
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.1 Η προσέγγιση LEADER  
Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε 
επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την 
προσέγγιση LEADER εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2007-2013.  
Μέσω της προσέγγισης LEADER θα εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και 
πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας.  
Η εκπόνηση και εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε μέσω της «εκ των 
κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες 
Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.  
Με  βάση τα αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 10 Ιουνίου 2008 που διενεργήθηκε από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων φορέων υλοποίησης και 
περιοχών στα πλαίσια του άξονα 4 : Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER του τοπικού Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ) και συμμετείχαν 44 ομάδες από όλη την Ελλάδα η 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  κατέλαβε την πρώτη θέση.  
Στις 6.6.2010 Υπεγράφη η σύμβαση στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) (προσέγγιση LEADER) μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών  Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με τον διακριτικό τίτλο 
«ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.», ως Ομάδας Τοπικής Δράσης που θα διαχειριστεί και θα υλοποιήσει το τοπικό πρόγραμμα 
LEADER για το Νομό Σερρών.  
1.2 Η Εταιρική μορφή  
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με το διακριτικό τίτλο 
ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1994, με αφορμή την υποβολή πρότασης για την Κοινοτική 
Πρωτοβουλία LEADER II. 
Η Εταιρεία στεγάζεται, σε ενοικιαζόμενο χώρο εμβαδού 446 τ.μ., στην πόλη των Σερρών επί της οδού 
Βασ. Αλεξάνδρου 2 στο 2ο όροφο, τηλ. 23210 64402-3, e-mail : info@aneser.gr.  
Έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, με μετόχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) 
του Νομού Σερρών και φορείς του Νομού. 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 493.080 Ευρώ και διαιρείται σε σαράντα 
δύο χιλιάδες (42.000) μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (11,74) 
η κάθε μία διαιρεμένες σε 420 τίτλους των 100 μετοχών ο κάθε ένας.)  
Η Εταιρεία διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, ο πρόεδρος του οποίου την 
εκπροσωπεί σε κάθε Δημόσια Δικαστική ή άλλη αρχή και τρίτους.  
1.3  Η Ομάδα Τοπική Δράσης   
Η Ο.Τ.Δ για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από 
το προτεινόμενο πρόγραμμα, στην περιοχή παρέμβασης θα  έχει ενδεικτικά την ακόλουθη σύνθεση : 

 Συντονιστή 
 Δύο Γεωπόνους 
 Δύο πολιτικούς Μηχανικούς 
 Ένα Οικονομολόγο 
 Ένα Βοηθό Λογιστή  
 Ένα Κοινωνιολόγο 
 Ένα Διοικητικό 

Τον Συντονισμό του προγράμματος έχει  αναλάβει Οικονομολόγος, απόφοιτος ΑΕΙ με εμπειρία στην 
υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και με διοικητικά προσόντα. Επιπλέον θεωρείται δεδομένη η 
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απασχόληση του Διευθυντή της εταιρείας ιδιαίτερα σε θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα και στρατηγικού 
σχεδιασμού. 
Για την υλοποίηση του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος LEADER, ο υπεύθυνος στελεχιακός 
πυρήνας πρόκειται να πλαισιωθεί από ομάδα 3 εξωτερικών συνεργατών που θα στηρίζει το έργο της 
Ο.Τ.Δ σε θέματα νομικής φύσεως, περιβάλλοντος και πληροφοριακής υποστήριξης.    
Συγκρότηση Επιτροπών 
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια της Ο.Τ.Δ.,  με την υπ’ αριθμ 66/08 
του Δ.Σ. της εταιρείας,  συγκροτήθηκαν οι εξής επιτροπές : 

1. Επιτροπή αξιολόγησης φακέλων υποψηφιότητας υποψήφιων επενδυτών. Η επιτροπή θα είναι 
τριμελής και θα στελεχωθεί από έναν Οικονομολόγο, έναν Γεωπόνο και έναν Πολιτικό Μηχανικό. 

2. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων φακέλων υποψηφιότητας. Η επιτροπή θα είναι τριμελής και θα 
στελεχωθεί από έναν Οικονομολόγο, έναν Γεωπόνο και έναν Πολιτικό Μηχανικό.  

3. Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER . Έχουν συγκροτηθεί δύο 
επιτροπές παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER.Η κάθε επιτροπή θα είναι 
τριμελής και θα στελεχωθεί από έναν Οικονομολόγο, έναν Γεωπόνο και έναν Πολιτικό Μηχανικό. 

 Τον συντονισμό όλων των ανωτέρω επιτροπών θα έχει ο συντονιστής του προγράμματος, ο οποίος έχει 
την ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

2.1  Παρουσίαση προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 
Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει 63 Δημοτικά διαμερίσματα από 9 Δήμους καθώς και 6 
Κοινοτικά Διαμερίσματα που ανήκουν σε 5  Κοινότητες. Η συνολική έκταση που καλύπτουν είναι 1.708,7 
τετρ. χλμ. και ο συνολικός τους πληθυσμός, 69.220 κάτοικοι. Από τους οικισμούς αυτούς σύμφωνα με 
την οδηγία 75/286/ΕΟΚ, 15 έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί, 30 ως μειονεκτικοί και οι υπόλοιποι  24 ως 
πεδινοί. Η περιοχή παρέμβασης που παρουσιάζεται, δεν διαφοροποιείται από αυτή του αρχικού σχεδίου 
Τοπικού Προγράμματος. Τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 1, που ακολουθεί: 

Πίνακας 1. “Περιοχή Παρέμβασης τοπικού προγράμματος” 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ/ ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(km2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 

2001 - 
πραγματικός 
πληθυσμός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
(σύμφωνα με την 
οδηγία 75/286) 

Δ.Δ. Αγίου Πνεύματος 52,7 1.954 ΟΡΕΙΝΗ 

Δ.Δ. Δαφνουδίου 27,3 1.182 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Εμμανουήλ Παππά 39 1.121 ΟΡΕΙΝΗ 

Δ.Δ. Μετάλλων 17,9 386 ΟΡΕΙΝΗ 

Δ.Δ. Νέου Σουλίου 18,3 2.539 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Πενταπόλεως 18,4 1.715 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Τούμπας 23 882 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
Δ. Εμμανουήλ Παππά  Δ.Δ. Χρυσού 15,5 2.010 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Αναγεννήσεως 13,5 990 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Άνω Καμήλας 7,4 746 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Βαμβακιάς 14,3 700 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Μητρουσίου 25,3 2.224 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Μονοκκλησιάς 8,7 398 ΠΕΔΙΝΗ 
Δ. Κ. Μητρούση Δ.Δ. Προβατά 18,3 1.344 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Καλών Δένδρων 16,4 1.356 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Λευκώνος 24,3 2.136 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
Δ. Λευκώνα  Δ.Δ. Χριστού 15,5 405 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Νέας Ζίχνης 47,1 2.421 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου 12,2 390 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Αγριανής 32,8 448 ΟΡΕΙΝΗ 

Δ.Δ. Αναστασίας 17,9 362 ΟΡΕΙΝΗ 

Δ.Δ. Γαζώρου 18,5 1.666 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Δήμητρας 12,5 490 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Δραβήσκου 26,8 1.660 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Θολού 22,2 918 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Μαυρολόφου 10,2 652 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Μεσορράχης 12,5 420 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Μυρκίνου 8,9 370 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Μυρρίνης 9,8 318 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Νέας Πέτρας 15,7 389 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
Δ. Νέας Ζίχνης  Δ.Δ. Σφελινού 27,2 448 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ/ 
ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(km2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 

2001 - 
πραγματικός 
πληθυσμός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  
(σύμφωνα με την 
οδηγία 75/286) 

Δ.Δ. Ελαιώνος 103,1 375 ΟΡΕΙΝΗ 

Δ.Δ. Επταμύλων 5,4 517 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
Δ. Σερρών  Δ.Δ.Οινούσσας(τ.Χιονοχωρίου) 48 587 ΟΡΕΙΝΗ 

Δ.Δ. Σιδηροκάστρου 127,8 6.349 ΟΡΕΙΝΗ 

Δ.Δ. Βαμβακοφύτου 16,9 1.168 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Καμαρωτού 10 568 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Στρυμονοχωρίου 11,8 425 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Χαροπού 21 1.432 ΟΡΕΙΝΗ 
Δ. Σιδηροκάστρου  Δ.Δ. Χορτερού 9,2 656 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Αμμουδιάς 11,8 1.124 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Γεφυρουδίου 11,1 729 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Μελενικιτσίου 27,3 759 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Νέας Τυρολόης 8,1 614 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Παλαιοκάστρου 18,6 723 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
Δ. Σκοτούσσης  Δ.Δ. Σκοτούσσης 14,9 1.440 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Αγίας Ελένης 8,2 636 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Αδελφικού 8,9 526 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Βαμβακούσσης 8,4 368 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Κάτω Καμήλας 13 1.430 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Κουβουκλίων 6,4 445 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Κουμαριάς 9,1 533 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Κωνσταντινάτου 4,5 414 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Πεπονιάς 11,4 551 ΠΕΔΙΝΗ 
Δ. Σκουτάρεως  Δ.Δ. Σκουτάρεως 20,3 2.614 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Βαλτοτοπίου 28,1 1.138 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Μεσοκώμης 9 167 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Μονόβρυσης 8,6 604 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Νέου Σκοπού 12,6 2.529 ΠΕΔΙΝΗ 

Δ.Δ. Νεοχωρίου 10,7 1.201 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Παραλιμνίου 17 713 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δ.Δ. Πεθελινού 19,5 602 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
Δ. Στρυμώνα  Δ.Δ. Ψυχικού 16,6 1.101 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Κ.Δ. Αχλαδοχωρίου 151,9 814 ΟΡΕΙΝΗ 
Κ. Αχλαδοχωρίου  Κ.Δ. Καπνοφύτου 35,1 394 ΟΡΕΙΝΗ 

Κ. Αγκίστρου Κ.Δ. Αγκίστρου 70,9 410 ΟΡΕΙΝΗ 

Κ. Άνω Βροντούς Κ.Δ. Άνω Βροντούς 47,3 452 ΟΡΕΙΝΗ 

Κ. Ορεινής Κ.Δ. Ορεινής 73,9 820 ΟΡΕΙΝΗ 

Κ. Προμαχώνος Κ.Δ. Προμαχώνος 42,2 252 ΟΡΕΙΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.708,70 69220   

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  3.970,90 200.916   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  17.629,40 1.874.214   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  131.957,40 10.964.020   

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποποτελέσματα απογραφής πληθυσμού  2001 
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Εντός της περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνεται το δημοτικό διαμέρισμα Σιδηροκάστρου, του Δήμου 
Σιδηροκάστρου για το οποίο σημειώνεται πως ο πραγματικός πληθυσμός ανέρχεται σε 6.349 κατοίκους 
και για το οποίο είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεμβάσεων σε εκτός σχεδίου μόνον περιοχές.  

Η περιοχή παρέμβασης διαφοροποιείται  γεωγραφικά σε σχέση με τις περιοχές υλοποίησης τοπικών 
προγραμμάτων  του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Π.Α.Α στο Νομό Σερρών, ενώ δεν υπάρχουν περιοχές 
στο Νομό που να έχουν προταθεί στο πλαίσιο του άξονα 4 του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013. 

2.2 Πληθυσμιακή Πυκνότητα  
Από τον πίνακα 1 ανωτέρω προκύπτει πως η πληθυσμιακή πυκνότητα στο σύνολο της περιοχή 
παρέμβασης είναι 40,51, ενώ για το Νομό Σερρών είναι 50,60, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
106,18 και το Σύνολο της χώρας 83,09. Οι διαφορές αυτές με τους δείκτες πληθυσμιακής πυκνότητας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, είναι σε ένα βαθμό αναμενόμενες λόγω της αγροτικής 
φυσιογνωμίας τόσο της περιοχής παρέμβασης όσο και του νομού, παράλληλα  όμως οφείλονται και  στη 
συνεχή  πληθυσμιακή συρρίκνωση που έχουν υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες, με συνακόλουθη την  
αποδυνάμωση των μικρών και μεσαίων οικισμών. 

2.3 Έκταση Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
Το σύνολο της έκτασης της διοικητικής περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας είναι 17.629,4 km2, ενώ το 
σύνολο της έκτασης της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης  1.708,7 km2. Η προτεινόμενη περιοχή 
παρέμβασης αποτελεί ποσοστό 9,69% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
ποσοστό 43,03% της έκτασης του Νομού Σερρών. 

2.4 Περιοχές Νatura  
Το δίκτυο Natura 2000 στην Περιοχή Παρέμβασης  απαρτίζεται από πέντε  (5) περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και μία (1) η οποία  χαρακτηρίζεται ως  Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (SPA).Το σύνολο των περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
«Natura 2000» που περιλαμβάνεται εντός της περιοχής παρέμβασης δίνεται στο παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 2. “Περιοχές Natura εντός της Περιοχής Παρέμβασης” 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ΣΤΡ.) 

GR1260001 SCI 
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΡΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, 
ΑΓΓΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ 108.805 

GR1260004 SCI ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 4.459 
GR1260004 SCI ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-ΥΨΩΜΑ 116.443 

GR1260005 SCI ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΙΛΟΣ 24.574 

GR1260007 SCI ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΛΑΪΛΙΑΣ-ΕΠΙΜΗΚΕΣ 68.353 

GR1260009 SPA ΚΟIΛΑΔΑ ΤIΜIΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΜΕΝΟIΚIΟΝ 198.854 

Σύνολο έκτασης περιοχών ΝΑΤURA* 496.103 

Σύνολο έκτασης Περιοχής Παρέμβασης 1.708.700

Ποσοστό στο Σύνολο της Περιοχής Παρέμβασης 29,03% 
Πηγή: Υπουργείο ΥΠΕΧΩΔΕ 

*Oι περιοχές με κωδικούς GR1260004 & GR1260009 επικαλύπτονται σε μία έκταση μεγέθους 25.385 στρ. 

Οι περιοχές κωδικούς GR1260004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-ΥΨΩΜΑ» & 
GR1260009 «ΚΟIΛΑΔΑ ΤIΜIΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΜΕΝΟIΚIΟΝ»  παρουσιάζουν χωρική αλληλοεπικάλυψη 
σε μία έκταση μεγέθους 25.385 στρεμμάτων. Το σύνολο των περιοχών, αν δεν μετρηθούν διπλά οι 
αλληλοεπικαλύψεις, καταλαμβάνουν έκταση περίπου 496.103 στρέμματα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
28,31% του συνόλου της περιοχής Παρέμβασης.  



 - 7 - 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

3.1 Γενικοί Στόχοι  
Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT, 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, παραδοσιακά επαγγέλματα, 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  (LEADER II και LEADER +).     

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, η ανάπτυξή της, θα πρέπει να 
στηριχθεί  στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη ποιοτικού 
υπαίθριου και αγροτικού τουρισμού, στην ποιοτική αναβάθμιση και εμπορική εκμετάλλευση των τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων, στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, στην 
εισαγωγή τεχνογνωσίας και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της. 
Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, ο στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος για την 
περιοχή είναι:  

η αξιοποίηση και ανάπτυξη των φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, 
(Γεωγραφική θέση, φυσικό περιβάλλον) καθώς και των ανθρωπογενών 

αναξιοποίητων πόρων της περιοχής (τοπικά προϊόντα, δομημένο και πολιτιστικό 
περιβάλλον), με όρους ποιότητας και αειφορίας 

Ο στρατηγικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί με μία προσπάθεια αναδιάρθρωσης του τοπικού παραγωγικού και 
ανθρώπινου 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. Με βάση το πλαίσιο αυτό 
οι γενικοί στόχοι που τίθενται είναι :  

1. Ενδυνάμωση της τοπικής εταιρικής σχέσης, για την προώθηση πιλοτικών σχεδίων ανάπτυξης της 
περιοχής 
2. Περαιτέρω διαφοροποίηση και εμπλουτισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής 
3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, με την βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
4. Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, με την ενσωμάτωση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στην 
αναπτυξιακή διαδικασία 
5. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του τοπικού παραγωγικού συστήματος της περιοχής 
 

3.2 Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος 
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 νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης 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. 
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Το βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζεται από έντονη ορεινότητα και βασικό 
αναπτυξιακό του γνώρισμα είναι η πληθώρα αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και ανθρωπογενών πόρων με 
ιδιαίτερη τουριστική προοπτική/ ενδιαφέρον. 
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 : 

 Τα πυκνά δασικά συμπλέγματα και οι περιοχές φυσικού κάλους με πολυάριθμα και σπάνια είδη χλωρίδας 

 Οι επιβλητικοί ορεινοί όγκοι του Όρβηλου, Λαϊλιά, Μενοικίου  

 Οι ζώνες εκμεταλλεύσιμων τουριστικά γεωθερμικών πεδίων Σιδηροκάστρου – Αγκίστρου 

 Αρχαιολογικοί χώροι με αιχμή τον αρχαιολογικό χώρο της Ζίχνης 

 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 μοναδική στον κόσμο 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) 
Ωστόσο χαρακτηριστικό γνώρισμα του υφιστάμενου παραγωγικού συστήματος, είναι η χαλαρή οικονομική 
συνοχή μεταξύ των δύο γεωγραφικών ενοτήτων, γεγονός που μειώνει σημαντικά τις συνέργιες 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), 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 άϋλους πόρους του συστήματος. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής προβλέπει την βέλτιστη 
διασύνδεση των προαναφερθέντων πόρων μέσω της διοχέτευσης 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. Ταυτόχρονα ένα πλέγμα πολιτιστικών δράσεων και διαδρομών προβλέπεται να 
επενδύσει τους τόπους, τα προϊόντα, και τις υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης, σε μια 
προσπάθεια να γίνουν όλα αυτά ελκυστικότερα.  

 
3.3 Ειδικοί Στόχοι 
Η στρατηγική του προγράμματος, όπως αναλύθηκε παραπάνω, συνοψίζεται σε μία λέξη: ανασυγκρότηση της 
περιοχής.  
Η επιτυχία της στρατηγικής αυτής θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω ειδικών στόχων του 
προγράμματος: 

1. Εισαγωγή τεχνογνωσίας στην περιοχή 
2. Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού – τεχνική στήριξη – προώθηση – προβολή. 
3. Εισαγωγή νέων τρόπων ανάπτυξης εξειδικευμένων δραστηριοτήτων υπαίθριου τουρισμού 
4. Αύξηση της προσφοράς τοπικών προϊόντων ποιότητας 
5. Εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην παραγωγική διαδικασία 
6. Προστασία και αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

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: 
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1. Οργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης 
2. Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράμματος – προβολή της περιοχής 
3. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
4. Δράσεις διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας 
5. Ενίσχυση τουριστικής υποδομής 
6. Βελτίωση τουρ. υπηρεσιών και σύνδεση με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό 
7. Νέα Τουριστικά προϊόντα 
8. Αύξηση του δυναμικού και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της  μεταποίησης και εμπορίας 

των τοπικών προϊόντων 
9. Στήριξη μονάδων παραγωγής ταυτοποιημένων προϊόντων με την περιοχή (βιοτεχν.-οικοτεχ.- χειροτεχ). 
10. Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το σχέδιο τοπικού προγράμματος διαρθρώνεται σε τρία Μέτρα: 
1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός μέτρου: 41 
2. Διατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός μέτρου: 421 
3. Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή – Κωδικός 

μέτρου: 431  
Τα Μέτρα 41 και 431 του τοπικού προγράμματος όπως αναμορφώνονται μετά την έγκριση του τοπικού 
προγράμματος και την κατανομή των πιστώσεων περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως. Παρατίθεται επίσης 
συνοπτική παρουσίαση της αναμόρφωσης του μέτρου 421.   
 

