: τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Ο 
συγκεκριμένος τομέας στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, ως 
αποτέλεσμα του σχετικά υψηλού κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, του χαμηλού βαθμού 
τυποποίησης – ταυτοποίησης, και της χαλαρής σύνδεσης με άλλους τομείς, η συνέργεια των οποίων θα 
μπορούσε να συμβάλει στην ευκολότερη διέξοδο τους σε υπερτοπικές και ξένες αγορές. Οι επιχειρήσεις 
αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση της περιοχής, στη διατήρηση ορισμένων παραδοσιακών κλάδων καθώς 
επίσης και στην ποικιλία διατροφής. 
Στόχος της προτεινόμενης υπο-δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών  προϊόντων 
που παράγονται στην περιοχή και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας του πληθυσμού, 
αξιοποιώντας τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, επεκτείνοντας τις οικονομικές 
δραστηριότητες σε τομείς εκτός του πρωτογενή τομέα. 
Με τη παρούσα υπο-δράση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση δύο βασικών ειδικών χαρακτηριστικών όπως αυτά 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.2. της Τοπικής Στρατηγικής.. Η ενσωμάτωση διαδικασιών 
καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, και η στροφή στην 

μικροεπιχειρηματικότητα του υπερβάλλοντος ανθρώπινου δυναμικού (κυρίως τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης) το οποίο δεν μπορεί να απορροφηθεί στην τοπική αγορά εργασίας και το οποίο έχει αυξημένα 
προσόντα, κομίζει «φρέσκες» ιδέες οι οποίες με την ανάλογη στήριξη μπορούν να μετατραπούν σε 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης επιχειρείται ενίσχυση της σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με 
άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ιδιαίτερη και στοχευμένη προσπάθεια 
να αξιοποιηθούν δύο βασικά πλεονεκτήματα (Π.2 και Π.6 βλέπε SWOT) και να αντιμετωπιστούν τέσσερα 
βασικά μειονεκτήματα (Μ.8, Μ.9, Μ.13 και Μ.14 βλέπε SWOT) του τοπικού παραγωγικού συστήματος.   
 
Στα πλαίσια αυτής της λογικής παρέχεται αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% σε μικρά επενδυτικά σχέδια 
που αναλαμβάνονται από νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος 
των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες 
κάνουν έναρξη εφεξής. Εναλλακτικά αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις 
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οι οποίες πρόκειται να ιδρυθούν, ή εκσυγχρονιστούν και οι οποίες θα εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας. 
Με την αυξημένη ενίσχυση επιδιώκεται να περιοριστεί το πρόσθετο επενδυτικό ρίσκο (τεχνολογικός 
κίνδυνος) και η δυσκολία ενσωμάτωσης των καινοτομικών πρακτικών (διαδικασία ωρίμανσης). 
Η συνολική ενίσχυση που δύναται να λάβουν τα καινοτομικά επενδυτικά σχέδια ανέρχεται ως 200.000 € / 
3ετίαλαμβάνοντας υπόψη και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ενδεχομένως έχει λάβει η επιχείρηση  
(σύμφωνα με τον κανόνα deminimis όπως αυτός εφαρμόζεται).    
Οι αυξημένης ενίσχυσης αυτές παρεμβάσεις εξυπηρετούν τους εξής ειδικούς στόχους της τοπικής 
στρατηγικής :  

• ΕΣ1 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων και ενίσχυση της διείσδυσης τους σε 
ευρύτερες αγορές  

• ΕΣ2 : Ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ποιότητας και των τοπικών πλεονεκτημάτων 
της περιοχής  

• ΕΣ1 : Εισαγωγή καινοτομιών στο τοπικό παραγωγικό σύστημα  
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προτεινόμενηςυπο-δράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές 
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης 
και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους. 
Οι τομείς είναι οι εξής: 

- Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 
- Ζυθοποιία 
- Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) 
- Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων 
- Μονάδες πυρηνελαιουργείων 
- Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης 
- Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 

διατροφής, 
- Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών 
- Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής 
- Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα) 
- Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες 
- Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού) 

 
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Δ.3 Η διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων   
 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
 

 
 

Ποσό (€) 
 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
 

584.615,38 6,73% 5,45% 

 
Δημόσια Δαπάνη 

 
380.000,00 6,88% 5,03% 

 
Ιδιωτική Συμμετοχή 

 
204.615,38 6,45% 6,45% 

 
Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 
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Δικαιούχοι 
 

 
Δικαιούχοι της υπο-δράσης (με εφαρμογή του κανόνα de minimis) είναι:  
α) νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις  (Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες 
αγρότες) που υποβάλλουν μικρά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 
στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την 1η 
Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες κάνουν έναρξη 
εφεξής. 
β) Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι υποβάλλουν 
επενδυτικά σχέδια μέσω των οποίων εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους .  
 
 

Κριτήρια επιλογής 
 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

12% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 

Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης ή 

εταιρικό σχήμα αγροτών 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 

≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 
3% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 
2% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50% γυναίκες 

50 

5 

Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
2% 

100 
  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 
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6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 

της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

7 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 

σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

4%     

8 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 

και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
4%     

10 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει προτύπου 

(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

4% 

100 

  10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

11 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με τη χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  
10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

12 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με τη χρήση – εγκατάσταση 

– εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

13 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 

15% 

100 

  

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό 

της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75 
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Η συσκευασία και η παρουσίαση των 

προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά 

βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής 

για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της 

50 

14 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

6% 

100 

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

15 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

5% 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

16 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
3% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

17 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
2% 100   

18 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας 

έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή  

3%     

19 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  12% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

20 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

21 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

6% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.8, 19.3.1.3, 19.4 (βλέπε Πίνακα 
εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
αγροδιατροφικού τομέα. Επιγραμματικά, η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1, 2 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τον κλάδο της αγροδιατροφής 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο αγροδιατροφικός τομέας ως τομέας υψηλού 
περιφερειακού ενδιαφέροντος  

• Το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου περιλαμβάνονται 
παρεμβάσεις στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων 
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ΤΔΕ 19.2.2.3 

 

 

Τίτλος Δράσης 

 

19.2.2  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.2 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.2.3 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Καν. 1407/13 (De minimis) 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Τα προηγούμενα χρόνια είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων είτε μέσω αυτόβουλης ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας έχει αναπτυχθεί σημαντική υποδομή υπαίθριων τουριστών δραστηριοτήτων κυρίως γύρω 
από θύλακες υψηλής τουριστικής έλξης όπως η περιοχή της λίμνης Κερκίνης, οι περιοχές του 
Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου (όπου υπάρχουν ιαματικές πηγές) ο ορεινός όγκος Λαϊλιά κλπ. 

Το τουριστικό κύκλωμα περιλαμβάνει μονάδες φιλοξενίας, εστίασης, εναλλακτικές δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο, αγροτουριστικές δραστηριότητες κλπ οι οποίες λειτουργώντας ως σύνολό έχουν αναδείξει τα εν 
λόγω σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος σε πόλους έλξης επισκεπτών από όλη τη χώρα και το 
εξωτερικό. Παράλληλα μέσω συμπληρωματικών δράσεων δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν οι φυσικές 
ομορφιές τις περιοχής, ο πλούτος των προϊόντων των γεύσεων και των παραδόσεων του τόπου. Οι 
επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον τόπο, να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα και μοναδικά 
χαρακτηριστικά του, να νιώσουν τη ζεστασιά της φιλοξενίας των ανθρώπων του και με τη σειρά τους να 
γίνουν «καλοί» πρεσβευτής της περιοχής. 

Οι τουριστικές δραστηριότητες ασκούνται κατά κανόνα σε μικρή κλίμακα, ωστόσο υπάρχουν δύο 
επιμέρους γενικές κατηγορίες. Α). Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου κυριαρχεί το οικογενειακό στοιχείο 
στον τρόπο λειτουργίας, η στενή και διαπροσωπική σχέση μεταξύ ιδιοκτητών και επισκεπτών. Β). Οι λίγο 
μεγαλύτερες και πιο τυπικά επιχειρηματικά οργανωμένες τουριστικές μονάδες με λιγότερο έντονο το 
στοιχείο της οικογενειακής οργάνωσης και της συμμετοχής των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση 
βασικό στοιχείο αποτελεί η ντόπια κουζίνα και οι παραδοσιακές συνταγές (πρωινά, γεύματα, πίτες γλυκά 
κλπ) ενώ το τουριστικό προϊόν εκτός από την ποιοτική διαμονή και την παραδοσιακή εστίαση 
συμπληρώνεται από τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.  

Ενδεικτικές ενέργειες που ενισχύονται στα πλαίσια της παρούσας δράσης είναι η ίδρυση ή ο 
εκσυγχρονισμός καταλυμάτων, χώρων εστίασης, η ίδρυση επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών 
στην ύπαιθρο, η ενίσχυση επιχειρήσεων ειδικού θεματικού τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ Στόχος της 

συγκεκριμένης υπο-δράσης είναι η στροφή στην τουριστική μικρο-επιχειρηματικότητα του 
υπερβάλλοντος ανθρώπινου δυναμικού (κυρίως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), καθώς και η ενσωμάτωση 
διαδικασιών καινοτομίας στο τοπικό τουριστικό κύκλωμα, στοιχεία που αποτελούν βασικές ειδικές 
επιδιώξεις της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.2. Με 
τον τρόπο αυτό γίνεται ιδιαίτερη και στοχευμένη προσπάθεια να αξιοποιηθούν δύο βασικά πλεονεκτήματα 
(Π.2 και Π.7 βλέπε SWOT) και να αντιμετωπιστούν τρία βασικά μειονεκτήματα (Μ.13, Μ.14 και Μ.15 βλέπε 
SWOT) του τοπικού παραγωγικού συστήματος.  
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Στα πλαίσια αυτής της λογικής παρέχεται αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% σε μικρά επενδυτικά σχέδια 
που αναλαμβάνονται από νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος 
των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες 
κάνουν έναρξη εφεξής. Εναλλακτικά αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις 
οι οποίες πρόκειται να ιδρυθούν, επεκταθούν, μετεγκατασταθούν ή εκσυγχρονιστούν και οι οποίες θα 
εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας. Με την αυξημένη ενίσχυση επιδιώκεται να περιοριστεί το πρόσθετο 
επενδυτικό ρίσκο (τεχνολογικός κίνδυνος) και η δυσκολία ενσωμάτωσης των καινοτομικών πρακτικών 
(διαδικασία ωρίμανσης). 
Η συνολική ενίσχυση που δύναται να λάβουν τα καινοτομικά επενδυτικά σχέδια ανέρχεται ως 200.000 € / 
3ετία λαμβάνοντας υπόψη και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ενδεχομένως έχει λάβει η επιχείρηση  
(σύμφωνα με τον κανόνα deminimis όπως αυτός εφαρμόζεται).    

Οι αυξημένης ενίσχυσης αυτές παρεμβάσεις εξυπηρετούν τους εξής ειδικούς στόχους της τοπικής 
στρατηγικής :  

• ΕΣ1 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων και ενίσχυση της διείσδυσης τους σε 
ευρύτερες αγορές  

• ΕΣ2 : Ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ποιότητας και των τοπικών πλεονεκτημάτων 
της περιοχής  

• ΕΣ1 : Εισαγωγή καινοτομιών στο τοπικό παραγωγικό σύστημα  
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Κ. Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

276.923,08 3,19% 2,58% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
180.000,00 3,26% 2,38% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
96.923,08 3,06% 3,06% 

Περιοχή εφαρμογής 

Η ύπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης (με εφαρμογή του κανόνα de minimis) είναι:  

α) νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις  (Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες 
αγρότες) που υποβάλλουν μικρά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 
στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την 1η 
Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες κάνουν έναρξη 
εφεξής. 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 71 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

β) Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι υποβάλλουν 
επενδυτικά σχέδια μέσω των οποίων  εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους . 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

15% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορύν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορύν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

3% 

100 

  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους είναι γυναίκες 
2% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

4 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 

2% 
100 

  
άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

5 

Προώθηση επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, 

ΚοινΣΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 
4% 

100 

  
Όχι 0 

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση 

της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

7 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

4%     



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 72 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

8 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα και τοπικά 

δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων 

για την έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
4%     

10 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 10% 
5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 10% 

0 

11 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ 

Χρήση καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (τουρισμός / υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία 

στο προϊόν ή στην διαχείριση και 

λειτουργία 

15% 100   

12 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

4% 

100 

  
Παραδοσιακός οικισμός  50 

13 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

5% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

14 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

15 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
2% 100   

16 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

12% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

17 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 
3% 50   
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Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

18 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

6% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

19 
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών 

/ προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων σε σχέση με την 

κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα 

και παροχή δραστηριοτήτων 

εναλλακτικού τουρισμού) 

5% 100   

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4,19.2.3.5, 19.2.4.1, 19.2.4.3, 19.2.4.4,19.2.4.5, 19.2.7.3, 
19.3.1.1, 19.3.1.2, 19.3.1.4, 19.3.1.5, 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του 
τοπικού προγράμματος) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την προώθηση 
του τουρισμού. Επιγραμματικά, η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1, 2 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για 
την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων  

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο τουρισμός ως τομέας υψηλού περιφερειακού 
ενδιαφέροντος  

• Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση του 
θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με τον Άξονα 2 

• Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού το οποίο κατατάσσει το 
βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης στην κατηγορία Β., «Αναπτυσσόμενες 
τουριστικά περιοχές» και ειδικότερα στην υποκατηγορία Β2. «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού» 
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ΤΔΕ 19.2.2.4 

 

 
Τίτλος Δράσης 

 

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 
 

Κωδικός Δράσης 
 

19.2.2 

 
Τίτλος υπο-δράσης 

 

 
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
 

 
Κωδικός υπο-δράσης  

 
19.2.2.4 

 
Νομική Βάση  

 

Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013  
Καν. 1407/13 (De minimis) 

 
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, ο δευτερογενής χαρακτηρίζεται από χαμηλή ως μέτρια 
βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα. Υπάρχουν σχετικά λίγες μεγάλες και σύγχρονα οργανωμένες 
μεταποιητικές μονάδες, ενώ πολύ συχνά συναντούμε περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων οικογενειακού 
τύπου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς κυριαρχεί η έλλειψη τεχνογνωσίας σύγχρονων μεθόδων 
παραγωγής, διοίκησης,  διακίνησης, προώθησης - εμπορίας των προϊόντων. Αντίστοιχα στον τριτογενή 
τομέα δεσπόζει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου ο οποίος βρίσκεται σε φάση συρρίκνωσης και 
χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
Στόχος της συγκεκριμένης υπό - δράσης είναι η ενίσχυση μικρής κλίμακας επενδύσεων που θα έχουν τα 
εξής χαρακτηριστικά :  

• Παραγωγή και διάθεση ποιοτικών προϊόντων διαφοροποιημένα από τον ανταγωνισμό  
• Αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων και τοπικών χαρακτηριστικών  
• Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο της περιοχής  
• Δυναμικό και με ανοιχτούς ορίζοντες ανθρώπινο δυναμικό  

Σε αυτό το πλαίσιο η υπο-δράση επιδιώκει την εξυπηρέτηση δύο βασικών ειδικών χαρακτηριστικών όπως 
αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.2. της Τοπικής Στρατηγικής. Την ενσωμάτωση διαδικασιών 

καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, και τη στροφή στην μικρο-
επιχειρηματικότητα του υπερβάλλοντος ανθρώπινου δυναμικού (κυρίως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 
το οποίο δεν μπορεί να απορροφηθεί στην τοπική αγορά εργασίας και το οποίο έχει αυξημένα προσόντα, 
κομίζει «φρέσκες» ιδέες οι οποίες με την ανάλογη στήριξη μπορούν να μετατραπούν σε επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ιδιαίτερη και στοχευμένη προσπάθεια να αξιοποιηθεί ένα πολύ 
βασικό πλεονέκτημα (Π.2 βλέπε SWOT) και να αντιμετωπιστούν δύο βασικά μειονεκτήματα (Μ.13 και Μ.14 
βλέπε SWOT) του τοπικού παραγωγικού συστήματος.  
Στα πλαίσια αυτής της λογικής παρέχεται αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% σε μικρά επενδυτικά σχέδια 
που αναλαμβάνονται από νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος 
των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες 
κάνουν έναρξη εφεξής. Εναλλακτικά αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις 
οι οποίες πρόκειται να ιδρυθούν, ή εκσυγχρονιστούν και οι οποίες θα εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας. 
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Με την αυξημένη ενίσχυση επιδιώκεται να περιοριστεί το πρόσθετο επενδυτικό ρίσκο (τεχνολογικός 
κίνδυνος) και η δυσκολία ενσωμάτωσης των καινοτομικών πρακτικών (διαδικασία ωρίμανσης). 
Η συνολική ενίσχυση που δύναται να λάβουν τα καινοτομικά επενδυτικά σχέδια ανέρχεται ως 200.000 € / 
3ετία λαμβάνοντας υπόψη και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ενδεχομένως έχει λάβει η επιχείρηση  
(σύμφωνα με τον κανόνα deminimis όπως αυτός εφαρμόζεται).    
Οι αυξημένης ενίσχυσης αυτές παρεμβάσεις εξυπηρετούν τους εξής ειδικούς στόχους της τοπικής 
στρατηγικής :  

• ΕΣ1 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων και ενίσχυση της διείσδυσης τους σε 
ευρύτερες αγορές  

• ΕΣ2 : Ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ποιότητας και των τοπικών πλεονεκτημάτων 
της περιοχής  

• ΕΣ1 : Εισαγωγή καινοτομιών στο τοπικό παραγωγικό σύστημα  
Ενδεικτικά η προτεινόμενη υπο-δράση αφορά σε: 

- Δραστηριότητες μεταποίησης που σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα, την τοπική οικονομία και 
την τοπική παράδοση (π.χ. αγροδιατροφή, δομικά υλικά, ένδυση – υπόδηση, χειροτεχνία 
ποτοποιία, κλπ) 

- Κατασκευαστικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό και την 
τοπική οικονομία (μηχανουργία, ξυλουργεία, κατασκευή μηχανημάτων για τον πρωτογενή τομέα, 
κ.λ.π.)  

- Δραστηριότητες εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης προϊόντων εκτός γεωργικής 
εκμετάλλευσης (πχ προϊόντα παντοπωλείου, κ.α.)  

Η χρήση ΑΠΕ υποστηρίζεται ως επενδυτική δαπάνη εντός των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν. 
 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
 

Κ. Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 
 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
 

 
 

Ποσό (€) 
 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
 

984.615,38 11,33% 9,18% 

 
Δημόσια Δαπάνη 

 
640.000,00 11,59% 8,48% 

 
Ιδιωτική Συμμετοχή 

 
344.615,38 10,87% 10,87% 

 
Περιοχή εφαρμογής 

 

Η ύπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 
 

Δικαιούχοι 
 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης (με εφαρμογή του κανόνα de minimis) είναι:  
α) νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις  (Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες 
αγρότες) που υποβάλλουν μικρά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 76 Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την 1η 
Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες κάνουν έναρξη 
εφεξής. 
β) Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι υποβάλλουν 
επενδυτικά σχέδια μέσω των οποίων  εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους. 
 

Κριτήρια επιλογής 
 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

12% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 

≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 
3% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 
2% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50% γυναίκες 

50 

4 

Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
2% 

100 
  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

5 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.). 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 

της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 
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7 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 

σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογήται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

4%     

8 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 

και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
4%     

10 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει προτύπου 

(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

3% 

100 

  10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

11 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με τη χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  
10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

12 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με τη χρήση – εγκατάσταση 

– εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

13 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο 

15% 

100 

  

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό 

της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση των 

προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά 

βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής 

για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της 

50 
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14 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

6% 

100 

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

15 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

5% 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

16 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

17 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
3% 100   

18 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

12% 

100 

  
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

19 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

20 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 
7% 

100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 
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10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

21 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 
3% 

100 
  

Όχι 0 
 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4,19.2.3.5, 19.3.1.3, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής 
συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού κλάδου. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1, 2 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τον κλάδο της μεταποίησης  

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 
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ΤΔΕ  19.2.2.5 

 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.2 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.2.5 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013  

Καν. 1407/13 (De minimis) 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Ο κλάδος των υπηρεσιών που αφορά στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών και παραγωγικών αναγκών των 
κατοίκων της περιοχής είναι σχετικά περιορισμένος στο σύνολό του στην περιοχή παρέμβασης και ιδιαίτερα 
στις  απομακρυσμένες περιοχές της. Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού οι κάτοικοι της περιοχής είναι 
αναγκασμένοι  είτε να μεταβαίνουνστο αστικό κέντρο της πόλης των Σερρών είτε στις λίγες αναπτυγμένες 
κωμοπόλεις στην περιοχή παρέμβασης, οι οποίες συγκεντρώνουν και προσφέρουν ένα εύρος υπηρεσιών 
και υποδομών που απουσιάζουν από τις απομακρυσμένες περιοχές και τα τοπικά διαμερίσματα αυτών των 
περιοχών.  

Στόχος της υπο - δράσης αποτελεί ο εμπλουτισμός και η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς 
τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης και ειδικότερα υπηρεσιών που σχετίζονται 
άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, την 
προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα  και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής 
οικονομίας. Με τη παρούσα υπο - δράση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση δύο βασικών ειδικών χαρακτηριστικών 
όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.2. της Τοπικής Στρατηγικής. Αφενός μεν, η ενσωμάτωση 

διαδικασιών καινοτομίας  - χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, αφετέρου δε, η 

άσκηση μικροεπιχειρηματικότητας κυρίως από το υπερβάλλον ανθρώπινο δυναμικό υψηλών 
προσόντων και μορφωτικού επιπέδου της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ιδιαίτερη και στοχευμένη 
προσπάθεια να αξιοποιηθεί ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα (Π.2 βλέπε SWOT) και να αντιμετωπιστούν 
τέσσερα βασικά μειονεκτήματα (Μ.1, Μ.5, Μ.13 και Μ.14 βλέπε SWOT) του τοπικού παραγωγικού 
συστήματος.  

Στα πλαίσια αυτής της λογικής παρέχεται αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% σε μικρά επενδυτικά σχέδια 
που αναλαμβάνονται από νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος 
των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες 
κάνουν έναρξη εφεξής. Εναλλακτικά αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις 
οι οποίες πρόκειται να ιδρυθούν ή εκσυγχρονιστούν και οι οποίες θα εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας. 
Με την αυξημένη ενίσχυση επιδιώκεται να περιοριστεί το πρόσθετο επενδυτικό ρίσκο (τεχνολογικός 
κίνδυνος) και η δυσκολία ενσωμάτωσης των καινοτομικών πρακτικών (διαδικασία ωρίμανσης). 
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Η συνολική ενίσχυση που δύναται να λάβουν τα καινοτομικά επενδυτικά σχέδια ανέρχεται ως 200.000 € / 
3ετία λαμβάνοντας υπόψη και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ενδεχομένως έχει λάβει η επιχείρηση  
(σύμφωνα με τον κανόνα deminimis όπως αυτός εφαρμόζεται).    

Οι αυξημένης ενίσχυσης αυτές παρεμβάσεις εξυπηρετούν τον εξής ειδικό στόχο της τοπικής στρατηγικής:  

• ΕΣ6 : Βελτίωση του περιβάλλοντος φυσικού και δομημένου και ευκολότερη πρόσβαση σε δομές 
εκπαίδευσης και καλύτερες υπηρεσίες (ιδιωτικές και δημόσιες)  

Ενδεικτικά η προτεινόμενη δράση αφορά σε: 

- Υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες όπως εκπαίδευση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία. 
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού πολιτιστικά 
κέντρα, κλπ) επιστημονικές και λοιπές υπηρεσίες προς τον τοπικό πληθυσμό οι οποίες συμβάλουν 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του.  

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Δ5. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού     

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

353.846,15 4,07% 3,30% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
230.000,00 4,17% 3,05% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
123.846,15 3,91% 3,91% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

Η ύπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης (με εφαρμογή του κανόνα de minimis) είναι:  

α) νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις  (Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες 
αγρότες) που υποβάλλουν μικρά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 
στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την 1η 
Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες κάνουν έναρξη 
εφεξής. 

β) Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι υποβάλλουν 
επενδυτικά σχέδια μέσω των οποίων  εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους. 
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Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

12% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

3% 

100 

  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους είναι γυναίκες 
3% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

4 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
2% 

100 
  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

5 

Προώθηση επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, 

ΚοινΣΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 
3% 

100 

  
Όχι 0 

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση 

της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

7 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογήται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

4%     
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8 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων 

για την έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
4%     

9 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 10% 
5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

μικρότερο του 10% 

0 

10 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ 

Χρήση καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (τουρισμός / υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία 

στο προϊόν ή στην διαχείριση και 

λειτουργία 

15% 100   

11 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

6% 

100 

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 

0 

12 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

2% 

100 

  
Παραδοσιακός οικισμός  50 

13 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

5% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

14 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

15 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

12% 100   
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

16 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

17 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

6% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

18 
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών 

/ προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων σε σχέση με την 

κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα 

και παροχή δραστηριοτήτων 

εναλλακτικού τουρισμού) 

4% 100   

19 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 
5% 

100 

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.3.3, 
19.2.3.4,19.2.3.5, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού 
προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού κλάδου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επιγραμματικά, η υπο-δράση 
παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

- Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

- Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή  
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- Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 2 και 3 
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ΤΔΕ 19.2.2.6 

 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

 

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 
αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.2.6 

 

Νομική Βάση  

Ν. 4235/2014 

ΚΥΑ 543/34450 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Στον τομέα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων εξαιρετική προοπτική αποτελεί η παραγωγή και διάθεση 
τοπικά ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων που παράγονται από την  μεταποίηση της τοπικής φυτικής 
και ζωικής παραγωγής, στις οικοτεχνίες τοπικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς επίσης και ο 
συνδυασμός δραστηριοτήτων του αγροτουρισμού στα πλαίσια λειτουργίας των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων. Αυτή η πολυλειτουργικότητα και η πολυδραστηριότητα που αφορά αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις και συνδυάζει τον πρωτογενή τομέα (γεωργική παραγωγή), δευτερογενή τομέα 
(μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων) και τριτογενή τομέα (παροχές υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης, 
πώλησης)  εισάγει νέες αγροτικές και επιχειρηματικές πρακτικές και εξασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες 
για την βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αυξάνει την προστιθέμενη αξία των παραγόμενων 
προϊόντων συμβάλλοντας στην αύξηση  του αγροτικού εισοδήματος των γεωργικών οικογενειών. 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση σκοπό έχει: 

α) την στήριξη της  λειτουργίας πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Ως «Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα» 
σύμφωνα με το Ν. 4235/2014ορίζεται η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία λειτουργεί με έμφαση στις 
τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποία διαθέτει τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη 
έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα 
επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης. 

β) την στήριξη της λειτουργίας οικοτεχνιών σύμφωνα με το Ν. 4912/2016 (ΦΕΚ 2468/2015)που αφορούν 
«τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής» και συγκεκριμένα τρόφιμα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, 
μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη 
μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση  στον καταναλωτή.  