4.1  Μέτρο 41: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης  

Το Μέτρο 41 διαρθρώνεται σε 2 ομάδες υπομέτρων,: 
1. Ανταγωνιστικότητα – Κωδικός ομάδας υπομέτρου 411 
2. Ποιότητα ζωής / διαφοροποίηση- Κωδικός ομάδας υπομέτρου 413 

Η ομάδα υπομέτρων με κωδικό 411 περιλαμβάνει 1 υπομέτρο και 2 δράσεις, ενώ η ομάδα υπομέτρου με κωδικό 
413 περιλαμβάνει 6 υπομέτρα και 29 δράσεις. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
υπομέτρα και οι δράσεις του Μέτρου41, ενώ ακολουθεί συγκριτικός πίνακας της Δημόσιας Δαπάνης και του 
Δείκτη Εκροών ανά δράση του αρχικού και του αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού 
Προγράμματος .  
 
Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
L123 / Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 

Λογική της παρέμβασης  
Η περιοχή παρέμβασης έχει μακρόχρονη αγροτική παράδοση καθώς διαθέτει τα φυσικογεωγραφικά, εδαφολογικά, 

μορφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν μια εύφορη περιοχή. Διαθέτει 45% περίπου πεδινές 

εκτάσεις οι οποίες αρδεύονται σε πολύ υψηλό ποσοστό (σε ορισμένες περιπτώσεις και 100%) που είναι κατάλληλες για 

άσκηση εντατικής καλλιέργειας και παραγωγής μιας σειράς προϊόντων φυτικής παραγωγής. Επιπλέον στις ορεινές και 

ημιορεινές χαρακτηρισμένες εκτάσεις διαθέτει σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων για την εκτατική εκτροφή ζώων καθώς 

και πλούσιες σε ξυλεία δρυός και πεύκης δασικές εκτάσεις. Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται για το υψηλό 

ποσοστό ενασχόλησης του πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα, την εντατική καλλιέργεια της γης και την παραγωγή 

τοπικών προϊόντων τα οποία όμως μεταποιούνται ή τυποποιούνται σε πολύ μικρό ποσοστό από μεταποιητικές 

επιχειρήσεις τοπικού χαρακτήρα και οικογενειακού μεγέθους. Αποτέλεσμα του μικρού αυτού βαθμού μεταποίησης – 

τυποποίησης είναι, πολλά από τα προϊόντα να μην αποκτούν προστιθέμενη αξία  να πωλούνται είτε χονδρικώς είτε 

χύμα από τους ίδιους του παραγωγούς ή του μεσάζοντες εμπόρους,  χωρίς να αποκτούν την ταυτότητα του τοπικού 

προϊόντος που θα τα συνδέει με την περιοχή προέλευσής τους. Ορισμένα από τα προϊόντα αυτά είναι οι πατάτες και τα 

φασόλια των ορεινών οικισμών, τα άνθη και τα κηπευτικά προϊόντα, τα κεράσια, το βόειο, το αιγοπρόβειο και το κρέας 

πουλερικών, η τοπική ξυλεία δρυός και πεύκης από τα δάση της περιοχής τα οποία μπορούν αφού υποστούν την 

κατάλληλη τυποποίηση ή μεταποίηση να αποκτήσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και δυνατότητες ευχερέστερης 

διεξόδου στην αγορά.  

Μέσω του υπομέτρου επιδιώκεται η ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων τυποποίηση – μεταποίησης τοπικών προϊόντων για 

την  εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση ή δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων που θα πληρούν 

υψηλά στάνταρ προδιαγραφών οργάνωσης και λειτουργίας (π.χ. εγκατάσταση συστημάτων ISO), καθώς και κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων (π.χ. εγκατάσταση συστημάτων HACCP). Οι παραγωγικοί κλάδοι στους οποίους 

μπορεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις είναι αυτοί του κρέατος, του γάλακτος, των αυγών, των πουλερικών, των 

κουνελιών, του μελιού, των ζωοτροφών, των δημητριακών, των ελαιούχων προϊόντων, του οίνου, των 

οπωροκηπευτικών, των ανθέων, των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, των σπόρων, και των δασοκομικών 
προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι 
περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του 
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ΠΑΑ.   
Στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 έχουν υλοποιηθεί επενδυτικά σχέδια στον τομέα αυτό τόσο στα 

πλαίσια του LEADER+ όσο και του Μέτρου 2.1 του ΕΠΑΑΑΥ συνολικού ύψους 13,5 εκ € στους τομείς του κρέατος, 

οίνου, μελιού, της τυροκομίας, της εμπορίας δημητριακών, τη σποροπαραγωγής κλπ.  

Η διαφοροποίηση που διέπει τις δράσεις του παρόντος υπομέτρου από τις μέχρι σήμερα επενδύσεις αφορά στην 

ενσωμάτωση της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής σε κάθε δράση 

που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του υπομέτρου, καθώς αυτό αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Τα 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησης αυτή των παραγόμενων προϊόντων θα προκύψουν κατόπιν 

σχετική εμπειρογνωμοσύνης.  

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο  
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το παρόν υπομέτρο είναι:  

 Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράμματος – προβολή της περιοχής 

 Αύξηση του δυναμικού και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της  μεταποίησης και εμπορίας των 

τοπικών προϊόντων 

 Στήριξη μονάδων παραγωγής ταυτοποιημένων προϊόντων με την περιοχή (βιοτεχν.-οικοτεχ.- χειροτεχ). 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Υπομέτρου 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Υπομέτρου L123 

Ποσοστό (%) του Μέτρου 
 Ποσό Ποσοστ

Συν. Κό μ. Δα
ό 

στος Δη πάνη 

Συνολικ
1.360.0 0% 12,63%

ό Κόστος 
00,00 10   

Δημόσια
680.000 50% 

 Δαπάνη 
,00  10,91% 

Ίδια συ
680.000 50% 

μμετοχή 
,00   

 
Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 
Στα πλαίσια του παρόντος υπομέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγματοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L123α : Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η δράση αφορά στη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό  μικρού μεγέθους μεταποιητικών επιχειρήσεων προϊόντων φυτικής 

και ζωικής παραγωγής. Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας ορισμένων από τα τοπικά 

προϊόντα που παράγονται στην περιοχή (πατάτες, κεράσια, ρύζι, γάλα αγελαδινό και αιγοπρόβειο, μέλι) μέσω της 

μεταποίησης και τυποποίησης τους καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της υγιεινής και της ασφάλειας τους 

ειδικότερα από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Οι τομείς στους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις 

είναι αυτοί του κρέατος, του γάλακτος, των αυγών, των πουλερικών, των κουνελιών, του μελιού, των ζωοτροφών, 

των δημητριακών, των ελαιούχων προϊόντων, του οίνου, των οπωροκηπευτικών, των ανθέων, των φαρμακευτικών 

και αρωματικών φυτών, των σπόρων.   Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι 

περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Επιπλέον για την υλοποίηση των ενεργειών της δράσης θα ληφθεί υπόψη η μελέτη - εμπειρογνωμοσύνη που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της LEADER+ με τίτλο “Προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 

μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής” όπως αυτή θα επικαιροποιηθεί.  

Σε ότι αφορά τη λειτουργία των επενδύσεων που θα ενισχυθούν, βασικό στοιχείο – προτεραιότητα θα αποτελέσει η 

ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής. Η λογική αυτή της πολιτιστικής 

ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε επένδυση που θα υλοποιηθεί μέσω του προτεινόμενου προγράμματος καθώς 
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αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Η ταυτοποίηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα από την επιλογή 

σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 

ενσωματώνονται  στην λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία ταυτοποίησης θα προκύψουν 

κατόπιν σχετική εμπειρογνωμοσύνης.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L123α 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
1.160.000,00 100,00% 10,77%  85,29%  

Δημόσια Δαπάνη  
580.000,00 50,00%  9,31%  85,29% 

Ίδια συμμετοχή 
580.000,00 50,00%     

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης παράγονται προϊόντα τα οποία όμως μεταποιούνται ή τυποποιούνται σε 

πολύ μικρό βαθμό από μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις οικογενειακού συνήθως μεγέθους. Πολλά από τα προϊόντα 

αυτά έχουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά όμως λόγω του μικρού βαθμού τυποποίησης και μεταποίησης δεν 

αποκτούν την αξία που τους αρμόζει στην αγορά. Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία επιχειρήσεων που θα 

ενισχύσουν τον βαθμό τυποποίησης ή και μεταποίησης ορισμένων από τα προϊόντα, προσδίδοντάς τους την επιπλέον 

απαιτούμενη προστιθέμενη αξία τονώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους και τις δυνατότητες 

ευχερέστερης διεξόδου τους στην αγορά. Τέτοια προϊόντα ενδεικτικά μπορεί να είναι οι πατάτες, το μέλι, το τυρί, το 

κρέας πουλερικών, τα ανθέων.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας τυποποιημένων ταυτοποιημένων και ποιοτικά αναβαθμισμένων 

τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 

 Η διοχέτευση ποιοτικά αναβαθμισμένων – ταυτοποιημένων τοπικών προϊόντων σε τουριστικές επιχειρήσεις 

της περιοχής 

 Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με στοιχεία εντοπιότητας 

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της εμπορικότητας των τοπικών προϊόντων  

 Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι ιδιαίτερα σημαντική και ανέρχεται σε 10,77% περίπου του Συνολικού 

Κόστους του Μέτρου καθώς η μεταποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων αποτελεί βασική παράμετρο της 

προτεινόμενης στρατηγικής του τοπικού προγράμματος.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης καθώς σε όλα τα 

Τοπικά Διαμερίσματα ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο σε απασχόληση των κατοίκων κλάδο της οικονομίας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα στα οποία σύμφωνα με τον 

πίνακα «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» προκύπτει ότι παρουσιάζουν απόλυτη εναρμόνιση με την 

υλοποίηση δράσεων στον τομέα της μεταποίησης και της παραγωγής προϊόντων.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν πολύ μικρές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης  2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και του Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις που αφορούν τα τοπικά προϊόντα και την τοπική 

παραγωγή. Η συνέργεια  έγκειται στο γεγονός της συμβολής όλων στην αύξηση της ποιότητας, της προστιθέμενης 

αξίας των προϊόντων και την απόκτηση αναβαθμισμένου προφίλ του τοπικού παραγωγικού συστήματος. Προς την 
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κατεύθυνση αυτή συνεργούν και τα σχετικά σχέδια διατοπικής διακρατικής συνεργασίας στα οποία προτίθεται να 

συμμετάσχει η ΟΤΔ.  

Όσον αφορά τις δράσεις του τουριστικού τομέα η συνέργεια της παρούσας δράσης έγκειται στο γεγονός της 

αναβάθμισης και του εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Κατά κανόνα οι δράσεις του τουρισμού 

αναβαθμίζουν τον τουριστικό τομέα ενώ η συνεισφορά των τοπικών προϊόντων τον εμπλουτίζει με τοπικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Τέλος όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ αυτή εντοπίζεται 

στην εφαρμογή από την ΟΤΔ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των υπολοίπων 

δράσεων και τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε 

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις 

ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής 

που δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος προκειμένου οι ενέργειές τους να 

συνάδουν με το στρατηγικό στόχο αυτού.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝΕΣΕΡ κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος αφορά τους τομείς του κρέατος, του 

γάλακτος, των ανθέων και του οίνου. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί δώδεκα τουλάχιστον προτάσεις ενδιαφέροντος 

ενώ το ενδιαφέρον αυτό αναμένεται να ενισχυθεί προϊόντος του χρόνου.   

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 3 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L123β : Αύξηση της αξίας των δασοκομικών  προϊόντων 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η προτεινόμενη δράση αφορά τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων  μικρών επιχείρησεων που 

δραστηριοποιούνται στην εμπορία και μεταποίηση δασικών προϊόντων. Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, 

έκταση 700 χιλιάδων στρεμμάτων  περίπου καλύπτεται από δάση στα οποία υπάρχει αξιόλογη ποσότητα ξυλείας δρυός 

και πεύκης που δύναται να αξιοποιηθεί προς ξύλευση. Σήμερα το ποσοστό αξιοποίηση του δασικού πλούτου της 

περιοχής βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό όσον αφορά την ξυλεία που υλοτομείται όμως η επεξεργασία αυτής και η 

παραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη αξία βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Η ξύλευση γίνεται από τους δασοκομικούς 

συνεταιρισμούς των ορεινών παραδασόβιων οικισμών της περιοχής ενώ η επεξεργασία γίνεται κυρίως από επιχειρήσεις 

στην πόλη των Σερρών ή εκτός νομού.  

Στα πλαίσια της δράσης αυτής δύναται να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις του τομέα της δασοκομίας για αγορά 

σύγχρονου εξοπλισμού, επιχειρήσεις  εμπορίας και πρώτης μεταποίησης ξυλείας για την προμήθεια εξοπλισμού και 

βελτίωση βασικών τους εγκαταστάσεων. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι 

περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  Το 
επιλέξιμο ύψος των επενδύσεων των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να ανέρχεται ως 500.000 €.  
Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L123β 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
200.000,00 100,00% 1,86%  14,71%  

 - 14 - 



Δημόσια Δαπάνη  
100.000,00 50,00%  1,61%  14,71% 

Ίδια συμμετοχή 
100.000,00 50,00%     

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης παράγονται δασοκομικά προϊόντα τα οποία όμως μεταποιούνται ή 

τυποποιούνται σε πολύ μικρό βαθμό από τους ίδιους του παραγωγούς ή τους συνεταιρισμούς τους, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τα προϊόντα αυτά να εξέρχονται από την περιοχή χωρίς να λαμβάνουν την προστιθέμενη αξία που τους 

προσδίδει η επεξεργασία και να μην αποκτούν στην αγορά την τιμή που τους αρμόζει. Μέσω της δράσης επιδιώκεται η 

δημιουργία -  εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που θα ενισχύσουν τον βαθμό τυποποίησης ή και μεταποίησης των 

δασοκομικών προϊόντων της περιοχής, προσδίδοντάς σε αυτά σημαντική προστιθέμενη αξία, καταδεικνύοντας 

παράλληλα στον τοπικό πληθυσμό έναν τρόπο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μικρών τοπικών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η διοχέτευση ποιοτικά αναβαθμισμένων – τυποποιημένων δασικών προϊόντων  

 Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του δασοκομικού τομέα  

 Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,86% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό καθώς παρά το γεγονός ότι  ο δασικός προς αξιοποίηση πλούτος είναι σημαντικός οι 

επενδύσεις αυτού του είδους είναι κατά κανόνα μικρού κόστους. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης καθώς σε όλα τα Τοπικά 

Διαμερίσματα.  Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης όμως δίνεται στα ορεινά παραδασόβια τοπικά 

διαμερίσματα των οποίων ο πληθυσμός απασχολείται σε μεγαλύτερο βαθμό με την υλοτομίας ως κύρια ή δευτερεύουσα 

συμπληρωματική  απασχόληση.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν πολύ μικρές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης  2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και του Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις που αφορούν τα τοπικά προϊόντα και την τοπική 

παραγωγή. Η συνέργεια  έγκειται στο γεγονός της συμβολής όλων στην αύξηση της ποιότητας, της προστιθέμενης 

αξίας των προϊόντων και την απόκτηση αναβαθμισμένου προφίλ του τοπικού παραγωγικού συστήματος.  

Τέλος όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ αυτή εντοπίζεται στην 

εφαρμογή από την ΟΤΔ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των υπολοίπων δράσεων 

και τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η δράση δεν παρουσιάζει καινοτόμο χαρακτήρα ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή της σε ορεινές παραδασόβιες 

περιοχές, ωστόσο στοιχεία καινοτομίας δύναται να προκύψουν στις επιμέρους ενέργειες – επιχειρήσεις που μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της δράσης.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί   στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη 

φάση της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος αφορά κυρίως τους δασοκομικούς 

συνεταιρισμούς των ορεινών οικισμών της περιοχής παρέμβασης καθώς και κάποιες επιχειρήσεις α’ μεταποίησης 

δασοκομικών προϊόντων .  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 
 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
311 / Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 
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Λογική της παρέμβασης 
Στην περιοχή παρέμβασης το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στο πρωτογενή 

τομέα. Τα αγροτικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα 

όπως εγκατάλειψη καλλιεργειών λόγω αναδιάρθρωσης της ΚΑΠ μείωση της προστατευτικότητας των τιμών, αύξηση 

του κόστους παραγωγής, και τελικά μείωση του αγροτικού εισοδήματος. 

Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται 

στην περιοχή και ιδιαίτερα στους μικρότερους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης. 

Μέσω των δράσεων του υπομέτρου ενθαρρύνονται τα μέλη του αγροτικού νοικοκυριού  να ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα να αξιοποιήσουν δεξιότητες και γνώσεις που θα τους διασφαλίσουν εναλλακτικές και συμπληρωματικές 

πηγές εισοδήματος πλην της βασικής που είναι αυτή της αγροτική παραγωγής. Επίσης η εφαρμογή της δράσης μπορεί 

να συμβάλει στη χαλαρή έστω εμπέδωση της επιχειρηματικής συνείδησης στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής που 

έχει συνηθίσει σε μια μονοδιάστατη και εξαρτώμενη δραστηριοποίηση στον αγροτικό τομέα.  

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του ότι οι δράσεις του υπομέτρου απευθύνονται σε αγρότες, οι οποίοι από 

τη φύση τους είναι περισσότερο επιφυλακτικοί σε ανάληψη σημαντικών και διαφορετικής με το επαγγελματικό τους 

αντικείμενο πρωτοβουλιών και σύμφωνα με το ενδιαφέρον που προέκυψε κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, οι 

παρεμβάσεις θα είναι μικρής έκτασης και θα έχουν το χαρακτήρα πιλότου και οδηγού για άλλες παρόμοιες 

πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν.  

Βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια και του παρόντος υπομέτρου, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο 

της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος είναι η ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων – στοιχείων της περιοχής 

όπως αυτά θα αναδειχτούν από σχετική εμπειρογνωμοσύνη. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται  
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το παρόν υπομέτρο είναι :  

 Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράμματος – προβολή της περιοχής 

 Ενίσχυση τουριστικής υποδομής 

 Βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών και σύνδεση με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό 

 Νέα Τουριστικά προϊόντα 

 Αύξηση του δυναμικού και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της  μεταποίησης και εμπορίας των 

τοπικών προϊόντων 

 Στήριξη μονάδων παραγωγής ταυτοποιημένων προϊόντων με την περιοχή (βιοτεχν.-οικοτεχ.- χειροτεχ). 

 Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηματοδοτικά στοιχεία   

Ποσοστό (%) του Μέτρου 
  Ποσό Ποσοστό 

Συν. Κόστος Δημ. Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
890.000,00 100% 8,26%  

Δημόσια Δαπάνη  
445.000,00 50%  7,14% 

Ίδια συμμετοχή 
445.000,00 50%   

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 
Στα πλαίσια του παρόντος υπομέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

3111: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης  

3112: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

3114: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού 

της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

3115: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων  

3116: : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  
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3117: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση  

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγματοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L311-1 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 3112: Ιδρύσεις, 

επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η προτεινόμενη δράση αφορά στην ίδρυση – επέκταση  – εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών 

διανυκτέρευσης από αγρότες ή μέλη αγροτικών νοικοκυριών. Στα πλαίσια της προτεινόμενης δράσης προβλέπεται η 

υλοποίηση  παρεμβάσεων  μικρής κλίμακας δυναμικότητας 10 – 40 κλινών. Στόχος της δράσης είναι να δοθεί η 

ευκαιρία σε αγρότες της περιοχής παρέμβασης, να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν τις βασικές τους δραστηριότητες 

(γεωργία, κτηνοτροφία) με άλλες - παράλληλα ασκούμενες - στον τομέα του αγροτικού τουρισμού και ειδικότερα 

δημιουργώντας υποδομές φιλοξενίας και διανυκτέρευσης. Με την δημιουργία τέτοιου είδους υποδομών 

διανυκτέρευσης το αγροτικό νοικοκυριό δεν αναπροσανατολίζει πλήρως την παραγωγική του κατεύθυνση αλλά 

δημιουργεί μια ακόμη σημαντική πηγή εισοδήματος, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά, αξιοποιώντας το πλούσιο 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής (ειδικότερα της βορειονανατολικής πλευράς), την αυξανόμενη τάση 

των επισκεπτών και τουριστών για εμπειρίες στην αγροτική ύπαιθρο, καθώς και τη δυνατότητα να γνωρίσει στους 

επισκέπτες τοπικά (ενδεχομένως και δικά του παραγόμενα) προϊόντα, τοπικές γεύσεις και συνταγές (π.χ 

μαγειρεύοντας κάποιο μέλος της οικογένειας για τους επισκέπτες). Σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης 

και λειτουργίας των μονάδων αυτών και πάντοτε με στόχο οι παρεμβάσεις να διακρίνονται από ποιότητα, τοπική 

παραδοσιακή διάσταση, ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των υπηρεσιών θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από τη 

σχετική εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε για την κατασκευή , οργάνωση και λειτουργία των καταλύματα στα 

πλαίσια της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER+ καθώς και την επικαιροποίηση της η οποία θα γίνει στα 

πλαίσια του παρόντος προγράμματος. Τα στοιχεία αυτά θα είναι προσαρμοσμένα και θα προσδίδουν ιδιαίτερη 

έμφαση και βαρύτητα στο αγροτικό και αγροτουριστικό στοιχείο των συγκεκριμένων υποδομών διανυκτέρευσης.  

Επιπλέον βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα 

αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής. Η λογική αυτή της 

πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε επένδυση του προτεινόμενου προγράμματος καθώς αποτελεί 

βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συμβεί μέσα από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – 

μηνυμάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωματώνονται 

(ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά 

ταυτοποίησης (σήματα, μηνύματα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Κατά την εφαρμογή 

της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου 

που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L311-1 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
170.000,00 100,00% 1,58%  19,10%  

Δημόσια Δαπάνη  
85.000,00 50,00%  1,36%  19,10% 

Ίδια συμμετοχή 
85.000,00 50,00%     

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Το βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό ορεινότητας, πολύ 

πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους με πολύ υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα η οικονομική 
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δραστηριότητα έχει ως κυρίαρχο στοιχείο τη λειτουργία γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Σποραδικά 

σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος εντοπίζονται και στην νοτιοδυτική πλευρά της περιοχής παρέμβασης με 

πολιτιστική κυρίως καταβολή. Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής τουριστικού ενδιαφέροντος είναι η πολύ μικρή 

τουριστική της ανάπτυξη η οποία εντοπίζεται κυρίως σε δύο θύλακες (Άγκιστρο και περιοχή πέριξ του χιονοδρομικού 

κέντρου Λαϊλιά). Στο βορειοανατολικό αυτό τμήμα της περιοχής παρέμβασης ήδη κινείται ένα πολύ σημαντικό ρεύμα 

επισκεπτών που σήμερα δεν διανυκτερεύει κατά ανάγκη και εντός αυτής(μεγάλος αριθμός έχει ως αφετηρία την πόλη 

των Σερρών).  Μέσω της δράσης επιδιώκεται να αξιοποιηθεί το ρεύμα των επισκεπτών που ήδη κινείται στην 

περιοχή, η διάθεση του να γνωρίσει τη Σερραϊκή ύπαιθρο μέσα από τη λογική του αγροτουρισμού, δίπλα στους 

ανθρώπους της περιοχής, τις δραστηριότητες τους, τις γεύσεις, τις συνταγές και τις παραδόσεις τους. Είναι λοιπόν 

ιδιαίτερης σημασίας παρέμβαση η δημιουργία τέτοιου είδους μικρής και αγροτουριστικής κλίμακας υποδομών 

διανυκτέρευσης προκειμένου ο επισκέπτης να νιώσει τη ζεστασιά και το χαρακτήρα του τόπου και να γίνει «καλός» 

πρεσβευτής της περιοχής. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του ότι η δράση απευθύνεται σε αγρότες – μέλη 

αγροτικών νοικοκυριών, οι οποίοι από τη φύση τους είναι περισσότερο επιφυλακτικοί σε ανάληψη σημαντικών και 

διαφορετικής με το επαγγελματικό τους αντικείμενο πρωτοβουλιών, οι παρεμβάσεις θα είναι μικρής έκτασης και θα 

έχουν το χαρακτήρα πιλότου και οδηγού για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση της δυναμικότητας των υποδομών διανυκτέρευσης της περιοχής  

 Η επαφή και γνωριμία των επισκεπτών με τους ανθρώπους της περιοχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους 

 Η ενίσχυση του τοπικού τουριστικού προιόντος και η σύνδεση του με την τοπική παραγωγική παράδοση  

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμότητας της περιοχής  

 Η ενίσχυση της απασχόλησης και του εισοδήματος των αγροτικών οικογενειών της περιοχής  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,58% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

δεν είναι υψηλό καθώς οι παρεμβάσεις αυτές έχουν τον χαρακτήρα πιλότου όπως αναφέρθηκε από τους περισσότερο 

«τολμηρούς» αγρότες της περιοχής οι οποίες όμως σε ποιοτική διάσταση έχουν πολύ σημαντική σημασία σε ότι 

αφορά την εξυπηρέτηση της προτεινόμενης στρατηγικής του τοπικού προγράμματος. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο ιδιαίτερη 

βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα στα οποία συγκεντρώνονται στο 

βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής το οποίο παρουσιάζει όπως προειπώθηκε υψηλότερο τουριστικό ενδιαφέρον. 

Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» που 

ακολουθεί όπου απεικονίζεται η εναρμόνιση της τοπικής διάστασης με την σκοπιμότητα της υλοποίησης των 

δράσεων.   

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική 

εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις λοιπές δράσεις που απευθύνονται σε αγρότες ή αφορούν τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Η συνέργεια με την παρούσα δράση έγκειται στο γεγονός της 

δημιουργίας εναλλακτικών επιχειρηματικών ευκαιριών για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και τη 

συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.  

Με τις υπόλοιπες δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τον τουρισμό (ιδιωτικές ή και  δημόσιες επενδύσεις) η 

παρούσα δράση συνεργεί ώστε να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι υποδομές και η λειτουργία των παραγόντων που 

επηρεάζουν τον τομέα και τελικώς να επιτευχθεί η προώθηση του υπαίθριου τουρισμού της περιοχής 

Με τις δράσεις που αφορούν τα τοπικά προϊόντα και την τοπική παραγωγή υπάρχει συνέργεια προς την κατεύθυνση 

της δημιουργίας μιας στενότερης και αλληλένδετης σχέσης μεταξύ τουριστικού συστήματος της περιοχής με τα 

τοπικά προϊόντα που θα μπορούν να γίνονται γνωστά και να αναγνωρίζονται από τους επισκέπτες. 

Αντίστοιχα με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η 
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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.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε 

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις 

ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής 

που δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της 

πολιτιστικής ταυτοποίησης που το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Επιπλέον οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης πρέπει να πληρούν τους περιορισμούς της ΚΥΑ 

2974/2009 σχετικά με τις λειτουργικές μορφές και τις κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων που 

χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη 

φάση της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος προέρχεται κυρίως από τους ορεινούς 

οικισμούς.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L311-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
Η προτεινόμενη δράση αφορά στην ίδρυση – επέκταση  – εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής από 
αγρότες της περιοχής. Κατά κανόνα πρόκειται για μικρής κλίμακας επενδύσεις με έμφαση στην ποιότητα, την 
παραδοσιακή κουζίνα και τη προσωπική επαφή του ιδιοκτήτη με τον επισκέπτη – πελάτη. Στα πλαίσια της δράσης 
προβλέπεται να δημιουργηθούν χώροι εστίασης ή αναψυχής συνολικής δυναμικότητας 100 περίπου θέσεων. Στόχος 
της δράσης είναι να δοθεί η ευκαιρία σε αγρότες της περιοχής παρέμβασης, να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν τις 
βασικές τους δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία) με άλλες - παράλληλα ασκούμενες - στον τομέα του 
αγροτικού τουρισμού και ειδικότερα δημιουργώντας ή αναβαθμίζοντας χώρους εστίασης και αναψυχής. Σε ότι αφορά 
τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων αυτών και πάντοτε με στόχο οι παρεμβάσεις να 
διακρίνονται από ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα, ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των υπηρεσιών θα 
ληφθούν υπόψη στοιχεία από τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε για τους χώρους εστίασης στα πλαίσια 
της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER+ η οποία θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος 
προγράμματος. Επιπλέον βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των επενδύσεων που θα 
ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής. Η λογική 
αυτή της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε επένδυση του προτεινόμενου προγράμματος καθώς 
αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συμβεί μέσα από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – 
μηνυμάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται(ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία 
αυτά ταυτοποίησης(σήματα, μηνύματα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης.  
Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L311-2 

  
Ποσό  Ποσοστό 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υπομέτρου  
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Συνολικό Κόστος 
290.000,00 100,00% 2,69%  32,58%  

Δημόσια Δαπάνη  
145.000,00 50,00%  2,33%  32,58% 

Ίδια συμμετοχή 
145.000,00 50,00%     

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Σε ολόκληρη την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης απαντάται ένας μεγάλος αριθμός παραδοσιακών συνταγών αλλά 

και τοπικών ποιοτικών προϊόντων που αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις πρώτη ύλη για αυτές τις συνταγές. Αρκετά 

αγροτικά νοικοκυριά συγκεντρώνουν κατάλληλες και ικανές συνθήκες (γνώση παραδοσιακών συνταγών, ποιοτικά 

προϊόντα που παράγουν οι ίδιοι, αλλά και χωροθέτηση σε ιδιαίτερα ελκυστικά και όμορφα σημεία για έναν επισκέπτη) 

ώστε να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και παράλληλα με την κύρια ενασχόλησή τους να δημιουργήσουν 

μικρούς χώρους εστίασης και αναψυχής. Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται να αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία, να 

ενθαρρυνθούν αγρότες να δημιουργήσουν τέτοιους χώρους που θα χαρακτηρίζονται από ποιότητα και παράδοση, 

κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε γνωριμία των επισκεπτών με την παραδοσιακή κουζίνα της περιοχής, θα 

αυξήσει την τουριστική τους δαπάνη, θα παρατείνει ενδεχομένως την παραμονή τους στην περιοχή, και θα συμβάλει 

στην αύξηση του ρεύματος των επισκεπτών που ήδη καταγράφεται προς αυτή. Είναι λοιπόν ιδιαίτερης σημασίας 

τέτοιου είδους επενδύσεις προκειμένου ο επισκέπτης να νιώσει τη ζεστασιά και το χαρακτήρα του τόπου και να γίνει 

«καλός» πρεσβευτής της περιοχής. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του ότι η δράση απευθύνεται σε 

αγρότες – μέλη αγροτικών νοικοκυριών, οι οποίοι από τη φύση τους είναι περισσότερο επιφυλακτικοί σε ανάληψη 

σημαντικών και διαφορετικής με το επαγγελματικό τους αντικείμενο πρωτοβουλιών, οι παρεμβάσεις θα είναι μικρής 

έκτασης και θα έχουν το χαρακτήρα πιλότου και οδηγού για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση της δυναμικότητας των υποδομών εστίασης και αναψυχής της περιοχής  

 Η επαφή και γνωριμία των επισκεπτών με τους ανθρώπους της περιοχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους 

 Η ανάδειξη και προβολή του «άγνωστου» γαστρονομικού πλούτου της περιοχής  

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμότητας της περιοχής  

 Η ενίσχυση της απασχόλησης και του εισοδήματος των αγροτικών οικογενειών της περιοχής  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 2,69% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

δεν είναι πολύ υψηλό καθώς οι παρεμβάσεις αυτές έχουν τον χαρακτήρα πιλότου όπως αναφέρθηκε από τους 

περισσότερο «τολμηρούς» αγρότες της περιοχής, ωστόσο αποτελεί κρίσιμο μέγεθος ποιοτικά ώστε να επιτευχθεί το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η μεταβιβασιμότητα σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση της προτεινόμενης 

στρατηγικής του τοπικού προγράμματος.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο μεγαλύτερη 

βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα στα οποία συγκεντρώνονται στο 

βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής στο οποίο διασφαλίζεται επαρκέστερα-πληρέστερα ο συνδυασμός 

παραδοσιακές συνταγές - ποιοτικά προϊόντα διατροφής – σημεία ιδιαίτερης ομορφιάς για επίσκεψη. Ειδικότερα αυτή 

η βαρύτητα αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» που ακολουθεί όπου 

απεικονίζεται η εναρμόνιση της τοπικής διάστασης με την σκοπιμότητα της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης.   

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που 

ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής 

της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις λοιπές δράσεις που απευθύνονται σε αγρότες ή αφορούν τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Η συνέργεια με την παρούσα δράση έγκειται στο γεγονός της 

δημιουργίας εναλλακτικών επιχειρηματικών ευκαιριών για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και τη 
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συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.  

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τη δημιουργία τουριστικών επιχειρήσεων,  τουριστικών υποδομών 

και λοιπών παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα  συνεργούν ώστε να αναδειχτούν περιοχές της υπαίθρου ως 

τουριστικοί προορισμοί ή και να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν της υπαίθρου της περιοχής.   

Με τις δράσεις που αφορούν τα τοπικά προϊόντα και τοπική παραγωγή (και ειδικότερα με αυτά της διατροφής) καθώς 

και τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας συνεργούν ώστε όλες μαζί να συμβάλουν στην δημιουργία 

ενός γαστρονομικού και διατροφικού προφίλ της περιοχής που θα αναγνωρίζεται από ντόπιους και επισκέπτες.  

Αντίστοιχα με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν 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.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε 

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης . Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις 

κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με 

σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς 

αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής ταυτοποίησης που το πρόγραμμα στοχεύει να 

εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝΕΣΕΡ κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος προέρχεται κυρίως από τους ορεινούς 

οικισμούς.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης  
L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού 

της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
Η δράση καλύπτει ενέργειες οι οποίες δημιουργούν νέες ή βελτιώνουν υφιστάμενες δραστηριότητες επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 

μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας). Στόχος της δράσης είναι η παροχή δυνατοτήτων 

δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων από τα μέλη του αγροτικού 

νοικοκυριού. Στα πλαίσια της δράσης προβλέπονται 1 ενέργεια συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.000 Ευρώ. 

Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητας της 

περιοχής. Η λογική αυτή της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά κάθε επένδυση του προτεινόμενου προγράμματος 

καθώς αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συμβεί μέσα από την επιλογή και τυποποίηση 

σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 

ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία 

αυτά ταυτοποίησης (σήματα, μηνύματα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Κατά την 
εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Στη δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν 

αντικείμενο των δράσεων L311-1 και L311-2.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L311-4 
Ποσ

Μέ
Ποσ

Υπο
οστό (%) του 

τρου 
οστό (%) του 
μέτρου  

  

Ποσ Ποσ
Συν
Κόσ

Δη
Δα

Συν
Κόσ

Δη
Δα

ό  οστό 
. 
τος 

μ. 
πάνη 

. 
τος 

μ. 
πάνη 

Συν
80.000,00 100,00% 0,74%  8,99%  

ολικό Κόστος 
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Δη
40.000,00 50,00%  0,64%  8,99% 

μόσια Δαπάνη  

Ίδι
40.000,00 50,00%     

α συμμετοχή 
 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Το μεγάλο ποσοστό απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα και η ύπαρξη πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

στην περιοχή και ειδικότερα στο βορειοανατολικό της τμήμα, ευνοεί την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού από αγρότες. Επίσης, η διαφαινόμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης στη περιοχή και η αναζήτηση, εκ 

μέρους των τουριστών, νέων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας νέων μονάδων.  

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα της περιοχής μπορεί να προέλθει μέσα από τη διαμόρφωση 

και διάθεση ενός τουριστικού προϊόντος με χαρακτηριστικά στοιχεία ποιότητας και καινοτομίας τα οποία θα του 

προσδώσουν ένα βαθμό διαφοροποίησης και ιδιαιτερότητας. 

Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία νέων αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων, 

οικοτουρισμού, φυσιολατρικού, ιαματικού, ορεινού τουρισμού κ.λ.π.. Εντέλει με την υλοποίηση της δράσης 

επιδιώκεται: 

 Η ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισμού που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση 

 Η τόνωση της διαφορετικότητας της τοπικής τουριστικής αγοράς 

 Η δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων 

 Η αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή 

 Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε νέους τομείς της αγοράς εργασίας 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,74% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

είναι μικρό καθώς α) οι παρεμβάσεις αυτές έχουν τον χαρακτήρα πιλότου όπως αναφέρθηκε από τους περισσότερο 

«τολμηρούς» αγρότες της περιοχής, β) είναι παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και απαιτούν μικρό προϋπολογισμό. Ποιοτικά 

ωστόσο το ποσοστό αυτό αποτελεί κρίσιμο μέγεθος ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η 

μεταβιβασιμότητα σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση της προτεινόμενης στρατηγικής του τοπικού προγράμματος.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο, ιδιαίτερη 

βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα που βρίσκονται στο βορειανατολικό τμήμα 

της περιοχής στο οποίο υπάρχουν σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα 

αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» που ακολουθεί.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 

κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου 311 (Μέτρα για την 

διαφοροποίηση της αγροτική οικονομίας) συμβάλλοντας στην διαφοροποίηση των εισοδημάτων των αγροτικών 

νοικοκυριών.   

Με τις δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν και σχετίζονται με τον τουρισμό καθώς και το σχέδιο 

διατοπική συνεργασίας που αφορά τον οικοτουρισμό συνεργούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού 

προϊόντος της περιοχής και την αύξηση της επισκεψιμότητας. 

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τον πολιτισμό συνεργούν στην δημιουργία ενός πολιτιστικού προφίλ 

της περιοχής που θα αναγνωρίζεται από ντόπιους και επισκέπτες. 

Αντίστοιχα με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η 

λειτουργία της ΟΤΔ και εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρμογής όλων των 

δράσεων του προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι σε επίπεδο περιοχής δεν είναι συνηθισμένο αγρότες ή αγροτικά 

νοικοκυριά να ασκούν τέτοιου είδους ενέργειες παράλληλα με την βασική δραστηριότητα τους. Επίσης, καινοτομία 
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αποτελεί το γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε ενέργεια που πρόκειται να 

υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης. 

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις 

ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που 

δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής 

ταυτοποίησης που το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. A.E., κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη 

φάση της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος, ανέδειξε σημαντικό ενδιαφέρον.   

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 
 
 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L311-5 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
Η δράση απευθύνεται σε Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 

απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και καλύπτει ενέργειες οι οποίες δημιουργούν νέες ή 

βελτιώνουν υφιστάμενες δραστηριότητες μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης 

και βιοτεχνικών μονάδων. Στόχος της δράσης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε αγρότες  να ασκήσουν 

διαφοροποιημένες (σε σχέση με τη βασική τους) δραστηριότητες και να αποκτήσουν εναλλακτικά εισοδήματα πλην του 

αγροτικού. Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης και 

ταυτότητας της περιοχής. Η λογική αυτή της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά κάθε επένδυση του προτεινόμενου 

προγράμματος καθώς αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συμβεί μέσα από την επιλογή και 

τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής 

και θα ενσωματώνονται(ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα 

εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, μηνύματα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Κατά την 
εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L311-5 
Π

Μ
Π

Υ
οσοστό (%) του 

έτρου 
οσοστό (%) του 
πομέτρου  

 

Π Π
Σ
Κ

Δ
Δ

Σ
Κ

Δ
Δ 

οσό  οσοστό 
υν. 
όστος 

ημ. 
απάνη 

υν. 
όστος 

ημ. 
απάνη 

Σ
8 1 0,74% 

υνολικό Κόστος 
0.000,00 00,00%  8,99%  

Δ
40.000,00 50,00%  0,64%  8,99% 

ημόσια Δαπάνη  

Ί
40.000,00 50,00%     

δια συμμετοχή 
 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει μακρά παράδοση στην αγροτική οικοτεχνία χειροτεχνία και άλλες δημιουργικές 

δραστηριότητες οι οποίες ασκούνταν ή και ασκούνται στο αγροτικό νοικοκυριό χωρίς όμως αυτή η παράδοση να 

μετουσιώνεται σε οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσω της δράσης ενθαρρύνονται αγρότες  να ασκήσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα να αξιοποιήσουν δεξιότητες και γνώσεις που θα τους διασφαλίσουν εναλλακτικές και 
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συμπληρωματικές πηγές εισοδήματος πλην της βασικής που είναι αυτή της αγροτική παραγωγής. Επίσης η εφαρμογή 

της δράσης μπορεί να συμβάλει στη χαλαρή έστω εμπέδωση της επιχειρηματικής συνείδησης στον αγροτικό πληθυσμό 

της περιοχής που έχει συνηθίσει σε μια μονοδιάστατη και εξαρτώμενη δραστηριοποίηση στον αγροτικό τομέα.  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,74% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

είναι μικρό καθώς οι παρεμβάσεις αυτές έχουν τον χαρακτήρα πιλότου όπως αναφέρθηκε από τους περισσότερο 

«τολμηρούς» αγρότες της περιοχής, ωστόσο αποτελεί κρίσιμο μέγεθος ποιοτικά ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα που είναι η μεταβιβασιμότητα σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση της προτεινόμενης στρατηγικής του 

τοπικού προγράμματος.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης καθώς σε όλα τα Τοπικά 

Διαμερίσματα ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο σε απασχόληση των κατοίκων κλάδο της οικονομίας. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα στα οποία σύμφωνα με τον πίνακα 

«προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» που ακολουθεί προκύπτει ότι παρουσιάζουν εναρμόνιση με την υλοποίηση 

δράσεων στον τομέα της μεταποίησης και της παραγωγής προϊόντων.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 

κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου 311 (Μέτρα για την 

διαφοροποίηση της αγροτική οικονομίας). Η συνέργεια έγκειται στη συμβολή τους στην διαφοροποίηση των 

εισοδημάτων των αγροτικών νοικοκυριών.   

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τη δημιουργία υποδομών τουρισμού ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα 

η παρούσα δράση συνεργεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης και του εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της 

περιοχής (με στοιχεία εντοπιότητας) και την αύξηση της επισκεψιμότητας. 

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τον πολιτισμό η παρούσα δράση συνεργεί στην δημιουργία ενός 

πολιτιστικού προφίλ της περιοχής που θα αναγνωρίζεται από ντόπιους και επισκέπτες. 

Αντίστοιχα με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η 

λειτουργία της ΟΤΔ και εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρμογής όλων των 

δράσεων του προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι σε επίπεδο περιοχής δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η επιχειρηματική 

δραστηριότητα (πλην του αγροτικού τομέα) από αγρότες ή αγροτικά νοικοκυριά. Επίσης, η καινοτομία της δράσης 

έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε ενέργεια που πρόκειται να 

υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης. 

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις 

ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που 

δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής 

ταυτοποίησης που το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ., κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος, ανέδειξε σημαντικό ενδιαφέρον.   

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L311-6 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
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Η προτεινόμενη δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων πλην της γεωργίας 

από αγρότες οι οποίες συμπληρώνουν - διαφοροποιούν τις δραστηριότητες στη γεωργική τους εκμετάλλευση. Στα 

πλαίσια της δράσης προβλέπεται να ενισχυθούν  επιχειρήσεις, μικρής κλίμακας, παροχής υπηρεσιών δίνοντας έμφαση 

στο πιλοτικό χαρακτήρα αυτών, με σκοπό την μίμηση εν συνεχεία από ένα μεγαλύτερο αριθμό αγροτών και μελών 

αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής .  

Ειδικότερα ενισχύονται οι ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά 

αναφέρονται η επισκευή υποδημάτων, παντοπωλεία, δραστηριότητες κομμωτηρίων κουρείων, λιανικό εμπόριο 

οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, υπαίθριες 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, πλύσιμο – στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 

προϊόντων, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών 

λαϊκής τέχνης, δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.  Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι 

τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 

του ΠΑΑ.  Βασικό στοιχείο  της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών θα αποτελέσει όπου είναι δυνατόν βάσει του 

είδους της δραστηριότητας τους, η ενσωμάτωση στοιχείων του πολιτισμού – πολιτιστικού χαρακτήρα  της περιοχής. Η 

προσπάθεια της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε ενέργεια και αποτελεί βασική παράμετρο του τοπικού 

προγράμματος. Η επιλογή των σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση των 

πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και θα ενσωματωθούν (κατά περίπτωση) στην λειτουργία των επιχειρήσεων που 

θα ενισχυθούν, θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L311-6 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
180.000,00 100,00% 1,67%  20,22%  

Δημόσια Δαπάνη  
90.000,00 50,00%  1,44%  20,22% 

Ίδια συμμετοχή 
90.000,00 50,00%     

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης και απόκτησης εναλλακτικών 

εισοδημάτων εκτός του γεωργικού τομέα, τη βελτίωση του εισοδήματος και τη  συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού 

στην περιοχή. Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης η απασχόληση κατά κύριο λόγο  στον πρωτογενή τομέα έχει ως 

αποτέλεσμα χαμηλά εισοδήματα, εξάρτηση από επιδοτήσεις, εποχικότητα της απασχόλησης, μείωση του αγροτικού 

εισοδήματος λόγω εφαρμογής της ΚΑΠ (εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας μείωση των καλλιεργειών του βαμβακιού 

και των τεύτλων). Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των υπηρεσιών 

που προσφέρονται στην περιοχή και ιδιαίτερα στους μικρότερους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης. Για  τους 

ανωτέρω λόγους απαιτούνται παρεμβάσεις που αφορούν την επέκταση των δραστηριοτήτων του αγροτικού  

πληθυσμού  προκειμένου να αμβλυνθούν τα προαναφερόμενα προβλήματα δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και 

επιπλέον εισοδήματα για τα αγροτικά νοικοκυριά, ευκαιρίες πολυαπασχόλησης και  οικονομικής διαφοροποίησης και  

παράλληλα αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται και  της ποιότητας ζωής στη περιοχή.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

 Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου 

 Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο 

 Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  
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 Η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,44% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Η δράση αυτή όμως 

αποτελεί μόνο μέρος της προσπάθειας (σύνολο των δράσεων του υπομέτρου 311) για πολυαπασχόληση και οικονομική 

διαφοροποίηση του αγροτικού πληθυσμού  στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης και επιπλέον ο χαρακτήρας της 

δράσης είναι πιλοτικός με την έννοια της προσπάθειας για ενσωμάτωση των στοιχείων  επαναληψιμότητας και της 

μεταβιβασιμότητας ως αποτελέσματα της υλοποίησής της.    

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής καθώς όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης στο σύνολο των  Δημοτικών / Κοινοτικών   Διαμερισμάτων  ο πρωτογενής 

τομέας αποτελεί τον πρώτο σε απασχόληση των κατοίκων, κλάδο της οικονομίας.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 

κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου 311 (Μέτρα για την 

διαφοροποίηση της αγροτική οικονομίας) και τη δράση L321-1. Η συνέργεια έγκειται στη συμβολή τους στην 

διαφοροποίηση των εισοδημάτων των αγροτικών νοικοκυριών και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων στην 

που θα συμβάλει στη συγκράτηση του πληθυσμού στην  ύπαιθρο.   

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τη δημιουργία υποδομών τουρισμού ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα 

η παρούσα δράση συνεργεί προς την κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναβαθμίζοντας το 

«συνολικό» τουριστικό προϊόν – υπηρεσίες που προσφέρονται στην περιοχή.  

Με τις δράσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ή κοινωνικών – πολιτιστικών υπηρεσιών συνεργεί προωθώντας το 

πολιτιστικό στοιχείο και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στην περιοχή.   

Αντίστοιχα με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η 

λειτουργία της ΟΤΔ και εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρμογής όλων των 

δράσεων του προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε 

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις 

ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που 

δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής 

ταυτοποίησης που το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που επιδείχθηκε κατά την φάση της διαβούλευσης και τον σχεδιασμό του προγράμματος με 

τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμός όσον αφορά την συγκεκριμένη δράση υπήρξε ιδιαίτερα ζωηρό από το σύνολο 

σχεδόν των Δήμων / Κοινοτήτων της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης καθώς μπορεί να περιλάβει ένα ευρύ φάσμα 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.   

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L311-7 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
Η προτεινόμενη δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων (ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) από 
αγρότες με αντικείμενο την παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται η παραγωγή 
ζαχαρωδών από φρούτα και λαχανικά, αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή φρυγανιών 
μπισκότων και διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή κακάου σοκολάτας και ζαχαρωτών, παραγωγή 
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μακαρονιών λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, επεξεργασία τσαγιού και καφέ, παραγωγή άλλων 
ειδών διατροφής μ.α.κ. (μη αναγραφόμενης κατηγορίας). Οι παρεμβάσεις θα αφορούν  επιχειρήσεις  μικρής κλίμακας με 
έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Ο όρος ποιότητα αναφέρεται στην οργάνωση λειτουργία και 
εξοπλισμό των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν και οι οποίες  θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προδιαγραφές της 
εμπειρογνωμοσύνης «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης Σερρών» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Τ.Π. 
LEADER+ N. Σερρών και θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος.  Κατά την εφαρμογή της δράσης 
θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  
Στόχο της δράσης αποτελεί η  παροχή της δυνατότητας απόκτησης εναλλακτικών – συμπληρωματικών εισοδημάτων από 
τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής και η επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση στις εστίες τους, αξιοποιώντας τις  
πρώτες ύλες και τα προϊόντα που παράγονται  στην περιοχή . 

Βασικό στοιχείο  της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών θα αποτελέσει όπου είναι δυνατόν βάση του είδους της 

δραστηριότητας τους, η ενσωμάτωση στοιχείων του πολιτισμού – πολιτιστικού χαρακτήρα  της περιοχής. Η προσπάθεια 

της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε ενέργεια του τοπικού προγράμματος και  αποτελεί βασική 

παράμετρο της στρατηγικής του. Η επιλογή των σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν για την 

ταυτοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και θα ενσωματωθούν (κατά περίπτωση) στην λειτουργία των 

επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν, θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης.  

Στη δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο της δράσης L123 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L311-7 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
90.000,00 100,00% 0,84%   10,11%   

Δημόσια Δαπάνη  
45.000,00 50,00%   0,72%   10,11% 

Ίδια συμμετοχή 
45.000,00 50,00%         

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης  το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στο 

πρωτογενή τομέα. Τα αγροτικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς  επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση του 

αγροτικού τομέα όπως εγκατάλειψη καλλιεργειών λόγω αναδιάρθρωσης της ΚΑΠ μείωση της προστατευτικότητας των 

τιμών, αύξηση του κόστους παραγωγής, και τελικά μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Επιπλέον στην περιοχή 

καταγράφεται σημαντικός αριθμός τοπικών ειδών διατροφής όπως ζυμαρικά, γλυκίσματα, είδη αρτοποιίας, αλκοολούχα 

ποτά, σαλάτες κα., παρασκευαστές των οποίων πολλές φορές  για τις ανάγκες των αγροτικών νοικοκυριών είναι μέλη 

αυτών. Μέσω της δράσης επιδιώκεται η ενεργοποίηση – επιχειρηματική δραστηριοποίηση αγροτών και μελών του 

αγροτικού νοικοκυριού με σκοπό την δημιουργία επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής (μετά την α΄ μεταποίηση). Η 

δραστηριοποίηση αυτή   μέσω της δυνατότητας που δίνεται από την συγκεκριμένη δράση  σε ένα τομέα διαφορετικό από 

την αγροτική παραγωγή  θα συμβάλει στην διασφάλιση περισσοτέρων  πηγών εισόδων των αγροτικών νοικοκυριών 

προσφέροντας εναλλακτικά εισοδήματα εκτός του πρωτογενή τομέα.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

 Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών νοικοκυριών και  της υπαίθρου 

 Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  

 Η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών  

 Η αξιοποίηση των ενδογενών πόρων της περιοχής  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,72% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Το κύριο στοιχείο στη 
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λογική της χρηματοδοτικής βαρύτητας της δράσης είναι η επιχειρηματική ενεργοποίηση των πλέον δραστήριων αγροτών 

ή μελών των αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής. Οι ωφέλειες από την συγκεκριμένη δράση θα είναι πολλαπλασιαστικές 

καθώς οι ενέργειες της  θα αποτελέσουν οδηγό – πιλότο για  την παρακίνηση – μίμηση, από άλλους αγρότες ή μέλη 

αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής,  λιγότερο ώριμους  επιχειρηματικά.   

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία 

της υφιστάμενης κατάστασης στο σύνολο των  Δημοτικών  Διαμερισμάτων  ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πρώτο σε 

απασχόληση των κατοίκων. Μεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης όμως  δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα 

στο νότιο – νοτιοδυτικό  τμήμα της περιοχής όπως αποτυπώνεται σε σχετικό πίνακα όπου απεικονίζεται γεωγραφικά η 

τοπική διάσταση της στρατηγικής του σχεδίου και στο οποίο τμήμα της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης η ένταση 

της άσκησης της αγροτικής δραστηριότητας και παραγωγής πρώτων υλών είναι μεγαλύτερη.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 

κατά κύρια ή μερική απασχόληση  κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί 

εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου 311 (Μέρα για την 

διαφοροποίηση της αγροτική οικονομίας) που αφορά τη συμβολή τους στην διαφοροποίηση των εισοδημάτων των 

αγροτικών νοικοκυριών.   

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται γενικότερα  με τα τοπικά προϊόντα και την τοπική παραγωγή  (οικοτεχνία, 

βιοτεχνία κλπ) καθώς και με τα σχέδια διατοπική και διακρατικής συνεργασίας η παρούσα δράση συνεργεί προς την 

κατεύθυνση που αφορά τη δημιουργία ενός γαστρονομικού και διατροφικού προφίλ της περιοχής που θα αναγνωρίζεται 

από τους επισκέπτες και κατοίκους.   

Με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η λειτουργία της 

ΟΤΔ και εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρμογής όλων των δράσεων του 

προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής. 

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε 

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις 

ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που 

δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής 

ταυτοποίησης που το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε κατά την φάση της διαβούλευσης και τον σχεδιασμό του προγράμματος με 

τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό  όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση προήλθε κυρίως από τα πεδινά τοπικά 

διαμερίσματα  της προτεινόμενης περιοχής.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων :   1 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
312 / Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων  

Λογική της παρέμβασης 
Στην περιοχή παρέμβασης, ο μεταποιητικός τομέας χαρακτηρίζεται από 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.  
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Στον τομέα μέσω του υπομέτρου επιδιώκεται η εισαγωγή τεχνογνωσίας και η δημιουργία επιχειρήσεων ικανών να 

ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού παράγοντας και διαθέτοντας ποιοτικά προϊόντα – προϊόντα 

διαφοροποιημένα σε σχέση με τον ανταγωνισμό ως προς το γεγονός της ταυτοποίησης τους και της ενσωμάτωσης 

στοιχείων της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής σε αυτά. Παράλληλα δύναται να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις 

για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα συμβάλλουν στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο του υπομέτρου είναι η δυνατότητα που δίδεται στις επιχειρήσεις της περιοχής για τη σύναψη 

συνεργασιών, μέσω της δικτύωσης.  