Με τη παρούσα υπο - δράση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση δύο βασικών ειδικών χαρακτηριστικών όπως αυτά 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.2. της Τοπικής Στρατηγικής. Αφενός μεν, η ενσωμάτωση διαδικασιών 

καινοτομίας - χρήσης νέων τεχνολογιών στο τοπικό παραγωγικό κύκλωμα(γεωργική παραγωγή, 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, φιλοξενίας, πώλησης), αφετέρου δε, η άσκηση 

μικροεπιχειρηματικότητας κυρίως από νέους αγρότες υψηλών προσόντων και μορφωτικού επιπέδου 
της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ιδιαίτερη και στοχευμένη προσπάθεια να αξιοποιηθεί ένα βασικό 
πλεονέκτημα (Π.6 βλέπε SWOT) και να αντιμετωπιστούν δύο βασικά μειονεκτήματα (Μ.9 και Μ.14 βλέπε 
SWOT) του τοπικού παραγωγικού συστήματος.  
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Στα πλαίσια αυτής της λογικής παρέχεται αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% σε μικρά επενδυτικά σχέδια 
που αναλαμβάνονται από νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος 
των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες 
κάνουν έναρξη εφεξής. Εναλλακτικά αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις 
οι οποίες πρόκειται να ιδρυθούν ή εκσυγχρονιστούν και οι οποίες θα εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας. 
Με την αυξημένη ενίσχυση επιδιώκεται να περιοριστεί το πρόσθετο επενδυτικό ρίσκο (τεχνολογικός 
κίνδυνος) και η δυσκολία ενσωμάτωσης των καινοτομικών πρακτικών (διαδικασία ωρίμανσης). 
Η συνολική ενίσχυση που δύναται να λάβουν τα καινοτομικά επενδυτικά σχέδια ανέρχεται ως 200.000 € / 
3ετίαλαμβάνοντας υπόψη και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ενδεχομένως έχει λάβει η επιχείρηση  
(σύμφωνα με τον κανόνα deminimis όπως αυτός εφαρμόζεται).    

Οι αυξημένης ενίσχυσης αυτές παρεμβάσεις εξυπηρετούν τους εξής ειδικούς στόχους της τοπικής 
στρατηγικής :  

- ΕΣ1 : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων και ενίσχυση της διείσδυσης τους σε 
ευρύτερες αγορές  

- ΕΣ2 : Ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ποιότητας και των τοπικών πλεονεκτημάτων 
της περιοχής  

- ΕΣ5 : Προστασία και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων   
Ενδεικτικά η προτεινόμενη υπο-δράση αφορά :  

Ι) την ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων όπως  

• Χώρους εστίασης- παρασκευής γευμάτων 
• Χώρους εκπαίδευσης/επίδειξης/παρακολούθησης  
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικές δραστηριοτήτων είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με εκπαιδευτικά 

ή/και ερευνητικά ιδρύματα/φορείς σε διάφορα  θεματικά πεδία όπως βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, μεσογειακή διατροφή, διατροφή και πρόληψη της υγείας,  γευσιγνωσία, 
παρατήρηση άγριων ζώων, θηραμάτων και πτηνών κ.α 

• Αθλητικές δραστηριότητες πχ ιππασία, δράσεις πεζοπορίας/ποδηλασίας εντός διαδρομών φυσικού 
περιβάλλοντος, περιηγήσεις κ.α. 

• Συνεργασίες εμπορικού και πολιτισμικού χαρακτήρα 
• Λειτουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικής μονάδας έως 10 δωματίων μέγιστης δυναμικότητας 

40 κλινών 
ΙΙ) την ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση οικοτεχνιών -μονάδων παραγωγής τροφίμων-προϊόντων που 
αποτελεί μία μορφή πολυλειτουργικού αγροκτήματος και αφορά τρόφιμα - προϊόντα οικοτεχνικής 
παρασκευής όπως  

• Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα, 
• Αρτοσκευάσματα πχ παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, 

λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα) φύλλο κρούστας, σφολιάτα, 
πίτες (αλμυρές και γλυκές), 

• Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος 
• Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί, 
• Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, 

κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, 
φρουιγλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο ,προϊόντα από 
σουσάμι 

• Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, 
μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων 

• Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες 
ελιάς, τουρσιά, σάλτσες. 

• Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, 
αρωματικά φυτά 
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• Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. 
τρόφιμα. 

• Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στη με αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438 /Β/2014). 

• Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου. 
• Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Κ. Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

338.461,54 3,89% 3,16% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
220.000,00 3,99% 2,91% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
118.461,54 3,74% 3,74% 

Περιοχή εφαρμογής 

Η ύπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης (με εφαρμογή του κανόνα de minimis) είναι:  

Όσοι έχουν δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων και συγκεκριμένα: 
α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του ν. 
3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄), που τηρείται από το ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει και πληρούν τις 
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης  

β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις 
της ΚΥΑ Αριθ. 543/34450/2017 και  

γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις 
της ΚΥΑ Αριθ. 543/34450/2017, με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι 
εγγεγραμμένος/οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
20% 

100 

  
Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 
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εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 

≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 
5% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 
5% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50% γυναίκες 

50 

4 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

5% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 

της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

5 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%     

6 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών  

Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία 

στο προϊόν ή στην διαχείριση και 

λειτουργία 

15% 100   

7 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

10% 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

8 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
3% 100   

9 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

15% 100   
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

10 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

11 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

6% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

12 
Παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια 

δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και 

παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισμού) 

3% 100   

13 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 
5% 

100 
  

Όχι 0 
 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.7.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα 
εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
αγροδιατροφικού τομέα. Επιγραμματικά, η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

- Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1 και 2 

- Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα  

- Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

- Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση του 
θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με τον Άξονα 2 

- Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού το οποίο κατατάσσει το 
βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης στην κατηγορία Β., «Αναπτυσσόμενες 
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τουριστικά περιοχές» και ειδικότερα στην υποκατηγορία Β2. «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού» 
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ΤΔΕ 19.2.3.1 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή 

εφαρμογής 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.3 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό 

την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.3.1 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 17 β  Καν. (ΕΕ) 1305/2013,  ΥΑ 593/4-4-2017 (ΦΕΚ Β’ 
1190) 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

 

Η προτεινόμενη υπο-δράση αφορά στην 1η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής (τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Στη περιοχή παρέμβασης 
καταγράφεται χαμηλό ποσοστό μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και επιπλέον ο τομέας της 
μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η οποία οφείλεται 
κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, στη χαμηλή, εν γένει, προστιθέμενη 
αξία στο προϊόν, και στο χαμηλό βαθμό κατάλληλης συσκευασίας και τυποποίησης. 

Στόχος της προτεινόμενης υπο-δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών  προϊόντων 
του πρωτογενή τομέα που παράγονται στην περιοχή, μέσω της μεταποίησης και τυποποίησης τους καθώς 
και η βελτίωση της ποιότητας της υγιεινής και της ασφάλειας τους, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον 
καταναλωτή.  

Για το σκοπό αυτό παρέχεται ποσοστό ενίσχυσης ως 50% σε όλα τα επενδυτικά σχέδια που 
αναλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να ιδρυθούν, επεκταθούν, μετεγκατασταθούν ή 
εκσυγχρονιστούν και αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία των παρακάτω τομέων: 

- Κρέας – πουλερικά – κουνέλια. 
- Γάλα. 
- Αυγά. 
- Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία - διάφορα ζώα. 
- Ζωοτροφές. 
- Δημητριακά. 
- Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). 
- Οίνος. 
- Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί. 
- Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων). 
- Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. 
- Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό. 
- Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

Το μέγιστο ενισχυόμενο ύψος προϋπολογισμού  κάθε επένδυσης ανέρχεται στις 600.000 €.  
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Δ.1 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

1.000.000,00 11,51% 9,33% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
500.000,00 9,06% 6,62% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
500.000,00 15,77% 15,77% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος. 

 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι:  

Υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις (Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και 
επαγγελματίες αγρότες) που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 600.000€. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

15% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 

0 

2 Ναι 4% 100   
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Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης ή 

εταιρικό σχήμα αγροτών 

Όχι 0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 

≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 
4% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή 

ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 
4% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή 

ίσο 50% γυναίκες 

50 

5 

Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
4% 

100 
  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 

της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

7 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

4%     

8 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 

και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%     

10 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει προτύπου 

(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

4% 

100 

  10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

11 
Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση ή 
 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 2% 100   
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παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

12 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος εξοικονόμησης 

ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

13 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

6% 

100 

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

14 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

6% 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

15 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

16 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
2% 100   

17 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας 

έχει εξασφαλίσει από ίδια παραγωγή  

4%     

18 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

15% 100   
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

19 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

20 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

7% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.1.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.5.1, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.8, 19.3.1.3, 19.4 
(βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
αγροδιατροφικού τομέα. Επιγραμματικά, η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

- Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1, 2 και 3 

- Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τον κλάδο της αγροδιατροφής 

- Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

- Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο αγροδιατροφικός τομέας ως τομέας υψηλού 
περιφερειακού ενδιαφέροντος  

- Το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου περιλαμβάνονται 
παρεμβάσεις στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων 
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ΤΔΕ 19.2.3.2 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή 

εφαρμογής 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.3 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό 

την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.3.2 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 17  Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Καν.702/14 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Η προτεινόμενη υπο-δράση αφορά την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων προς μη γεωργικά προϊόντα 
(γεωργικό προϊόν: τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Ο 
συγκεκριμένος τομέας στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, ως 
αποτέλεσμα του σχετικά υψηλού κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, του χαμηλού βαθμού 
τυποποίησης – ταυτοποίησης, και της χαλαρής σύνδεσης με άλλους τομείς, η συνέργεια των οποίων θα 
μπορούσε να συμβάλει στην ευκολότερη διέξοδο τους σε υπερτοπικές και ξένες αγορές. Οι επιχειρήσεις 
αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν 
σημαντικά στην απασχόληση της περιοχής, στη διατήρηση ορισμένων παραδοσιακών κλάδων καθώς 
επίσης και στην ποικιλία διατροφής. 

Στόχος της προτεινόμενης υπο-δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
που παράγονται στην περιοχή και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας του πληθυσμού, 
αξιοποιώντας τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, επεκτείνοντας τις οικονομικές 
δραστηριότητες σε τομείς εκτός του πρωτογενή τομέα. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προτεινόμενης υπο-δράσης ενισχύονται με ποσοστό ως 50% επενδύσεις 
από υφιστάμενες ή νέες μεταποιητικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις  οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη 
ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, ενώ το  αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης για Μεσαίες επιχειρήσεις 
ανέρχεται ως 45%. 

Οι τομείς είναι οι εξής: 

- Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 
- Ζυθοποιία 
- Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) 
- Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων 
- Μονάδες πυρηνελαιουργείων 
- Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης 
- Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 

διατροφής, 
- Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών 
- Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής 
- Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα) 
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- Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες 
- Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού) 

Το μέγιστο ενισχυόμενο ύψος προϋπολογισμού  κάθε επένδυσης ανέρχεται στις 600.000 €. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Δ.3 Η διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων   

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

340.000,00 3,91% 3,17% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
170.000,00 3,08% 2,25% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
170.000,00 5,36% 5,36% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος. 

 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι:  

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές - υφιστάμενες και νέες  υπό ίδρυση επιχειρήσεις (Φυσικά & Νομικά 
Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες αγρότες) που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια 
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 600.000€. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

15% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 
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2 

Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης ή 

εταιρικό σχήμα αγροτών 

Ναι 

4% 

100 

  
Όχι 0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 

≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 
4% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 
4% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50% γυναίκες 

50 

5 

Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
4% 

100 
  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

8 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 

της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

9 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 

σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

4%     

10 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 

και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

11 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%     

12 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει προτύπου 

(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

4% 

100 

  10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

13 
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με τη χρήση ή παραγωγή 
 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 2% 100   
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ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

15 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με τη χρήση – εγκατάσταση 

– εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

16 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

6% 

100 

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

17 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

6% 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

18 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

19 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
2% 100   

20 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας 

έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή  

4%     

21 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

15% 100   
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

22 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

23 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

7% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.8, 19.3.1.3, 19.4 (βλέπε Πίνακα 
εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
αγροδιατροφικού τομέα. Επιγραμματικά, η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1, 2 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τον κλάδο της αγροδιατροφής 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο αγροδιατροφικός τομέας ως τομέας υψηλού 
περιφερειακού ενδιαφέροντος  

• Το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου περιλαμβάνονται 
παρεμβάσεις στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων 
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ΤΔΕ 19.2.3.3 

 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή 

εφαρμογής 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.3 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.3.3 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Καν.651/14  

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Τα προηγούμενα χρόνια είτε μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων είτε μέσω αυτόβουλης ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας έχει αναπτυχθεί σημαντική υποδομή υπαίθριων τουριστών δραστηριοτήτων κυρίως γύρω 
από θύλακες υψηλής τουριστικής έλξης όπως η περιοχή της λίμνης Κερκίνης, οι περιοχές του 
Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου (όπου υπάρχουν ιαματικές πηγές) ο ορεινός όγκος Λαϊλιά κλπ. 

Το τουριστικό κύκλωμα περιλαμβάνει μονάδες φιλοξενίας, εστίασης, εναλλακτικές δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο, αγροτουριστικές δραστηριότητες κλπ οι οποίες λειτουργώντας ως σύνολό έχουν αναδείξει τα εν 
λόγω σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος σε πόλους έλξης επισκεπτών από όλη τη χώρα και το 
εξωτερικό. Παράλληλα μέσω συμπληρωματικών δράσεων δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν οι φυσικές 
ομορφιές τις περιοχής, ο πλούτος των προϊόντων των γεύσεων και των παραδόσεων του τόπου. Οι 
επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον τόπο, να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα και μοναδικά 
χαρακτηριστικά του, να νιώσουν τη ζεστασιά της φιλοξενίας των ανθρώπων του και με τη σειρά τους να 
γίνουν «καλοί» πρεσβευτής της περιοχής. 

Οι τουριστικές δραστηριότητες ασκούνται κατά κανόνα σε μικρή κλίμακα, ωστόσο υπάρχουν δύο 
επιμέρους γενικές κατηγορίες. Α). Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου κυριαρχεί το οικογενειακό στοιχείο 
στον τρόπο λειτουργίας, η στενή και διαπροσωπική σχέση μεταξύ ιδιοκτητών και επισκεπτών. Β). Οι λίγο 
μεγαλύτερες και πιο τυπικά επιχειρηματικά οργανωμένες τουριστικές μονάδες με λιγότερο έντονο το 
στοιχείο της οικογενειακής οργάνωσης και της συμμετοχής των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση 
βασικό στοιχείο αποτελεί η ντόπια κουζίνα και οι παραδοσιακές συνταγές (πρωινά, γεύματα, πίτες γλυκά 
κλπ) ενώ το τουριστικό προϊόν εκτός από την ποιοτική διαμονή και την παραδοσιακή εστίαση 
συμπληρώνεται από τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση και ο εμπλουτισμός των 
υφιστάμενων τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ενισχύουν υφιστάμενα ή θα αναδεικνύουν νέα 
πεδία προσέλκυσης επισκεπτών (π.χ. θρησκευτικός, ιστορικός τουρισμός, οικοτουρισμός). Παράλληλα 
επιδιώκεται η αναβάθμιση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών ορισμένων συντελεστών του τοπικού 
τουριστικού κυκλώματος στις ζώνες τουριστικής αιχμής της προτεινόμενης περιοχής με τη δημιουργία 
μικρών μονάδων εστίασης, φιλοξενίας κλπ μέσα από τις οποίες θα προωθούνται παράλληλα τα τοπικά 
προϊόντα και η παράδοση της περιοχής.  
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Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προτεινόμενης υπο-δράσης ενισχύονται με ποσοστό ως 55% επενδύσεις 
από υφιστάμενες, νέες - υπό ίδρυση, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ το  αντίστοιχο ποσοστό 
ενίσχυσης για Μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται ως 45%. 

Ενδεικτικά η προτεινόμενη υπο-δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που πρόκειται να  ιδρυθούν, 
επεκταθούν, μετεγκατασταθούν ή εκσυγχρονιστούν σε τομείς δραστηριοτήτων όπως  

- Ξενοδοχειακές υπηρεσίες - υποδομές διανυκτέρευσης 
- Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής 
- Επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση - εμπλουτισμό του τουρισμού της υπαίθρου, όπως γραφεία 

οργάνωσης και προώθησης θεματικών μορφών τουρισμού, ανάπτυξη εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων τουρισμού κ.α. 

Το μέγιστο ενισχυόμενο ύψος προϋπολογισμού κάθε επένδυσης ανέρχεται στις 600.000 €. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Κ. Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας    

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

1.668.181,82 19,19% 15,56% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
917.500,00 16,62% 12,15% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
750.681,82 23,67% 23,67% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος. 

 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι:  

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις - υφιστάμενες και νέες  υπό ίδρυση, (Φυσικά & Νομικά 
Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες αγρότες) που θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια 
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 600.000€. 

 

Κριτήρια επιλογής 
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Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

15% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

3 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

4% 

100 

  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών  

50 

4 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους είναι γυναίκες 
4% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

5 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
4% 

100 
  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

7 

Προώθηση επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, 

ΚοινΣΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 
4% 

100 

  
Όχι 0 

8 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση 

της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

9 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

4%     

10 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα και τοπικά 

δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 
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11 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων 

για την έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%     

12 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 

χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο 

κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών 

των μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

14 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 

χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

16 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

5% 

100 

  
Παραδοσιακός οικισμός  50 

17 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

6% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

18 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

19 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
3% 100   

20 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

15% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

21 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 
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22 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

7% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

23 
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών 

/ προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων σε σχέση με την 

κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα 

και παροχή δραστηριοτήτων 

εναλλακτικού τουρισμού) 

4% 100   

24 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 
4% 

100 

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.4,19.2.3.5, 19.2.4.1, 19.2.4.3, 19.2.4.4,19.2.4.5, 
19.2.7.3, 19.3.1.1, 19.3.1.2, 19.3.1.4, 19.3.1.5, 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής 
συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την προώθηση 
του τουρισμού. Επιγραμματικά, η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1, 2 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για 
την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων  

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο τουρισμός ως τομέας υψηλού περιφερειακού 
ενδιαφέροντος  

• Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση του 
θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με τον Άξονα 2 

• Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού το οποίο κατατάσσει το 
βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης στην κατηγορία Β., «Αναπτυσσόμενες 
τουριστικά περιοχές» και ειδικότερα στην υποκατηγορία Β2. «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού» 
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ΤΔΕ 19.2.3.4 

 

 

Τίτλος Δράσης 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή 

εφαρμογής 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.3 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, 

και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.3.4 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013  

Καν. 651/14 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, ο δευτερογενής χαρακτηρίζεται από χαμηλή ως μέτρια 
βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα. Υπάρχουν σχετικά λίγες μεγάλες και σύγχρονα οργανωμένες 
μεταποιητικές μονάδες, ενώ πολύ συχνά συναντούμε περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων οικογενειακού 
τύπου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς κυριαρχεί η έλλειψη τεχνογνωσίας σύγχρονων μεθόδων 
παραγωγής, διοίκησης,  διακίνησης, προώθησης - εμπορίας των προϊόντων. Αντίστοιχα στον τριτογενή 
τομέα δεσπόζει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου ο οποίος βρίσκεται σε φάση συρρίκνωσης και 
χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

Στόχος της συγκεκριμένης υπό - δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων  που θα έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά :  

• Παραγωγή και διάθεση ποιοτικών προϊόντων διαφοροποιημένα από τον ανταγωνισμό  
• Αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων και τοπικών χαρακτηριστικών  
• Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο της περιοχής  
• Δυναμικό και με ανοιχτούς ορίζοντες ανθρώπινο δυναμικό  

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προτεινόμενης υπο-δράσης ενισχύονται με ποσοστό ως 55% επενδύσεις 
από υφιστάμενες, και νέες  υπό ίδρυση, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ το  αντίστοιχο ποσοστό 
ενίσχυσης για Μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται ως 45%.  

Ενδεικτικά η προτεινόμενη υπο-δράση αφορά σε: 

- Δραστηριότητες μεταποίησης που σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα, την τοπική οικονομία και 
την τοπική παράδοση (π.χ αγροδιατροφή, δομικά υλικά, ένδυση – υπόδυση, χειροτεχνία 
ποτοποιία, κλπ) 

- Κατασκευαστικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό και την 
τοπική οικονομία (μηχανουργία, ξυλουργεία, κατασκευή μηχανημάτων για τον πρωτογενή τομέα, 
κ.λ.π.)  

- Δραστηριότητες εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης προϊόντων εκτός γεωργικής 
εκμετάλλευσης (πχ προϊόντα παντοπωλείου, κ.α.)  

Η χρήση ΑΠΕ υποστηρίζεται ως επενδυτική δαπάνη εντός των δραστηριοτήτων που 
αναφέρθηκαν. 
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Το μέγιστο ενισχυόμενο ύψος προϋπολογισμού κάθε επένδυσης ανέρχεται στις 600.000 €.  

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Κ. Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας   

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

581.818,18 6,69% 5,43% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
320.000,00 5,80% 4,24% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
261.818,18 8,26% 8,26% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος. 

 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι:  

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις - υφιστάμενες και νέες  υπό ίδρυση, (Φυσικά & Νομικά 
Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες αγρότες) που θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια  
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 600.000€. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

18% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 
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2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 

≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 
4% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 
4% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 

το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50% γυναίκες 

50 

4 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.). 

Ναι 

4% 

100 

  
Όχι 0 

5 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 

της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

6 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 

σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

4%     

7 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 

και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

8 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%     

9 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει προτύπου 

(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 

3% 

100 

  10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60 

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30 

10 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με τη χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 
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κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

11 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με τη χρήση – εγκατάσταση 

– εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

12 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

6% 

100 

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης σε 

Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

13 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

6% 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

14 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

15 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 

σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
3% 100   

16 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

15% 

100 

  
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

17 
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 
3% 50   
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Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

18 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

7% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

19 
Συσχέτιση της πρότασης με 

Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 

5% 

100 

  

Όχι 0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3,19.2.3.5, 19.3.1.3, 19.4 (βλέπε Πίνακα 
εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού κλάδου. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1, 2 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τον κλάδο της μεταποίησης  

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 
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ΤΔΕ 19.2.3.5 

 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή 

εφαρμογής 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.3 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, 

χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.3.5 

 

Νομική Βάση  

 

Άρθρο 19 Καν. (ΕΕ) 1305/2013  

Καν. 651/14 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Ο κλάδος των υπηρεσιών που αφορά στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών και παραγωγικών αναγκών των 
κατοίκων της περιοχής είναι σχετικά περιορισμένος στο σύνολό του στην περιοχή παρέμβασης και ιδιαίτερα 
στις  απομακρυσμένες περιοχές της. Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού οι κάτοικοι της περιοχής είναι 
αναγκασμένοι  είτε να μεταβαίνουν στο αστικό κέντρο της πόλης των Σερρών είτε στις λίγες αναπτυγμένες 
κωμοπόλεις στην περιοχή παρέμβασης, οι οποίες συγκεντρώνουν και προσφέρουν ένα εύρος υπηρεσιών 
και υποδομών που απουσιάζουν από τις απομακρυσμένες περιοχές και τα τοπικά διαμερίσματα αυτών των 
περιοχών.  

Στόχος της υπο - δράσης αποτελεί ο εμπλουτισμός και η  βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς 
τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης και ειδικότερα υπηρεσιών που σχετίζονται 
άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, την 
προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα  και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής 
οικονομίας.  

Μέσω της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης η δράση θα συμβάλει στην διαφοροποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στις περιοχές τις υπαίθρου σε τομείς εκτός του γεωργικού τομέα, ενθαρρύνοντας τις 
πρωτοβουλίες των κατοίκων που έχουν επιχειρηματικό πνεύμα προς την κατεύθυνση ανάληψης 
επενδυτικών σχεδίων. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προτεινόμενης υπο-δράσης ενισχύονται με ποσοστό ως 55% επενδύσεις 
από υφιστάμενες, και νέες  υπό ίδρυση, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ το  αντίστοιχο ποσοστό 
ενίσχυσης για Μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται ως 45%.  

Συγκεκριμένα η προτεινόμενη υπο - δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων  για ίδρυση 
επιχειρήσεων, εκσυγχρονισμό και επέκταση σε ενδεικτικούς τομείς όπως : 

- Υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες όπως εκπαίδευση,  επιμόρφωση, ψυχαγωγία. 
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού πολιτιστικά 
κέντρα, κλπ) επιστημονικές και λοιπές υπηρεσίες προς τον τοπικό πληθυσμό οι οποίες συμβάλουν 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του. 

Το μέγιστο ενισχυόμενο ύψος προϋπολογισμού  κάθε επένδυσης ανέρχεται στις 600.000 €. 
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Δ5. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

145.454,55 1,67% 1,36% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
80.000,00 1,45% 1,06% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
65.454,55 2,06% 2,06% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος. 

 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης είναι:  

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,  υφιστάμενες και νέες  υπό ίδρυση, (Φυσικά & Νομικά 
Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες αγρότες) που θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια  
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 600.000€. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή 

στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που εξυπηρετούνται με 

την υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

18% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

4% 100   
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Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους είναι γυναίκες 
4% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50 

4 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
4% 

100 
  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

5 

Προώθηση επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, 

ΚοινΣΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 
4% 

100 

  
Όχι 0 

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση 

της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη 

φύση της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 

7 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση σε 

αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

4%     

8 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων 

για την έναρξη υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
4%     

9 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 

χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο 

κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών 

των μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

10 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη 

χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος εξοικονόμησης ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

2% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

11 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

6% 100   
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Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται 

δημιουργία θέσεων εργασίας 

0 

12 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 

2% 

100 

  
Παραδοσιακός οικισμός  50 

13 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της 

πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

6% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

14 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

15 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 

ποιοτικών σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

και ποιοτικών σημάτων / προτύπων  
2% 100   

16 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

15% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

17 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

18 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 
6% 100   
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5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

19 
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών 

/ προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 

συμπληρωματικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων σε σχέση με την 

κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα 

και παροχή δραστηριοτήτων 

εναλλακτικού τουρισμού) 

3% 100   

20 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 
5% 

100 

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 
19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού 
προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η υπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού κλάδου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επιγραμματικά, η υπο-δράση 
παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

- Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

- Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή  

- Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 2 και 3 
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ΤΔΕ 19.2.4.1. 

 

 

Τίτλος Δράσης 
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.4  

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, 
οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της 

εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. 

 

Κωδικός υπο-δράσης  

 

19.2.4.1 

 

Νομική Βάση  

 

Άρθρο 20, Καν. (ΕΕ) 1305/2013 , Άρθρο 56, Καν. (ΕΕ) 651/2014 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Η προτεινόμενη υπο-δράση αφορά παρεμβάσεις – μικρά έργα υποδομής σε βασικούς τομείς, τα οποία 
δρουν επικουρικά προς τον κατεξοχήν σχεδιασμό και τις σχετικές βασικές υποδομές (π.χ. μέσω υλοποίησης 
συμπληρωματικών ή πιλοτικών έργων). Ενδεικτικά, εντάσσονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις για τη 
λειτουργική αναβάθμιση των οικισμών: 

− Δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών για την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδάτων (π.χ. αντλιοστάσια, συστήματα εξοικονόμησης ύδατος, 
συστήματα χλωρίωσης, αποχέτευση όμβριων υδάτων), μη συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των 
δικτύων. 

− Ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (π.χ. ανακύκλωση, 
κομποστοποίηση). 

− Βελτίωση οδοποιίας εντός οικισμών. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω , περιλαμβάνονται ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων. 

Στην παρούσα δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών 
και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση της διαβίωσης του Τοπικού Πληθυσμού αναφέροντας 
ενδεικτικά: 

- Διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών κ.α. 