Επίσης, η επιχειρηματική δραστηριοποίηση 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 που θα αξιοποιούν μέσω της μεταποίησης 

τα τοπικά παραγωγικά πλεονεκτήματα.  

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης η δραστηριοποίηση των κατοίκων της περιοχής, για τις ενέργειες του υπομέτρου, 

ήταν μεγάλη γεγονός που αποτυπώνεται στη χρηματοδοτική βαρύτητα που δόθηκε στο υπομέτρο η οποία ανέρχεται σε 

25,35% του Συνολικού Κόστους του Μέτρου.  

Βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια και του παρόντος υπομέτρου, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο 

της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος είναι η ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων – στοιχείων της περιοχής 

όπως αυτά θα αναδειχτούν από σχετική εμπειρογνωμοσύνη. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται  
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το παρόν υπομέτρο είναι :  

 Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράμματος – προβολή της περιοχής 

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

 Στήριξη μονάδων παραγωγής ταυτοποιημένων προϊόντων με την περιοχή (βιοτεχν.-οικοτεχ.- χειροτεχ). 
 Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηματοδοτικά στοιχεία   

Ποσοστό (%) του Μέτρου 
  Ποσό Ποσοστό 

Συν. Κόστος Δημ. Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
2.730.000,00 100% 25,35%  

Δημόσια Δαπάνη  
1.365.000,00 50%  21,91% 

Ίδια συμμετοχή 
1.365.000,00 50%   

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 
Στα πλαίσια του παρόντος υπομέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

Δράση L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων  

Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Δράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ 

μεταποίηση 

Δράση L312-4: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 

επιχείρησης 

Δράση L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγματοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L312-1 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
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Η δράση αφορά στη δημιουργία ή βελτίωση βιοτεχνικών μονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους με βάση ταξινόμηση 
ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόμενων τομέων της προκήρυξης) από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα (εκτός από μέλη του αγροτικού νοικοκυριού) κατοίκους ή μη της περιοχής παρέμβασης. Στα πλαίσια της 
δράσης προβλέπεται η υλοποίηση 5 επενδυτικών σχεδίων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.060.000 Ευρώ. 
Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της 
περιοχής. Η λογική αυτή της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά κάθε επένδυση του προτεινόμενου προγράμματος 
καθώς αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συμβεί μέσα από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων 
– μηνυμάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα 
ενσωματώνονται(ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία 
αυτά ταυτοποίησης (σήματα, μηνύματα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Κατά την εφαρμογή 
της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου 
που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L312-1 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
1.060.000,00 100,00% 9,84%   38,83%   

Δημόσια Δαπάνη  
530.000,00 50,00%   8,51%   38,83% 

Ίδια συμμετοχή 
530.000,00 50,00%         

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στην περιοχή παρέμβασης και ειδικότερα στο νοτιοδυτικό της τμήμα παράγονται προϊόντα τα οποία όμως δεν υφίστανται 

ιδιαίτερη μεταποίηση – τυποποίηση. Είναι σημαντικό τα προϊόντα αυτά να δεχτούν μια πιο εξειδικευμένη επεξεργασία 

ώστε να αποκτήσουν και μεγαλύτερη τελική αξία.  

Επίσης οι περισσότερες βιοτεχνικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης έχουν την μορφή της 

οικογενειακής επιχείρησης.  

Στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει τη μεταποιητική – βιοτεχνική δραστηριότητα στην περιοχή (δραστηριότητα που 

όπως φαίνεται και από την οικονομική ανάλυση της περιοχής έχει χαμηλή συμμετοχή στο ΑΕΠ), να ενθαρρύνει 

πρωτοβουλίες των κατοίκων που έχουν επιχειρηματικό πνεύμα προς την κατεύθυνση ανάληψης επενδυτικών σχεδίων 

που θα αξιοποιούν μέσω της μεταποίησης τα τοπικά παραγωγικά πλεονεκτήματα.  

Ειδικότερα η δράση :  

 Θα αξιοποιήσει τα τοπικά παραγωγικά χαρακτηριστικά, παράγοντας προϊόντα με υψηλή τελική αξία θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 

 Θα συμβάλει έστω και σε μικρό βαθμό στη στροφή του παραγωγικού συστήματος που σήμερα είναι σημαντικά 

εξαρτώμενο από τον πρωτογενή τομέα.  

 Θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και του οικογενειακού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής 
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 9,84% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

αρκετά υψηλό καθώς η περιοχή διαθέτει βιοτεχνική παράδοση η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και να προσανατολιστεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε ν’ αξιοποιηθούν και να προωθηθούν νέα προϊόντα προσαρμοσμένα στη ζήτηση και τον ανταγωνισμό.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης καθώς σε όλα τα Τοπικά 

Διαμερίσματα ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει υστέρηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται 

στα τοπικά διαμερίσματα στα οποία σύμφωνα με τον πίνακα «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» προκύπτει ότι 

παρουσιάζουν απόλυτη εναρμόνιση με την υλοποίηση δράσεων στον τομέα της μεταποίησης και της παραγωγής 

προϊόντων.  

Δικαιούχοι της δράσης  
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Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311) που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν 

(ΕΚ) 800/2008.   

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με την μεταποίηση καθώς και 

με το σχέδιο διακρατικής συνεργασίας καθώς  συνεργούν στη μερική στροφή του παραγωγικού συστήματος που σήμερα 

εξαρτάται σημαντικά από τον πρωτογενή τομέα.  

Με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η λειτουργία της 

ΟΤΔ και εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρμογής όλων των δράσεων του 

προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – Προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε 

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις 

ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που 

δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής 

ταυτοποίησης που το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝΕΣΕΡ κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση της 

προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος ήταν ιδιαίτερα έντονο. Το ενδιαφέρον αυτό 

αναμένεται ν’ αυξηθεί προϊόντος του χρόνου.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 5 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η προτεινόμενη δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του 

Μέτρου 311 (συγκεκριμένα εκτός προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική 

απασχόληση τη στιγμή υποβολής της αίτησης). Ειδικότερα ενισχύονται οι ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται : η  επισκευή υποδημάτων, παντοπωλεία δραστηριότητες 

κομμωτηρίων κουρείων, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και 

συναφείς δραστηριότητες, υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, πλύσιμο – στεγνό καθάρισμα 

κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, λιανικό εμπόριο 

αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.   
Βασικό στοιχείο  της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών θα αποτελέσει όπου είναι δυνατόν βάσει του είδους της 
δραστηριότητας τους, η ενσωμάτωση στοιχείων του πολιτισμού – πολιτιστικού χαρακτήρα  της περιοχής. Η προσπάθεια 
της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε ενέργεια και αποτελεί βασική παράμετρο του τοπικού 
προγράμματος. Η επιλογή των σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση των 
πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και θα ενσωματωθούν (κατά περίπτωση) στην λειτουργία των επιχειρήσεων που θα 
ενισχυθούν, θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, 
οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 
του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L312-2 

  

Πο Πο
Πο

Μέ
Πο

Υπσό  σοστό 
σοστό (%) του 

τρου 
σοστό (%) του 
ομέτρου  
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Συ
Κό

Δη
Δα

Συ
Κό

Δη
Δα

ν. 
στος 

μ. 
πάνη 

ν. 
στος 

μ. 
πάνη 

Συ
890.000,00 100,00% 8,26% 

νολικό Κόστος 
  32,60%   

Δη
445.000,00 50,00%   7,14%   32,60% 

μόσια Δαπάνη  

Ίδ
445.000,00 50,00% 

ια συμμετοχή 
        

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στο τομέα της παροχής υπηρεσιών στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης και ιδιαίτερα στα μικρότερα δημοτικά /κοινοτικά 

διαμερίσματα διαπιστώνονται ελλείψεις που αφορούν τόσο το εύρος των υπηρεσιών όσο και την ποιοτική και ποσοτική 

τους επάρκεια. Επιπλέον οι επιχειρηματικές προσπάθειες κυρίως στο τομέα αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους κατοίκους της περιοχής κρίνονται υποτονικές.  

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κατοίκους και μη της περιοχής να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά 

στο τομέα της παροχής υπηρεσιών και αναπτύσσοντας οικονομικές  δραστηριότητες  εκτός του πρωτογενή τομέα 

δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης και  παράλληλα να συμβάλουν ώστε να βελτιωθεί η  ποιότητα ζωής των 

κατοίκων. Η προοπτική αυτή θα καταστήσει την περιοχή περισσότερη ελκυστική για  παραμονή των κατοίκων και την 

εγκατάσταση νέων σε αυτή.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

 Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  

 Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου 

 Η Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο 

 Η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 7,14% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.  Το σημαντικό ύψος της 

χρηματοδοτικής βαρύτητας συναρτάται με τις ανάγκες της περιοχής και το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον σχεδόν από 

κάθε δήμο / κοινότητα της περιοχής. Η χωρική διασπορά καλών επιχειρηματικών πρακτικών προς άλλους που θα 

θελήσουν να μιμηθούν και να ακολουθήσουν .     

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής καθώς ελλείψεις που αφορούν το εύρος 

των υπηρεσιών  που προσφέρονται αλλά και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια αυτών διαπιστώνονται  στο σύνολο της 

περιοχής. Επιπλέον η ανάγκη για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων εκτός του 

πρωτογενή τομέα διαπιστώνεται στο σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311) που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν 

(ΕΚ) 800/2008.   

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος που αφορούν την  ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας των κατοίκων της υπαίθρου είτε μέσω της δημιουργία και εκσυγχρονισμού μικρών επιχειρήσεων 

είτε μέσα από τη διαδικασία δικτύωσης.   

Με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων υπάρχει συνέργεια 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. 

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε ενέργεια 

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις 

ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που 

δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής 
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ταυτοποίησης που το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.     

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε  κατά την  φάση της διαβούλευσης και το σχεδιασμό του προγράμματος με 

τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό  όσον αφορά την συγκεκριμένη δράση υπήρξε ιδιαίτερα έντονο από το σύνολο της 

προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.   

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων :   5 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L312-3 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση  

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων (ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 (συγκεκριμένα εκτός μελών του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα 

εκτός προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση τη στιγμή 

υποβολής της αίτησης) με αντικείμενο την παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται : παραγωγή ζαχαρωδών από φρούτα και λαχανικά, αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, 

παραγωγή φρυγανιών μπισκότων και διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή κακάου σοκολάτας και 

ζαχαρωτών, παραγωγή μακαρονιών λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, επεξεργασία τσαγιού και 

καφέ, παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. (μη αναγραφόμενης κατηγορίας). Οι παρεμβάσεις θα αφορούν 

επιχειρήσεις μικρής κλίμακας με έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Ο όρος ποιότητα αναφέρεται στην 

οργάνωση λειτουργία και εξοπλισμό των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν και οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις προδιαγραφές της εμπειρογνωμοσύνης «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» που 

εκπονήθηκε στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+ N. Σερρών και θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του 

παρόντος προγράμματος καθώς και στην εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής.  

Στόχο της δράσης αποτελεί 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. 
Βασικό στοιχείο  της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών θα αποτελέσει όπου είναι δυνατόν βάση του είδους της 
δραστηριότητας τους, η ενσωμάτωση στοιχείων του πολιτισμού – πολιτιστικού χαρακτήρα  της περιοχής. Η προσπάθεια 
της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε ενέργεια του τοπικού προγράμματος και  αποτελεί βασική 
παράμετρο της στρατηγικής του. Η επιλογή των σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν για την 
ταυτοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και θα ενσωματωθούν (κατά περίπτωση) στην λειτουργία των 
επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν, θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης.  
Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  Στη δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που 
αποτελούν αντικείμενο της δράση L123. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L312-3 
Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 
Ποσοστό (%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
600.000,00 100,00% 5,57%   21,98%   

Δημόσια Δαπάνη  
300.000,00 50,00%   4,82%   21,98% 

Ίδια συμμετοχή 
300.000,00 50,00%         

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στην περιοχή παρέμβασης ο μεταποιητικός τομέας χαρακτηρίζεται από μέτρια βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα, 
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υπάρχουν σχετικά λίγες μεγάλες και σύγχρονα οργανωμένες μονάδες επεξεργασίας – παραγωγής ειδών διατροφής, ενώ 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε  είδη διατροφής της τοπικής γαστρονομίας όπως ζυμαρικά, γλυκίσματα, είδη αρτοποιίας, 

αλκοολούχα ποτά, σαλάτες κα.,  

Στον τομέα αυτό ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων οικογενειακού τύπου συναντούν δυσκολίες καθώς 

κυριαρχεί η έλλειψη τεχνογνωσίας σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, διοίκησης,  διακίνησης, προώθησης - εμπορίας των 

προϊόντων.  Μέσω της δράσης επιδιώκεται η εισαγωγή τεχνογνωσίας και η δημιουργία επιχειρήσεων ικανών να 

ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού παράγοντας και διαθέτοντας ποιοτικά προϊόντα της περιοχής. Η 

επιχειρηματική δραστηριοποίηση μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα συμβάλει στην διαφοροποίηση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων στη περιοχή  σε τομείς εκτός του γεωργικού  τομέα.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  

 Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής εκτός του 

γεωργικού τομέα  

 Η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών  

 Η αξιοποίηση των ενδογενών πόρων της περιοχής  

 Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 4,82% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

αρκετά υψηλό και συναρτάται με το μέγεθος των αναγκών και του επενδυτικού ενδιαφέροντος που παρατηρείται. Ο 

αριθμός και η διασπορά των ενισχυόμενων επενδύσεων δίνει την δυνατότητα σημειακών παρεμβάσεων σχεδόν σε κάθε 

δήμο της προτεινόμενης περιοχής. Με τον τρόπο αυτό κάθε παρέμβαση μπορεί να λειτουργήσει ως καλή επιχειρηματική 

πρακτική για άλλους που θα θελήσουν να τους μιμηθούν και να τους ακολουθήσουν. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία 

της υφιστάμενης κατάστασης στο σύνολο των  Τοπικών  Διαμερισμάτων της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης  

διαπιστώνεται μεγάλη ποικιλία σε είδη  διατροφής της τοπικής γαστρονομίας και παράλληλα ελλείψεις στη  μεταποίηση. 

Μεγαλύτερη βαρύτητα  για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα πεδινά τοπικά διαμερίσματα στο νότιο – νοτιοδυτικό 

κομμάτι της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης στο οποίο η ένταση της άσκησης  της αγροτικής δραστηριότητας είναι 

μεγαλύτερη με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων και πρώτων υλών, στοιχείο το οποίο  αποτυπώνεται 

στον σχετικό πίνακα  «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» . 

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311) που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν 

(ΕΚ) 800/2008.   

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια  με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου 312 (Στήριξη της δημιουργίας και 

ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων) συμβάλλοντας στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας την δημιουργία θέσεων απασχόλησης εκτός του 

πρωτογενή τομέα.   

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα διατροφής και την τοπική παραγωγή  καθώς και τα 

σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας η παρούσα δράση συνεργεί προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός 

γαστρονομικού και διατροφικού προφίλ της περιοχής που θα αναγνωρίζεται από τους επισκέπτες και τους κατοίκους  

Αντίστοιχα με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η 

λειτουργία της ΟΤΔ και εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρμογής όλων των 

δράσεων του προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε ενέργεια 

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις 

ειδικής εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που 
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δύναται να αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής 

ταυτοποίησης που το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε για τη συγκεκριμένη δράση κατά την  φάση της διαβούλευσης και 

σχεδιασμού του προγράμματος με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό  υπήρξε ιδιαίτερα έντονο από το σύνολο σχεδόν 

των Δήμων και Κοινοτήτων της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 4 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L312-4 : Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
Η προτεινόμενη δράση αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μικρού 
μεγέθους επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών. Στα πλαίσια 
της προτεινόμενης δράσης προβλέπεται να υλοποιηθεί κάποια επένδυση αξιοποίησης ανανεώσιμών πηγών ενέργειας κυρίως 
μέσω της εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων. Στόχος της δράσης είναι η εισαγωγή στη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων 
καινοτόμων πρακτικών σε ότι αφορά την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και η εξοικείωσή τους με πρακτικές 
φιλικές και θετικές για το περιβάλλον. Η υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης οδηγεί σε μείωση του ενεργειακού κόστους της 
επιχείρησης και της εξασφαλίζει σχετική αυτονόμηση από το δίκτυο της ΔΕΗ. Στα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια η 
παραγόμενη ισχύς θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μικρή 
επιχείρηση χρειάζεται για τη λειτουργία της εγκατεστημένη ισχύ περίπου 25 – 30 KW, γίνεται αντιληπτό ότι μια τέτοιου 
είδους επένδυση σχεδόν απαλλάσσει την επιχείρηση από το ενεργειακό της κόστος.  
Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L312-4 
Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 
Ποσοστό (%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συν. 
Κόστος 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
60.000,00 100,00% 0,56%   2,20%   

Δημόσια Δαπάνη  
30.000,00 50,00%   0,48%   2,20% 

Ίδια συμμετοχή 
30.000,00 50,00%         

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Η χώρα μας αλλά και η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος ειδικότερα, διαθέτει πλούσιο δυναμικό σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αιολική, ηλιακή. Γεωθερμία, κλπ). Ωστόσο η αξιοποίησή τους είναι ακόμη χαμηλή με 

αποτέλεσμα να καταγράφεται σημαντικό έλλειμμα στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, αλλά και σημαντικές επιβαρύνσεις 

και επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Την τελευταία 5ετία παρατηρείται ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα 

ωστόσο υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση από το στόχο του να παράγει η χώρα το 20% της συνολικής καταναλισκόμενης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αδιαφορία των Ελλήνων και 

ειδικότερα των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης να «δοκιμάσουν» να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι 

για επιχειρηματικούς αποκλειστικά σκοπούς (ως παραγωγοί και μεταπωλητές ενέργειας) αλλά για ίδια κατανάλωση.  