Η συγκεκριμένη δράση όπως και οι υπόλοιπες σχετικές δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις συνεισφέρουν 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Δ.5 Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού  
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Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

80.000,00 0,92% 0,75% 

 

Δημόσια Δαπάνη* 
80.000,00 1,45% 1,06% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης: α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100% ή β) για επενδύσεις που παράγουν 
κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του 
κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες 
εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 
53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των 
επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

 

Δικαιούχοι 

 

ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση της 
σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

20% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0 
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2 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

5% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

3 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

20% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

4 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

17% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

5 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
15% 

100 
  

Όχι 0 

6 

Προστασία περιβάλλοντος (στις 

περιπτώσεις όπου δεν γίνει η 

χρήση των ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο 

του 5% 17% 

100 

  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 5% 

0 

7 

Υλοποίηση σε κατηγορίες και 

είδος περιοχών σε σχέση και με τη 

σπουδαιότητά τους ή την 

κρισιμότητα ασκούμενων 

πιέσεων (περιοχές RAMSAR, 

NATURA, προστατευόμενες 

περιοχές, υγροβιότοποι, 

κατηγορίες γεωργικής 

δραστηριότητας όπως εντατική 

γεωργία ή λειμώνες και άλλες 

περιοχές με υψηλές πιέσεις 

ασκούμενες από τη γεωργία)      

Ναι 

6% 

100 

  

Όχι 0 

 
Τιμή βάσης: 40 βαθμοί 100%   
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.4.2, 
19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύουν στην βελτίωση των υποδομών και 
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / 
συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 4 και 6 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν υποδομές μικρής κλίμακας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιων κτιρίων 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 1 
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ΤΔΕ 19.2.4.2 

 

 

Τίτλος Δράσης 
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.4 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 

υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.4.2 

 

Νομική Βάση  
Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 56, Καν. (ΕΕ) 651/2014 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Στα πλαίσια βελτίωσης του βαθμού ελκυστικότητας της υπαίθρου για τη συγκράτηση του πληθυσμού σε 
αυτή, θεωρείται σκόπιμο να αναβαθμιστούν οι σχετικές υποδομές κοινωνικής εξυπηρέτησης και οι 
συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων γενικότερα. Ή προτεινόμενη δράση αφορά στη δημιουργία κατάλληλων 
προϋποθέσεων (υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογές) για την παροχή βασικών υπηρεσιών και αγαθών προς 
τον πληθυσμό της υπαίθρου (κοινωνική υποστήριξη,) και την διευκόλυνση της άσκησης συναφών 
πολιτικών για το σύνολο του ή ορισμένες ομάδες (νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 
περιθωριοποιημένες κοινότητες), με έμφαση στην εναλλακτική παροχή των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. 
εθελοντισμός, κοινωνική καινοτομία). 

Ενδεικτικές ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσα ςυπο - δράσης είναι η 
δημιουργία ή/και η επέκταση εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών (π.χ. τοπικά / κοινοτικά 
καταστήματα) σε χώρους άσκησης δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής εξυπηρέτησης, 
ενημέρωσης κλπ (π.χ.  μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ΑΜΕΑ, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, αγροτικά ιατρεία, παιδικούς 
σταθμούς, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα συμβουλευτικής ευπαθών ομάδων κλπ).  

Επίσης στα πλαίσια της παρούσας υπο – δράσης μπορούν να ενταχθούν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις που 
αφορούν στη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών αθλητισμού, και συναφών 
δραστηριοτήτων (π.χ. αθλητικά κέντρα, κτλ).  

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Δ.5 Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 
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Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

100.000,00 1,15% 0,93% 

 

Δημόσια Δαπάνη* 
100.000,00 1,81% 1,32% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης: α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100% ή β) για επενδύσεις που παράγουν 
κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του 
κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες 
εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 
53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των 
επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

 

Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα που είναι αρμόδιοι για την 
υλοποίηση της σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων 

 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

20% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 
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2 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια 

υπηρεσία / υποδομή στην 

Τοπική / Δημοτική Ενότητα 
10% 

100 

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / 

Δημοτική Ενότητα 

0 

3 

Φορέας υποψήφιου 

δικαιούχου(εξετάζεται κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τη φύση 

της υποδράσης, και η εξειδίκευση 

του περιλαμβάνεται στην 

περιγραφή της υπο-δράσης) 

A.1 Επιχειρησιακή ικανότητα   

Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

/ Πρόβλεψη αναγκαίων 

ενεργειών για την εξασφάλιση 

της συντήρησης και 

λειτουργίας του 

προτεινόμενου σχεδίου 

10% 100   

4 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

5 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου 
5% 

50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 

50 

6 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

10% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

7 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

10% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 
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8 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 
10% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 
0 

9 

Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών καινοτόμων 

εφαρμογών 

Ναι 
10% 

100 
  

Όχι 0 

10 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό 

κτίριο 
5% 

100 

  
Παραδοσιακός οικισμός  50 

11 

Προστασία περιβάλλοντος (στις 

περιπτώσεις όπου δεν γίνει η 

χρήση των ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 
5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0 

 
Τιμή βάσης: 40 βαθμοί 100%   

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.5, 19.2.3.5, 19.2.4.1, 
19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύουν στην βελτίωση των υποδομών 
εξυπηρέτησης του πληθυσμού. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 
με:  

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 9  

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν υποδομές εξυπηρέτησης του πληθυσμού 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 3 
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ΤΔΕ 19.2.4.3 

 

 
Τίτλος Δράσης 

 
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

 
Κωδικός Δράσης 

 
19.2.4 

 
Τίτλος υπο-δράσης 

 

 
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 

υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, 
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 
(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, 

ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 
 

 
Κωδικός υπο-δράσης  

 
19.2.4.3 

 
Νομική Βάση  

 

Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013  , Άρθρο 56 Καν. 651/2014, Άρθρο 
55 Καν. 651/2014 

 
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 
 
Η υπο-δράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που στοχεύουν  στη  δημιουργία ή ενίσχυση υποδομών και 
υπηρεσιών με σκοπό την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς του τουρισμού και της αναψυχής μέσω 
της ανάδειξης της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας, προς όφελος τόσο των 
κατοίκων της περιοχής όσο και του ευρύτερου κοινού. Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης 
επιδιώκεται η δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός υποδομών αναψυχής, τουριστικών υποδομών μικρής 
κλίμακας και συναφών δραστηριοτήτων μέσω των κατάλληλων παρεμβάσεων υποστήριξης (υποδομές, 
εξοπλισμός, εφαρμογές) των δυνητικά ωφελούμενων φορέων. 
Ενδεικτικά, εντάσσονται παρεμβάσεις βελτίωσης και ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (π.χ. διαμόρφωση 
υπαίθριων χώρων, δενδροφυτεύσεις, πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, δημόσιος φωτισμός και σήμανση), 
παρεμβάσεις για τη σήμανση/ανάδειξη, τη δημιουργία συναφών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεων 
(ασφάλεια επισκεπτών, ενημέρωση επισκεπτών), όπως : 
• Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(π.χ.γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών). 
• Σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος. 
• Δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου. 
• Δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών για επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. καταφύγια, 

παρατηρητήρια, θέσεις θέας) σε περιοχές της υπαίθρου συμπεριλαμβανομένου συναφούς εξοπλισμού 
(π.χ. εξυπηρέτηση – ασφάλεια – προσβασιμότητα επισκεπτών,). 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπο-δράσης δεν είναι δυνατή η ένταξη πράξεων που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 
προκαλούν επιχειρηματικό / ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιοχή εφαρμογής ή στους φορείς και τους 
επαγγελματίες / ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση 
αποτελούν κρατική ενίσχυση  που θίγει τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να ενταχθούν στην 
εν λόγω δράση πράξεις οι οποίες προβάλουν μία περιοχή με στόχο την προσέλκυση τουριστών / 
επισκεπτών  αλλά και γενικότερα δεν μπορούν να ενταχθούν πράξεις, οι οποίες με άμεσο ή έμμεσο τρόπου 
εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. Συνεπώς στο πλαίσιο της υπο-δράσης οποιαδήποτε πράξη τουριστική 
φύσης ενταχθεί θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών (πχ σημεία 
πληροφόρησης) και όχι στην προβολή της περιοχής με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας (παρά μόνο 
αιτιολογημένα σε τοπικό επίπεδο) ή την προβολή προϊόντων που συνδέονται και εξυπηρετούν ιδιωτικά 
συμφέροντα. 
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Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των 50.000 € 
 

 
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 
Δ.5 Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού  

 
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 
 

Ποσό (€) 
 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
 

700.000,00 8,05% 6,53% 

 
Δημόσια Δαπάνη* 

 
560.000,00 10,14% 7,42% 

 
Ιδιωτική Συμμετοχή 

 
140.000,00 4,42% 4,42% 

 
Ποσοστό Επιχορήγησης :  α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100% ή β) για επενδύσεις που 
παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών 
και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες 
δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των 
άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των 
επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 
Περιοχή εφαρμογής 

 
 
Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 
 

 
Δικαιούχοι 

 
 
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα που είναι αρμόδιοι για την 
υλοποίηση της σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων. 
 

Κριτήρια επιλογής 
 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

20% 100   
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εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 

Φορέας υποψήφιου 

δικαιούχου(εξετάζεται κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τη φύση 

της υποδράσης, και η εξειδίκευση 

του περιλαμβάνεται στην 

περιγραφή της υπο-δράσης) 

A.1 Επιχειρησιακή ικανότητα   

Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

/ Πρόβλεψη αναγκαίων 

ενεργειών για την εξασφάλιση 

της συντήρησης και 

λειτουργίας του 

προτεινόμενου σχεδίου 

15% 100   

3 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

4 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου 
5% 

50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 

50 

5 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) 

(βαθμολογείται ο λόγος 

διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων / 

το σύνολο  της ιδιωτικής 

συμμετοχής 

3%     

6 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

10% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

7 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 12% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
60 
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γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

8 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 
5% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 
0 

9 

Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών καινοτόμων 

εφαρμογών 

Ναι 
15% 

100 
  

Όχι 0 

10 

Προστασία περιβάλλοντος (στις 

περιπτώσεις όπου δεν γίνει η 

χρήση των ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 
5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0 

11 

Υλοποίηση σε κατηγορίες και 

είδος περιοχών σε σχέση και με τη 

σπουδαιότητά τους ή την 

κρισιμότητα ασκούμενων 

πιέσεων (περιοχές RAMSAR, 

NATURA, προστατευόμενες 

περιοχές, υγροβιότοποι, 

κατηγορίες γεωργικής 

δραστηριότητας όπως εντατική 

γεωργία ή λειμώνες και άλλες 

περιοχές με υψηλές πιέσεις 

ασκούμενες από τη γεωργία)      

Ναι 

5% 

100 

  

Όχι 0 

 
Τιμή βάσης: 40 βαθμοί 100%   

 

 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 
 
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 
19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 19.3.1.1, 19.3.1.2, 19.3.1.3, 19.3.1.4, 19.3.2.1, 
19.3.2.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
 

 
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την προώθηση του 
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τουρισμού. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 
• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για την 

ανάπτυξη του τουρισμού  
• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 

τους Άξονες 1 και 3 
• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 

το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο τουρισμός ως τομέας υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος 
• Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση του 

θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με τον Άξονα 2  
• Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 

στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού το οποίο κατατάσσει το βορειοανατολικό 
τμήμα της περιοχής παρέμβασης στην κατηγορία Β., «Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» και 
ειδικότερα στην υποκατηγορία Β2. «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού» 
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ΤΔΕ 19.2.4.4 

 

 
Τίτλος Δράσης 

 
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

 
Κωδικός Δράσης 

 
19.2.4  

 
Τίτλος υπο-δράσης 

 
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 
Κωδικός υπο-δράσης  

 
19.2.4.4 

 
Νομική Βάση  

 
Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013  , Άρθρο 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014 

 
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 
 
Η προτεινόμενη υπο-δράση έχει σκοπό την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής 
παρέμβασης, που πηγάζει από τη διαφορετικότητα της προέλευσης του τοπικού πληθυσμού (στην περιοχή 
συνυπάρχουν οι ντόπιοι Μακεδόνες, Θράκες, Πόντιοι, Βλάχοι, Σαρακατσάνοι και άλλες φυλές), από την 
ιστορία του τοπικού πληθυσμού που συμμετείχε σε όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα 
στην ευρύτερη περιοχή και από τη δημιουργικότητα των σημερινών κατοίκων εκφρασμένη μέσα από 
δράσεις που παράγουν πολιτισμό. 
Στόχος της υπο-δράσης είναι να στηρίξει και να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή των φορέων ενισχύοντας 
συνολικές δράσεις. Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, και η ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην 
αναπτυξιακή διαδικασία. 
Ενδεικτικές ενέργειες που μπορεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας υπο-δράσης είναι :  

• η ενίσχυση πολιτιστικών φορέων για την διεξαγωγή εκδηλώσεων (καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές 
δραστηριότητες). Η προβολή της άυλης κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, 
συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης. 

Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν δράσεις συλλογικού χαρακτήρα αντιπροσωπευτικές της τοπικής 
πολιτιστικής παράδοσης. 
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των 50.000 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα. 
Στην υπο-δράση, οι εκδηλώσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν στόχο την διατήρηση πολιτιστικών 
/ ιστορικών / περιβαλλοντικών κλπ στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μονίμων 
κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτιών συμφερόντων. 
 

 
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 
Δ.5 Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού  

 
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 
 

Ποσό (€) 
 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 100.000,00 1,15% 0,93% 
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Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

 
 

Δημόσια Δαπάνη* 
 

100.000,00 1,81% 1,32% 

 
Ιδιωτική Συμμετοχή 

 
0,00 0,00% 0,00% 

 
Ποσοστό Επιχορήγησης :  α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100% ή β) για επενδύσεις που 
παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών 
και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες 
δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των 
άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των 
επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 
Περιοχή εφαρμογής 

 
 
Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 
 

 
Δικαιούχοι 

 
 
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα που είναι αρμόδιοι για την 
υλοποίηση της σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων. 
 

Κριτήρια επιλογής 
 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

20% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 
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2 

Φορέας υποψήφιου 

δικαιούχου(εξετάζεται κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τη φύση 

της υποδράσης, και η εξειδίκευση 

του περιλαμβάνεται στην 

περιγραφή της υπο-δράσης) 

A.1 Επιχειρησιακή ικανότητα   

Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

/ Πρόβλεψη αναγκαίων 

ενεργειών για την εξασφάλιση 

της συντήρησης και 

λειτουργίας του 

προτεινόμενου σχεδίου 

15% 100   

3 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

10 

60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

30 

30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 

0 

4 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου 
5% 

50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 

50 

5 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

20% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

6 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 
5% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 
0 

7 

Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης που 

συνδέεται με ιστορία και τοπικά 

δρώμενα 

Πολιτιστικό γεγονός 

15% 

40 

  Ιστορικό γεγονός 40 

Αθλητικό γεγονός 20 

8 

Επαναληψιμότητα εκδήλωσης στο 

πλαίσιο του παρόντος σχεδίου 

χρηματοδότησης 

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη 

10% 

100 

  Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη 50 

Διοργάνωση για 1 έτος 0 

 
Τιμή βάσης: 40 βαθμοί 100%   
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 
 
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 
19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.5, 19.3.1.1, 19.3.1.4, 19.3.2.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα 
εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
 

 
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύουν στην διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 
• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τους 

Άξονες 2 και 6 
• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για την 

ανάπτυξη του πολιτισμού και του τουρισμού 
• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με τον 

Άξονα 2 
• Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση του 

θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με τον Άξονα 2 
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ΤΔΕ 19.2.4.5 

 

 
Τίτλος Δράσης 

 
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

 
Κωδικός Δράσης 

 
19.2.4 

 
Τίτλος υπο-δράσης 

 

 
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με 

τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών 

τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών 

πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, 

γεφύρια κ.λπ.) 
 

 
Κωδικός υπο-δράσης  

 
19.2.4.5 

 
Νομική Βάση  

 
Άρθρο 20 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 , Άρθρο 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014 

 
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 
 
Η υπο-δράση αφορά την  στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, 
με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).  
Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με: 
- Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών 
συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – 
συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση 
των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.  
- Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή 
αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων. 
- Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση 
συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης. 
Στην υπο-δράση, οι εκδηλώσεις ή οι λοιπές πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν στόχο την 
διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών / περιβαλλοντικών κλπ στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των μονίμων κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή 
ιδιωτιών συμφερόντων 
 

 
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 
 
 
Δ.5 Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 
135 

Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

 
 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
 

 
 

Ποσό (€) 
 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 
Συνολικός 

Προϋπ/σμός 
 

50.000,00 0,58% 0,47% 

 
Δημόσια Δαπάνη* 

 
50.000,00 0,91% 0,66% 

 
Ιδιωτική Συμμετοχή 

 
0,00 0,00% 0,00% 

 
Ποσοστό Επιχορήγησης :  α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100% ή β) για επενδύσεις που 
παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών 
και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες 
δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των 
άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των 
επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 
Περιοχή εφαρμογής 

 
 
Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 
 

 
Δικαιούχοι 

 
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα που είναι αρμόδιοι για την 
υλοποίηση της σχετικής δράσης,  Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων 

 
 

Κριτήρια επιλογής 
 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

20% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

30 
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Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των στόχων 

που αφορύν στην υπο-δράση 

0 

2 

Φορέας υποψήφιου 

δικαιούχου(εξετάζεται κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τη φύση 

της υποδράσης, και η εξειδίκευση 

του περιλαμβάνεται στην 

περιγραφή της υπο-δράσης) 

  10% 100   

3 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

4 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου 
5% 

50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 

50 

5 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

15% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

15% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

7 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 

5% 100   
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Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 
0 

8 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
15% 

100 
  

Όχι 0 

9 

Προστασία περιβάλλοντος (στις 

περιπτώσεις όπου δεν γίνει η 

χρήση των ανωτέρω) 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 
5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0 

10 

Υλοποίηση σε κατηγορίες και 

είδος περιοχών σε σχέση και με τη 

σπουδαιότητά τους ή την 

κρισιμότητα ασκούμενων 

πιέσεων (περιοχές RAMSAR, 

NATURA, προστατευόμενες 

περιοχές, υγροβιότοποι, 

κατηγορίες γεωργικής 

δραστηριότητας όπως εντατική 

γεωργία ή λειμώνες και άλλες 

περιοχές με υψηλές πιέσεις 

ασκούμενες από τη γεωργία)      

Ναι 

5% 

100 

  

Όχι 0 

 
Τιμή βάσης: 40 βαθμοί 100%   

 

 

 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 
 
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3,19.2.4.1, 
19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
 

 
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύουν στην διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 
• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για 

την ανάπτυξη του πολιτισμού και του τουρισμού 
• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα 

με τους Άξονες 1 και 3 
• Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση του 

θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με τον Άξονα 2 
 

 
 
 
 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 
138 

Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

 
 
 
 
 

 

  



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 
139 

Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

ΤΔΕ 19.2.5.1 

 

 

Τίτλος Δράσης 

19.2.5  Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή 
τομέα 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.5  

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.5.1 

 

Νομική Βάση  
Άρθρο 17 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Η προτεινόμενη ύπο-δράση αφορά την επέκταση και βελτίωση της σύνδεσης των γεωργικών / 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με  μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή με στόχο την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση, τη μείωση του κόστους παραγωγής των 
προϊόντων, τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά 
των ευπαθών προϊόντων.  

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας του αγροτικού χώρου της περιοχής 
παρέμβασης, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων.  

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνεται με βάσει τις ανάγκες που προβλέπονται στο σχετικό περιφερειακό ή 
δημοτικό σχεδιασμό. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Δ.1 Η Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

180.000,00 2,07% 1,68% 

 180.000,00 3,26% 2,38% 
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Δημόσια Δαπάνη* 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης : 100% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

 

Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι:. ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

25% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

70 

Συσχέτιση με το 30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

30 

Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου 
5% 

50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 

50 

3 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   
20% 

100 

  
Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50 
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Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

4 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

25% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

5 

Αριθμός μονάδων μεταποίησης 

που εξυπηρετούνται από την 

υλοποίηση της πράξης  

Εξυπηρετούνται περισσότερες 

από 3 μονάδες  

25% 

100 

  Εξυπηρετούνται περισσότερες 

από 2 και έως 3 μονάδες 
60 

Εξυπηρετούνται τουλάχιστον 2 

μονάδες 
30 

 
Τιμή βάσης: 40 βαθμοί 100%   

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.3.1, 19.2.6.1, 
19.2.6.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 

εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύουν στην βελτίωση της 

προσβασιμότητας. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την προσβασιμότητα 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα 
με τον Άξονα 1 

 
 
 
 
 
 
 

Ε 19.2.6. 
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Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.6 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

 

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από 
πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 

συμβάντα 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.6.1.1 

 

Νομική Βάση  
Άρθρο 24 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Τα μικρά ή μεγαλύτερα περιαστικά ή ευρύτερα δασικά συμπλέγματα της περιοχής παρέμβασης, αποτελούν 
πηγή ζωής των κατοίκων αυτής, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική σκοπιά. Η προστασία 
των δασών αυτών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 
της υπαίθρου του νομού.  

Η παρούσα υποδράση αφορά την πρόληψη ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, όπως 
:  

- Δασικές πυρκαγιές  
- Παθογόνοι οργανισμοί  
- Πλημμυρικά φαινόμενα  

Η  αύξηση του κινδύνου από τις απειλές αυτές στα δάση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και σχετίζεται άμεσα 
με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες.  

Η πρόληψη της εμφάνισης των σχετικών φαινομένων θα έχει πληθώρα ευεργετικών αποτελεσμάτων για 
το περιβάλλον (αποφυγή διαβρώσεων και υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, αποφυγή 
πλημμυρικών φαινομένων, αποφυγή υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής ισορροπίας 
και προστασία των λεκανών απορροής, προστασία της τοπικής χλωρίδας αλλά και πανίδας, προστασία της 
βιοποικιλότητας, διατήρηση των μεσογειακών τοπίων και οικοτόπων). 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενδεικτικά  θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με :  

- Έργα αποτροπής της διάβρωσης και συγκράτησης των επιφανειακών ρεόντων υδάτων 
- την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών,  
- την κατασκευή υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και  
- με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου 

εμφάνισης των ανωτέρω απειλών.  

Στο πλαίσιο της υπο-δράσης είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω 
από μία απειλές. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Δ.5 Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
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Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 40.000,00 0,46% 0,37% 

 

Δημόσια Δαπάνη* 40.000,00 0,72% 0,53% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

 

Δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι: 

1. Δημόσιες Υπηρεσίες 

α. Δασικές Υπηρεσίες 

β. Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 

γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 

2. Ιδιώτες 

α. Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 
οι ενώσεις τους 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί 

ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

20% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 
10% 100   



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 
144 

Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

3 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

5% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

4 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) 

(βαθμολογείται ο λόγος 

διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων / το 

σύνολο  της ιδιωτικής συμμετοχής 

5%     

5 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

15% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

15% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

7 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
5% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

8 
Περιοχές που έχουν υποστεί 

φυσικές καταστροφές 

Ναι 
5% 

100 
  

Όχι 0 

9 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
15% 

100 
  

Όχι 0 

10 

Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος 

περιοχών σε σχέση και με τη 

σπουδαιότητά τους ή την 

κρισιμότητα ασκούμενων 

πιέσεων (περιοχές RAMSAR, 

Ναι 

5% 

100 

  
Όχι 0 
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NATURA, προστατευόμενες 

περιοχές, υγροβιότοποι, 

κατηγορίες γεωργικής 

δραστηριότητας όπως εντατική 

γεωργία ή λειμώνες και άλλες 

περιοχές με υψηλές πιέσεις 

ασκούμενες από τη γεωργία)      
 

Τιμή βάσης: 40 βαθμοί 100%   

 

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η ύπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.5.1, 19.2.6.2, 19.2.7.2, 
19.2.7.8, 19.3.2.3, 19.4(βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η ύπο-δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύουν στην προστασία των δασών και 
του φυσικού περιβάλλοντος. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

− Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τον 
Άξονα 5 

− Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις 
διαχείρισης των δασών και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος   

− Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 1 
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Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.6 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

 

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από 
πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 

συμβάντα 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.6.1.2 

 

Νομική Βάση  
Άρθρο 24 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Τα μικρά ή μεγαλύτερα περιαστικά ή ευρύτερα δασικά συμπλέγματα της περιοχής παρέμβασης, αποτελούν 
πηγή ζωής των κατοίκων αυτής, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική σκοπιά. Η  
αποκατάσταση των δασών αυτών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου 
των κατοίκων της υπαίθρου του νομού. Τα έργα της  αποκατάστασης -  αντιμετώπισης της των 
καταστροφών μετά από καταστροφικά συμβάντα  στις πληγείσες δασικές εκτάσεις και δάση, με μέτρα, 
έργα  και ρυθμίσεις, όσο και της ανασυγκρότησης, μέσα από έναν βιώσιμο σχεδιασμό συμβάλει όχι μόνο 
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος άλλα και του  πολιτιστικού περιβάλλοντος αλλά και των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων των περιοχών βελτιώνοντας έτσι την ποιότητας ζωής του τοπικού 
πληθυσμού . 

Η παρούσα υποδράση αφορά την αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων μετά από :  

πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, καταστροφικά συμβάντα, ή  

υποβάθμισή τους από άλλες αιτίες (βοσκή, παλιές πυρκαγιές, διάβρωση εδάφους κλπ) 

Η  αύξηση του κινδύνου από τις απειλές αυτές στα δάση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και σχετίζεται άμεσα 
με παρατηρούμενες και αναμενόμενες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες.  

Μέσω της υποδράσης μπορούν ενδεικτικά να ενισχυθούν πράξεις όπως έργα  

για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς 
και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους. 

κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Δ.5 Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 
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Συνολικός 
Προϋπ/σμός 40.000,00 0,46% 0,37% 

 

Δημόσια Δαπάνη* 40.000,00 0,72% 0,53% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

 

Δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι: 

1. Δημόσιες Υπηρεσίες 

α. Δασικές Υπηρεσίες 

β. Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 

γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 

2. Ιδιώτες 

α. Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 
οι ενώσεις τους 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί 

ή στρατηγικοί στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

20% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 
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100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

3 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

5% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

4 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου (εφ' όσον απαιτούνται) 

(βαθμολογείται ο λόγος 

διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων / το 

σύνολο  της ιδιωτικής συμμετοχής 

5%     

5 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

15% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

6 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

15% 

100 

  

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

7 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
5% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

8 
Περιοχές που έχουν υποστεί 

φυσικές καταστροφές 

Ναι 
5% 

100 
  

Όχι 0 

9 
Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 
15% 

100 
  

Όχι 0 

10 

Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος 

περιοχών σε σχέση και με τη 

σπουδαιότητά τους ή την 

κρισιμότητα ασκούμενων 

πιέσεων (περιοχές RAMSAR, 

NATURA, προστατευόμενες 

περιοχές, υγροβιότοποι, 

κατηγορίες γεωργικής 

δραστηριότητας όπως εντατική 

Ναι 

5% 

100 

  
Όχι 0 
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γεωργία ή λειμώνες και άλλες 

περιοχές με υψηλές πιέσεις 

ασκούμενες από τη γεωργία)      
 

Τιμή βάσης: 40 βαθμοί 100%   

 

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.5.1, 19.2.6.2, 19.2.7.2, 
19.2.7.8, 19.3.2.3, 19.4(βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη 
περιοχή 

 

Η υπο- δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
που εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύουν στην προστασία των δασών και 
του φυσικού περιβάλλοντος. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

− Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τον 
Άξονα 5 

− Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις 
διαχείρισης των δασών και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος   

− Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 1 
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ΤΔΕ 19.2.6.2 

 

 

Τίτλος Δράσης 
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.6 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.6.2 

 

Νομική Βάση  

 

Άρθρο 26 Καν. (ΕΕ) 1305/2013  

Άρθρο 41 Καν. (ΕΕ) 702 /2014 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Η προτεινόμενη δράση αφορά στη στήριξη των ιδιωτών διαχειριστών δασικής γης (δασοκτήμονες, 
δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμων και ενώσεων αυτών καθώς και ΜΜΕ, με σκοπό τον 
εκσυγχρονισμό της υποδομής και του σχετικού εξοπλισμού που απαιτούνται σε όλη την διαδικασία – 
απόληψη των δασικών προϊόντων (συλλογή, υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά), την πρίση, μέχρι την 
βιομηχανική επεξεργασία τους, αλλά ευρύτερα και της ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού και σε κάθε 
περίπτωση την στήριξη στους προβλεπόμενους από το ΠΑΑ 2014 -2020 αναφερόμενους δικαιούχους. 

Η δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ 
μεταποίησης και της εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων και της μεταποιητικής διαδικασίας έως 
και την πρωτογενή επεξεργασία. 

Με τη παρούσα υπο-δράση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση δύο βασικών ειδικών χαρακτηριστικών όπως αυτά 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.2. της Τοπικής Στρατηγικής.. Η ενσωμάτωση διαδικασιών 

καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, και η στροφή στην 

μικροεπιχειρηματικότητα του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού το οποίο δεν μπορεί να απορροφηθεί 
στην τοπική αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ιδιαίτερη και στοχευμένη προσπάθεια να 
αξιοποιηθεί ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα (Π.9 βλέπε SWOT) και να αντιμετωπιστούν δύο βασικά 
μειονεκτήματα (Μ.7 και Μ.10 βλέπε SWOT) του τοπικού παραγωγικού συστήματος.  

Στα πλαίσια αυτής της λογικής παρέχεται αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% σε μικρά επενδυτικά σχέδια 
που αναλαμβάνονται από νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος 
των αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας 
μετά την 1η Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες 
κάνουν έναρξη εφεξής. Εναλλακτικά αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης 65% παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις 
οι οποίες πρόκειται να ιδρυθούν, ή εκσυγχρονιστούν και οι οποίες θα εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας. 
Με την αυξημένη ενίσχυση επιδιώκεται να περιοριστεί το πρόσθετο επενδυτικό ρίσκο (τεχνολογικός 
κίνδυνος) και η δυσκολία ενσωμάτωσης των καινοτομικών πρακτικών (διαδικασία ωρίμανσης). 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν : 

- Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές 
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συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας 
και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης.  

- Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, 
αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, 
συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας.  

- Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης 
δασικών πόρων. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Κ. Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας  

 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

230.769,23 2,66% 2,15% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
150.000,00 2,72% 1,99% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
80.769,23 2,55% 2,55% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

 

 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της υπο-δράσης (με εφαρμογή του κανόνα de minimis) είναι:  

α) νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις  (Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου καθώς και επαγγελματίες 
αγρότες) που υποβάλλουν μικρά επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 3.3.2 της Τοπικής Στρατηγικής και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και το είδος των 
αιτούμενων προς ενίσχυση δαπανών (με εφαρμογή του κανόνα deminimis). Ως νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 
στα πλαίσια της παρούσας υποδράσης θεωρούνται όσες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά την 1η 
Ιανουαρίου του προηγουμένου έτους, από αυτό της δημοσίευσης της προκήρυξης, ή όσες κάνουν έναρξη 
εφεξής. 
β) Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα, ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμων και ενώσεων αυτών καθώς και ΜΜΕ, οι οποίοι υποβάλλουν επενδυτικά 
σχέδια μέσω των οποίων  εισάγουν κάποια μορφή καινοτομίας στις επιχειρήσεις τους. 
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Κριτήρια επιλογής 

 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 

15% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  

30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 

2 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος 

≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή 

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι 

στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 
3% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή 

ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50 

3 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 

γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία 

οι μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 
3% 

100 

  
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο 

και το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή 

ίσο 50% γυναίκες 

50 

4 

Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 
3% 

100 
  

άνεργοι έως 3 χρόνια 50 

5 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.). 

Ναι 

4% 

100 

  
Όχι 0 

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης.  

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 

4% 

100 

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 

της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 

σχετική με το αντικείμενο της 

πρότασης 

50 

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0 
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7 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

4%     

8 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 

και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Ναι 

2% 

100 

  
Όχι 0 

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
4%     

10 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 

βιοαέριο κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 

μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

3% 

100 

  
10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

11 

Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 

3% 

100 

  
Όχι 0 

12 

Ποσοστό δαπανών 

σχετικών με τη χρήση – 

εγκατάσταση – εφαρμογή 

συστήματος εξοικονόμησης 

ύδατος 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 

3% 

100 

  10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

13 

Καινοτόμος  χαρακτήρας 

της πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και 

βιοτεχνικές μονάδες) 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 

15% 

100 

  

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό 

της χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε χρήση 

συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 

75 

Η συσκευασία και η παρουσίαση των 

προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά 

βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής 

για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της 

50 

14 
Αύξηση θέσεων 

απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

άνω των δύο (2) νέων θέσεων 

6% 100   
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απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία  

μίας έως 2 νέων θέσεων απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία 

έως μίας (1) νέας θέσης απασχόλησης 

σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου δεν προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

15 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

5% 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 
60 

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 

για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30 

16 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης 

της επένδυσης (εταιρεία, νομικό 

πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 
2% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

17 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

12% 

100 

  
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 

ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

18 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 

και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50 

19 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

6% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.5.1, 19.2.6.1, 19.2.7.2, 
19.2.7.8, 19.3.2.3, 19.4(βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού κλάδου. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

− Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τους 
Άξονες 1, 2 και 3 

− Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τον κλάδο της μεταποίησης  

− Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 
 
 
 
 
  



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 
156 

Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

ΤΔΕ 19.2.7.2 

 

 

Τίτλος Δράσης 
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.7 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 
στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.7.2 

 

Νομική Βάση  
Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013 ,  Άρθρο 27 καν. (ΕΕ) 651/2014 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Στον αγροδιατροφικό τομέα και τη δασοπονία της περιοχής, παρατηρείται αδυναμία – δυσκολία στην 
εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών ή καινοτόμων μεθόδων - διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία.  

Η προτεινόμενη δράση αφορά σε συνεργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση πιλοτικών 
εφαρμογών(πιθανόν σε συνεργασία και με ερευνητικούς φορείς) για την προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση 
νέων ιδεών, καινοτόμων προϊόντων και τεχνικών, με βασικό στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική 
διαδικασία, μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, με κύριους 
αποδέκτες μικρές επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτού του 
είδους τις διαδικασίες χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και το σχετικό mentoring.  

.Η στήριξη δεν προορίζεται για βασική ερεύνα αλλά για δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την 
«ανάπτυξη». 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης μπορούν να ενισχυθούν :  

- ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με συγκεκριμένα «πρακτικά» έργα,  

- δοκιμή (έλεγχο) της εμπορικής εφαρμοσιμότητας νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών 

- την επίδειξη» νέων τεχνολογιών, κ.λπ., όπου η δραστηριότητα της επίδειξης είναι το τελικό μέρος της 
διαδικασίας των δοκιμών/επικύρωσης της τεχνολογίας, διαδικασίας κ.λπ. 

- της ανάπτυξης - προσαρμογής «παλιών» προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών σε νέες 
γεωγραφικές/περιβαλλοντικές κτλ συνθήκες.  

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Δ.2 Η ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτομικών παρεμβάσεων 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
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Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

173.076,92 1,99% 1,61% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
112.500,00 2,04% 1,49% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
60.576,92 1,91% 1,91% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

 

Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασίας (νομικά πρόσωπα) στα οποία δυνητικά συμμετέχουν επιχειρήσεις, 
οργανισμοί, συλλογικοί φορείς με καταστατικό σκοπό συναφές με το αντικείμενο της δράσης. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

15% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 

Συμμετοχή συλλογικών ή 

ερευνητικών φορέων στη 

συνεργασία (δεν αφορά στην 

υποδράση 19.2.7.3) 

Συμμετοχή ερευνητικού φορέα 

5% 

100 

  
Συμμετοχή συλλογικού ή 

συνεργατικού φορέα 
50 

Κανένα από τα παραπάνω 0 

3 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 

10%     
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4 

Εμπειρία του υπευθύνου στην 

εκτέλεση και συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε 

ένα έργο συνεργασίας) 

Ναι 

10% 

100 

  

Όχι 0 

5 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 
10% 

100   

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

0   

6 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%     

7 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών 

(τουρισμός / υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 

15% 100   

8 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
5% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

9 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

15% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

10 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

5% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

11 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

5% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 
19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.6.1, 19.2.6.2, 19.2.7.8, 19.3.1.1, 19.3.1.5, 19.3.2.3, 19.4 (βλέπε Πίνακα 
εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
πουεφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια 
/συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1, 2 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα 
με τον Άξονα 2 
 

 
 
  



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 
160 

Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

ΤΔΕ 19.2.7.3 

 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

 

Κωδικός Δράσης 
19.2.7  

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 
μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων 

καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών 
υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.2.7.3 

 

Νομική Βάση  
Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013 , Άρθρο 27 καν. (ΕΕ) 651/2014 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Η προτεινόμενη δράση αφορά την στήριξη της συνεργασίας μεταξύ πολύ μικρών/μικρών  επιχειρήσεων 
για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για 
την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με το αγροτουρισμό.   

Η συνεργασία μεταξύ πολύ μικρών/μικρών συμπληρωματικών  επιχειρήσεων, θα  βοηθήσει στην ανάπτυξη  
και/ή στην οργάνωση, της καλύτερης εμπορίας (marketing) των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.  

Οι κυριότερες μορφές διεπιχειρησιακών συνεργασιών είναι τα «συμπλέγματα» clusters συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων.  

Ενδεικτικά η προτεινόμενη δράση αφορά την δημιουργία clusters μεταξύ πολύ μικρών/μικρών 
επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, 
αποθήκες κ.ά.), την πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, 
εξειδικευμένο προσωπικό), την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και γενικότερα την ανάληψη 
πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων - εταίρων.  

Τα δίκτυα των  πολύ μικρών/μικρών επιχειρήσεων μπορούν να έχουν ως στόχο την υλοποίηση 
πολύπλοκων ενεργειών που αυτόνομα η κάθε μία δεν μπορεί να υλοποιήσει (π.χ. δίκτυο R&D), καθώς δεν 
διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία ή τους πόρους (κεφάλαια, χρόνος, διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό) 
που απαιτούνται. 

Η στήριξη χορηγείται μόνο σε νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων – cluster και δίκτυα και σε εκείνα που 
ξεκινούν νέα δραστηριότητα.  

 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
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Δ.3 Η διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων  

 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

61.538,46 0,71% 0,57% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
40.000,00 0,72% 0,53% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
21.538,46 0,68% 0,68% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

 

Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασίας (νομικά πρόσωπα) στα οποία συμμετέχουν πολύ μικρές/μικρές 
επιχειρήσεις. 

 

Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

20% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 

0 

2 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

5%     
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3 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 

10%     

4 

Εμπειρία του υπευθύνου στην 

εκτέλεση και συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε 

ένα έργο συνεργασίας) 

Ναι 

10% 

100 

  

Όχι 0 

5 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 
10% 

100   

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

0   

6 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%     

7 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
10% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

8 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

15% 

100 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

9 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

5% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

10 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

10% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 
 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 
19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.7.8, 19.3.1.1, 19.3.1.2, 19.3.1.3, 19.3.1.4, 19.3.2.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα 
εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα 
πουεφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την προώθηση 
των τομέων της αγροδιατροφής, του τουρισμού, της μεταποίησης και του εμπορίου. Επιγραμματικά, η 
δράσηπαρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τους 
Άξονες 1 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις γιατην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 1 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίαςγια 
το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο αγροδιατροφικός τομέας και ο τομέας του τουρισμού ως τομείς 
υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος 

• Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση 
τουθεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με τον Άξονα 2 

• Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού το οποίο κατατάσσει τοβορειοανατολικό 
τμήμα της περιοχής παρέμβασης στην κατηγορία Β., «Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» και 
ειδικότερα στην υποκατηγορία Β2. «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού» 
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ΤΔΕ 17.2.7.8 

 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις 
τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.7.8 

 

Νομική Βάση  

 

Άρθρα  35  και  55-57 του  Κανονισμού  (ΕΕ)  1305/2013   

Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 807/2014 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Σημαντικές ευκαιρίες για τη μεταφορά και τη διάχυση γνώσης, την υιοθέτηση και προσαρμογή καινοτόμων 
πρακτικών μπορούν να αναδειχθούν μέσω συνεργασιών για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της 
γεωργίας, οι οποίες θα παρέχουν μια κοινή πλατφόρμα με στόχο την οικοδόμηση γεφυρών ανάμεσα στην 
επιστήμη και την εφαρμογή των καινοτόμων προσεγγίσεων στην πράξη, για την αντιμετώπιση προκλήσεων 
όπως η αύξηση της  ζήτησης τροφίμων, ζωοτροφών, ινών, βιομάζας και της παράλληλης αύξησης των 
πιέσεων στους περιβαλλοντικούς πόρους, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας. 

Η έναρξη και λειτουργία συνεργασιών που θα περιλαμβάνουν φορείς προερχόμενων τόσο από την 
παραγωγική  δραστηριότητα (γεωργία και κτηνοτροφία) όσο και από την επιστημονική και ερευνητική 
κοινότητα ή άλλους φορείς  που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων θα έχει 
στόχο την άμβλυνση ή και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων, που εντοπίζονται κυρίως στο 
αγροδιατροφικό σύστημα και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό λειτουργεί, χρησιμοποιώντας και 
αναπτύσσοντας παράλληλα καινοτόμους μεθόδους. 

Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν δράσεις με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος, τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα τη χρήση νερού, την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων, βοηθώντας στην ομαλότερη 
προσαρμογή σε οικολογικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση και 
ανάπτυξη της βιοποικιλότητας αλλά και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.  

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα δοθεί στήριξη για τη δημιουργία συνεργασιών ή και επιχειρηματικών 
σχεδίων που θα φέρουν φορείς του γεωργικού τομέα σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και την αυτοδιοίκηση μαζί, για να προσφέρουν μέσα από την συνεργασίας 
τους περιβαλλοντικά οφέλη στο πλαίσιο της άσκησης «γεωργικής» δραστηριότητας με στόχο την 
ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων έδαφος, νερό, ενέργεια. 

Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και 
μεθόδων, οι  οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, 
με στόχο την ενίσχυση αναζήτηση νέων πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος όπως : 
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- Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων, 
και την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας 

- Τη μείωση του κόστους των εισροών που συνεπάγεται τόσο οικονομικό όφελος όσο και 
περιβαλλοντικό  όφελος  ,  

- την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων 
- Της διατήρησης των γεωργικών τοπίων. 
- Την παραγωγή τροφίμων με περιβαλλοντικά φιλικές επεξεργασίες για παράδειγμα ως προς τη 

διαχείριση  των υδατικών πόρων και της ενέργειας 
 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Δ.2  Η ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτομικών παρεμβάσεων 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

153.846,15 1,77% 1,44% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
100.000,00 1,81% 1,32% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
53.846,15 1,70% 1,70% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Η υπο-δράση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

 

Δικαιούχοι 

 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος. 
Μέλη των εν λόγω συνεργασιών δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι καθώς και λοιποί 
φορείς του γεωργικού τομέα, οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις καθώς και ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και το κλίμα. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται 
η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς. Τα σχήματα θα έχουν τη νομική 
μορφή Κοινοπραξίας σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία. 

Οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές 
διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη 
λειτουργία τους και υποχρεούνται να διαδώσουν τα αποτελέσματά τους και μέσω του δικτύου ΕΣΚ. 
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Κριτήρια επιλογής 

 

Α/Α Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευση κριτηρίων επιλογής 
Βαρύτητα 

% 
Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των 

στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

20% 

100 

  

Συσχέτιση με το 70% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
70 

Συσχέτιση με το 30% των στόχων 

που αφορούν στην υπο-δράση 
30 

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο 

του  30% των στόχων που αφορούν 

στην υπο-δράση 

0 

2 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 

10%     

3 

Εμπειρία του υπευθύνου στην 

εκτέλεση και συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα 

έργο συνεργασίας) 

Ναι 

10% 

100 

  

Όχι 0 

4 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 
10% 

100   

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε 

άλλο σχήμα συνεργασίας 

0   

5 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής *100% 
5%     

6 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών 

(τουρισμός / υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 

15% 100   

7 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή 

δεν απαιτείται σύσταση φορέα 
5% 

100 

  

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται 
0 

8 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης και πληρότητα ως προς 

τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  
15% 

100 

  
Ασαφής περιγραφή της πρότασης 

αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  

50 
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης  

και ελλείψεις ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

0 

9 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το 

είδος και το μέγεθος του έργου 

3% 

50 

  Ορθολογικός προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων υλοποίησης 

του έργου 

50 

10 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

7% 

100 

  

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30 

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0 

 Τιμή βάσης: 35 βαθμοί 100%     

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1, 
19.2.3.2, 19.2.6.1, 19.2.6.2, 19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.3.2.3, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του 
τοπικού προγράμματος 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος 
και την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 
με: 

- Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τον 
Άξονα 6 

- Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

- Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 1 
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ΤΔΕ 19.3.1.1 

 

 

Τίτλος Δράσης 
Σχέδια Διατοπικών Συνεργασιών 

 

Κωδικός Δράσης 
19.3.1 

 

Τίτλος υπο-δράσης 
Προβολή – προώθηση της Μακεδονικής κουζίνας 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.3.1.1 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 44 & 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 Καν. (ΕΕ) 
1303/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προχωρήσει στη δημιουργία της «Μακεδονικής Κουζίνας», ενός πακέτου 
που περιλαμβάνει Μητρώο Κατηγοριοποιημένων συνταγών, σύστημα πιστοποίησης, σύστημα ποιότητας. Στο προϊόν 
αυτό αποτυπώνεται η ποικιλία της παραγωγής διατροφικών προϊόντων και η εξέλιξη της διατροφικής παράδοσης 
στην Περιφέρεια όπως διαμορφώθηκε στο πέρασμα του χρόνου με την εναλλαγή διαφόρων πληθυσμών.  

 

2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Η αρχική προσέγγιση του σχεδίου παρουσιάστηκε και διανεμήθηκε από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης 
(ΑΝΕΘ) στις ΟΤΔ της Κεντρικής Μακεδονίας για επεξεργασία και σχόλια. Στη συνέχεια σε συνάντηση στα γραφεία 
της ΑΝΕΘ, αποφασίστηκε η υποβολή του σχεδίου και η εξειδίκευση του βάσει των προδιαγραφών της πρόσκλησης 
για την επιλογή των στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ από την ΑΝΕΘ που ορίστηκε και συντονιστής της συνεργασίας. Μετά 
την έγκριση των τοπικών προγραμμάτων και ενόψει της υποβολή της αναμορφωμένης πρότασης, 
αναπροσαρμόστηκαν οι προϋπολογισμοί συμμετοχής των εταίρων, με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμετοχής. 

 

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το συνεργατικό σχήμα στηρίζεται τόσο σε πρότερη συνεργασία μεταξύ των εν δυνάμει εταίρων σε σχέδια της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου όσο και η ανάγκη αξιοποίησης και προβολής της γαστρονομικής 
παράδοσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμβάλλοντας στη διασύνδεση του τομέα της αγροδιατροφής 
με τον τουριστικό τομέα. 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών: 

• Έντυπη προβολή: Παραγωγή πολύγλωσσων προωθητικών / ενημερωτικών εντύπωση που θα μεταφέρουν ο 
μήνυμα της Μακεδονικής Κουζίνας. Παραγωγή οδηγών γαστρονομίας Μακεδονικής Κουζίνας. Παραγωγή εντύπων 
για διανομή σε στοχευμένους χρήστες (π.χ. παιδιά, τουρίστες συγκεκριμένων χωρών, κλπ) 

• Ενέργειες ενημέρωσης για επαγγελματίες επισιτιστικού κλάδου, αγροδιατροφικού τομέα και τουρισμού: Δράσεις 
για την προβολή και τη διάχυση του θεσμού της Μακεδονικής Κουζίνας σε όλους του εμπλεκόμενους stakeholders 
με σκοπό αφενός να γίνει ευρέως γνωστή και αφετέρου να υιοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί από όλο το φάσμα 
των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε αυτή (παραγωγοί, μεταποιητές, εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ) 
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• Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Εκτός από τις συνηθισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης της ιστοσελίδας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει έξυπνες υπηρεσίες όπως η ύπαρξη πλατφόρμας κρατήσεων (on linebooking) για τα εστιατόρια που 
έχουν το Σήμα Μακεδονικής Κουζίνας, application για smartphones, κλπ 

• Ηλεκτρονική προβολή: Η ηλεκτρονική προβολή της Μακεδονικής Κουζίνας περιλαμβάνει τη Φιλοξενία 
περιεχομένου της «Μακεδονικής Κουζίνας». Αυτάμπορείναέχουντημορφή banners, skyscrapers, text links, content 
ad, e- mail ads, web advertorials, google ads, Facebook ads, κλπ. 

• Εκθέσεις – Εκδηλώσεις: Συνεντεύξεις τύπου, Ημερίδες και Εκδηλώσεις παρουσίαση της Μακεδονικής Κουζίνας. 
Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Εκδηλώσεις γαστρονομίας τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας 
σε συνδυασμό με τοπικές γιορτές ή με μεγάλα γεγονότα όπως π.χ. παράλληλες εκδηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου. 

 

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Οι εμπλεκόμενες ΟΤΔ (επτά  συνολικά) προτίθενται να καλύψουν το σύνολο του προϋπολογισμού του σχεδίου 
συνεργασίας από τον προϋπολογισμό της υπο-δράσης 19.3 των τοπικών τους προγραμμάτων. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στις 395.000,00€  και το ποσό με το οποίο θα συμμετέχει η κάθε ΟΤΔ 
εταίρος, αποτυπώνεται στον  πίνακα:   

 

 

 

6. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το βασικό επιδιωκόμενο αποτελέσματα του σχεδίου είναι η προβολή – προώθηση των διατροφικών προϊόντων 
και της γαστρονομικής παράδοσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διασύνδεση τους με τον τριτογενή 
τομέα (φιλοξενία – εστίαση) και τελικά ενίσχυση και των 2 αυτών τομέων πρωταθλητών με βάση τα πορίσματα 
της Στρατηγικής Ευφυούς εξειδίκευση (RIS3) για την Κεντρική Μακεδονία. 

 

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ 

Έχει αποσταλεί στο συντονιστή εταίρο (ΑΝΕΘ), δήλωση πρόθεσης συνεργασίας και από τις πέντε ΟΤΔ 
εταίρουςκαι σχεδιάζεται συνάντηση εργασίας, αμέσως μετά την έγκριση των τοπικών προγραμμάτων με στόχο 
την οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος και την οριστικοποίηση των δράσεων του σχεδίου στο πλαίσιο της 
προπαρασκευαστικής φάσης του σχεδίου. 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το σχέδιο θα αποτελείται από κοινές, κατά κύριο λόγο, αλλά και τοπικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται 
τα εξής: Ορισμός της Ομάδας Συντονισμού του σχεδίου συνολικά / Ορισμός Ομάδων Υλοποίησης για τις τοπικές 
και κοινές δράσεις των εταίρων  / Διατοπικές συναντήσεις εταίρων και Ομάδας Συντονισμού /Αξιολόγηση 
παραδοτέων και υλοποίηση απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών / Αξιολόγηση υλοποίησης του σχεδίου. 

 

Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται με κοινή συναίνεση και από κοινού διαδικασίες ανάθεσης, αλλά με υπεύθυνες 
ΟΤΔ ανά αντικείμενο ανάθεσης. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 
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Δ4 Η προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 
διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός Προϋπ/σμός 
80.000,00 15,38% 0,75% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
80.000,00 15,38% 1,06% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Περιοχή παρέμβασης της δράσης αποτελούν οι περιοχές παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων των Ομάδων 
Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο συνεργασίας. 

 

 

Δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που έχουν εκδηλώσει το καταρχήν ενδιαφέρον 
τους να συμμετάσχουν και φορείς των περιοχών τους  

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 
19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.3.1.2, 19.3.1.3, 19.3.1.4, 19.3.1.5,19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής 
συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Το σχέδιο εμφανίζει συνέργεια με τις αναπτυξιακές δράσεις των αξόνων προτεραιότητας 2 (για τη προβολή ων ΤΠΕ) 
& 3 (για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ) του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014- 2020, την Προτεραιότητα 
4 (για την Εμπέδωση δικτύου συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών καινοτομιών στους τομείς προϊόντων ΠΟΠ, 
τουρισμού, πολιτισμού και παράδοσης) τις ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου 
(ν.4399/2016), καθώς και με τα διμερή και πολυμερή προγράμματα της «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας». 
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ΤΔΕ 19.3.1.2 

 

Τίτλος Δράσης 
Σχέδια Διατοπικών Συνεργασιών 

 

Κωδικός Δράσης 
19.3.1 

 

Τίτλος υπο-δράσης 
Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Πάρκο Φιλίππων» 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.3.1.2 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 44 & 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 Καν. (ΕΕ) 
1303/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 

Το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Πάρκο Φιλίππων» αφορά στην ενοποίηση, ερμηνεία, ανάδειξη 
φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων και απόδοση brandname για τις τενάγειες και παρατενάγειες  περιοχές 

της πεδιάδας των Φιλίππων στους Νομούς Καβάλας, Δράμας και Σερρών. 

Σκοπός είναι να επιτευχθεί η μετατροπή αυτού του αγρο-πολιτιστικού περιβάλλοντος μεγάλης ιστορικής 
και εθνικής σημασίας σε ένα προορισμό παγκόσμιας ακτινοβολίας. Προς την εκπλήρωση αυτού του σκοπού 
επιστρατεύονται οι κάτωθι στόχοι: 

• Η αξιοποίηση του ισχυρού brandname «Φίλιπποι». 
• H προώθηση και ενσωμάτωση προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα στο τουριστικό προϊόν. 
• Η διασύνδεση και ενσωμάτωση των πολιτιστικών, αρχαιολογικών, θρησκευτικών και ιαματικών 

μνημείων και δραστηριοτήτων σε μια ενιαία διαδρομή για τον επισκέπτη. 
• Η ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού. 
• Η ερμηνεία και ανάδειξη της ιστορίας, των προϊόντων και εθίμων των οικισμών των παρατενάγειων 

περιοχών. 
• Η τουριστική αξιοποίηση των υδάτων και καναλιών της περιοχής και η ενσωμάτωσή τους στις 

δραστηριότητες του «Πάρκου Φιλίππων». 
• Η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η δημιουργία υπεραξίας 

διατοπικά. 
 

Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 

Κατ’ αρχήν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Σχέδιο έχει εκδηλωθεί από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. και 
την Αναπτυξιακή Σερρών Α.Ε. Ως συντονιστής εταίρος ορίζεται, κατ’ αρχήν, η Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. 

Με την έγκριση των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD LEADER Καβάλας, Δράμας και Σερρών και έπειτα από 
την περαιτέρω ωρίμανση συγκεκριμένων δράσεων του Σχεδίου, δύναται να γίνει διεύρυνση του εταιρικού 
σχήματος με τη συμμετοχή των Δήμων Καβάλας, Δράμας, Δοξάτου, Προσοτσάνης, Παγγαίου και 
Αμφίπολης. 

Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων θα μπορούσαν να είναι, μεταξύ άλλων: 

• Η γεωγραφική τους εγγύτητα με την περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου. 
• Η θεσμική τους συνάφεια με τους στόχους της συνεργασίας. 
• Η χρηματοδοτική τους ευελιξία και επάρκεια. 
• Η επιστημονική και τεχνική τους δεινότητα 
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Τεκμηρίωση της συνεργασίας 

Η συνεργασία υπαγορεύεται (κατ’ αρχήν) από την περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Διατοπικής 
Συνεργασίας, η οποία εκτείνεται στις περιοχές παρέμβασης CLLDLEADER των Νομών Δράμας, Καβάλας και 
Σερρών. Προκύπτει επίσης από την καταγεγραμμένη στη SWOT ανάλυση της ευκαιρίας για αξιοποίηση της 
γεωγραφικής θέσης της περιοχής παρέμβασης CLLDLEADER Νομού Δράμας ως ο ενδιάμεσος χώρος 
Φιλίππων - Αμφίπολης. Στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης έγινε εκτενής αναφορά στο 
χαρακτηρισμό του Αρχαιολογικού Χώρου των Φιλίππων ως Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO και στην τεράστιας σημασίας ανακάλυψη του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη. Ειδικά για την 
περιοχή παρέμβασης CLLDLEADER Νομού Δράμας, η σύνδεση της θάλασσας με την ενδοχώρα (Καβάλα - 
Δράμα) θα πρέπει να θεωρηθεί στρατηγική επιδίωξη. 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο σύλληψης και προώθησης του Σχεδίου στις ΟΤΔ. Αυτός έγινε από 
τα κάτω προς τα πάνω από την επιστημονική ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους» (σε συνεργασία με τις 
ΟΤΔ), η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή εθελοντικά και έχει ως σκοπό την ολιστική ανάπτυξη των 
τεναγών των Φιλίππων και των παρατενάγειων περιοχών.  