Σκοπός της δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους περισσότερο ώριμους και πρωτοπόρους επιχειρηματίες της περιοχής 

παρέμβασης να εισάγουν στην παραγωγική τους διαδικασία πρακτικές αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να 

γίνουν πρότυπα και παραδείγματα για άλλους που θα τους ακολουθήσουν. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται έστω και σε 

μικρό βαθμό μια επιχειρηματική κουλτούρα η οποία συνδυάζει την φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση με το οικονομικό 

όφελος(δραστική μείωση του κόστους ενέργειας με σχεδόν πλήρη ενεργειακή απεξάρτηση).  
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Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,56% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

μικρό καθώς αφενός μεν, το είδος των επενδυτικών σχεδίων είναι μικρής κλίμακας και μικρού κόστους, αφετέρου δε, οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις έχουν πιλοτικό χαρακτήρα για την περιοχή, υλοποιούμενες από τους περισσότερο και πιο 

έτοιμους επιχειρηματίες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα γίνουν πρότυπα για άλλους που θα τους ακολουθήσουν.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο μεγαλύτερη 

βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής όπου συγκεντρώνονται περισσότερες σε 

αριθμό και ποικιλία επιχειρήσεων. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται σε σχετικό  πίνακα «προτεινόμενης 

χωροθέτησης επενδύσεων» όπου απεικονίζεται η εναρμόνιση της χωρικής διάστασης με τις δράσεις.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311) που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις  αξιοποίησης – μεταποίησης – τυποποίησης των τοπικών 

προϊόντων συνεργούν ώστε να ξεκινήσει να γίνεται αντιληπτό στη συνείδηση των επιχειρηματιών ότι  ταυτόχρονα με την 

ποιότητα την προβολή και τη διαφοροποίηση στην παραγωγή, ανταγωνιστικό στοιχείο στην επιχειρηματική λειτουργία 

μπορεί να αποτελεί και η αξιοποίηση φυσικών πόρων κάτι που συμβάλει παράλληλα στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος.   

Με τις δράσεις προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος συνεργούν ώστε να μειωθούν πιέσεις στο φυσικό 

περιβάλλον και να ενισχυθεί η φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση του πληθυσμού της περιοχής 

Τέλος με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων η συνέργεια έγκειται 

στο γεγονός ότι 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 

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Σε επίπεδο περιοχής παρέμβασης η δράση είναι καινοτόμος καθώς τέτοιου είδους επενδύσεις δεν έχουν υλοποιηθεί στην 

περιοχή. Η καινοτομία της δράσης προκύπτει από τη φύση της και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή της.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. α.ε.  ήταν υψηλό και   αναμένεται να αυξηθεί προϊόντος του 

χρόνου.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER +, στα πλαίσια του 

οποίου τέθηκαν τα θεμέλια για την δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, προκύπτει ότι τα βασικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης είναι η έλλειψη κατάλληλων εργαλείων 

προώθησης πωλήσεων, η δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές, η έλλειψη προτύπων και συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας. Σε ότι αφορά τις δυσκολίες που διαπιστώθηκαν  κατά την υλοποίηση των δράσεων της δικτύωσης είναι : 

έλλειμμα επιχειρηματικής κουλτούρας, δυσκολία κατανόησης και αποδοχής από πλευράς των επιχειρηματιών της έννοιας και 

του οφέλους της δικτύωσης,  δυσκολία συνεννόησης και συγκερασμού απόψεων προς κοινή δράση, επιμέρους προβλήματα 

που συνδέονται με τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν κάθε επιμέρους περιοχή και κλάδο. Με βασικό άξονα τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και αξιοποιώντας την εμπειρία  της προηγούμενης περιόδου, η προτεινόμενη 

δράση αφορά την ενίσχυση ενεργειών και τη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν στην καθιέρωση και αποδοχή 

Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.  
Για την αποτελεσματική υλοποίηση των ενεργειών δικτύωσης των επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί ειδική μελέτη – 
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οδηγός η οποία θα καταδείξει τον τρόπο για τη μετεξέλιξη δικτύων επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. 
Απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης είναι η καταγραφή των επιχειρηματικών κλάδων της περιοχής οι 
οποίοι πληρούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις δημιουργίας ενός cluster/Δικτύου, που είναι η γεωγραφική συγκέντρωση και 
η κλαδική εξειδίκευση. Η επόμενη ενέργεια είναι η αποτύπωση των σχέσεων που διαμορφώνονται μεταξύ των 
επιχειρήσεων, αν δηλαδή υπάρχουν ή διαμορφώνονται σχέσεις εισροών – εκροών, εάν οι σχέσεις είναι ανταγωνιστικές ή 
υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των δραστηριοτήτων  του συγκεκριμένου επιχειρηματικού κλάδου με άλλες ομάδες 
επιχειρήσεων (συμπληρωματικά δίκτυα). Στο στάδιο αυτό ουσιαστικά θα καταγραφεί η ύπαρξη σχέσεων αλληλεξάρτησης 
και επικοινωνίας που αποτελεί βασική προϋπόθεση λειτουργίας ενός δικτύου. Η επόμενη και πολύ σημαντική ενέργεια είναι 
η καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και η μελέτη των προοπτικών αντιμετώπισης τους μέσω της 
διαμόρφωσης σχεδίων κοινής δράσης. Στα πλαίσια της δράσης ενισχύεται η σύνταξη ολοκληρωμένου Marketing plan, η 
δημιουργία προωθητικών εντύπων, η δημιουργία κοινής ιστοσελίδας, η συμμετοχή σε εκθέσεις, η δημιουργία ενός κοινού 
σήματος που θα χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη του δικτύου κλπ.  
Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L312-5 
Πο

Μέ
Πο

Υπ
σοστό (%) του 

τρου 
σοστό (%) του 
ομέτρου  

  

Πο Πο
Συ
Κό

Δη
Δα

Συ
Κό

Δη
Δα

σό  σοστό 
ν. 
στος 

μ. 
πάνη 

ν. 
στος 

μ. 
πάνη 

Συ
120.000,00 100,00% 1,11%   4,40%   

νολικό Κόστος 

Δη
60.000,00 50,00%   4,40%   0,96% 

μόσια Δαπάνη  

Ίδ
60.000,00 50,00%         ια συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται καταρχήν, η διατήρηση και ενίσχυση του ευνοϊκού περιβάλλοντος που έχει 

διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη περίοδο, για την κατανόηση / αποδοχή της έννοιας και των ωφελειών της δικτύωσης. 

Στόχος είναι να κινητοποιηθούν  ακόμη περισσότερες  επιχειρήσεις και οι φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

αναγκαιότητα της ενέργειες είναι ακόμη μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη κανείς ότι τα οφέλη της δικτύωσης γίνονται ορατά 

συνήθως σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει  υπάρχει ο κίνδυνος της ατονίας και εγκατάλειψης της προσπάθειας 

που θεμελιώθηκε στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+. Η συγκεκριμένη δράση σε συνδυασμό με την υποδομή 

που έχει δημιουργηθεί κατά την Γ’  προγραμματική περίοδο εκτιμάται ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην μετάβαση στο 

επόμενο επίπεδο που είναι η δημιουργία και η τήρηση ενιαίων προτύπων ποιότητας για τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις, η 

εισαγωγή μεθόδων και διαδικασιών τυποποίησης προϊόντων και διαχείρισης ποιότητας για τις μεταποιητικές μονάδες κλπ. 

Επίσης μέσω της δράσης επιδιώκεται, η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα εξασφαλίσουν τη διαρκή και 

αποτελεσματική λειτουργία  των δικτύων και μετά το τέλος της χρηματοδότησής τους.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται :  

 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων 

 Η δημιουργία οικονομιών κλίμακος σε ενέργειες που απαιτούν υψηλό κόστος αλλά   οδηγού στην βελτίωση της 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και διευκολύνουν την πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές.  

 Η ενίσχυση της θέσης των επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης συλλογικών δράσεων προώθησης και προβολής 

 Η δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων.  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,11% του Συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό είναι 

καλύπτει τις απαιτήσεις υλοποίησης της δράσης καθώς η φύση των ενεργειών που απαιτούνται δεν απαιτεί μεγάλο κόστος.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311) που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008.   
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Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με όλες τις δράσεις που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες έγκειται 

στο γεγονός ότι η δικτύωση συνεργεί σε μέγιστο βαθμό προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην 

περιοχή και τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης λειτουργίας τους, με την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την αύξηση της 

εξωστρέφειας αυτών  

Παράλληλα με τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας η συνέργεια της δράσης έγκειται στο γεγονός της 

ανάπτυξης συνεργασιών ομοειδών ή συμπληρωματικών  επιχειρήσεων ή φορέων για την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας, 

την ενδυνάμωση της τοπικής εταιρικής σχέσης και εν τέλει την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής.  

Τέλος με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν η συνέργεια 

έγκειται στο γεγονός ότι 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. 

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η δικτύωση των επιχειρήσεων από τη φύση της είναι μια καινοτόμα ενέργεια κυρίως για τους επιχειρηματίες της υπαίθρου. 

Το γεγονός όμως ότι η δικτύωση των επιχειρήσεων θα διέπεται από την υλοποίηση μίας ενιαίας και ολοκληρωμένης 

πρότασης ανάδειξης της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς συνδέοντάς την με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία 

και πάντα σε απόλυτη συνάφεια με τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής και τα προϊόντα προσδίδει έναν ιδιαίτερα 

καινοτόμο χαρακτήρα στην δράση. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. α.ε. κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος προήλθε από 4 δίκτυα επιχειρήσεων της περιοχής. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
313 / Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Λογική της παρέμβασης 
Το βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό ορεινότητας, πολύ πλούσιους 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που δημιουργούν υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον. Σποραδικά σημεία τουριστικού 

ενδιαφέροντος εντοπίζονται και στην νοτιοδυτική πλευρά της περιοχής παρέμβασης με πολιτιστική κυρίως καταβολή. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της περιοχής, είναι η μικρή τουριστική της ανάπτυξη η οποία εντοπίζεται κυρίως σε δύο 

θύλακες (Άγκιστρο και περιοχή πέριξ του χιονοδρομικού κέντρου Λαιλιά). Στο τμήμα αυτό ήδη κινείται ένα πολύ σημαντικό 

ρεύμα επισκεπτών που σήμερα δεν διανυκτερεύει κατά ανάγκη εντός αυτής καθώς υπάρχει έλλειψη υποδομών.  Μέσω του 

υπομέτρου επιδιώκεται να αξιοποιηθεί το ρεύμα των επισκεπτών που ήδη κινείται στην περιοχή, να καταλύσει και να 

διαμείνει αρκετές ημέρες σε αυτή, να γνωρίσει τη Σερραϊκή ύπαιθρο μέσα από τη λογική του υπαίθριου – εναλλακτικού 

τουρισμού, δίπλα στους ανθρώπους της περιοχής, τις γεύσεις, τις συνταγές και τις παραδόσεις τους. Επίσης, ως επακόλουθος 

στόχος αλλά ίσης σημασίας είναι το ρεύμα αυτό να ενισχυθεί, οι επισκέπτες να πολλαπλασιαστούν ώστε η περιοχή να 

αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και να γνωρίσει προς τα έξω τα τοπικά της χαρακτηριστικά και προϊόντα.  

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ο εμπλουτισμός του τουριστικού τομέα της περιοχής θα προέλθει από την 

διαμόρφωση και διάθεση ενός τουριστικού προϊόντος με χαρακτηριστικά στοιχεία ποιότητας και πολιτισμού τα οποία θα του 

προσδώσουν ένα βαθμό διαφοροποίησης και ιδιαιτερότητας. Τα στοιχεία αυτά θα ενσωματωθούν στις ενέργειες που θα 

υλοποιηθούν στα πλαίσια του υπομέτρου με την εφαρμογή προδιαγραφών και προτύπων ποιότητας.  

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης η δραστηριοποίηση των κατοίκων της περιοχής, για τις ενέργειες του υπομέτρου, ήταν 

μεγάλη, γεγονός που αποτυπώνεται στη χρηματοδοτική βαρύτητα που δόθηκε στο υπομέτρο η οποία ανέρχεται σε 37,23% 

του Συνολικού Κόστους του Μέτρου.  

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται  
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το παρόν υπομέτρο είναι :  

 Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράμματος – προβολή της περιοχής 

 Ενίσχυση τουριστικής υποδομής 
 Βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών και σύνδεση με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό 
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 Νέα Τουριστικά προϊόντα 
 Στήριξη μονάδων παραγωγής ταυτοποιημένων προϊόντων με την περιοχή (βιοτεχν.-οικοτεχ.- χειροτεχ). 
 Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηματοδοτικά στοιχεία   

Ποσοστό (%) του Μέτρου 
  Ποσό Ποσοστό 

Συν. Κόστος Δημ. Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
4.010.000,00 100% 37,23%   

Δημόσια Δαπάνη  
2.080.000,00 52%   33,39% 

Ίδια συμμετοχή 
1.930.000,00 48%     

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 
Στα πλαίσια του παρόντος υπομέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

Δράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης 

και πληροφόρησης)  

Δράση L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων  

Δράση L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  

Δράση L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών  

Δράση L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης  

Δράση L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

Δράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού 

της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)  

Δράση L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης  

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγματοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και 

πληροφόρησης)  

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
Η δράση αφορά την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία- περίπτερα 
ενημέρωσης και πληροφόρησης). Κατά κανόνα πρόκειται για μικρής κλίμακας επενδύσεις με έμφαση στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται η δημιουργία ενός κέντρου τουριστικής πληροφόρησης το 
οποίο θα πρέπει να χωροθετηθεί σε περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το κέντρο αυτό θα αναλάβει την 
έγκυρη και επιστημονική πληροφόρηση των επισκεπτών, θα διαθέτει υλικό τεκμηρίωσης και προβολής των τουριστικά 
αξιόλογων, φυσικών και λοιπών πόρων της περιοχής, θα διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να παρέχει τουριστική 
πληροφόρηση, θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό  (τεχνικό, ηλεκτρονικό) για την σωστή του λειτουργία. Στα πλαίσια 
της δράσης ενισχύεται η επισκευή κτισμάτων, η κατασκευή νέων, με μόνιμες ή άλλες μορφές κατασκευής εγκεκριμένες από 
την πολεοδομική υπηρεσία, η προμήθεια εξοπλισμού (γραφεία, καρέκλες, ράφια, βιτρίνες, Η/Υ, λογισμικό), η παραγωγή 
εντύπων κλπ. Η διαχείριση και η λειτουργία του κέντρου πρέπει να ασκείται από άτομα που διαθέτουν γνώση και εμπειρία 
στην διαχείριση και προώθηση  του τουριστικού προϊόντος.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 
έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση 
του έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες 
δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L313-1 
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Ποσο
Μέτρ

Ποσο
Υπομ

στό (%) του 
ου 

στό (%) του 
έτρου  

  

Ποσό Ποσο
Συν. 
Κόστ

Δημ. 
απά

Συν. 
όστ

Δημ. 
απά

  στό 

ος Δ νη Κ ος Δ νη 

Συνο
20.000,00 100,00% ,19

λικό Κόστος 
0 %   0,50%   

Δημό
20.000,00 100,00%   0,32%   0,96% 

σια Δαπάνη  

Ίδια 
0,00 0,00%         συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στην περιοχή παρέμβασης και ειδικότερα στο βορειοανατολικό της τμήμα κινείται ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών 

(περίπου 50.000 διανυκτερεύσεις και πολλαπλάσιος αριθμός εκδρομέων) ο οποίος επιλέγει κατά κανόνα αυτοβούλως τα 

σημεία που θα επισκεφθεί και τον τρόπο που θα κατανείμει το χρόνο του. Από την άλλη πλευρά οι υφιστάμενες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό τομέα της περιοχής με ιδιωτική πρωτοβουλία προβάλουν τις επιχειρήσεις τους με 

τρόπο αποσπασματικό και όχι οργανωμένα. 

Για να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη και πιο οργανωμένη δράση των τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής 

σε θέματα προβολής και πληροφόρησης είναι αναγκαία η δημιουργία ενός κέντρου που θα αναλάβει την πληροφόρηση, 

ενημέρωση και καθοδήγηση του κοινού για τις επιμέρους επιλογές του εντός της ευρύτερης περιοχής που επισκέπτεται. 

Το κέντρο αυτό λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος όλων των τουριστικών υποδομών αλλά κυρίως ως κύριος μηχανισμός 

προβολής και προώθησης του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής θα έχει καθοριστική συμβολή στην βελτίωση του 

τουριστικού κυκλώματος της περιοχής.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται :  

 Η βελτίωση της οργάνωσης και της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος  

 Η διάχυση της τουριστικής πληροφορίας γρήγορα και συντονισμένα 

 Η ενίσχυση της τουριστικής υποδομής 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,32% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν είναι 

μικρό και δεν απαιτείται να είναι υψηλότερο καθώς α) το είδος της παρέμβασης είναι μικρής κλίμακας και μικρού κόστους και 

β) έχει συμπληρωματικό  και υποστηρικτικό χαρακτήρα με τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράμματος και κυρίως με 

αυτές που αναδεικνύουν την περιοχή και το τουριστικό προϊόν.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο μεγαλύτερη 

βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής καθώς εκεί συγκεντρώνεται και ο 

μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών. Ειδικότερα σε επίπεδο τοπικών διαμερισμάτων αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στο 

σχετικό πίνακα “προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων” 

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργειαμε τις δράσεις που θα ενισχύσουν τουριστικές υποδομές ιδιωτικού ή και 

δημόσιου χαρακτήρα (εστίαση, φιλοξενίας, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων υπαίθρου, κλπ). Η συνέργεια  έγκειται στην 

αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, ενώ όσον αφορά τις δημόσιες υποστηρικτικές παρεμβάσεις στον 

τουρισμό (ποδηλατικές διαδρομές, ανάπλαση χωριών, αναβάθμιση περιοχών φυσικού κάλους κλπ)  συνεργεί 

συμπληρωματικά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του τουριστικού περιβάλλοντος της περιοχής.  

Επιπλέον η παρούσα δράση παρουσιάζει συνέργεια με δράσεις υποστηρικτικές προς τον τουρισμό όπως είναι τα διατοπικά 

και διακρατικά σχέδια συνεργασίας, οι ενέργειες προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κτλ)   

Αντίστοιχα με τις δράσεις ενίσχυσης βιοτεχνικών μονάδων και μονάδων παραγωγής ειδών διατροφής η παρούσα δράση 

συνεργεί στην προσπάθεια προβολής των τοπικών προϊόντων και διοχέτευσής τους προς τους επισκέπτες μέσα από το 

τουριστικό κύκλωμα της περιοχής.  
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Τέλος όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ αυτή εντοπίζεται στην 

εφαρμογή από την ΟΤΔ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των υπολοίπων δράσεων και 

τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Το στοιχείο της καινοτομίας έγκειται στο γεγονός ότι η λειτουργία του κέντρου θα διέπεται από τη λογική της ανάδειξης της 

πολιτιστικής ταυτότητας και παράδοσης της περιοχής μέσα από  καινοτόμα εργαλεία – στοιχεία πολιτιστικής ταυτοποίησης 

που θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝΕΣΕΡ κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση της 

προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος αφορά την ίδρυση ενός κέντρου τουριστικής 

πληροφόρησης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L313-2 - Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η δράση αφορά τη σήμανση αξιοθέατων και μνημείων της περιοχής παρέμβασης. Συγκεκριμένα αφορά παρεμβάσεις 

δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες μπορούν να έχουν δημοτικό ή διαδημοτικό χαρακτήρα που θα έχουν σκοπό την επισήμανση, 

τη σήμανση και την ανάδειξη των αξιόλογων σημείων φυσικού κάλους, αρχιτεκτονικού, ιστορικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. Τα σημεία αυτά πρέπει να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με τη μορφή “διαδρομής” ώστε να 

παράγουν ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν το οποίο θα δρα συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες υποδομές τουριστικού 

ενδιαφέροντος, που προβλέπεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του υπομέτρου από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.   
Για την υλοποίηση της δράσης πρόκειται να ληφθεί υπόψη η μελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Τοπικού 
Προγράμματος LEADER+. Επιπλέον βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη υλοποίηση των επενδύσεων που θα 
ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής. Η λογική αυτή 
της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε επένδυση του προτεινόμενου προγράμματος καθώς αποτελεί βασική 
παράμετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συμβεί μέσα από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων 
κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά 
περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, μηνύματα κλπ)  θα 
προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 
έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L313-2 

Ποσ
Μέτ

Ποσ
Υπομ

οστό (%) του 
ρου 

οστό (%) του 
έτρου  

  

Ποσ Ποσ
Συν.
Κόσ

Δημ
Δαπ

Συν.
Κόσ

Δημ
Δαπ

ό  οστό 
 

τος 
. 
άνη 

 
τος 

. 
άνη 

Συνο
35.000,00 100,00% 

λικό Κόστος 
0,32%   0,87%   

Δημ
35.000,00 100,00% 

όσια Δαπάνη  
  0,56%   1,68% 

Ίδια
0,00 0,00% 

 συμμετοχή 
        

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Οι περιοχές κυρίως του βορειοανατολικού τόξου της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζονται από αξιόλογες 

περιοχές φυσικού κάλους, όμορφους οικισμούς με πλούσια στοιχεία αρχιτεκτονικής παράδοσης, σημεία συνδεδεμένα με την 
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σύγχρονη και παλαιότερη ιστορία του τόπου. Τα στοιχεία αυτά λειτουργούν αποσπασματικά το καθένα ως πόλοι 

προσέλκυσης τουριστικού ενδιαφέροντος χωρίς όμως έως σήμερα να αναδεικνύονται ή να σημαίνονται συστηματικά. Σκοπός 

της δράσης είναι η συστηματική σήμανση και ανάδειξη των σημείων αυτών στα πλαίσια “διαδρομών” γενικού ή ειδικού 

τουριστικού ενδιαφέροντος και η ενσωμάτωσή τους στο τουριστικό προϊόν της περιοχής.  

Ειδικότερα στα πλαίσια της παρούσας δράσης επιδιώκεται :  

 Η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού , ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του  ιστορικού πλούτου της περιοχής 

μέσω της συστηματικής σήμανσης  

 Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με νέα προϊόντα.  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,32% του συνολικού κόστους του Μέτρου καθώς εκτιμάται ότι οι 

παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης αυτής δεν χρειάζονται ιδιαίτερα μεγάλους προϋπολογισμούς. Το 

ποσόν αυτό μπορεί να καλύψει με βεβαιότητα τη δημιουργία μιας ενέργειας. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης με προτιμητέες τις περιοχές 

υποδοχής επισκεπτών.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που αφορούν τη δημιουργία 

επιχειρήσεων εξυπηρέτησης του τουρισμού καθώς και τη δημιουργία δημόσιων υποδομών ανάδειξης του τουριστικού της 

χαρακτήρα εντοπίζεται στη κοινή κατεύθυνση οργάνωσης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την 

ανάδειξη της ως τουριστικό προορισμό.  

Με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων υπάρχει συνέργεια 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.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η δράση δεν παρουσιάζει καινοτομία στη φύση της. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η περιοχή εφαρμογής να μην 

είναι χαρακτηρισμένη περιοχή NATURA. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Από το ενδιαφέρον που κατατέθηκε στην ΑΝΕΣΕΡ κατά τη φάση της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε κατά την 

προετοιμασία για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος προέκυψε ενδιαφέρον για την υποβολή ενός έως δύο σχεδίων  

από ΟΤΑ της περιοχής.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων : 1  

 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης είναι η δημιουργία – διαμόρφωση ποδηλατικών διαδρομών είτε ως διαδρομές 

περιήγησης και άθλησης των πολιτών είτε για τη χρησιμοποίηση τους για διοργάνωση ειδικών αγώνων (Mountain bikes). Ο 

σχεδιασμός, η χάραξη και η διάνοιξη των διαδρομών αυτών πρέπει να γίνει με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος 

και της φυσικής ομορφιάς, να λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα αειφόρου χρήσης των διαδρομών αυτών με ελάχιστη 

συντήρηση, την ασφάλεια των χρηστών των διαδρομών και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τους τόσο από αθλούμενους 

πολίτες όσο και από ειδικευμένους αθλητές. Τέλος κατά το σχεδιασμό των διαδρομών αυτών πρέπει να ληφθεί μέριμνα για 

την δυνατότητα ανάπτυξης παράλληλων σχετικών δραστηριοτήτων. 

Σκοπός της δράσης είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με νέα προϊόντα, υπηρεσίες και υποδομές 

 - 42 - 



που θα αυξήσουν τον αριθμό των δυνητικών επισκεπτών – πελατών της περιοχής, δημιουργώντας εστίες ειδικού 

ενδιαφέροντος.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 
έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L313-3 

Πο
Μέ

Πο
Υπ

σοστό (%) του 
τρου 

σοστό (%) του 
ομέτρου  

  

Ποσ Πο
Συν
Κόσ

Δη
Δα

Συν
Κό

Δη
Δα

ό  σοστό 
. 
τος 

μ. 
πάνη 

. 
στος 

μ. 
πάνη 

Συν
75.000,00 100,00% 0,70%   1,87%   

ολικό Κόστος 

Δη
75.000,00 100,00%   1,20%   3,61% 

μόσια Δαπάνη  

Ίδι
0,00 0,00%         α συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Οι ορεινές περιοχές του βορειοανατολικού τόξου της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, χαρακτηρίζονται ως περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με πλούσια βλάστηση και όμορφα μονοπάτια που συγκινούν τους ανθρώπους που αγαπούν τη 

φύση. Αντίστοιχα παρατηρείται συνεχής διεύρυνση ομάδων πληθυσμού που ασχολούνται με δραστηριότητες στη φύση.  Μια 

τέτοια ομάδα πληθυσμού είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο ή λιγότερο συστηματικά με την ποδηλασία και 

ειδικότερα την ποδηλασία βουνού, οι οποίοι μάλιστα αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της αστικής κοινωνίας, το 

οποίο τα τελευταία χρόνια συνεχώς και αυξάνεται. 

Με την υλοποίηση της περιγραφόμενης δράσης, τη χάραξη και διάνοιξη ποδηλατικών διαδρομών στις περιοχές αυτές θα 

δημιουργηθεί ένας σημαντικός πόλος  τουριστικής έλξης ικανός να προσελκύει στην περιοχή, σημαντικό αριθμό επισκεπτών 

που αγαπούν τη φύση και το ποδήλατο. 

Ειδικότερα με την υλοποίηση της δράσης επιδιώκεται : 

 Η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής, μέσω εναλλακτικών  δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. 

 Η αξιοποίηση της τάσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας για τη χρήση του ποδήλατου. 

 Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με νέες δραστηριότητες που απευθύνονται σε ειδικό κοινό. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μικρή, ανέρχεται σε 0,70% του συνολικού κόστους του Μέτρου καθώς η δράση 

αυτή αφορά τη δημιουργία μιας παράλληλης υποδομής η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες 

επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στην περιοχή, προσδίδοντας στην ενέργεια υψηλή χρησιμότητα με μικρό σχετικά κόστος 

υλοποίησης.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο των τοπικών διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

θα δοθεί στις περιοχές οι οποίες σύμφωνα τόσο με τα αποτελέσματα καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης όσο και με 

την προτεινόμενη στρατηγική του σχεδίου τοπικού προγράμματος παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό και ενδιαφέρον 

επισκεψιμότητας. Οι δήμοι και τα τοπικά διαμερίσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα «προτεινόμενης χωροθέτησης 

επενδύσεων» 

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις του σχεδίου τοπικού προγράμματος που αφορούν τη 

δημιουργία επιχειρήσεων εξυπηρέτησης του τουρισμού (καταλύματα, χώροι εστίασης κλπ) καθώς και με τις ενέργειες που 
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αφορούν τη δημιουργία υποδομών (ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλους, οικιστική αναβάθμιση  κλπ) καθώς και το σχέδιο 

διατοπικής συνεργασίας έγκειται στο γεγονός της συμπλήρωσης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής 

με ενέργειες οι οποίες αναδεικνύουν την περιοχή ως τουριστικό προορισμό.  

Όσον αφορά τη συνέργεια με τις υποστηρικτικές ενέργειες της ΟΤΔ αυτή έγκειται στο γεγονός ότι οι υποστηρικτικές αυτές 

ενέργειες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των υπολοίπων δράσεων και τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της 

περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στη δημιουργία μιας νέας μορφής υποδομών στην περιοχή παρέμβασης που 

αποσκοπεί στην προσέλκυση τουριστικού κοινού ειδικού ενδιαφέροντος  

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι να ληφθεί υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

LEADER+ για την καταγραφή των πεζοπορικών διαδρομών στους ορεινούς όγκους της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή θα 

επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. A.E. κατά τη φάση της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε 

κατά την προετοιμασίας για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος αφορά τους ορεινούς οικισμούς της 

βορειοανατολικής πλευράς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης όπου συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

των επισκεπτών της περιοχής. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενες ενέργειες : 1 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η Προβολή και Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής είναι βασική επιδίωξη του τοπικού προγράμματος. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της δράσης όλες οι ενέργειες θα λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια ενός ευρύτερου και 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με την συνεργασία αρμόδιων φορέων : ώστε να υπάρχει συντονισμός ενεργειών προβολής – 

προώθησης, να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ενεργειών, και να γίνεται ορθολογική και οικονομικά αποτελεσματική  

αξιοποίηση των πόρων. Η επιλογή των μέσων και εργαλείων προβολής θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνοντας υπόψη και 

αξιοποιώντας τα παραδοτέα παρόμοιων ενεργειών που έλαβαν χώρα κατά την Γ΄ προγραμματική περίοδο. Έχοντας κατά νου 

ότι η λογική της πολιτιστικής ταυτοποίησης αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος, το 

πολιτιστικό στοιχείο θα πρέπει να είναι κυρίαρχο και στις ενέργειες της συγκεκριμένης δράσης.    

Προαπαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της δράσης είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου  Προβολής-Προώθησης το οποίο θα 

περιλαμβάνει στοχευμένες ενέργειες  όπως : παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, παραγωγή θεματικών ή 

χωρικών ντοκιμαντέρ,  συμμετοχή σε εκθέσεις,  καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα κλπ.  Κατά την εφαρμογή της 

δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο 

κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L313-4 
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Ίδια συμ
15.000, ,00%

μετοχή 
00 30          

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Η συνεχής και σωστά σχεδιασμένη προβολή και προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής (περιβαλλοντικά 

στοιχεία, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόμενες περιοχές, δομημένο και ανθρωπογενές περιβάλλον, 

πολιτισμός, παράδοση, παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών ποιότητας) τα οποία αποτελούν τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα, συμβάλει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην ανάδειξη και αναγνώριση της ταυτότητας της. Συνήθως 

μία εικόνα είναι ικανή να δημιουργήσει το ερέθισμα στον υποψήφιο τουρίστα ή εν δυνάμει καταναλωτή προϊόντων ώστε να 

συμπεριλάβει στους πιθανούς προορισμού του και στις καταναλωτικές του προτιμήσεις μία συγκεκριμένη περιοχή ή τα  

αντίστοιχα προϊόντα αυτής. Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει ιδιαίτερος πλούτος τουριστικού ενδιαφέροντος και ένα 

αξιοπρεπές υπόβαθρο σε επίπεδο υποδομών και επισκεπτών. Ένα σοβαρό σχέδιο προβολής το οποίο θα λειτουργεί επικουρικά 

με τις αναγκαίες επενδύσεις σε επίπεδο υποδομών μπορεί να βοηθήσει την περιοχή πολύ σημαντικά. 

  Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται :  

 Η ενίσχυση της αναγνωσιμότητας της περιοχής, η ταυτοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας με την περιοχή 

και η καθιέρωσή τους στην αγορά.   

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,56% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν είναι 

μικρό καθώς η δράση έχει συμπληρωματικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα των υπολοίπων δράσεων του τοπικού 

προγράμματος, έχει το χαρακτήρα οριζόντιας επίδρασης και δεν απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τις ενέργειες που θα 

υλοποιηθούν.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δημόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Αντικείμενο και σκοπός της παρούσας δράσης είναι η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης. 

Ως εκ του τούτου η δράση συνεργεί με όλες σχεδόν τις δράσεις του τοπικού προγράμματος είτε αυτές αφορούν την 

παραγωγή ταυτοποιημένων προϊόντων είτε την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος σε αυτή είτε αφορούν την ενδυνάμωση 

και προβολή των πολιτιστικών της στοιχείων. Επιπλέον η δράση συνεργεί με τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής 

συνεργασίας καθώς και μέσα από αυτά επιτυγχάνεται η προβολή των στοιχείων της περιοχής που αποτελούν και το 

συγκριτικό της πλεονέκτημα.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η παρούσα δράση δεν παρουσιάζει καινοτόμο χαρακτήρα με την έννοια της εισαγωγής της καινοτομίας.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. A.E. κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος αφορά στο ενδιαφέρον τριών φορέων για την 

υλοποίηση ενός σχεδίου προβολής – προώθησης που να αγκαλιάζει το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης  

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
Η η δράση αφορά στην ίδρυση – επέκταση  – εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης. Στα πλαίσια 
της προτεινόμενης δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούνεπενδύσεις μικρής κλίμακας, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών η κάθε 
μία. Το συνολικό ενισχυόμενο-επιλέξιμο κόστος κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 €. Στόχος της δράσης 
είναι να ενισχυθούν οι υποδομές διανυκτέρευσης κυρίως στο βορειανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης όπου 
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παρουσιάζεται ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον και καταγράφεται σημαντικός αριθμός επισκεπτών. Σε ότι αφορά τον τρόπο 
κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων αυτών και πάντοτε με στόχο οι παρεμβάσεις να διακρίνονται από 
ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα, ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των υπηρεσιών θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία 
από τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε για τα καταλύματα στα πλαίσια της εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος LEADER+ και θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος. Επιπλέον βασικό και απαιτούμενο 
στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 
πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής. Η λογική αυτή της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε 
επένδυση του προτεινόμενου προγράμματος καθώς αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία 
της περιοχής και θα ενσωματώνονται(ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. 
Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, μηνύματα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης.  
Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L313-5 
Ποσ

Μέτ
Ποσ

Υπο
οστό (%) του 

ρου 
οστό (%) του 
μέτρου  

  

Ποσ Ποσ
Συν
Κόσ

Δημ
Δαπ

Συν
Κόσ

Δημ
Δαπ

ό  οστό 
. 
τος 

. 
άνη 

. 
τος 

. 
άνη 

Συν
2.200.000,00 100,00% 

ολικό Κόστος 
20,43%   54,86%   

Δημ
1.100.000,00 50,00%   17,66%   52,88% 

όσια Δαπάνη  

Ίδια
1.100.000,00 50,00%          συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Το βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό ορεινότητας, πολύ πλούσιους 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους με πολύ υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα η οικονομική δραστηριότητα έχει 

ως κυρίαρχο στοιχείο τη λειτουργία γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Σποραδικά σημεία τουριστικού 

ενδιαφέροντος εντοπίζονται και στην νοτιοδυτική πλευρά της περιοχής παρέμβασης με πολιτιστική κυρίως καταβολή. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής τουριστικού ενδιαφέροντος είναι η πολύ μικρή τουριστική της ανάπτυξη η οποία 

εντοπίζεται κυρίως σε δύο θύλακες (Άγκιστρο και περιοχή πέριξ του χιονοδρομικού κέντρου Λαιλιά). Στο βορειοανατολικό 

αυτό τμήμα της περιοχής παρέμβασης ήδη κινείται ένα πολύ σημαντικό ρεύμα επισκεπτών που σήμερα δεν διανυκτερεύει 

κατά ανάγκη και εντός αυτής(μεγάλος αριθμός έχει ως αφετηρία την πόλη των Σερρών).  Μέσω της δράσης επιδιώκεται να 

αξιοποιηθεί το ρεύμα των επισκεπτών που ήδη κινείται στην περιοχή, να καταλύσει και να διαμείνει αρκετές ημέρες σε αυτή, 

να γνωρίσει τη Σερραίκή ύπαιθρο μέσα από τη λογική του υπαίθριου – εναλλακτικού τουρισμού, δίπλα στους ανθρώπους της 

περιοχής, τις γεύσεις, τις συνταγές και τις παραδόσεις τους. Επίσης ως επακόλουθος στόχος αλλά ίσης σημασίας είναι το 

ρεύμα αυτό να ενισχυθεί, οι επισκέπτες να πολλαπλασιαστούν ώστε η περιοχή να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και 

να γνωρίσει προς τα έξω τα τοπικά της χαρακτηριστικά και προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα 

να γνωρίσει τον τόπο, να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά του, να νιώσει τη ζεστασιά της φιλοξενίας 

των ανθρώπων του και με τη σειρά του να γίνει «καλός» πρεσβευτής της περιοχής. 

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση της δυναμικότητας των υποδομών διανυκτέρευσης της περιοχής  

 Η επαφή και γνωριμία των επισκεπτών με τους ανθρώπους της περιοχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

 Η ενίσχυση του τοπικού τουριστικού προϊόντος και η σύνδεση του με την τοπική παραγωγική παράδοση  

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμότητας της περιοχής  

 Η ενίσχυση της απασχόλησης και του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 20,43% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

υψηλό και ισοδυναμεί περίπου με το 1/5 του συνολικού κόστους του μέτρου και με το 1/6 του συνολικού κόστους του 

τοπικού προγράμματος. Ο λόγος που δίδεται τόση μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη δράση είναι η ισχυρή δυναμική και 

ενδιαφέρον που υπάρχει στην περιοχή για επενδύσεις στον υπαίθριο τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη εναρμόνιση 
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με το προφίλ και τις δυνατότητες του βορειανατολικού τμήματος της περιοχής (φυσικό κάλος, ήδη υψηλό τουριστικό 

ενδιαφέρον).   

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο ιδιαίτερη βαρύτητα 

για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα στα οποία συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό τμήμα της 

περιοχής το οποίο παρουσιάζει όπως προειπώθηκε υψηλότερο τουριστικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα 

αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων  όπου απεικονίζεται η εναρμόνιση της τοπικής 

διάστασης με την σκοπιμότητα της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης.   