 

Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 

Οι δράσεις του προτεινόμενου Σχεδίου (ενδεικτικά) έχουν ως εξής: 

 

Προπαρασκευαστική Φάση 

Διερευνητικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης 

 

Κυρίως Φάση 

Α. Διεύρυνση και ανάπτυξη Συνεργαζόμενων φορέων 

• Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης των διατοπικών εταίρων. 
• Διαβουλεύσεις με ερευνητικούς, επαγγελματικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς με στόχο τη 

συνεργατική διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής και των προβλεπόμενων δράσεων. 
 

Β. Υλοποίηση δράσεων 

 

Δημιουργία ολιστικού μοντέλου ανάπτυξης (master plan). 

• Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιστημόνων, με σκοπό την έρευνα, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 
των αναπτυξιακών δράσεων και πρακτικών του Σχεδίου. 

• Ενοποίηση του τουριστικού αποθέματος (πολιτισμός -τουρισμός - αγροδιατροφικός τομέας) μέσω 
εργαλείων πληροφορικής και διαδικτύου (βάση δεδομένων, ιστοσελίδα, mobile, κοινός διαδραστικός 
χάρτης). 

• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση του κοινού brandname, το οποίο εμπεριέχει το κοινό τουριστικό 
και αγροτικό προϊόν, 

• Εφαρμογήεργαλείων destination management και marketing 
• Δράσεις προβολής και εξωστρέφειας. Συμμετοχή σε εκθέσεις και διεθνή fora, προβολή σε 

αναγνωρισμένες δικτυακές πύλες (τουρισμού - πολιτισμού κλπ.) 
• Συντονισμός και διαχείριση του Σχεδίου. 

 
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, 
χρηματοοικονομικοί πόροι) 

 

Ανθρώπινο δυναμικό 
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Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα εξασφαλιστούν συνεργασίες με στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των 
εταίρων αλλά και με το επιστημονικό δυναμικό της Επιστημονικής Ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους», η 
οποία είναι και ο εμπνευστής του Σχεδίου.  

 

Χρηματοοικονομικοί πόροι 

Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 3 

Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε.: 50.000,00 € 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, 

μακροπρόθεσμα) 

Το σημαντικότερο προσδοκώμενο αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι η παγίωση ενός ολιστικού μοντέλου 
ανάπτυξης το οποίο θα δημιουργήσει ένα σύστημα πολιτών - επιχειρήσεων - θεσμών - ιδιωτών - 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το οποίο θα μαθαίνει, θα εξερευνά και θα παράγει καινοτόμες υπηρεσίες και 
προϊόντα εντός της περιοχής παρέμβασης. Με τη φήμη των περιοχών, τη δημιουργία του brand«Πάρκο 
Φιλίππων» και μια εντατική και συντονισμένη προσπάθεια για ενοποίηση του τουριστικού προϊόντος και 
προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών της περιοχής σε συγκεκριμένες αγορές - στόχους, τα οικονομικά 
οφέλη που μπορούν να εισρεύσουν στην περιοχή αναμένονται να είναι σημαντικά. Επισημαίνεται επίσης η 
δυνατότητα της μεταποίησης δυναμικών προϊόντων του αγροτικού τομέα, η απόδοση ετικέτας (brand) σε 
αυτά («Πάρκο Φιλίππων») και η αύξηση, εν τέλει, της αξίας τους. Τα προϊόντα μπορούν να διανέμονται 
αρχικά στα σημεία εισόδου της περιοχής αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, φιλοξενίας, 
λιανεμπορίου) της ευρύτερης περιοχής, της χώρας ή και διεθνώς. 

 

Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 

Για την υλοποίηση του Σχεδίου έχουν ήδη διενεργηθεί διαβουλεύσεις Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιοχής 
όπως Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ΤΕΙ ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς οργανισμούς, Τεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια, πολιτιστικούς και λοιπούς φορείς 
καθώς επίσης και με το σύνολο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού  

 

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Ορισμός ομάδας συντονισμού. 
• Ορισμός συντελεστών υλοποίησης για τις τοπικές δράσεις κάθε εταίρου καθώς και για τις κοινές 

δράσεις. 
• Ωρίμανση διαγωνιστικών και λοιπών θεσμικών διαδικασιών συνεργασίας με εξωτερικούς 

εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του Σχεδίου. 
• Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση των εταίρων από τον συντονιστή εταίρο. 
• Συναντήσεις εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, για την αξιολόγηση της 

πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων. 
 

 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 

Δ.4 Η προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών  
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Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

50.000,00 9,62% 0,47% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
50.000,00 9,62% 0,66% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Περιοχή παρέμβασης της δράσης αποτελούν οι περιοχές παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο συνεργασίας. 

 

 

Δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που έχουν εκδηλώσει το καταρχήν 
ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν και φορείς των περιοχών τους  

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις  19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 
19.2.7.3, 19.3.1.1, 19.3.1.3, 19.3.1.4, 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του 
τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Το Σχέδιο εμφανίζει συμπληρωματικότητα/συνέργεια, μεταξύ άλλων, με: 

• Την «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού», η οποία είναι 
ενταγμένη στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

• ΤηνΠράξη «ALECTOR - Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for 
Heritage Tourism at Cross Border Level», ηοποίαείναιενταγμένηστοΠρόγραμμαΕδαφικής 

• Συνεργασίας «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2007-2013» την Έδρα UNESCO με θέμα «Διατήρηση και 
οικοτουρισμός στα παρόχθια και δελταϊκά οικοσυστήματα» με ακρωνύμιο (Con-Ε-ECT),η οποία 
δημιουργείται στο Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης. 
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ΤΔΕ 19.3.1.3 

 

Τίτλος Δράσης 
Σχέδια Διατοπικών Συνεργασιών 

 

Κωδικός Δράσης 
19.3.1 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

Προβολή – Προώθηση αρχαιολογικών χώρων του Βασιλείου της 
Μακεδονίας, στις ρίζες και τη γη του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.3.1.3 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 44 & 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 Καν. (ΕΕ) 
1303/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

1.Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας:  

Η προβολή-προώθηση του πολιτιστικού–αρχαιολογικού δυναμικού των εμπλεκόμενων περιοχών οι οποίες 
αφορούν αρχαιολογικούς τόπους  που  συνδέονται με το αρχαίο βασίλειο της Μακεδονίας και το όνομα 
του Μ. Αλεξάνδρου. Πρόκειται ουσιαστικά για μία προσπάθεια δημιουργίας ενός εξειδικευμένου 
πολιτιστικού προϊόντος που αφορά το θεματικό–αρχαιολογικό τουριστικό προϊόν με τη 
δυνατότητα ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών, συνθέτοντας παράλληλα  
την συνολική εικόνα για τον επισκέπτη και την  ιστορική ταυτότητα της περιοχής στη περίοδο 
του Βασιλείου της Μακεδονίας.  

Η δημιουργία και υλοποίηση του σχεδίου, στηρίζεται στο ότι είναι: 

• συμβατό με την ευρύτερη στρατηγική σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και περιλαμβάνει 
δράσεις που άπτονται του τουρισμού και του πολιτισμού, 

• επιθυμητό για ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους, 
• πολυσχιδές, καθώς μπορεί να διασυνδεθεί και συμπεριλάβει πληθώρα δράσεων και έργων και 
• μοναδικό, καθώς αξιοποιεί ένα θεμελιώδους σημασίας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

ευρύτερης περιοχής. 
 

2. Ανάλυση  Δράσεων: 

• Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου με προτάσεις για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και δράσεις 
για την ανάδειξη, προστασία και προβολή των αρχαιολογικών μνημείων με καταγραφή, ανάλυση, 
επεξεργασία των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων στο πλαίσιο δημιουργίας ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

• Πρωτόκολλο συνεργασίας για την ολοκληρωμένη ανάδειξη-αξιοποίηση των αρχαιολογικών 
μνημείων 

• Διατύπωση στρατηγικής branding με προτεινόμενες ενέργειες προώθησης Μάρκετινγκ  
• Δημιουργία Δικτυακού Τόπου (website) για καταχωρήσεις, spot ,προβολή, φιλοξενία σε 

επίσημους δικτυακούς τόπους Δήμων, Π.Κ.Μ και ΑΝ.ΕΤ. 
• Δημιουργία και Έκδοση κοινού εντύπου υλικού προβολής των μνημείων για  την προώθηση 

του brand name “στις ρίζες και τη γη του Μ. Αλεξάνδρου”(Λογότυπο, σήμα, χάρτες κλπ) 
• Θεματικές τουριστικές διαδρομές 
• Κοινό πρόγραμμα επισκέψεων εκδρομών στα αρχαιολογικά μνημεία με συνεργασία  φορέων 

τουρισμού της Κ. Μακεδονίας (Τουριστικοί πράκτορες και Γραφεία, Ξεναγοί, Ξενοδόχοι κλπ.)  
• Διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συνέδρια  
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3.Πόροι που θα διατεθούν:  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε 190.000,00€ εκ και σε αυτόν συμμετέχουν η 
Αναπτυξιακή Πέλλας ΑΑΕ ΟΤΑ  με 70.000,00 €  ως συντονιστής , η Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών ΑΑΕ ΟΤΑ 
με 70.000,00 €, η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας ΑΑΕ ΟΤΑ με 30.000,00 €  και η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΑΕ 
ΟΤΑ με 20.000,00 € ως εταίροι 

4.Αναμενόμενα αποτελέσματα:  

Η δράση θα συμβάλει στη τουριστική ανάπτυξη, αυξάνοντας τον αριθμό των επισκεπτών-τουριστών στις 
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πολιτιστικής παράδοσης με πολλαπλασιαστικά οφέλη αύξησης του 
τοπικού εισοδήματος.  

5.Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων:  

Τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά επιλογής των εταίρων είναι περιοχές που το σχέδιο εστιάζει στην 
προβολή και προώθηση του πολιτιστικού–αρχαιολογικού δυναμικού και  διαθέτουν επαρκή προσφορά στο 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με δυνατότητα  διασύνδεσης όλων των τομέων του τοπικού 
παραγωγικού συστήματος με τους πόρους της κάθε  περιοχής και σύνδεση αυτής της προσφοράς στις 
διαδικασίες του διατοπικού σχεδίου. 

6.Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους 
της στρατηγικής:  

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη SWOT ανάλυση, η περιοχή παρέμβασης 
χαρακτηρίζεται από πλούσιους φυσικούς και ανθρωπογενείς τουριστικούς πόρους, κάτι που αποτελεί ένα 
από τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις στην Αμφίπολη και η 
αναβάθμιση της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου, ενισχύει τη σκοπιμότητα της συνεργασίας η οποία θα 
συνεισφέρει στη μεγιστοποίηση του πλεονεκτήματος αυτού και στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών της 
ταυτότητας της περιοχής. 

7.Ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας:  

Το σχέδιο έχει υψηλό βαθμό ωριμότητας, προτάθηκε από την ΑΝ.ΠΕ προς τις υπόλοιπες ΟΤΔ που 
συμφώνησαν και στην επιλογή της συντονίστριας ΟΤΔ.  

8.Τρόπος εφαρμογής:  

Το σχέδιο θα αποτελείται από κοινές και τοπικές δράσεις όπου προβλέπονται: Ορισμός της Ομάδας 
Συντονισμού του σχεδίου συνολικά, Ορισμός Ομάδων Υλοποίησης για τις τοπικές δράσεις, Διατοπικές 
συναντήσεις εταίρων και Αξιολόγηση παραδοτέων. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 

Δ.4  Η προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

70.000,00 13,46% 0,65% 

 70.000,00 13,46% 0,93% 
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Δημόσια Δαπάνη 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Περιοχή παρέμβασης της δράσης αποτελούν οι περιοχές παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο συνεργασίας. 

 

Δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που έχουν εκδηλώσει το καταρχήν 
ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν και φορείς των περιοχών τους  

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 
19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.7.3, 19.3.1.1, 19.3.1.2, 19.3.1.4, 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.4 
(βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που  

εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάδειξη των 
πολιτιστικών και αρχαιολογικών μνημείων και την προώθηση του τουρισμού. Επιγραμματικά, η δράση 
παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τους 
Άξονες 1 και 6   

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για την 
ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού   

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2  

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
το  2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο τουρισμός ως τομέας υψηλού περιφερειακού  ενδιαφέροντος  

• Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση του 
θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με τους Άξονες 2 και 3  

• Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού το οποίο κατατάσσει το βορειοανατολικό 
τμήμα της περιοχής παρέμβασης στην κατηγορία Β., «Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» και 
ειδικότερα στην υποκατηγορία Β2. «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού» 
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ΤΔΕ 19.3.1.4 

 

Τίτλος Δράσης 
Σχέδια Διατοπικής Συνεργασίας  

 

Κωδικός Δράσης 
19.3.1 

 

Τίτλος υπο-δράσης 
Τόποι προσκυνήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.3.1.4 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 44 & 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 Καν. (ΕΕ) 
1303/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  
Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας αφορά στην ανάδειξη των χώρων θρησκευτικής σημασίας της ΠΚΜ, 
μέσω της δημιουργίας μονοπατιών σχετικών με το θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό στην ΠΚΜ τα 
οποία θα συνδέουν ναούς και κτίσματα από το Βυζάντιο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα νεότερα και 
προγενέστερα χρόνια, το Άγιο Όρος, τα μοναστήρια, εκκλησίες, εξωκλήσια, τόπους προσκυνήματος, 
χριστιανικά μνημεία, κλπ από όλη την Περιφέρεια, επιδρώντας συμπληρωματικά στην ανάπτυξη των 
τουριστικών και λοιπών δραστηριοτήτων των ευρύτερων περιοχών.  

Όλες οι περιοχές είναι προικισμένες με ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, και ως εκ τούτου ο συνδυασμός της 
φύσης και των ιστορικών, θρησκευτικών μνημείων μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για 
την ανάπτυξη του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας επιδιώκοντας τους εξής στόχους: 

• την προώθηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αειφόρο αξιοποίηση των 
ιστορικών και θρησκευτικών πόρων των περιοχών παρέμβασης 

• την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς ο «τουρισμός θρησκευτικών ενδιαφερόντων» 
συνδυάζει το γεγονός ότι μπορεί να πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

• τη γεωγραφική διάχυση του τουρισμού στις περιοχές παρέμβασης 
 

2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Η αρχική προσέγγιση του σχεδίου παρουσιάστηκε και διανεμήθηκε από την Αναπτυξιακή Νομού 
Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) στις ΟΤΔ της Κεντρικής Μακεδονίας για επεξεργασία και σχόλια. Στη συνέχεια σε 
συνάντηση στα γραφεία της ΑΝΕΘ, αποφασίστηκε η υποβολή του σχεδίου και η εξειδίκευση του βάσει 
των προδιαγραφών της πρόσκλησης για την επιλογή των στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ από την ΑΝΕΘ που 
ορίστηκε και συντονιστής της συνεργασίας. Μετά την έγκριση των τοπικών προγραμμάτων και ενόψει 
της υποβολή της αναμορφωμένης πρότασης, αναπροσαρμόστηκαν οι προϋπολογισμοί συμμετοχής των 
εταίρων, με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμετοχής. 

 

3.   ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το συνεργατικό σχήμα στηρίζεται τόσο σε πρότερη συνεργασία μεταξύ των εν δυνάμει εταίρων σε σχέδια 
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου όσο και στην προσπάθεια αναζήτησης νέων μορφών 
εναλλακτικού τουρισμού που θα επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο (στο συγκεκριμένο θέμα η διατοπική 
συνεργασία συμβάλλει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προϊόντος, με αποτέλεσμα την αυξημένη 
ζήτηση). Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στην ιδέα για την ορθολογική αξιοποίηση  της πλούσιας 
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θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της ΠΚΜ, μέσω της υλοποίησης ενός διατοπικού σχεδίου 
συνεργασίας με θέμα το θρησκευτικό –προσκυνηματικό τουρισμό, συμβάλλοντας στην κατεύθυνση αυτή. 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  
Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: 

• Καταγραφή του θρησκευτικού  "αποθέματος" των περιοχών παρέμβασης της  ΠΚΜ και επιλογή μέσα 
από αυτό των ενδεικτικών σταθμών των διαδρομών (μοναστήρια, εκκλησίες, ιστορικά και πολιτιστικά 
στοιχεία, μοναστηριακά παραγόμενα προϊόντα κ.λπ.) 

• Εκπόνηση μελέτης για το profile και την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών θρησκευτικού 
τουρισμού.  

• Εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης/marketing plan που αφορά στην ανάδειξη της εκκλησιαστικής 
κληρονομιάς (προβολή- προώθηση) και επιλογή των κατάλληλων καναλιών διάθεσης (εξειδικευμένα 
πρακτορεία, κέντρα ηλεκτρονικών κρατήσεων, σύλλογοι κα). 

• Εκπόνηση προσκυνηματικού χάρτη της ΠΚΜ, με τη σημείωση όλων των ιστορικών Εκκλησιών, των 
Ιερών Μονών καθώς και προτάσεις προσκυνηματικής περιήγησης με κεντρικούς άξονες μοναστήρια, 
εκκλησίες και γαστρονομία. 

• Ανάδειξη των σημείων αυτών με ήπιας μορφής παρεμβάσεις (ενημερωτικές πινακίδες πληροφόρησης, 
ενημερωτικά σταντ σε τουριστικά σημεία, κλπ). 

• Εγκατάσταση κέντρων πληροφοριών info kiosk / πολυμεσικών σταθμών οργανωμένων σε δίκτυο, σε 
επιλεγμένα σημεία των διαδρομών  

• Κινητοποίηση τοπικών εθελοντών προκειμένου να μπορούν οι εκκλησίες να παραμένουν ανοικτές για 
το κοινό περισσότερες ώρες και εκπαίδευση αυτών στην διάδοση πληροφοριών για τον πολιτισμό, 
στην ιστορία της περιοχής, στην υποδοχή τουριστών και τις τουριστικές δραστηριότητες, αυξάνοντας 
έτσι τη συμβολή τους στο έργο.  

• Σχεδιασμός και διαφήμιση φεστιβάλ και εκδηλώσεων σχετικών με την κληρονομιά και τον πολιτισμό 
της περιοχής καθώς οι εκκλησίες βρίσκονται στο επίκεντρο των τοπικών κοινοτήτων και αποτελούν 
ιδανικό χώρο. 

• Έντυπη προβολή (φυλλάδια, διαφήμιση, καταχώρηση στον τύπο, κλπ)   
• Προώθηση / προβολή των διαδρομών μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου. Οι πολυμεσικοί σταθμοί, 

πέραν του ότι θα προβάλουν συνεχώς την περιοχή στο διαδίκτυο, θα εξασφαλίζουν παράλληλα σε 
όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής, μια κοινή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου 
τουριστικών υπηρεσιών. 

•  
5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Οι εμπλεκόμενες ΟΤΔ (έξι συνολικά) προτίθενται να καλύψουν το σύνολο του προϋπολογισμού του 
σχεδίου συνεργασίας από τον προϋπολογισμό της υπο-δράσης 19.3 των τοπικών τους προγραμμάτων. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στις 250.000,00€  και το ποσό με το οποίο θα 
συμμετέχει η κάθε ΟΤΔ εταίρος, αποτυπώνεται στον  πίνακα: 

 

 
 

6. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα βασικά προσδοκώμενα αποτελέσματα του σχεδίου είναι η ανάδειξη των τόπων προσκυνήματος της 
ΠΚΜ, σε συνδυασμό με την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους, 
συμβάλλοντας στην προσέγγιση τουριστικών τμημάτων αγοράς που είναι ανθεκτικά σε εποχιακές 
διακυμάνσεις και δεν έχουν άμεση εξάρτηση από κλιματολογικές συνθήκες αλλά και από τις περιοχές 
μαζικού τουρισμού. 
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7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ 
Έχει αποσταλεί στο συντονιστή εταίρο (ΑΝΕΘ), δήλωση πρόθεσης συνεργασίας και από τις πέντε ΟΤΔ 
εταίρουςκαι σχεδιάζεται συνάντηση εργασίας, αμέσως μετά την έγκριση των τοπικών προγραμμάτων με 
στόχο την οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος και την οριστικοποίηση των δράσεων του σχεδίου στο 
πλαίσιο της προπαρασκευαστικής φάσης του σχεδίου. 

 
8. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το σχέδιο θα αποτελείται από κοινές, κατά κύριο λόγο, αλλά και τοπικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό 
προβλέπονται τα εξής: Ορισμός της Ομάδας Συντονισμού του σχεδίου συνολικά / Ορισμός Ομάδων 
Υλοποίησης για τις τοπικές και κοινές δράσεις των εταίρων  / Διατοπικές συναντήσεις εταίρων και Ομάδας 
Συντονισμού /Αξιολόγηση παραδοτέων και υλοποίηση απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών / Αξιολόγηση 
υλοποίησης του σχεδίου. 

Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται με κοινή συναίνεση και από κοινού διαδικασίες ανάθεσης, αλλά με 
υπεύθυνες ΟΤΔ ανά αντικείμενο ανάθεσης. 

 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 

Δ.4  Η προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

40.000,00 7,69% 0,37% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
40.000,00 7,69% 0,53% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Περιοχή παρέμβασης της δράσης αποτελούν οι περιοχές παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο συνεργασίας. 

 

Δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που έχουν εκδηλώσει το καταρχήν 
ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν και φορείς των περιοχών τους  
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 
19.2.4.4, 19.2.7.3, 19.3.1.1, 19.3.1.2, 19.3.1.3, 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής 
συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Το σχέδιο εμφανίζει συνέργεια με τις αναπτυξιακές δράσεις των αξόνων προτεραιότητας 2 (για τη προβολή 
ων ΤΠΕ) & 3 (για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ) του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014-2020, την 
Προτεραιότητα 4(για την Εμπέδωση δικτύου συνεργασιών και εισαγωγής οργανωτικών καινοτομιών στους 
τομείς τουρισμού, πολιτισμού και παράδοσης), τις ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων του αναπτυξιακού 
νόμου (ν.4399/2016), το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΚΜ (Δράση 8: Δημιουργία προσκυνηματικών 
μονοπατιών). 
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ΤΔΕ 19.3.1.5 

 

Τίτλος Δράσης 
Σχέδια Διατοπικής Συνεργασίας 

 

Κωδικός Δράσης 
19.3.1 

 

Τίτλος υπο-δράσης 
Φάροι γνώσης και καινοτομίας 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.3.1.5 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 44 & 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 Καν. (ΕΕ) 
1303/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας 

Η σημασία της καινοτομίας στη σημερινή οικονομία της Γνώσης είναι αδιαμφισβήτητη. Η καινοτομία 
προβάλλει σήμερα ως μια από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους για την ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο 
εθνικής και τοπικής οικονομίας όσο και στο επίπεδο της επιχείρησης, ενώ τίθεται σε θέση υψηλής 
προτεραιότητας στη πολιτική της Ελλάδας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

Παρ’ όλα αυτά, μολονότι έχει παρουσιαστεί βελτίωση στην ανάπτυξη καινοτομιών, το επίπεδο καινοτομίας 
παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, ιδιαίτερα δε στην αγροτική ύπαιθρο. Γι’ αυτό σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
είναι απαραίτητη η απομυθοποίηση της έννοιας της καινοτομίας αλλά και η αποσαφήνιση του περιεχομένου 
της καθώς αυτή θεωρείται συχνά ως ένα δυσδιάκριτο φαινόμενο, απομακρυσμένο από τον τόπο, το άτομο, 
την επιχείρηση, την καθημερινότητα, το οποίο ταιριάζει περισσότερο στους ερευνητές ή τους εφευρέτες. 

Στρατηγικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από τον σχεδιασμό, τη 
δημιουργία και την εγκαθίδρυση ενός συστήματος ανάπτυξης, διάδοσης και διάχυσης της καινοτομίας από 
τις συνεργαζόμενες αγροτικές περιοχές στη βάση μιας δομημένης και μακρόπνοης συνεργασίας των 
Αναπτυξιακών Εταιρειών. 

Στο πλαίσιο αυτό, βασικός σκοπός του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας των Ο.Τ.Δ. της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι η δημιουργία ενός δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων – Φάρων Γνώσης και 
Καινοτομίας ως ανοιχτά και ολοκληρωμένα συστήματα ανάπτυξής στην αγροτική ύπαιθρο.  

Επιμέρους στόχοι του σχεδίου συνεργασίας είναι: 

• Η ανάπτυξη ενός περιφερειακού συστήματος ανάπτυξης και μεταφοράς καινοτομίας στην ύπαιθρο με 
την δημιουργία δικτύου κέντρων καινοτομίας σε κάθε Ο.Τ.Δ. των ΑΝΕΤ της Π.Κ.Μ. 

• Η διασύνδεση της έρευνας με την τοπική αγορά σε όλα της τα επίπεδα (αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, 
υπηρεσίες). 

• Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στη σύνδεση των δύο αλυσίδων αξίας Αγροδιατροφή και Τουρισμός 
/ Πολιτισμός. 

• Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης νέας γνώσης και διάχυσης καινοτομιών. 

• Η τοποθέτηση της καινοτομίας στην υπηρεσία της κοινωνικής συνοχής. 

• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του τοπικού και περιφερειακού παραγωγικού συστήματος. 
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• Η βελτίωση της δημιουργικής ικανότητας και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα των 
νέων. 

• Η προώθηση εσωτερικών και εξωτερικών συμπράξεων (Δικτύωση – Clustering). 

 

Προβλεπόμενες δράσεις 

1. Δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας σε κάθε Ο.Τ.Δ. με κεντρική δομή την Αναπτυξιακή Κιλκίς (πιλοτικά) 
και antennes τους εταίρους της συνεργασίας.  

2. Έρευνα – διάγνωσης αναγκών της αγοράς σε επίπεδο καινοτομίας, με έμφαση στους τομείς της 
αγροδιατροφής και του τουρισμού. 

3. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, βασισμένα στο 
μοντέλο του Smart Development Tourism: α) καινοτομία που βασίζεται στις προτεραιότητες RIS3, β) 
τοπικά σύμφωνα ποιότητας και γ) κοινωνική επιχειρηματικότητα.  

4. Διαγωνισμοί καινοτομίας για φοιτητές και επιχειρηματίες σε επίπεδο Π.Κ.Μ. ή σε επίπεδο περιοχής 
παρέμβασης έκαστου εταίρου. 

5. Φεστιβάλ καινοτομίας (π.χ. παρουσίαση των επιτευγμάτων επιχειρηματικών σχημάτων, ερευνητικών 
κέντρων, ακαδημαϊκών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού). 

6. Υλοποίηση δράσεων εδραίωσης και εμψύχωσης καινοτομίας όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια 
μεταφοράς τεχνογνωσίας, workshops κ.ά. 

7. Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης. 

8. Δημιουργία ιστοσελίδας προώθησης / προβολής του σχεδίου και αμφίδρομης επικοινωνίας των εταίρων 
μεταξύ τους και με τους χρήστες – ενδιαφερόμενους. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

• Η δημιουργία ενός πρότυπου δικτύου κέντρων καινοτομίας σε κάθε νομό της Π.Κ.Μ. 

• Η βελτίωση των δεικτών και επιδόσεων καινοτομίας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ. 

• Η ανάπτυξη νέας γνώσης και διάχυσης καινοτομιών. 

• Η δημιουργία καινοτομικών δικτυώσεων μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. 

• Η θεσμοθέτηση εκδηλώσεων προώθησης της κουλτούρας καινοτομίας και δημιουργικότητας. 

• Η ανάπτυξη εργαλείων και τεχνικών ανάπτυξης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

• Η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των παραγωγικών συστημάτων της κάθε περιοχής εφαρμογής. 

• Η δημιουργία περισσότερων, νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

 

Πόροι που θα χρησιμοποιηθούν 

Για την υλοποίηση του Σχεδίου κάθε Ο.Τ.Δ. (εταίρος) θα διαθέσει στελέχη από το μόνιμο προσωπικό της, 
σταθερούς εξωτερικούς συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα καθώς και εξειδικευμένους 
εξωτερικούς συμβούλους, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων. Όσον αφορά τους 
χρηματοοικονομικούς πόρους, και με βάση τον αναμενόμενο αριθμό εταίρων, ο εκτιμώμενος Π/Υ του 
σχεδίου είναι 320.000€. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών θα συμμετέχει με προϋπολογισμό 50.000 €   

 

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας 

α) Σύσταση ομάδας συντονισμού έργου και δράσεων, β) Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης έργου, γ) 
Δημιουργία action plan, δ) Συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για την 
υλοποίηση διαφόρων δράσεων του σχεδίου, ε) Διατοπικές συναντήσεις εταίρων και ομάδας συντονισμού 
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για την οργάνωση των δράσεων, την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και τη λήψη των 
αναγκαίων αποφάσεων, στ) Διαρκής αξιολόγηση πορείας έργου και λήψη προληπτικών και διορθωτικών 
ενεργειών, ζ) Τελική αξιολόγηση σχεδίου. 

 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 

Δ.2 Η ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτομικών παρεμβάσεων 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

50.000,00 9,62% 0,47% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
50.000,00 9,62% 0,66% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Περιοχή παρέμβασης της δράσης αποτελούν οι περιοχές παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο συνεργασίας. 

 

 

Δικαιούχοι 

  

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που έχουν εκδηλώσει το καταρχήν 
ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν και φορείς των περιοχών τους  

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.7.2, 
19.3.1.1, 19.3.2.2, 19.3.2.3, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την τόνωση της 
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επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / 
συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τους 
Άξονες 1, 2 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με τον 
Άξονα 2 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
2025 στο οποίο έχουν καθοριστεί οι τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος 
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ΤΔΕ 19.3.2.1 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας 

 

Κωδικός Δράσης 
19.3.2 

 

Τίτλος υπο-δράσης 
Ανάδειξη της γεωθερμίας ως βασικού αναπτυξιακού πόλου 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.3.2.1 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 44 & 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 Καν. (ΕΕ) 
1303/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

Τα αναγνωρισμένα γεωθερμικά πεδία του νομού Σερρών αποτελούν έναν σημαντικό πόρο της περιοχής ο 
οποίος δεν αξιοποιείται στο βαθμό που μπορεί, αντίστοιχα πεδία και υποδομές υπάρχουν σε όλους σχεδόν 
τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης. Σε προπαρασκευαστικές συναντήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς διαπιστώθηκε η ανάγκη 
ανάδειξης του πόρου αυτού ως αναπτυξιακού πόρου της ευρύτερης περιοχής. Στόχος του έργου είναι η 
αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας στη διαχείριση αντίστοιχων πεδίων στις χώρες της 
Κεντρικής Ευρώπης . 

Μέσω του παρόντος σχεδίου επιδιώκεται αφενός μεν να διευρυνθούν οι χρήσεις του γεωθερμικού 
δυναμικού μέσω νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, αφετέρου δε να αυξηθούν οι συνέργειες από την 
εναλλακτική χρήση του γεωθερμικού ρευστού από τις υφιστάμενες δραστηριότητες (π.χ ολοκληρωμένη 
διαχείριση του γεωθερμικού ρευστού). 

Γενικός στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του φυσικού πόρου της γεωθερμίας μέσω της ισχυρής 
ενεργοποίησης της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας που θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της περιοχής. Το έργο συγκεντρώνει ενοποιεί, εμπλουτίζει και κωδικοποιεί την υφιστάμενη αλλά 

διάσπαρτη γνώση (μελέτες, έρευνες κλπ) και την παρουσιάζει με εύληπτη μορφή στους εν δυνάμει 
επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό καθιστά κοινωνούς της γνώσης αυτής και κάνει ελκυστικότερες και 
ευκολότερα υλοποιήσιμες πιθανές επενδύσεις. 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα αναπτυχθούν δράσεις σε διατοπικό διαπεριφερειακό αλλά 

και σε διακρατικό επίπεδο. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει δύο φάσεις, την Α’ Φάση (Προπαρασκευαστική) 

και την Β’ Φάση (Κύρια). Επισημαίνεται ότι η Α’ Φάση καθίσταται αναγκαία για την ομαλή ένταξη των 

εταίρων στο σχήμα συνεργασίας. 

 

Α’ ΦΑΣΗ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ): 
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Η Α’ Φάση θα περιλαμβάνει ενέργειες όπως: 

• Εκδήλωση πρόθεσης συνεργασίας από ΟΤΔ στις οποίες έχει ήδη απευθυνθεί πρόταση συνεργασίας 
και αναζήτηση επιπλέον από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οριστικοποίηση του 
εταιρικού σχήματος. 

• συναντήσεις εργασίας για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής 
• τελικό από κοινού προσδιορισμό των ενεργειών του σχεδίου μετά την έγκριση των τοπικών 
• προγραμμάτων όλων των εταίρων 

 

Β’ ΦΑΣΗ (ΚΥΡΙΑ): 

Το σχέδιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές ενέργειες: 

• Αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στη διαχείριση και αξιοποίηση των 
γεωθερμικών πεδίων 

• Εντοπισμός – καταγραφή και ανάδειξη καλών πρακτικών χρήσης – αξιοποίησης της γεωθερμίας 
από την Ελλάδα και τρίτες χώρες 

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης στις οποίες υπάρχει ωριμότητα 
στην αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων 

• Εκπόνηση masterplan ανάπτυξης του γεωθερμικού πεδίου 
• Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων με άξονα τη γεωθερμία 

(περιλαμβάνεται η εκπόνηση οδηγών επενδύσεων που θα διοχετευθούν στο επενδυτικό κοινό) 
• Υλοποίηση ενεργειών προβολής – προώθησης 

 

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Οι εμπλεκόμενες ΟΤΔ προτίθενται να καλύψουν το σύνολο του προϋπολογισμού του σχεδίου 

συνεργασίας από τον προϋπολογισμό της δράσης 19.3 των τοπικών τους προγραμμάτων. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του σχεδίου υπολογίζεται σε 150.000 €. Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ΟΤΑ ως συντονιστής του 

σχεδίου συμμετέχει με ποσό 60.000 και κάθε εταίρος με προϋπολογισμό 40.000 κατά μέσο όρο. 

 

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα βασικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα του σχεδίου είναι: 

• Η αειφόρος αξιοποίηση των φυσικών πόρων των περιοχών παρέμβασης. 
• Η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές των 

γεωθερμικών πεδίων 
• Η χρονική και γεωγραφική διάχυση του τουρισμού μέσω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου 

και την ανάπτυξη νέων τουριστικών πόλων έλξης. 
 

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ 

Το παρόν σχέδιο έχει υψηλό βαθμό ωριμότητας καθώς έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με αντίστοιχες 

ΟΤΔ τόσο από το εξωτερικό (περιοχή Styria της Αυστρίας) όσο και από το εσωτερικό της χώρας (ΟΤΔ 

της ΠΚΜ) και υπάρχει καταρχήν ενδιαφέρον για συνεργασία. 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το σχέδιο θα αποτελείται από κοινές, κατά κύριο λόγο, αλλά και τοπικές δράσεις. Οι κοινές δράσεις θα 

εξυπηρετούν κοινούς στόχους του σχεδίου και θα συμμετέχουν το σύνολο των εταίρων, θα υλοποιούνται 

με κοινή συναίνεση με από κοινού διαδικασίες ανάθεσης, αλλά με υπεύθυνες ΟΤΔ ανά αντικείμενο 
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ανάθεσης για την παρακολούθηση της διοικητικής και της οικονομικής λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό 

κάθε εταίρος θα αναλαμβάνει, σε ισορροπία, μια ή και περισσότερες κοινές δράσεις, οι οποίες όμως θα 

αποφασίζονται και θα παρακολουθούνται σε τεχνικό επίπεδο από το σύνολο των εταίρων. 

 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Δ.4 Η προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

60.000,00 11,54% 0,56% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
60.000,00 11,54% 0,79% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Περιοχή παρέμβασης της δράσης αποτελούν οι περιοχές παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο συνεργασίας. 

 

Δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο 
συνεργασίας και φορείς των περιοχών τους  

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 
19.3.1.1, 19.3.1.2, 19.3.1.3, 19.3.1.4, 19.3.2.2, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού 
προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
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Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 

εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με 
τους Άξονες 1 και 3 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο τομέας της ενέργειας ως τομείς οριζόντιας υποστήριξης 
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ΤΔΕ 19.3.2.2 

 

Τίτλος Δράσης 

 

Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας  

 

Κωδικός Δράσης 
19.3.2 

 

Τίτλος υπο-δράσης 
Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού - “Η μάχη των οχυρών” 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.3.2.2 

 

Νομική Βάση  
Άρθρο 44 & 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 Καν. (ΕΕ) 1303/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το οχυρό Ρούπελ αποτελεί μέρος της «Γραμμή Μεταξά» όπως ονομάζεται η σειρά οχυρωματικών έργων, 
υπόγειων και επίγειων, κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, που κατασκευάστηκαν με σκοπό 
την αμυντική θωράκιση της χώρας κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο και απετέλεσε τελικά τον 
κύριο προμαχώνα της. Το 1941 οι Γερμανοί στην προσπάθειά τους να εισβάλουν στην Ελλάδα έστρεψαν 
την προσοχή τους στο Μπέλες και κυρίως στο οχυρό Ρούπελ. Στις μάχες που ακολούθησαν η αντίσταση 
των Ελλήνων υπήρξε ηρωική, καθώς το οχυρό δεν καταλήφθηκε ποτέ, αλλά παραδόθηκε την 11η Απριλίου, 
κατόπιν συνθηκολόγησης μεταξύ Γερμανών και της διοίκησης της Στρατιάς της Κεντρικής Μακεδονίας στη 
Θεσσαλονίκη. 

Αντίστοιχα οχυρά υπάρχουν καθ’ όλο το μήκος της οριογραμμής των ελληνοβουλγαρικών συνόρων που 
εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης των όμορων νομών.  

Το οχυρό Ρούπελ, που είναι το μεγαλύτερο και πλέον εμβληματικό από αυτά, έχει συντηρηθεί επαρκώς, 
είναι ανοιχτό για το κοινό και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία προσέλευσης επισκεπτών στην 
περιοχή τόσο κατά την περίοδο των εορταστικών εκδηλώσεων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης θα αποτελέσει η διασύνδεση τοπικών φορέων με φορείς 
αντίστοιχων περιοχών κυρίως του εξωτερικού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εξασφάλιση της 
απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη διοργάνωση ετήσιας αναπαράστασης της ιστορικής μάχης των 
οχυρών. Η συνολική ανάδειξη της πρώην οχυρωματικής γραμμής ως ιστορικού μονοπατιού στο οποίο θα 
λαμβάνουν χώρα δράσεις ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της ιστορικής αξίας του οχυρού, η διατήρηση της ιστορική μνήμης αλλά 
και η ανάδειξη της ενότητας και συμφιλίωσης των λαών μέσα από τη συμμετοχή ομάδων και φορέων των 
δύο χωρών. Στόχο επίσης αποτελεί η δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού που με αφορμή την αναβίωση της 
ιστορικής μάχης θα πλαισιώνεται από άλλες παράλληλες πολιτιστικές δράσεις και δράσεις προβολής της 
ευρύτερης περιοχής. 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα αναπτυχθούν δράσεις σε διατοπικό διαπεριφερειακό αλλά και 
σε διακρατικό επίπεδο. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει δύο φάσεις, την Α’ Φάση (Προπαρασκευαστική) και την 
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Β’ Φάση (Κύρια). Επισημαίνεται ότι η Α’ Φάση καθίσταται αναγκαία για την ομαλή ένταξη των εταίρων στο 
σχήμα συνεργασίας. 

 

Α’ ΦΑΣΗ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ): 

Η Α’ Φάση θα περιλαμβάνει ενέργειες όπως: 

• Οριστικοποίηση λεπτομερειών συνεργασίας από ΟΤΔ στις οποίες έχει απευθυνθεί η πρόταση 
συνεργασίας και αναζήτηση επιπλέον εταίρων από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος.  

• συναντήσεις εργασίας για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής 
• τελικό από κοινού προσδιορισμό των ενεργειών του σχεδίου μετά την έγκριση των τοπικών 

προγραμμάτων όλων των εταίρων 
 

Β’ ΦΑΣΗ (ΚΥΡΙΑ): 

Το σχέδιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές ενέργειες: 

• Αποτύπωση καταγραφή και ανάλυση δεδομένων και ιστορικών στοιχείων της μάχης 
• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με φορείς του εξωτερικού εξειδικευμένους στην τέλεση αντίστοιχων 

δράσεων – ιστορικών αναπαραστάσεων  
• Σχεδιασμός και Αναπαράσταση της μάχης των οχυρών του Ρούπελ με την συμμετοχή εθελοντών  
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεων (φεστιβάλ, εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης) σχετικών με την 

μάχη των Οχυρών του Ρούπελ 
• Την ανάδειξη της περιοχής και της μάχης με ήπιας μορφής παρεμβάσεις (ενημερωτικές πινακίδες 

πληροφόρησης, ενημερωτικά σταντ σε τουριστικά σημεία, κλπ). 
• Έντυπες εκδόσεις (καταγραφής ιστορικών δεδομένων) 
• Προβολή (φυλλάδια, διαφήμιση, καταχώρηση στον τύπο, κλπ) 
• Προώθηση / προβολή μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου. 

 

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου υπολογίζεται σε 250.000 €. Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ. ΟΤΑ ως συντονιστής 
του σχεδίου συμμετέχει με ποσό 120.000 και κάθε εταίρος με προϋπολογισμό 60.000 κατά μέσο όρο. 

 

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα βασικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα του σχεδίου είναι: 

• Η αειφόρος αξιοποίηση των πολιτιστικών – ιστορικών πόρων των περιοχών παρέμβασης και η 
ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, με την ενσωμάτωση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
στην αναπτυξιακή διαδικασία 

• Η προβολή της περιοχής και αύξηση της τουριστικής κίνησης μέσω της ανάπτυξης θεματικού 
τουρισμού και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων τουριστικών πόλων 
έλξης. 

• Η εισαγωγή τεχνογνωσίας στην περιοχή μέσω της συνεργασίας με εξειδικευμένες ομάδες και φορείς 
του εξωτερικού 

 

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ 

Το παρόν σχέδιο έχει υψηλό βαθμό ωριμότητας καθώς έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με αντίστοιχες ΟΤΔ 
της Κεντρικής Ευρώπης (από τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία) και υπάρχει καταρχήν ενδιαφέρον για 
συνεργασία. 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Το σχέδιο θα αποτελείται από κοινές, κατά κύριο λόγο, αλλά και τοπικές δράσεις. Οι κοινές δράσεις θα 
εξυπηρετούν κοινούς στόχους του σχεδίου και θα συμμετέχουν το σύνολο των εταίρων, θα υλοποιούνται 
με κοινή συναίνεση με από κοινού διαδικασίες ανάθεσης, αλλά με υπεύθυνες ΟΤΔ ανά αντικείμενο 
ανάθεσης για την παρακολούθηση της διοικητικής και της οικονομικής λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό 
κάθε εταίρος θα αναλαμβάνει, σε ισορροπία, μια ή και περισσότερες κοινές δράσεις, οι οποίες όμως θα 
αποφασίζονται και θα παρακολουθούνται σε τεχνικό επίπεδο από το σύνολο των εταίρων. 

 

Θεματικής κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Κ. Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

120.000,00 23,08% 1,12% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
120.000,00 23,08% 1,59% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Περιοχή παρέμβασης της δράσης αποτελούν οι περιοχές παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο συνεργασίας. 

 

Δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο 
συνεργασίας και φορείς των περιοχών τους  

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 
19.2.4.4, 19.2.7.3, 19.3.1.1, 19.3.1.2, 19.3.1.3, 19.3.1.4, 19.3.1.5, 19.3.2.1, 19.4 (βλέπε Πίνακα 
εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
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Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 

εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάδειξη των 

πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών και την προώθηση του τουρισμού. Επιγραμματικά, η δράση 

παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τους 
Άξονες 1 και 6 

• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις για την 
ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού 

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 2 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο τουρισμός ως τομέας υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος 

• Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση του 
θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα με τους Άξονες 2 και 3 

• Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού το οποίο κατατάσσει το βορειοανατολικό 
τμήμα της περιοχής παρέμβασης στην κατηγορία Β., «Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» και 
ειδικότερα στην υποκατηγορία Β2. «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού» 
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ΤΔΕ 19.2.3.3 

 

Τίτλος Δράσης 
Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας  

 

Κωδικός Δράσης 
19.3.2 

 

Τίτλος υπο-δράσης 
Ολιστική διαχείριση δασικού πλούτου  

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.3.2.3 

 

Νομική Βάση  

Άρθρο 44 & 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 Καν. (ΕΕ) 
1303/2013 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  
Ο δασικός πλούτος της περιοχής παρέμβασης όπως προκύπτει και από την ανάλυση SWOT αποτελεί 
ένα εν δυνάμει αναξιοποίητο πόρο της περιοχής. Η συνολική δασική έκταση της περιοχής παρέμβασης 
ανέρχεται σε 170 χιλ ha στα οποία δραστηριοποιούνται 55 περίπου Δασικοί Συνεταιρισμοί (μόλις 25 
ενεργοί) υλοποιώντας μια μονόπλευρη διαδικασία αξιοποίησης της δασικής βιομάζας ως καύσιμη ύλη 
που διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή.  

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας στη διαχείριση αντίστοιχων 
δασικών εκτάσεων που υπάρχει στις χώρες της  Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.  

Μέσω του έργου θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την αξιοποίηση του δασικού 
πλούτου της περιοχής προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης των γύρω κοινοτήτων. Το έργο θα 
χαρτογραφήσει την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς, τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές 
και το κανονιστικό περιβάλλον και τις αλυσίδες αξίας της δασοκομίας στις συμμετέχουσες χώρες.  

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και 
συστάσεις προκειμένου να προωθηθεί και να υποστηριχθεί η εκμετάλλευση του δάσους ως πόρου 
ευζωίας, ως πηγής χρήσιμης ξυλείας, ως πηγής δασικής βιομάζας και εντέλει, ως μέσο για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης της περιοχής, την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και την ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου δασοκομίας στην περιοχή, με την ταυτόχρονη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα αναπτυχθούν δράσεις σε διατοπικό  διαπεριφερειακό αλλά 
και σε διακρατικό επίπεδο. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει δύο φάσεις, την Α’ Φάση (Προπαρασκευαστική) 
και την Β’ Φάση (Κύρια). Επισημαίνεται ότι η Α’ Φάση καθίσταται αναγκαία για την ομαλή ένταξη των 
εταίρων στο σχήμα συνεργασίας. 

 

Α’ ΦΑΣΗ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ): 

Η Α’ Φάση θα περιλαμβάνει ενέργειες όπως: 
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• Οριστικοποίηση λεπτομερειών συνεργασίας από ΟΤΔ στις οποίες έχει  απευθυνθεί η πρόταση 
συνεργασίας και αναζήτηση επιπλέον εταίρων από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος. 

• Συναντήσεις εργασίας για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής 
• Τελικό από κοινού προσδιορισμό των ενεργειών του σχεδίου μετά την έγκριση των τοπικών 

προγραμμάτων όλων των εταίρων   
 

Β’ ΦΑΣΗ (ΚΥΡΙΑ): 

Το σχέδιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές ενέργειες: 

• Αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στη διαχείριση και αξιοποίηση του δασικού 
πλούτου.  

• Εντοπισμός – καταγραφή και ανάδειξη καλών πρακτικών χρήσης – αξιοποίησης του δασικού 
πλούτου από την Ελλάδα και τρίτες χώρες  

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης στις οποίες υπάρχει ωριμότητα 
στην αξιοποίηση των αντίστοιχων πόρων 

• Ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα και προσδιορισμός των κρίσιμων 
σημείων.  

• Εκπόνηση πιλοτικών master plans αξιοποίησης του δασικού αποθέματος των περιοχών ελέγχου  
• Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων με άξονα την 

αξιοποίηση της δασικής βιομάζας (περιλαμβάνεται η εκπόνηση οδηγών επενδύσεων που θα 
διοχετευθούν στο επενδυτικό κοινό) 

• Υλοποίηση ενεργειών προβολής – προώθησης 
 

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Οι εμπλεκόμενες ΟΤΔ θα καλύψουν το σύνολο του προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας από τον 
προϋπολογισμό της υπο-δράσης 19.3 των τοπικών τους προγραμμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του σχεδίου υπολογίζεται σε 130.000 €. Η ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ. ΟΤΑ ως συντονιστής του σχεδίου συμμετέχει 
με ποσό 50.000 € και κάθε εταίρος με προϋπολογισμό 40.000 € κατά μέσο όρο. 
 

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα βασικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα του σχεδίου είναι: 

• Η αειφόρος αξιοποίηση του δασικού πλούτου της περιοχής παρέμβασης. 
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης υποδομών για την δασική βιομάζα που 

χρησιμοποιείται για την κατανάλωση ενέργειας 
• Η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή 

παρέμβασης  
• Στήριξη της καινοτομίας που σχετίζονται με τη χρήση της ξυλώδους βιομάζας για την παραγωγή 

ενέργειας 
 

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ 
Το παρόν σχέδιο έχει υψηλό βαθμό ωριμότητας καθώς: 

• Το σχέδιο έχει προταθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  προς ΟΤΔ της Κεντρικής 
Μακεδονίας που αποτελούσαν τους εν δυνάμει εταίρους για την παρουσίαση της αρχικής 
προσέγγισης και την καταγραφή των πιθανών σχολίων.  

• Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε τοπικούς φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
παρέμβασης (ΟΤΑ του Νομού Σερρών, Δασαρχείο Σερρών, Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, Δασαρχείο 
Νιγρίτας, Δασικοί Συνεταιρισμοί της περιοχής) οι οποίοι συμφώνησαν και συνέβαλαν στη 
διαμόρφωση του παρόντος προσχεδίου. 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το σχέδιο θα αποτελείται από κοινές, κατά κύριο λόγο, αλλά και τοπικές δράσεις. Οι κοινές δράσεις θα 
εξυπηρετούν κοινούς στόχους του σχεδίου και θα συμμετέχουν το σύνολο των εταίρων, θα 
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υλοποιούνται με κοινή συναίνεση με από κοινού διαδικασίες ανάθεσης, αλλά με υπεύθυνες ΟΤΔ ανά 
αντικείμενο ανάθεσης για την παρακολούθηση της διοικητικής και της οικονομικής λειτουργίας. Με τον 
τρόπο αυτό κάθε εταίρος θα αναλαμβάνει, σε ισορροπία, μια ή και περισσότερες κοινές δράσεις, οι 
οποίες όμως θα αποφασίζονται και θα παρακολουθούνται σε τεχνικό επίπεδο από το σύνολο των 
εταίρων. 

 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Κ. Η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

50.000,00 9,62% 0,47% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
50.000,00 9,62% 0,66% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 

 

Περιοχή παρέμβασης της δράσης αποτελούν οι περιοχές παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο συνεργασίας. 

 

Δικαιούχοι 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που θα συμμετέχουν στο τελικό σχέδιο 
συνεργασίας και φορείς των περιοχών τους  

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.6.1, 19.2.6.2, 19.2.7.2, 
19.2.7.8, 19.4 (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
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Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύουν στην προστασία των δασών και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Επιγραμματικά, η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

− Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τους 
Άξονες 5 και 6 

− Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις 
διαχείρισης των δασών και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος   

− Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 
τον Άξονα 1 
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ΤΔΕ 19.4 

 

Τίτλος Δράσης 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

Κωδικός Δράσης 
19.4 

 

Τίτλος υπο-δράσης 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

Κωδικός υπο-δράσης  
19.4 

 

Νομική Βάση  

Τα Άρθρα 32, 35 και 65 του Καν. (EΕ ) 1303/2013 

Τα άρθρα 41, 44 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Η Οδηγία 2014/24/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων-προμηθειών- υπηρεσιών 

Η υλοποίηση ενεργειών στην εν λόγω δράση πρέπει να είναι 
σύμφωνη και με το σχετικό με την εφαρμογή τους εθνικό δίκαιο. 

 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο-δράσης  

 

 
Στη δράση περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη της 
ομάδας τοπικής δράσης (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε) που θα αναλάβει την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος 
LEADER στην περιοχή της.  
Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών : 

• Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων 
• Λειτουργικές δαπάνες 
• Πάγια και λοιπός εξοπλισμός 
• Ενέργειες εμψύχωσης  
• Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνησης μελετών, ενέργειες επιμόρφωσης, αυτοαξιολόγησης, 

διαγωνισμοί βράβευσης και καλών πρακτικών) και  
• λοιπές ενέργειες (δαπάνες για την συμμετοχή σε δίκτυα, συνέδρια , συσκέψεις στο πλαίσιο 

συμμετοχής της ΟΤΔ σε δίκτυα  και όργανα, δαπάνες συνδρομών σε δίκτυα και οργανισμούς 
π.χ Επιμελητήρια, Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών κλπ)   

 
Η δράση ειδικότερα διαρθρώνεται  στις κάτωθι ομάδες (υπο-δράσεις) :  
 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΤΔ 
 

� Αμοιβές Προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων  
Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά την στήριξη της λειτουργίας και συγκεκριμένα τις αμοιβές του 
προσωπικού και των εξωτερικών συμβούλων της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε ΟΤΑ ) που θα 
αναλάβει την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER στην περιοχή της. Ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί μέσω της υπηρεσιακής της δομής έτσι όπως καθορίστηκε καταρχήν με την υπ’ αριθμ. 36/2016 
απόφαση του Δ. Σ. της εταιρείας που προβλέπει την απασχόληση συνολικά 12 στελεχών (όχι πλήρους 
απασχόλησης) διαφόρων ειδικοτήτων (3 Πολιτικοί Μηχανικοί, 4 Γεωπόνοι, 2 Οικονομολόγοι , 2 Λογιστές 
και 1 Κοινωνιολόγος) εκ των οποίων οι δύο με σύμβαση αορίστου χρόνου και οι υπόλοιποι με συμβάσεις 
μίσθωσης έργου.  
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Τον Συντονισμό του προγράμματος θα αναλάβει Οικονομολόγος, απόφοιτος ΑΕΙ με εμπειρία στην 
υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. 
Για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER και σύμφωνα πάντοτε με τα όσα θα ορίζονται στο 
θεσμικό πλαίσιο που θα εκδοθεί θα συγκροτηθούν τουλάχιστον οι εξής επιτροπές :  

1. Επιτροπή/ες αξιολόγησης φακέλων υποψηφιότητας υποψήφιων επενδυτών. 
2. Επιτροπή /ες ενστάσεων επί της αξιολόγησης φακέλων υποψήφιων επενδυτών 
3. Επιτροπή/ες παρακολούθησης και παραλαβής έργων LEADER 

Επιπλέον η εταιρεία εφόσον παραστεί ανάγκη, κατά περίπτωση,  θα χρησιμοποιήσει : 
• Υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος 
• Εξωτερικούς Συνεργάτες, για εξειδικευμένα θέματα 
• Νομικό Σύμβουλο, για την παροχή νομικής υποστήριξης 

 
� Λειτουργικές δαπάνες  

Η Ο.Τ.Δ (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. ΟΤΑ) έχει ως έδρα χώρους γραφείων συνολικού εμβαδού 450 
τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Μεραρχίας 67 στις Σέρρες. Στις εγκαταστάσεις αυτές παρέχονται όλες 
εκείνες οι δυνατότητες όπως περιγράφηκαν στην Α’ Φάση. 
Με δεδομένη τη μορφή του έργου που υλοποιείται από την Ο.Τ.Δ και την έκταση της περιοχής 
παρέμβασης, σκόπιμη κρίνεται η εκ των προτέρων πρόβλεψη των δαπανών μετακίνησης του προσωπικού 
(για την παρακολούθηση των έργων), τη συμμετοχή στις ενημερωτικές ημερίδες της διαχειριστικής Αρχής, 
στις συναντήσεις του αγροτικού δικτύου , δαπάνες για ΔΕΚΟ, για αναλώσιμα, για θέρμανση, δαπάνες 
καθαρισμού ταχυδρομικές αποστολές, τραπεζικά έξοδα, επιθεώρηση συστήματος για τη διασφάλιση 
ποιότητας, δαπάνες τεχνικού ασφαλείας, κλπ. Η λίστα των δαπανών θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα 
στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος. 
 

� Πάγια και λοιπός εξοπλισμός 
Στις εγκαταστάσεις αυτές, έχει τοποθετηθεί σύγχρονος εξοπλισμός γραφείων για μέχρι 12 θέσεις εργασίας, 
αρχειοθήκες, οπτικοακουστικά μέσα, μέσα επικοινωνίας, φωτοαντιγραφικά κλπ. Λαμβανομένου υπόψη του 
γεγονότος ότι ήδη υπάρχει σημαντικής αξίας εξοπλισμός σε λειτουργία, ο οποίος αποκτήθηκε κατά τις 
προηγούμενες περιόδους και βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση.  Όλοι οι υπολογιστές είναι 
συνδεδεμένοι με κεντρικό server σε τοπικό δίκτυο (LAN) και έχοντας όλοι πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω 
VDSL. Επίσης, είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα προγράμματα λογισμικού διαθέτοντας τις νόμιμες 
άδειες χρήσης των λογισμικών προγραμμάτων. Οι δαπάνες αφορούν την ανανέωσή του και τη διατήρησή 
του σε άρτια λειτουργική κατάσταση για όλη την περίοδο μέχρι το 2023. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ  & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 

• Ενέργειες Εμψύχωσης  
 

Οι ενέργειες  εμψύχωσης θα πραγματοποιούνται βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ο οποίος θα 
βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την προγραμματική περίοδο και θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τις τεχνικές διαβουλεύσεις, τη συμμετοχικότητα και τη λήψη αποφάσεων όπως 
εμπεριέχονται στο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει : 

• Τις ομάδες στόχους του τοπικού πληθυσμού με την ανάλογη στόχευση. 
Για την επίτευξη των στόχων των ενεργειών εμψύχωσης θα πραγματοποιηθούν  ημερίδες/ σεμινάρια , 
παραγωγή  έντυπου υλικού καθώς και ότι άλλο κρίνεται πρόσφορο από την ΟΤΔ και τεκμηριώνεται / 
αιτιολογείται ανάλογα. 
 
Η λίστα των δαπανών θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος ( π.χ 
δαπάνες διαρκούς επιμόρφωσης της ομάδας εμψύχωσης της ΟΤΔ , έξοδα εκδηλώσεων, ψηφιακών 
ενεργειών ενημέρωσης , δημιουργία και αναπαραγωγή εντύπων κλπ) 
 

• Ενέργειες πληροφόρησης και προβολής  
 
Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού για τους στόχους, 
τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα κλπ  αποτελεί κύρια παράμετρο για την λειτουργία της Ο.Τ.Δ  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε 
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ως φορέα τοπικής ανάπτυξης, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται με συγκεκριμένο σχεδιασμό καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος. Για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους θα χρησιμοποιείται κάθε 
πρόσφορο μέσο .Οι ενέργειες θα πραγματοποιούνται σε όλη τη προγραμματική περίοδο και θα 
κορυφώνονται  σε ένταση : 
 
Πριν από κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Την περίοδο αυτή η επαφή της Ο.Τ.Δ με τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς είναι φανερό ότι 
κορυφώνεται προκειμένου να δημιουργηθούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι διάχυσης των δυνατοτήτων που 
προσφέρει το πρόγραμμα στον τοπικό πληθυσμό. 
 
Καθ΄όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος  
Η ενημέρωση και η διάχυση της πληροφορίας είναι συνεχής και καθημερινή καθ΄ όλη την διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος και συμβάλει κατά μέγιστο τρόπο στην κατάλληλη προετοιμασία των 
φορέων και του τοπικού πληθυσμού για την εκδήλωση του επενδυτικού τους ενδιαφέρον. 
 
Κατά το κλείσιμο του τοπικού προγράμματος     
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή 
του τοπικού προγράμματος 
 
Ενδεκτικά οι ενέργειες που θα πραγματοποιούνται θα είναι : 

 
• Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και εκδηλώσεων 
• Καταχωρήσεις και παρουσιάσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης:  
• Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού  
• Συμμετοχή η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων συναφών εκδηλώσεων 

 
Επίσης στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης θα παράγεται και θα διανέμεται σε διμηναία βάση 
Newsletter, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία εφαρμογής του 
τοπικού προγράμματος. 

 
Κάθε έντυπη και ψηφιακή ενέργεια πληροφόρησης και προβολής που θα πραγματοποιείται θα πληρεί τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης όπως αυτές προβλέπονται στο ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΑ 2014-2020 

 
Συνολικά προβλέπεται διάθεση του 5% κατ’ ελάχιστον των πόρων του προγράμματος για τις παραπάνω 
ενέργειες. 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ κ.λ.π)  
 
Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά : 
 
1. Εκπόνηση / επικαροποίηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με το 
τοπικό πρόγραμμα. 
Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο εκπονήθηκαν επισημοποιήθηκαν οι εξής μελέτες : 

• Εμπειρογνωμοσύνη επικαιροποίησης /επέκτασης καθορισμού προδιαγραφών /κριτηρίων 
ποιότητας των μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής 

• Εμπειρογνωμοσύνη επικαιροποίησης /επέκτασης καθορισμού προδιαγραφών /κριτηρίων 
ποιότητας στις μονάδες εστίασης 

• Εμπειρογνωμοσύνη επικαιροποίησης /επέκτασης καθορισμού προδιαγραφών /κριτηρίων 
ποιότητας στις μονάδες φιλοξενίας 

• Μελέτη - Οδηγός για την μετεξέλιξη υφιστάμενων ή/και νέων δικτύων επιχειρήσεων σε τοπικό 
σύμφωνο ποιότητας 

 
Η ανάγκη επικαιροποίησής τους εκ νέου θα αξιολογηθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης του 
τοπικού προγράμματος και θα καθοριστεί ενδεχομένως η εκπόνηση νέων μελετών που θα υποστηρίξουν 
την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος  
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2.  Ενέργειες Επιμόρφωσης 
 
Η ΟΤΔ αναγνωρίζει ότι οι ενέργειες επιμόρφωσης, ανάπτυξης και πιστοποίησης των ικανοτήτων των 
στελεχών της ΟΤΔ και των εκπροσώπων των φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του 
προγράμματος είναι σημαντική, γι αυτό προτίθεται να προβεί σε ενέργειες επιμόρφωσης όπως ενδεικτικά 
αναφέρεται: 
Επιμόρφωση στελεχών στους απαιτούμενους τομείς ειδικεύσεων, για την επιτυχή υλοποίηση του συνόλου 
του τοπικού προγράμματος (π.χ δημόσια έργα, νομικό πλαίσιο κλπ) 
 
3.  Ενέργειες αυτοαξιολόγησης της ΟΤΔ και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης  
Βασική προϋπόθεση για την εκτίμηση της πορείας του προγράμματος αποτελεί η αξιολόγησή του  ούτως 
ώστε να εκτιμάται η πορεία υλοποίησής του, να εκτιμάται ο βαθμός επίτευξης των ενδιάμεσων και των 
τελικών του στόχων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της ενέργειας είναι η εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου δράσης 
στο πλαίσιο του οποίου θα καθορίζονται μεταξύ άλλων και οι τεχνικές προδιαγραφές της ενέργειας. 
 
4. Διαγωνισμούς βράβευσης ιδεών και καλών πρακτικών 
Η επιβράβευση των καλών ιδεών και καλών πρακτικών (καινοτόμων, φιλοπεριβαλλοντικών κτλ)  συμβάλλει 
στη μεταβιβασημότητα της γνώσης στην δημιουργία προτύπων και προοπτικών για τους  νέους ιδιαίτερα 
ανθρώπους. Η βράβευση και η προβολή ιδιαίτερα των καινοτόμων έργων σήμερα προβάλλει περισσότερο 
επιτακτική από κάθε άλλη περίοδο. 

 
 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

 

Η δράση εξυπηρετεί τη κύρια θεματική κατεύθυνση και το σύνολο των δευτερευουσών θεματικών 
κατευθύνσεων του προτεινόμενου προγράμματος (Βλέπε επίσης μήτρα συσχέτισης θεματικών 
κατευθύνσεων με δράσεις του προγράμματος). Η συγκεκριμένη δράση μέσω των ανωτέρω θεματικών 
κατευθύνσεων υπηρετεί απόλυτα τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και συμβάλει στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων αυτής (Βλέπε επίσης μήτρα συσχέτισης ειδικών στόχων με τις δράσεις του προγράμματος). 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

Ποσό (€) 

 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

 

Συνολικός 
Προϋπ/σμός 

1.510.000,00 100,00% 14,08% 

 

Δημόσια Δαπάνη 
1.510.000,00 100,00% 20,00% 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή 
0,00 0,00% 0,00% 

 

Περιοχή εφαρμογής 
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Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος.   

 

Δικαιούχοι 

 

ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με το σύνολο των δράσεων του τοπικού 
προγράμματος (βλέπε Πίνακα εσωτερικής συνοχής του τοπικού προγράμματος) 

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη την 
τόνωση της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επιγραμματικά, η 
δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: 

• Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014–2020 και ειδικότερα με τους Άξονες 1, 3, 8 και 9Β 
• Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα με τις δράσεις που 

ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής   
• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019 και ειδικότερα με 

τους Άξονες 2, 3 και 4 
• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

για το 2025 στο οποίο έχει καθοριστεί ο αγροδιατροφικός τομέας ως τομέας υψηλού 
περιφερειακού ενδιαφέροντος  

• Το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου περιλαμβάνονται 
παρεμβάσεις στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων 

• Το σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2025 στο οποίο έχουν καθοριστεί οι τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος  

• Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού το οποίο κατατάσσει το 
βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης στην κατηγορία Β., «Αναπτυσσόμενες 
τουριστικά περιοχές» και ειδικότερα στην υποκατηγορία Β2. «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού» 
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4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το σύνολο των δράσεων του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος συγκλίνουν υπέρ της 
τόνωσης της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας σύμφωνα με τη 
βασική θεματική κατεύθυνση που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3 του παρόντος. Στα πλαίσια αυτά 
και προκειμένου να υπηρετηθεί η ανωτέρω βασική κατεύθυνση αλλά και οι δευτερεύουσες 
θεματικές κατευθύνσεις όπως αποτυπώνονται στη κεφάλαιο της στρατηγικής, επιλέχθηκε ένα 
πλέγμα δράσεων οι οποίες έρχονται σε άμεση συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ 
τους.  

Ειδικότερα,  

• η συνέργεια των δράσεων που αφορούν την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας 
(ιδιωτικές επενδύσεις) έρχονται σε άμεση συνέργεια τόσο μεταξύ τους καθώς αναπτύσσεται 
μια στενότερη και αλληλένδετη σχέση μεταξύ του παραγωγικού συστήματος της περιοχής 
και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων μέσα από τον τουριστικό κλάδο, όσο και με τις 
δράσεις που αφορούν δημόσιες παρεμβάσεις καθώς βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των 
κατοίκων στην ύπαιθρο. Προς την κατεύθυνση αυτή συνεργούν και τα σχετικά σχέδια 
διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας  

• Όσον αφορά τις δράσεις δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στην ύπαιθρο η συνέργεια με τις δράσεις επιχειρηματικότητας έγκειται στο γεγονός της 
συγκράτησης του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο για τη δημιουργία νέων 
επιχειρηματικών πλάνων για την ενίσχυση του εισοδήματος τους 

• Οι δράσεις για την λειτουργία της ΟΤΔ συνεργούν με όλες τις δράσεις του τοπικού 
προγράμματος καθώς η λειτουργία της ΟΤΔ και η εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων 
καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρμογής όλων των δράσεων του προγράμματος 
κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής. 

Προκειμένου να υπάρχει μία σαφής εικόνα για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων 
του τοπικού προγράμματος συντάχθηκε ο πίνακας που ακολουθεί ο οποίος παρουσιάζει 
συνοπτικά τη συμπληρωματικότητα / συνοχή των δράσεων μεταξύ τους (δηλαδή των 
συνεπειών της δράσης Χ.Χ.Χ, επί της δράσης Y.Y.Y. καθώς και των συνεπειών της δράσης 
Υ.Υ.Υ. επί της δράσης Χ.Χ.Χ.) ενώ γίνεται και ο έλεγχος του βαθμού της εσωτερικής συνοχής 
των δράσεων του προγράμματος. 
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Μήτρα συσχέτισης δράσεων Τοπικού προγράμματος 
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19
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 Σύνολο 
δράσεων 

που 
συνεργεί 

19.2.2.1   1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 16 

19.2.2.2 1   1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 14 

19.2.2.3 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 24 

19.2.2.4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 14 

19.2.2.5 0 0 1 1   0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

19.2.2.6 1 1 1 1 0   1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 

19.2.3.1 1 1 1 1 0 1   1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 15 

19.2.3.2 1 1 1 1 0 1 1   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 13 

19.2.3.3 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 24 

19.2.3.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 13 

19.2.3.5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 

19.2.4.1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 

19.2.4.2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

19.2.4.3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1   1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 17 

19.2.4.4 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1   1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 16 

19.2.4.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 8 

19.2.5.1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

19.2.6.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

19.2.6.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

19.2.6.2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 

19.2.7.2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 13 

19.2.7.3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 14 

19.2.7.8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1   0 0 0 0 0 1 0 1 1 12 

19.3.1.1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0   1 1 1 1 1 1 0 1 13 

19.3.1.2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1   1 1 0 1 1 0 1 11 

19.3.1.3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1   1 0 1 1 0 1 16 

19.3.1.4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1   0 1 1 0 1 14 

19.3.1.5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0   0 1 1 1 11 

19.3.2.1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0   1 0 1 10 

19.3.2.2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1   0 1 13 

19.3.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0     5 

19.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   31 

                                                                415 

                                
992 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 41,83%  

 

Με βάση τον πίνακα προκύπτει ότι ο βαθμός εσωτερικής συνοχής των δράσεων του τοπικού 
προγράμματος ανέρχεται σε ποσοστό 41,5%, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός.   
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4.5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Μία σειρά αναπτυξιακών δράσεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τομεακά και Περιφερειακά) του Εταιρικού Συμφώνου για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν στην περιοχή 
εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος.  

Οι αναπτυξιακές αυτές δράσεις που θα εφαρμοστούν όλη την περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020 και οι δράσεις του τοπικού προγράμματος είναι απόλυτα σαφές ότι έρχονται σε άμεση 
συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους καθώς οι στόχοι του τοπικού προγράμματος 
βάση των οποίων επιλέχτηκαν οι δράσεις που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια του τοπικού 
προγράμματος συνάδουν με τους στόχους των λοιπών προγραμμάτων και ειδικότερα με τα 
εξής προγράμματα: 

1. Με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-
2020, που στηρίζεται στο τρίπτυχο «οικονομική ανάπτυξη, προστασία του 
περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή» και εναρμονίζεται πλήρως με τους κεντρικούς 
στόχους τους τοπικού προγράμματος καθώς περιλαμβάνει δράσεις που προωθούν το 
επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον υιοθετώντας τις αρχές της αειφορικής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Με την αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται 
την τρέχουσα περίοδο εξυπηρετείται άμεσα η στρατηγική του τοπικού προγράμματος 
που αφορά ‘’Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της 
τοπικής ταυτότητας’’ βάση της οποίας σχεδιάστηκαν οι δράσεις του τοπικού 
προγράμματος και ως εκ τούτου έρχονται σε άμεση συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας της τρέχουσας περιόδου 
καθώς στοχεύει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την πλήρη 
αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής 

2. Με τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-
2020 το οποίο έχει ως βασική επιδίωξη την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για μια 
ευημερία που θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία και στην 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του 
πρωτογενή τομέα. Όπως γίνεται αντιληπτό οι δράσεις των τομεακών προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ βρίσκονται σε συμπληρωματικότητα με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος 
καθώς ένας σημαντικός αριθμός δράσεων που περιλαμβάνοντα στα επιμέρους τομεακά 
προγράμματα του ΕΣΠΑ και οι δράσεις του τοπικού προγράμματος συμβάλλουν 
σημαντικά στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και την αναβάθμιση του επιπέδου 
διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού 

3. Με το Σχέδιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για το 2025 που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών 
μεταξύ των φορέων και την προώθηση διατομεακών συνεργασιών, με στόχο την 
εστιασμένη ανάπτυξη, διάχυση και εφαρμογή καινοτομίας στο παραγωγικό σύστημα της 
Περιφέρειας. Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι ότι η 
προτεραιοποίηση γίνεται σε επίπεδο δραστηριοτήτων και όχι κλάδων ώστε μέσω της 
τεχνολογικής αναβάθμισης που θα επιτευχθεί να υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές στον 
κλάδο. Οι δράσεις στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού που 
περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα έρχονται σε άμεση συνέργεια με τη Στρατηγική 
Ευφυούς Εξειδίκευσης - RIS3 της Περιφέρειας καθώς το Σχέδιο της συγκεκριμένης 
στρατηγικής για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία ορίζει τους ανωτέρω τομείς ως 
τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος ή «Τομείς Πρωταθλητές» 
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4. Με το Στρατηγικό Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 2015-2019 που στοχεύει στην αξιοποίηση των υφιστάμενων και τη 
δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της ενσωμάτωσης 
καινοτομικών στοιχείων και διαδικασιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης της οικονομίας 
και εστίαση σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Αδιαμφισβήτητα λοιπόν ο κύριος στόχος του στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρεια 
συνάδει με τους στόχους και τις δράσεις του τοπικού προγράμματος καθώς στο τοπικό 
πρόγραμμα ενσωματώνονται δράσεις για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, για την 
βελτίωση των υποδομών, για την κοινωνική μέριμνα κλπ που εξυπηρετούν το κύριο 
στόχο του στρατηγικού σχεδίου επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της και την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

5. Με το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου 
περιλαμβάνονται παρεμβάσεις ώστε τα αγροτικά προϊόντα να διατίθενται στην αγορά και 
να εξάγονται τυποποιημένα, πιστοποιημένα με υψηλή προστιθέμενη αξία και όπου είναι 
δυνατόν με ονομασία προέλευσης, ενώ στο τοπικό πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις 
που βρίσκονται σε συμπληρωματικότητα το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της 
Περιφέρειας καθώς στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
αγροδιατροφικού τομέα και την ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 
προκειμένου να παραχθούν ποιοτικά προϊόντα στον τομέα της μεταποίησης των 
αγροτικών προϊόντων που προσβλέπουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας αυτών 
των προϊόντων.  

6. Με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη 
και προώθηση του θεματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας μέσα 
από δράσεις ποιοτικού θεματικού τουρισμού καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
διαθέτει μοναδική και πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και πλούσιους 
φυσικούς πόρους και αξιοθέατα των οποίων η εκμετάλλευση μπορεί να συμβεί όλο το 
χρόνο και να προσφέρει μεγαλύτερη εξωστρέφεια στην περιοχή. Στο τοπικό πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της κοινωνικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος που έρχονται σε άμεση συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το σχέδιο της 
Περιφέρειας καλύπτοντας τον βασικό στόχο αυτής.  

7. Με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισμό και τη στρατηγική μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, στο 
οποίο δίνονται οι  βασικές χωροταξικές κατευθύνσεις για την υγιή ανάπτυξη του 
τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον. Το χωροταξικό σχέδιο κατατάσσει το ορεινό 
τμήμα της περιοχής παρέμβασης στην κατηγορία Β. «Αναπτυσσόμενες τουριστικά 
περιοχές» και ειδικότερα στην υποκατηγορία Β2. «Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού», ενώ στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος 
προβλέπονται δράσεις για την ήπια ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της δημιουργίας 
επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού οι οποίες έρχονται σε άμεση εναρμόνιση με το 
χωροταξικό σχεδιασμό.  

Σε ότι αφορά τα ανωτέρω προγράμματα ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020), στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019, στο Στρατηγικό 
και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την ανάπτυξη και προώθηση του θεματικού 
τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι προγράμματα/ αναπτυξιακές δράσεις που 
εφαρμόζονται / υλοποιούνται αποκλειστικά εντός των ορίων της περιφέρειας όπου διοικητικά 
εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης και μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στην 
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εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας, ενώ έχει γίνει εξειδίκευση των 
παρεμβάσεων που προβλέπονται ανάλογα με τις «τοπικές ανάγκες» της κάθε περιοχής, 
εξασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.  

Προκειμένου λοιπόν να γίνει κατανοητή η συμπληρωματικότητα των δράσεων με τις ανωτέρω 
παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συντάχθηκε ο 
ακόλουθος πίνακας ο οποίος δίνει τη συσχέτιση των δράσεων του τοπικού προγράμματος με 
τους άξονες και τις δράσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Επισημαίνεται ότι τα κελιά του πίνακα που είναι με πράσινο χρώμα υπάρχει άμεση 
συνέργεια/ συμπληρωματικότητα ενώ εντός του κελιού αναφέρεται η δράση του σχετικού 
προγράμματος με το οποίο υπάρχει συσχέτιση.  
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Δράσεις του 

τοπικού 
προγράμματος / 

Άξονες 
Προτεραιότητας 
αναπτυξιακών 

δράσεων 

19
.2

.2
.1

 

19
.2

.2
.2

 

19
.2

.2
.3

 

19
.2

.2
.4

 

19
.2

.2
.5

 

19
.2

.2
.6

 

19
.2

.3
.1

 

19
.2

.3
.2

 

19
.2

.3
.3

 

19
.2

.3
.4

 

19
.2

.3
.5

 

19
.2

.4
.1

 

19
.2

.4
.2

 

19
.2

.4
.3

 

19
.2

.4
.4

 

19
.2

.4
.5

 

19
.2

.5
.1

 

19
.2

.5
.2

 

19
.2

.6
.1

.1
 

19
.2

.6
.1

.2
 

19
.2

.6
.2

 

19
.2

.7
.2

 

19
.2

.7
.3

 

19
.2

.7
.4

 

19
.2

.7
.8

 

19
.3

.1
.1

 

19
.3

.1
.2

 

19
.3

.1
.3

 

19
.3

.1
.4

 

19
.3

.1
.5

 

19
.3

.2
.1

 

19
.3

.2
.2

 

19
.3

.2
.3

 

19
.4

.1
 

Π.E.Π. Κεντρικής 
Μακεδονίας 2014–
2020 

                                      

 

                            

01. Ενίσχυση της 
έρευνας, της 
τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της 
καινοτομίας 

1.2 1.2 1.2 1.2   1.2 1.2 1.2 1.2 1.2                   

 

  1.1 1.3     1.3 1.3 1.3 1.1, 
1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

02. Βελτίωση της 
πρόσβασης της 
χρήσης και της 
ποιότητας των ΤΠΕ 

2.1 - 
2.2 

2.1 
- 

2.2 

2.1 - 
2.2 

2.1 - 
2.2   2.1 - 

2.2 
2.1 - 
2.2 

2.1 - 
2.2 

2.1 - 
2.2 

2.1 - 
2.2         2.2         

 

  2.1 - 
2.2                         

03. 
Ανταγωνιστικότητα 
και εξωστρέφεια 
της περιφερειακής 
οικονομίας 

3.3 3.3 3.3 3.3     3.1 - 
3.3 

3.1 - 
3.3 

3.1 - 
3.3 

3.1 - 
3.3                   

 

  3.1 - 
3.3 3.3           3.2         3.3 

04. Ενεργειακή 
αναδιάταξη για μια 
οικονομία χαμηλών 
ρύπων 

                      4.1           4.1   

 

      4.1               4.1 4.1   

05. Προσαρμογή 
στη κλιματική 
αλλαγή 

                                  5.1 5.1 5.1                         5.1   

06. Προστασία του 
περιβάλλοντος και 
αποδοτική χρήση 
των πόρων 

                      6.1   6.2 6.2     6.1   

 

    6.2   6.2 6.2 6.2 6.2   6.2 6.2       

07. Βελτίωση της 
προσπελασιμότητα
ς με την ανάπτυξη 
βιώσιμων 
μεταφορών 

                                      

 

                            

08. Προώθηση της 
απασχόλησης 

          8.1 8.1 8.1 8.1 8.1                   
 

  8.1                       8.1, 
8.2 

09Α. Προώθηση 
της κοινωνικής 
συνοχής - ΕΤΠΑ 

9A.2 9A.
2 9A.2 9A.2 9Α.1 9A.2 9A.2 9A.2 9A.2 9A.2 9Α.1   9Α.1             

 

                            

09Β. Προώθηση 
της κοινωνικής 
συνοχής - ΕΚΤ 

        9Β.1           9Β.1   9Β.1             

 

                          9Β1-
9Β6 

10. Βελτίωση των 
εκπαιδευτικών 
υποδομών για την 
ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναμικού 
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Στρατηγικό 
επιχειρησιακό 
πρόγραμμα της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 2015-
2019 

                                      

 

                            

1. Περιβάλλον και 
ποιότητα ζωής 

                      1.2, 
1.7       1.2 1.4, 

1.6 1.2 1.2 1.2   1.2   1.2 1.2             1.2, 
1.7 1.2   

2. Τοπική οικονομία 
και απασχόληση 

2.1-
2.5 

2.1
-

2.5 

2.1-
2.5 

2.1-
2.5 

2.1-
2.5 

2.1-
2.5 

2.1-
2.5 

2.1-
2.5 

2.1-
2.5 

2.1-
2.5 

2.1-
2.5     2.1-

2.5 
2.1-
2.5         

 2.1-
2.5 

2.1-
2.5 

2.1-
2.5     2.2, 

2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.2, 
2.4     2.1-

2.5 

3. Κοινωνική 
μέριμνα, υγεία, 
παιδεία, πολιτισμός 
και αθλητισμός 

        3.5           3.5   3.3 3.5 3.5 3.5       

 

                   3.5     3.2 

4. Βελτίωση 
διοικητικής 
ικανότητας και της 
οικονομικής 
κατάστασης της 
Περιφέρειας 

                                      

 

                          4 

Στρατηγικό και 
Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Δράσης 
αναφορικά με την 
ανάπτυξη και 
προώθηση του 
θεματικού 
τουρισμού στην 
Περιφέρεια 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

                                      

 

                            

1: ενίσχυση της 
κοινής γνώμης για 
τις δράσεις 
θεματικού 
τουρισμού που 
αναπτύσσονται 
στην Περιφέρεια 

      1.1, 
1.3         1.1, 

1.3         1.1, 
1.3 

1.1, 
1.3         

 

    1.1, 
1.4     

1.1, 
1.3, 
1.4 

1.1, 
1.3, 
1.4 

1.1, 
1.3, 
1.4 

  
1.1, 
1.3, 
1.4 

1.1, 
1.3, 
1.4 

1.3     

2: Προστασία του 
περιβάλλοντος και 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

                                      

 

  2.1                    2.1   

3: Ανάπτυξη 
τουριστικών 
υποδομών για τη 
βελτίωση της 
οικονομικής και 
τουριστικής 
ανάπτυξης 

                            3.1 3.1       

 

                            

4: Εκπαίδευση και 
κατάρτιση του 
προσωπικού σε 
δράσεις 
προώθησης του 
θεματικού 
τουρισμού 
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5: Ανάπτυξη 
απαραίτητων 
ηλεκτρονικών 
εφαρμογών / 
εργαλείων με 
σκοπό την 
προώθηση του 
θεματικού 
τουρισμού μέσω 
των νέων 
τεχνολογιών 

      5.1         5.1         5.1 5.1         

 

    5.1     5.1 5.1 5.1   5.1 5.1 5.1     

Καλάθι Αγροτικών 
Προϊόντων της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

                                      

 

                            

1: Προώθηση της 
μεταφοράς 
γνώσεων και της 
καινοτομίας στη 
γεωργία, τη 
δασοκομία και τις 
αγροτικές περιοχές 

          1.5, 
1.6 

1.5, 
1.6 

1.5, 
1.6 

1.5, 
1.6 

1.5, 
1.6                   

 

  1.4                     1.4 1.5, 
1.6 

2. Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
του 
αγροδιατροφικού 
τομέα 

2.1-
2.10 

2.1
-

2.1
0 

  2.1-
2.10   2.1-

2.10 
2.1-
2.10 

2.1-
2.10   2.1-

2.10                   

 

  2.1-
2.10 

2.1-
2.10     2.17               2.1-

2.13 

3. Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
και στήριξη της 
επιχειρηματικότητα
ς στις αγροτικές 
περιοχές 

          3.2 3.2 3.2 3.2 3.2               3.11   

 

  3.2 3.2, 
3.7                     

3.1-
3.7, 
3.10

-
3.11 

4. Βελτίωση της 
οργάνωσης της 
αλυσίδας τροφίμων 
και διαχείριση 
κινδύνων στη 
γεωργία 

4.1, 
4.2 

4.1
, 

4.2 
        4.1, 

4.2 
4.1, 
4.2                       

 

                          4.4 

5. Διατήρηση, 
αποκατάσταση και 
ενίσχυση των 
οικοσυστημάτων 
που εξαρτώνται 
από τη γεωργία και 
τη δασοπονία 

                              5.2, 
5.3   5.2, 

5.3 
 

 

      5.2, 
5.3 

5.2, 
5.3               

5.2 
- 

5.4 

5.2-
5.4 

6. Αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων 
σε μια οικονομία με 
χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του 
άνθρακα και 
ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή 

                      6.2           6.2 6.4 6.4 6.4 6.4                     6.4 6.1-
6.5 
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7. Ενίσχυση της 
ελκυστικότητας του 
αγροτικού χώρου 
μέσω βελτίωσης 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και της 
ποιότητας ζωής 

    
7.3 
& 

7.12 
  7.3       7.3 & 

7.12   7.3   7.3   7.2 7.2 & 
7.12 

 7.13   

 

    7.8   7.13 7.12 7.12 7.12 7.1
2 7.12 7.12     7.1 -

7.13 
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Όπως παρατηρούμε από τον ανωτέρω πίνακα το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων του τοπικού 
προγράμματος βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τις αναπτυξιακές δράσεις της ευρύτερης περιοχής 
αλληλοσυμπληρώνοντας ή σε ορισμένες περιπτώσεις επιτυγχάνοντας τους επιμέρους στόχους των 
προγραμμάτων όπως αυτά έχουν τεθεί.  

Τέλος, δεδομένου ότι οι δράσεις που εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα αποτελούν τμήμα των 
παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν συνολικά στην περιοχή παρέμβασης μέσω του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020, δεν θα ήταν δυνατό να μην υπάρχει συνέργεια/ 
συμπληρωματικότητα με το εγκεκριμένο Π.Α.Α. της τρέχουσας περιόδου όπως άλλωστε προκύπτει σαφώς 
από τον πίνακα που ακολουθεί: 
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Δράσεις του 

τοπικού 
προγράμματ

ος / Μέτρα 
του Π.Α.Α. 
2014-2020 

19
.2

.2
.1

 

19
.2

.2
.2

 

19
.2

.2
.3

 

19
.2

.2
.4

 

19
.2

.2
.5

 

19
.2

.2
.6

 

19
.2

.3
.1

 

19
.2

.3
.2

 

19
.2

.3
.3

 

19
.2

.3
.4

 

19
.2

.3
.5

 

19
.2

.4
.1

 

19
.2

.4
.2

 

19
.2

.4
.3

 

19
.2

.4
.4

 

19
.2

.4
.5

 

19
.2

.5
.1

 

19
.2

.5
.2

 

19
.2

.6
.1

.1
 

19
.2

.6
.1

.2
 

19
.2

.6
.2

 

19
.2

.7
.2

 

19
.2

.7
.3

 

19
.2

.7
.4

 

19
.2

.7
.8

 

19
.3

.1
.1

 

19
.3

.1
.2

 

19
.3

.1
.3

 

19
.3

.1
.4

 

19
.3

.1
.5

 

19
.3

.2
.1

 

19
.3

.2
.2

 

19
.3

.2
.3

 

19
.4

.1
 

                                                                     
Μ.01_Δράσεις 
μετάδοσης 
γνώσεων και 
ενημέρωσης 

1.1-
1.3           1.1-

1.3                         

 

                            

Μ.02_Συμβου
λευτικές 
υπηρεσίες, 
υπηρεσίες 
διαχείρισης 
γεωργικής 
εκμετάλλευση
ς και 
υπηρεσίες 
αντικατάστασ
ης στην 
εκμετάλλευση  

2.3           2.3                         

 

                            

Μ.03_Συστήμ
ατα ποιότητας 
γεωργικών 
προϊόντων και 
τροφίμων  

3.1 3.1         3.1 3.1                       

 

      3.2                     

Μ.04_Επενδύ
σεις σε υλικά 
στοιχεία του 
ενεργητικού  

4.1, 
4.2.1, 
4.2.3 

4.1, 
4.2.2, 
4.2.3 

        
4.1, 

4.2.1, 
4.2.3 

4.1, 
4.2.2, 
4.2.3 

              4.4.3 4.3.4 4.3.1   

 

                            

Μ.05_Αποκατ
άσταση του 
δυναμικού 
γεωργικής 
παραγωγής 
που έχει 
πληγεί από 
φυσικές 
καταστροφές 
και 
καταστροφικά 
συμβάντα, και 
ανάληψη 
κατάλληλων 
προληπτικών 
δράσεων  

                                    5.1 5.1         5.1                   

Μ.06_Ανάπτυ
ξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσε
ων και 
επιχειρήσεων 

6.1-
6.3 

6.1-
6.3       6.1-

6.3 
6.1-
6.3 

6.1-
6.3                       

 

                            

Μ.07_Βασικές 
υπηρεσίες και 
ανάπλαση 
χωριών σε 

7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.1, 
7.6       
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αγροτικές 
περιοχές  

Μ.08_Επενδύ
σεις στην 
ανάπτυξη 
δασικών 
περιοχών και 
στη βελτίωση 
της 
βιωσιμότητας 
των δασών  

                                    8.1-
8.6 

8.1
-

8.6 
8.6 8.2, 

8.3 
8.2, 
8.3                   8.2, 

8.3   

Μ.09_Σύστασ
η ομάδων και 
οργανώσεων 
παραγωγών 

9.1 9.1         9.1 9.1                       

 

      9.1                 9.1   

Μ.10_Γεωργο
περιβαλλοντικ
ά και 
κλιματικά 
μέτρα  

                              

10.1.1 
10.1.4 
10.1.5 
10.1.6 

      

 

        

10.1.
1 

10.1.
410.
1.5 

10.1.
6 

              

10.1
.1, 

10.1
.4, 

10.1
.5, 

10.1
.6 

  

Μ.11_Βιολογι
κές 
καλλιέργειες 

11.1, 
11.2 

11.1, 
11.2       11.1, 

11.2 
11.1, 
11.2 

11.1, 
11.2                       

 

                            

Μ.12_Ενισχύ
σεις στο 
πλαίσιο του 
Natura 2000 
και της 
οδηγίας 
πλαισίου για 
τα ύδατα  

          12.2                   12.2       

 

                            

Μ.13_Ενισχύ
σεις σε 
περιοχές που 
χαρακτηρίζοντ
αι από φυσικά 
ή άλλα ειδικά 
μειονεκτήματα  

13.1, 
13.2 

13.1, 
13.2       13.1, 

13.2 
13.1, 
13.2 

13.1, 
13.2                       

 

                            

Μ.14_Καλή 
διαβίωση των 
ζώων 

                                      

 

                            

Μ.16_Συνεργ
ασία  

            16.1-
16.5 

16.1-
16.5 

16.1-
16.5 

16.1-
16.5                   

 
  16.1-

16.5 
16.1-
16.5 

16.1-
16.5   16.1-

16.5 
16.1-
16.5 

16.1-
16.5 

16.1
-

16.5 

16.1
-

16.5 

16.1
-

16.5 

16.1
-

16.5 

16.1
-

16.5 

16.1-
16.5 
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5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

Το συνολικό κόστος του τοπικού προγράμματος ανέρχεται σε 10.411.975,52 Ευρώ (Σ.Κ.). Αυτό 
συνεπάγεται μία συνολική Δημόσια Δαπάνη 7.550.000,00 Ευρώ (Δ.Δ.). 

Τα ποσοστά χρηματοδότησης των δράσεων ανά υπομέτρο και η χρηματοδοτική βαρύτητα των υπομέτρων 
στο τοπικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής :  

� Υπομέτρο 19.2, ποσοστό 81,06% του Συνολικού Κόστους του προγράμματος  
� Υπομέτρο 19.3, ποσοστό 4,85% του Συνολικού Κόστους του προγράμματος 
� Υπομέτρο 19.4, ποσοστό 14,08% του Συνολικού Κόστους του προγράμματος 

Η αποτύπωση του χρηματοδοτικού πλάνου του τοπικού προγράμματος γίνεται στους πίνακες  που 
ακολουθούν: 

 

Συγκεντρωτικός χρηματοδοτικός πίνακας τοπικού προγράμματος 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΠ. 
ΚΟΙΝ. 

ΣΥΜΜ. 

ΕΘΝ. 

ΣΥΜΜ. 

ΙΔΙΩΤ. 

ΣΥΜΜ. 

ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 

Στήριξη για την προετοιμασία 

στρατηγικής της τοπικής 

ανάπτυξης 

19.1           

Στήριξη υλοποίησης δράσεων 

των στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER) 

19.2 8.690.839,16 5.520.000,00     3.170.839,16 

Στήριξη για την προπαρασκευή 

και την υλοποίηση της 

συνεργασίας (διακρατική και 

διατοπική) 

19.3 520.000,00 520.000,00     0,00 

Στήριξη για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εμψύχωση 
19.4 1.510.000,00 1.510.000,00     0,00 

              

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014 -

2020 
  10.720.839,16 7.550.000,00 0,00 0,00 3.170.839,16 
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Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

 

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020 19.1 19.2 19.3 19.4 

Συνολικό κόστος Υπομέτρου 0 8.690.839,16 520.000,00 1.510.000,00 

Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του 
συν. κόστους της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης 

  81,06% 4,85% 14,08% 

Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου 0 5.520.000,00 520.000,00 1.510.000,00 

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί 
της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης 

  73,11% 6,89% 20,00% 

Κοινοτική Συμμετοχή Υπομέτρου         

Ποσοστό % Κοινοτικής Συμμετοχής Υπομέτρου 
επί της Κοινοτικής Συμμετοχής της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19  ΠΑΑ 2014 -2020 (Σ.Κ.) 10.720.839,16 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19  ΠΑΑ 2014 -2020 (Δ.Δ.) 7.550.000,00 
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Συγκεντρωτικός χρηματοδοτικός πίνακας τοπικού προγράμματος ανά έτος (ετήσια Δ.Δ.) 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  

ΚΩΔΙ
ΚΟΣ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020 

Στήριξη για την 
προετοιμασία 
στρατηγικής της 
τοπικής ανάπτυξης 

19.1                   

Στήριξη υλοποίησης 
δράσεων των 
στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER) 

19.2       450.000,00 1.300.000,00 1.477.500,00 1.200.000,00 750.000,00 342.500,00 

Στήριξη για την 
προπαρασκευή και 
την υλοποίηση της 
συνεργασίας 
(διακρατική και 
διατοπική) 

19.3       45.000,00 90.000,00 110.000,00 120.000,00 100.000,00 55.000,00 

Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες 
και την εμψύχωση 

19.4   27.500,00 225.000,00 280.000,00 280.000,00 275.000,00 190.000,00 172.500,00 60.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   0,00 27.500,00 225.000,00 775.000,00 1.670.000,00 1.862.500,00 1.510.000,00 1.022.500,00 457.500,00 



Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Σερρών  
«Από την Αγροτική Ανάπτυξη στην Ανάπτυξη της Υπαίθρου» 

Φάκελος Β’: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

Σελ. 
218 

Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών   
Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία  ΟΤΑ  
 

Πρωτότυπο  Cert. No. 200115/5201 

Αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας τοπικού προγράμματος ανά υπομέτρο & 
Δράση 

ΚΩΔ. 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ - 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

19.2.2 

Ανάπτυξη / βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και  

ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε 

εξειδικευμένους τομείς, 

περιοχές ή δικαιούχους 3.046.153,85 1.980.000,00 65,00%         1.066.153,85 35,00% 

19.2.2.1 

Ενίσχυση επενδύσεων στην 

μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα 

γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 507.692,31 330.000,00 65,0%         177.692,31 35,00% 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην 

μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη 

γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 584.615,38 380.000,00 65,0%         204.615,38 35,00% 

19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον 

τομέα του τουρισμού με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 276.923,08 180.000,00 65,0%         96.923,08 35,00% 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους 

τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η μεταποίηση, 

και του εμπορίου με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 984.615,38 640.000,00 65,0%         344.615,38 35,00% 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 

υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, 

χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 353.846,15 230.000,00 65,0%         123.846,15 35,00% 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων 

οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 338.461,54 220.000,00 65,0%         118.461,54 35,00% 

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση στην 

ανάπτυξη /  βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής 3.049.090,91 1.610.000,00 52,80%         1.439.090,91 47,20% 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή 

μεταποίησης, εμπορίας και/ή 

ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα 

γεωργικό προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 1.000.000,00 500.000,00 50,0%         500.000,00 50,00% 
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19.2.3.2 

Οριζόντια εφαρμογή 

μεταποίησης, εμπορίας και/ή 

ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη 

γεωργικό προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 340.000,00 170.000,00 50,0%         170.000,00 50,00% 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 1.668.181,82 917.500,00 55,0%     750.681,82 45,00% 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση, και του εμπορίου 

με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 581.818,18 320.000,00 55,0%         261.818,18 45,00% 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων παροχής 

υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, 

χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 145.454,55 80.000,00 55,0%         65.454,55 45,00% 

19.2.3.6 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων. 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!         0,00 

#ΔΙΑΙΡ.

/0! 

19.2.4 

Βασικές υπηρεσίες & 

ανάπλαση χωριών σε 

αγροτικές περιοχές 1.030.000,00 890.000,00 86,41%         140.000,00 13,59% 

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής 

κλίμακας (πχ. ύδρευση, 

αποχέτευση, οδοποιία εντός 

οικισμού κ.λπ.), 

συμπεριλαμβανομένης της 

εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια 

κτίρια. 80.000,00 80.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, 

βελτίωση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσμό, καθώς και 

των σχετικών υποδομών (πχ. 

παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 

ιατρεία, κ.λπ.) 100.000,00 100.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για 

δημόσια χρήση σε υπηρεσίες 

και υποδομές αναψυχής, 

ανάπλασης, τουριστικές 

πληροφορίες και τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας 

(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι 

χώροι, προβολή προώθηση 

περιοχών, ποδηλατικές 

διαδρομές κ.λπ.) 700.000,00 560.000,00 80,0%         140.000,00 20,00% 

19.2.4.4 

Ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 100.000,00 100.000,00 100,0%         0,00 0,00% 
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19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες 

και επενδύσεις, που 

συνδέονται με τον πολιτισμό, 

με τη διατήρηση, 

αποκατάσταση και 

αναβάθμιση της πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονομιάς των 

χωριών, των αγροτικών τοπίων 

και των τόπων με υψηλή 

φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, καθώς 

και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων 

πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια 

κ.λπ.) 50.000,00 50.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.2.4.6 

Στήριξη για επενδύσεις που 

στοχεύουν στη 

μετεγκατάσταση κτιρίων 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

εξαιρουμένων του 

εκσυγχρονισμού και της 

αύξησης παραγωγικής 

ικανότητας των 

εγκαταστάσεων 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!         0,00 

#ΔΙΑΙΡ.

/0! 

19.2.5 

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση 

υποδομών στον πρωτογενή 

τομέα 180.000,00 180.000,00 100,00%         0,00 0,00% 

19.2.5.1 

 Βελτίωση πρόσβασης σε 

γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις 180.000,00 180.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.2.5.2 

Βελτίωση διαχείρισης 

υδατικών πόρων και 

αποθήκευσης ύδατος 

(εγγειοβελτιωτικά έργα, 

ομβροδεξαμενές κλπ) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!         0,00 

#ΔΙΑΙΡ.

/0! 

19.2.6 

Ανάπτυξη και βελτίωση 

βιωσιμότητας δασών 310.769,23 230.000,00 74,01%         80.769,23 25,99% 

19.2.6.1.1 

Πρόληψη δασών και δασικών 

εκτάσεων από πυρκαγιές και 

άλλες φυσικές καταστροφές 

και καταστροφικά συμβάντα 40.000,00 40.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.2.6.1.2 

Αποκατάσταση δασών και 

δασικών εκτάσεων από 

πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και 

καταστροφικά συμβάντα 40.000,00 40.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές 

τεχνολογίες και στην 

επεξεργασία, κινητοποίηση και 

εμπορία δασικών προϊόντων 230.769,23 150.000,00 65,0%         80.769,23 35,00% 

19.2.7 

Συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών παραγόντων 388.461,54 252.500,00 65,00%         135.961,54 35,00% 
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19.2.7.2 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διεργασιών και 

τεχνολογιών στον τομέα των 

τροφίμων και της δασοπονίας 173.076,92 112.500,00 65,0%         60.576,92 35,00% 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 

επιχειρήσεων για διοργάνωση 

κοινών μεθόδων εργασίας και 

τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων 

και πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη και/ή την εμπορία 

τουριστικών υπηρεσιών, που 

συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό 61.538,46 40.000,00 65,0%         21.538,46 35,00% 

19.2.7.4 

Κοινή δράση που 

αναλαμβάνεται με σκοπό το 

μετριασμό της αλλαγής 

κλίματος ή την προσαρμογή σε 

αυτή 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!         0,00 

#ΔΙΑΙΡ.

/0! 

19.2.7.5 

Διαφοροποίηση των 

γεωργικών δραστηριοτήτων σε 

δραστηριότητες που αφορούν 

την εκπαίδευση σχετικά με το 

περιβάλλον και τη διατροφή 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!         0,00 

#ΔΙΑΙΡ.

/0! 

19.2.7.6 

Διαφοροποίηση των 

γεωργικών δραστηριοτήτων σε 

δραστηριότητες που αφορούν 

την υγειονομική περίθαλψη, 

την κοινωνική ένταξη και τη 

γεωργία που στηρίζεται από 

τις τοπικές κοινότητες 0,00 0,00 0,0%         0,00 

100,00

% 

19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη 

συνεργασία μεταξύ φορέων 

της αλυσίδας εφοδιασμού για 

τη δημιουργία, την ανάπτυξη 

και την προώθηση βραχέων 

αλυσίδων και τοπικών αγορών 0,00 0,00 0,0%         0,00 

100,00

% 

19.2.7.8 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι 

αφορά τα περιβαλλοντικά 

έργα και τις τρέχουσες 

περιβαλλοντικές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής διαχείρισης 

των υδάτων, της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς 

και της διατήρησης των 

γεωργικών τοπίων. 153.846,15 100.000,00 65,0%         53.846,15 35,00% 

           

ΚΩΔ. 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ - 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

19.3 

Σχέδια διατοπικών 

διακρατικών  συνεργασιών 520.000,00 520.000,00 100,00%         0,00 0,00% 

19.3.1 

Σχέδια διατοπικών 

συνεργασιών 290.000,00 290.000,00 100,00%         0,00 0,00% 
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19.3.1.1 

Προβολή – Προώθηση της 

Μακεδονικής κουζίνας  80.000,00 80.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.1.2 

Σχέδιο διατοπικής 

συνεργασίας «Πάρκο 

Φιλίππων» 50.000,00 50.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.1.3 

Προβολή – Προώθηση 

αρχαιολογικών χώρων του 

Βασιλείου της Μακεδονίας, 

στις ρίζες και τη γη του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου  70.000,00 70.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.1.4 Τόποι προσκυνήματος ΠΚΜ  40.000,00 40.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.1.5 Φάροι γνώσης και καινοτομίας  50.000,00 50.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.2 

Σχέδια διακρατικών 

συνεργασιών 230.000,00 230.000,00 100,00%         0,00 0,00% 

19.3.2.1 

Ανάδειξη της γεωθερμίας ως 

βασικού αναπτυξιακού πόλου 60.000,00 60.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.2.2 

Ανάπτυξη του Ιστορικού 

τουρισμού - “Η μάχη των 

οχυρών”  120.000,00 120.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.2.3 

Ολιστική διαχείριση δασικού 

πλούτου 50.000,00 50.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

           

ΚΩΔ. 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ - 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

19.4 

Στήριξη για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εμψύχωση 1.510.000,00 1.510.000,00 100,00%     0,00 0,00% 

19.4.1 

Στήριξη για την λειτουργία της   

ΟΤΔ και την εμψύχωση του 

Τοπικού Πληθυσμού  1.510.000,00 1.510.000,00 100,0%     0,00 0,00 
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Αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας τοπικού προγράμματος για έργα 
καινοτόμα, συλλογικού χαρακτήρα & έργα συνεργασίας  

ΚΩΔ. 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ - 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

19.2.2 

Ανάπτυξη / βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και  

ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε 

εξειδικευμένους τομείς, 

περιοχές ή δικαιούχους 769.230,77 500.000,00 65,00%         269.230,77 35,00% 

19.2.2.1 

Ενίσχυση επενδύσεων στην 

μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν 

για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.                   

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην 

μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν για την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 276.923,08 180.000,00 65,0%         96.923,08 35,00% 

19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον 

τομέα του τουρισμού με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 184.615,38 120.000,00 65,0%         64.615,38 35,00% 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους 

τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

μετά την 1η μεταποίηση, και του 

εμπορίου με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 307.692,31 200.000,00 65,0%         107.692,31 35,00% 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του αγροτικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, 

κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.                   

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων 

οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής.                   

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση στην 

ανάπτυξη /  βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής 0,00 0,00 0,00%           0,00% 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή 

μεταποίησης, εμπορίας και/ή 

ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 

με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν 

με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.                   
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19.2.3.2 

Οριζόντια εφαρμογή 

μεταποίησης, εμπορίας και/ή 

ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 

με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής.                   

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής.                   

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση, και του εμπορίου 

με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.                   

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων παροχής υπηρεσιών 

για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 

σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.                   

19.2.3.6 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων.                   

19.2.4 

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση 

χωριών σε αγροτικές περιοχές 100.000,00 80.000,00 80,00%         20.000,00 20,00% 

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής 

κλίμακας (πχ. ύδρευση, 

αποχέτευση, οδοποιία εντός 

οικισμού κ.λπ.), 

συμπεριλαμβανομένης της 

εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια 

κτίρια.                   

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, 

βελτίωση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσμό, καθώς και 

των σχετικών υποδομών (πχ. 

παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 

ιατρεία, κ.λπ.)                   

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για 

δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 

υποδομές αναψυχής, 

ανάπλασης, τουριστικές 

πληροφορίες και τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 

σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, 

προβολή προώθηση περιοχών, 

ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 100.000,00 80.000,00 80,0%         20.000,00 20,00% 

19.2.4.4 

Ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων                   
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19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες 

και επενδύσεις, που συνδέονται 

με τον πολιτισμό, με τη 

διατήρηση, αποκατάσταση και 

αναβάθμιση της πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς των 

χωριών, των αγροτικών τοπίων 

και των τόπων με υψηλή φυσική 

αξία, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών κοινωνικο-οικονομικών 

πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων 

πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της υπαίθρου –

μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)                   

19.2.4.6 

Στήριξη για επενδύσεις που 

στοχεύουν στη μετεγκατάσταση 

κτιρίων γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, εξαιρουμένων 

του εκσυγχρονισμού και της 

αύξησης παραγωγικής 

ικανότητας των εγκαταστάσεων                   

19.2.5 

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση 

υποδομών στον πρωτογενή 

τομέα 0,00 0,00 0,00%         0,00 0,00% 

19.2.5.1 

 Βελτίωση πρόσβασης σε 

γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις                   

19.2.5.2 

Βελτίωση διαχείρισης υδατικών 

πόρων και αποθήκευσης ύδατος 

(εγγειοβελτιωτικά έργα, 

ομβροδεξαμενές κλπ)                   

19.2.6 

Ανάπτυξη και βελτίωση 

βιωσιμότητας δασών 80.000,00 80.000,00 0,00%         0,00 0,00% 

19.2.6.1.1 

Πρόληψη δασών και δασικών 

εκτάσεων από πυρκαγιές και 

άλλες φυσικές καταστροφές και 

καταστροφικά συμβάντα 40.000,00 40.000,00 100,0%             

19.2.6.1.2 

Αποκατάσταση δασών και 

δασικών εκτάσεων από 

πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά 

συμβάντα 40.000,00 40.000,00 100,0%             

19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές 

τεχνολογίες και στην 

επεξεργασία, κινητοποίηση και 

εμπορία δασικών προϊόντων                   

19.2.7 

Συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών παραγόντων 388.461,54 252.500,00 65,00%         135.961,54 35,00% 

19.2.7.2 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διεργασιών και 

τεχνολογιών στον τομέα των 

τροφίμων και της δασοπονίας 173.076,92 112.500,00 65,0%         60.576,92 35,00% 
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19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 

επιχειρήσεων για διοργάνωση 

κοινών μεθόδων εργασίας και τη 

κοινή χρήση εγκαταστάσεων και 

πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη και/ή την εμπορία 

τουριστικών υπηρεσιών, που 

συνδέονται με τον αγροτουρισμό 61.538,46 40.000,00 65,0%         21.538,46 35,00% 

19.2.7.4 

Κοινή δράση που αναλαμβάνεται 

με σκοπό το μετριασμό της 

αλλαγής κλίματος ή την 

προσαρμογή σε αυτή               0,00 

#ΔΙΑΙΡ.

/0! 

19.2.7.5 

Διαφοροποίηση των γεωργικών 

δραστηριοτήτων σε 

δραστηριότητες που αφορούν 

την εκπαίδευση σχετικά με το 

περιβάλλον και τη διατροφή                   

19.2.7.6 

Διαφοροποίηση των γεωργικών 

δραστηριοτήτων σε 

δραστηριότητες που αφορούν 

την υγειονομική περίθαλψη, την 

κοινωνική ένταξη και τη γεωργία 

που στηρίζεται από τις τοπικές 

κοινότητες                   

19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη 

συνεργασία μεταξύ φορέων της 

αλυσίδας εφοδιασμού για τη 

δημιουργία, την ανάπτυξη και 

την προώθηση βραχέων 

αλυσίδων και τοπικών αγορών                   

19.2.7.8 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι 

αφορά τα περιβαλλοντικά έργα 

και τις τρέχουσες 

περιβαλλοντικές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής διαχείρισης 

των υδάτων, της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς 

και της διατήρησης των 

γεωργικών τοπίων. 153.846,15 100.000,00 65,0%         53.846,15 35,00% 

           

ΚΩΔ. 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ - 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

19.3 

Σχέδια διατοπικών διακρατικών  

συνεργασιών 520.000,00 520.000,00 100,00%         0,00 0,00% 

19.3.1 

Σχέδια διατοπικών 

συνεργασιών 290.000,00 290.000,00 100,00%         0,00 0,00% 

19.3.1.1 

Προβολή – Προώθηση της 

Μακεδονικής κουζίνας  50.000,00 50.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.1.2 

Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας 

«Πάρκο Φιλίππων» 70.000,00 70.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.1.3 

Προβολή – Προώθηση 

αρχαιολογικών χώρων του 

Βασιλείου της Μακεδονίας, στις 40.000,00 40.000,00 100,0%         0,00 0,00% 
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ρίζες και τη γη του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου  

19.3.1.4 Τόποι προσκυνήματος ΠΚΜ  80.000,00 80.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.1.5 Φάροι γνώσης και καινοτομίας  50.000,00 50.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.2 

Σχέδια διακρατικών 

συνεργασιών 230.000,00 230.000,00 100,00%         0,00 0,00% 

19.3.2.1 

Ανάδειξη της γεωθερμίας ως 

βασικού αναπτυξιακού πόλου 60.000,00 60.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.2.2 

Ανάπτυξη του Ιστορικού 

τουρισμού - “Η μάχη των 

οχυρών”  120.000,00 120.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

19.3.2.3 

Ολιστική διαχείριση δασικού 

πλούτου 50.000,00 50.000,00 100,0%         0,00 0,00% 

           

ΚΩΔ. 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ - 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

19.4 

Στήριξη για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εμψύχωση 0,00 0,00 100,00%         0,00 0,00% 

19.4.1 

Στήριξη για την λειτουργία της   

ΟΤΔ και την εμψύχωση του 

Τοπικού Πληθυσμού  0,00 0,00 0,0%         0,00 0,00 

           

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19  ΠΑΑ 2014 -2020 

1.857.692,31 1.432.500,00 77,1%         425.192,31 22,9% 

 
 
 
 
 