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311) που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τον τουρισμό καθώς βοηθάει 

ώστε να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι υποδομές και η λειτουργία των συντελεστών που εμπλέκονται στο τουριστικό 

σύστημα της περιοχής και τελικώς να επιτευχθεί η προώθηση του υπαίθριου τουρισμού της 

Με τις δράσεις που αφορούν τα τοπικά προϊόντα και την τοπική παραγωγή (και ειδικότερα με αυτά της διατροφής και 

οικοτεχνίας) συνεργούν ώστε όλες μαζί να συμβάλουν στην δημιουργία ενός τουριστικού προφίλ της περιοχής που θα 

αναγνωρίζεται και θα ταυτοποιείται  από τους επισκέπτες για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικό του.  

Αντίστοιχα με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η λειτουργία 

της ΟΤΔ και εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρμογής όλων των δράσεων του 

προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε ενέργεια 

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις ειδικής 

εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που δύναται να 

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής ταυτοποίησης που 

το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   
Επιπλέον οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης πρέπει να πληρούν τους περιορισμούς της ΚΥΑ 
2974/2009 σχετικά με τις λειτουργικές μορφές και τις κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων που χρηματοδοτούνται από 
το ΠΑΑ.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. A.E. κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος είναι ιδιαίτερα υψηλό και ανέρχεται σε περίπου 15 

ενδιαφερόμενους ως σήμερα. Εκτιμάται ότι αυτό το ενδιαφέρον θα αυξηθεί προϊόντος του χρόνου.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 4 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L313-6 : : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
Η προτεινόμενη δράση αφορά στην ίδρυση – επέκταση  – εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων  εστίασης και αναψυχής. Κατά 
κανόνα πρόκειται για μικρoμεσαίας κλίμακας επενδύσεις με έμφαση στην ποιότητα, την παραδοσιακή κουζίνα και τη 
προσωπική επαφή του ιδιοκτήτη με τον επισκέπτη – πελάτη. Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να δημιουργηθούν χώροι 
εστίασης ή αναψυχής συνολικής δυναμικότητας 600 περίπου θέσεων. Το συνολικό ενισχυόμενο – επιλέξιμο κόστος κάθε 
επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €. Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν οι υποδομές στο τομέα του 
υπαίθριου και εναλλακτικού τουρισμού μέσα από τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων εστίασης και 
αναψυχής.  Σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων αυτών και πάντοτε με στόχο οι 
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παρεμβάσεις να διακρίνονται από ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα, ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των 
υπηρεσιών θα ληφθούν υπόψη στοιχεία από τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε για τους χώρους εστίασης στα 
πλαίσια της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER+ η οποία θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος 
προγράμματος. Επιπλέον βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των επενδύσεων που θα ενισχυθούν 
θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής. Η λογική αυτή της 
πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε επένδυση του προτεινόμενου προγράμματος καθώς αποτελεί βασική 
παράμετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συμβεί μέσα από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων 
κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωματώνονται(ορισμένα από αυτά κατά 
περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, μηνύματα κλπ)  θα 
προκύψουν κατόπιν σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς 
ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L313-6 
Πο

Μέ
Πο

Υπ
σοστό (%) του 

τρου 
σοστό (%) του 
ομέτρου  

  

Πο Πο
Συν
Κόσ

Δη
Δα

Συν
Κόσ

Δη
Δα

σό  σοστό 
. 
τος 

μ. 
πάνη 

. 
τος 

μ. 
πάνη 

Συ
1.260.000,00 100,00% 11,70% 

νολικό Κόστος   31,42%   

Δη
630.000,00 50,00% 

μόσια Δαπάνη  
  10,11%   30,29% 

Ίδι
630.000,00 50,00%         α συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Σε ολόκληρη την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης απαντάται ένας μεγάλος αριθμός παραδοσιακών συνταγών αλλά και 

τοπικών ποιοτικών προϊόντων που αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις πρώτη ύλη για αυτές τις συνταγές. Ειδικότερα το 

βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης συνδυάζει τη γαστρονομική αυτή παράδοση και ποικιλία με τους 

πλούσιους πόρους και στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος που προσελκύουν πολλούς επισκέπτες στην περιοχή. Μέσω της 

δράσης αυτής επιδιώκεται να αξιοποιηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτός ο συνδυασμός, να ενθαρρυνθούν 

επιχειρηματίες να δημιουργήσουν χώρους εστίασης και αναψυχής που θα χαρακτηρίζονται από ποιότητα, ποικιλία και 

παραδοσιακό ύφος, κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε γνωριμία των επισκεπτών με την παραδοσιακή κουζίνα της 

περιοχής, θα αυξήσει την τουριστική τους δαπάνη, θα παρατείνει ενδεχομένως την παραμονή τους στην περιοχή, και θα 

συμβάλει στην αύξηση του ρεύματος των επισκεπτών που ήδη καταγράφεται προς αυτή. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλης 

σημασίας τέτοιου είδους επενδύσεις προκειμένου ο επισκέπτης να νιώσει τη ζεστασιά και το χαρακτήρα του τόπου και να 

γίνει «καλός» πρεσβευτής της περιοχής.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ενίσχυση της δυναμικότητας των υποδομών εστίασης και αναψυχής της περιοχής  

 Η επαφή και γνωριμία των επισκεπτών με τους ανθρώπους της περιοχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

 Η ανάδειξη και προβολή του «άγνωστου» γαστρονομικού πλούτου της περιοχής  

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμότητας της περιοχής  

 Η ενίσχυση της απασχόλησης και του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 11,70% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

υψηλό καθώς στην περιοχή παρατηρείται ιδιαίτερη δυναμική στον υπαίθριο τουρισμό με συνεχώς αυξανόμενο το 

ενδιαφέρον όλο και περισσότερο επισκεπτών να γνωρίσουν την τοπική γαστρονομία και να απολαύσουν ποιοτικό φαγητό 

καθώς και ποικιλία γεύσεων και συνταγών.   

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο μεγαλύτερη 

βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα στα οποία συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό 

τμήμα της περιοχής στο οποίο διασφαλίζεται επαρκέστερα-πληρέστερα ο συνδυασμός παραδοσιακές συνταγές-ποιοτικά 

προϊόντα διατροφής – σημεία ιδιαίτερης ομορφιάς για επίσκεψη. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στο σχετικό 

πίνακα προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων.  
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Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311) που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τον τουρισμό προς την 

κατεύθυνση εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της υπαίθρου.  

Με τις δράσεις που αφορούν στα τοπικά προϊόντα και την τοπική παραγωγή (και ειδικότερα με αυτά της διατροφής) 

συνεργούν ώστε όλες μαζί να συμβάλουν στην δημιουργία ενός γαστρονομικού και διατροφικού προφίλ της περιοχής που 

θα αναγνωρίζεται από ντόπιους και επισκέπτες.  

Αντίστοιχα με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η λειτουργία 

της ΟΤΔ και εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρμογής όλων των δράσεων του 

προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε ενέργεια 

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις ειδικής 

εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που δύναται να 

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής ταυτοποίησης που 

το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. A.E. κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον 

αυτό θα αυξηθεί προϊόντος του χρόνου.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 7 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της 

υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  
Η δράση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός από αγρότες), κατοίκους ή μη της περιοχής παρέμβασης, 

προκειμένου να δημιουργήσουν νέες ή να βελτιώσουν υφιστάμενες δραστηριότητες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 

την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι 

αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης). Στα πλαίσια της δράσης προβλέπονται  ενέργειες 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 300.000 Ευρώ. Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο θα αποτελέσει η ανάδειξη και 

προβολή της πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής. Η λογική αυτή της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά 

κάθε επένδυση του προτεινόμενου προγράμματος καθώς αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συμβεί 

μέσα από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά 

στοιχεία της περιοχής και θα ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων 

επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήματα, μηνύματα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής 

εμπειρογνωμοσύνης. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι 

επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Στη δράση δεν εντάσσονται 

επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων L313-5, L313-6 και L313-7. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L313-8 

  
Ποσό  Ποσοστό 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υπομέτρου  
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Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
300.000,00 100,00% 2,79%   7,48%   

Δημόσια Δαπάνη  
150.000,00 50,00%   2,41%   7,21% 

Ίδια συμμετοχή 
150.000,00 50,00%         

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Η ύπαρξη πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων στην περιοχή και ειδικότερα στο βορειοανατολικό τμήμα, ευνοεί την 

ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Επίσης, η διαφαινόμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης στη 

περιοχή και η αναζήτηση, εκ μέρους των τουριστών, νέων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας 

νέων μονάδων.  

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα της περιοχής θα προέλθει από την διαμόρφωση και διάθεση 

ενός τουριστικού προϊόντος με χαρακτηριστικά στοιχεία ποιότητας και καινοτομίας τα οποία θα του προσδώσουν ένα βαθμό 

διαφοροποίησης και ιδιαιτερότητας. 

Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία νέων αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων, 

οικοτουρισμού, φυσιολατρικού, ιαματικού, ορεινού τουρισμού κ.λ.π.. Εντέλει με την υλοποίηση της δράσης επιδιώκεται: 

 Η ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισμού που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση 

 Η τόνωση της διαφορετικότητας της τοπικής τουριστικής αγοράς 

 Η δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων 

 Η αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή 

 Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε νέους τομείς της αγοράς εργασίας 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 2,79% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

σημαντικό καθώς η ενίσχυση του υπαίθριου τουρισμού και η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων είναι από 

τις βασικές προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος. Η χρηματοδοτική βαρύτητα γίνεται ακόμη πιο σημαντική 

αναλογιζόμενος κανείς ότι το είδος των επενδύσεων που θα ενισχυθούν μέσω της δράσης είναι κατά κανόνα χαμηλού 

κόστους / μικρής κλίμακας.   

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα 

για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα που βρίσκονται στο βορειανατολικό τμήμα της περιοχής στο 

οποίο υπάρχουν σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στον σχετικό 

πίνακα «προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων» όπου απεικονίζεται η εναρμόνιση της τοπικής διάστασης με την 

σκοπιμότητα της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311) που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών 

ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα Η  συνέργεια έγκειται στο γεγονός ότι συμβάλουν στη βελτίωση, οργάνωση και 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την αύξηση της επισκεψιμότητας. 

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται με τον πολιτισμό συνεργούν στην δημιουργία ενός τουριστικού - πολιτιστικού 

προφίλ της περιοχής που θα αναγνωρίζεται από ντόπιους και επισκέπτες. 

Αντίστοιχα με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η λειτουργία 

της ΟΤΔ και εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής όλων των δράσεων του 

προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής σε κάθε ενέργεια 

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   
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Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις ειδικής 

εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που δύναται να 

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής ταυτοποίησης που 

το πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. A.E., κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος, ανέρχεται σε 7 προτάσεις.   

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L313-9 : Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η προτεινόμενη δράση αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μικρού 

μεγέθους τουριστικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της προτεινόμενης δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν 2 επενδύσεις 

αξιοποίησης ανανεώσιμών πηγών ενέργειας κυρίως μέσω της εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων. Στόχος της δράσης είναι η 

εισαγωγή στη λειτουργία των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων (καταλύματα – μονάδες εστίασης κλπ) καινοτόμων 

πρακτικών σε ότι αφορά την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και η εξοικείωσή τους με πρακτικές φιλικές και θετικές 

για το περιβάλλον. Η υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης οδηγεί σε μείωση του ενεργειακού κόστους της επιχείρησης και της 

εξασφαλίζει σχετική αυτονόμηση από το δίκτυο της ΔΕΗ. Στα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια η παραγόμενη ισχύς θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μικρής δυναμικότητας ξενοδοχειακή 

μονάδα χρειάζεται για τη λειτουργία της εγκατεστημένη ισχύ περίπου 20 – 25 KW, γίνεται αντιληπτό ότι μια τέτοιου είδους 

επένδυση σχεδόν απαλλάσσει την επιχείρηση από το ενεργειακό της κόστος. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι 

όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 

4 του ΠΑΑ.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L313-9 

Ποσ
Μέτρ

Ποσ
Υπομ

οστό (%) του 
ου 

οστό (%) του 
έτρου  

  

Ποσ Ποσ
Συν. 
Κόστ

Δημ.
Δαπά

Συν. 
Κόστ

Δημ.
Δαπά

ό  οστό 

ος 
 
νη ος 

 
νη 

Συνο
70.000,00 100,00% 

λικό Κόστος 
0,65%   1,75%   

Δημό
35.000,00 50,00% 

σια Δαπάνη  
  0,56%   1,68% 

Ίδια 
35.000,00 50,00%         συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Η χώρα μας αλλά και η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος ειδικότερα, διαθέτει πλούσιο δυναμικό σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αιολική, Ηλιακή. Γεωθερμία, κλπ). Ωστόσο η αξιοποίησή τους είναι ακόμη χαμηλή με 

αποτέλεσμα να καταγράφεται σημαντικό έλλειμμα στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, αλλά και σημαντικές επιβαρύνσεις και 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Την τελευταία 5ετία παρατηρείται ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα ωστόσο 

υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση από το στόχο του να παράγει η χώρα το 20% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αδιαφορία των Ελλήνων και ειδικότερα των 

κατοίκων της περιοχής παρέμβασης να «δοκιμάσουν» να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι για 

επιχειρηματικούς αποκλειστικά σκοπούς (ως παραγωγοί και μεταπωλητές ενέργειας) αλλά για ίδια κατανάλωση.  

Σκοπός της δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους περισσότερο ώριμους και πρωτοπόρους επιχειρηματίες (του τουρισμού) 

της περιοχής παρέμβασης να εισάγουν στην παραγωγική τους διαδικασία πρακτικές αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας και να γίνουν πρότυπα και παραδείγματα για άλλους που θα τους ακολουθήσουν. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται 

έστω και σε μικρό βαθμό μια επιχειρηματική κουλτούρα η οποία συνδυάζει την φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση με το 

οικονομικό όφελος (δραστική μείωση του κόστους ενέργειας με σχεδόν πλήρη ενεργειακή απεξάρτηση).  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,65% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

μικρό καθώς αφενός μεν, το είδος των επενδυτικών σχεδίων είναι μικρής κλίμακας και μικρού κόστους, αφετέρου δε, οι 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις έχουν πιλοτικό χαρακτήρα για την περιοχή, υλοποιούμενες από τους περισσότερο και πιο έτοιμους 

επιχειρηματίες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα γίνουν πρότυπα για άλλους που θα τους ακολουθήσουν.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο μεγαλύτερη βαρύτητα 

για την εφαρμογή της δράσης δίνεται Βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής όπου συγκεντρώνονται ευνοϊκότερες συνθήκες για 

χωροθέτηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων υπαίθριου τουρισμού. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται σε σχετικό  πίνακα 

«προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων »  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311) που δύνανται να 

υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις που αφορούν τη δημιουργία υποδομών τουρισμού αυτή έγκειται 

στο γεγονός της ένταξης των φιλοπεριβαλλοντικών ενεργειών στη διαδικασία ανάπτυξης του τουρισμού της υπαίθρου.  

Με τις δράσεις προστασίας και αναβάθμισης του  φυσικού περιβάλλοντος η παρούσα δράση συνεργεί ώστε να μειωθούν 

πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον και να ενισχυθεί η φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση του πληθυσμού της περιοχής 

Αντίστοιχα με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων η παρούσα δράση 

συνεργεί 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.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Σε επίπεδο περιοχής παρέμβασης η δράση είναι καινοτόμος καθώς τέτοιου είδους επενδύσεις δεν έχουν υλοποιηθεί στην 

περιοχή. Η καινοτομία της δράσης προκύπτει από τη φύση της και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

της.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος ανέρχεται σε 4-5 ενδιαφερόμενους. Το ενδιαφέρον 

αναμένεται να αυξηθεί προϊόντος του χρόνου.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 
 
 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
L321 / Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

Λογική της παρέμβασης 
Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του υπομέτρου, αφορούν την υλοποίηση βασικών και παράλληλων 

υποδομών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Καθώς η περιοχή είναι κατά κύριο λόγο 

αγροτική είναι απολύτως λογικό οι παρεμβάσεις κατά ένα μέρος να αφορούν την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην 

ύπαιθρο.  

Στα πλαίσια αυτά διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η ορθολογικότερη διαχείριση του υφιστάμενου υδατικού δυναμικού το οποίο αν 

και πλεονάζον δεν επαρκεί. Παράλληλα, απαιτείται η βελτίωση της βατότητας του αγροτικού δικτύου, η προστασία του από 

διαβρωτικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στις πιο επικλινείς περιοχές, και η μείωση των χρονοαποστάσεων προς τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις.  
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Επιπλέον, η περιοχή παρέμβασης λόγω της συνύπαρξης κατοίκων διαφορετικών φυλετικών καταβολών παρουσιάζει 

πολυπολιτισμικό χαρακτήρα που αποτυπώνεται στον πλούτο των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που 

συναντώνται σε αυτή. Με τις δράσεις που προτείνονται στα πλαίσια του υπομέτρου επιδιώκεται η διάσωση, η  διατήρηση και 

η ανάδειξη των πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων και των εθίμων. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων και όπως προέκυψε από τη διαδικασία της διαβούλευσης, η βελτίωση των κοινωνικών και πολιτιστικών 

υποδομών θα συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και την ενδυνάμωση της πολιτιστικής δράσης και 

δημιουργίας.  
Οι δράσει που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 
έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου.  

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται  
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το παρόν υπομέτρο είναι :  

 Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράμματος – προβολή της περιοχής 

 Βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών και σύνδεση με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό 

 Νέα Τουριστικά προϊόντα 

 Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηματοδοτικά στοιχεία   

Ποσοστό (%) του Μέτρου 
  Ποσό Ποσοστό 

Συν. Κόστος Δημ. Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
475.000,00 100% 4,41%   

Δημόσια Δαπάνη  
415.000,00 87%   6,66% 

Ίδια συμμετοχή 
60.000,00 13%     

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 
Στα πλαίσια του παρόντος υπομέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

Δράση L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα 

πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)  

Δράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.  

Δράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών  

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγματοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L321-1 / Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα 

πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)  

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Με την παρούσα δράση προβλέπεται η χρηματοδότηση  μικρών έργων υποδομής τα οποία σχετίζονται με τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας των κατοίκων της υπαίθρου όπως είναι η  αγροτική οδοποιία,  έργα  αξιοποίησης επιφανειακών υδάτινων 

πόρων οι οποίοι σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτοι και έργα επιδιόρθωσης υφιστάμενων δικτύων.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες 

του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 
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Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L321-1 

Πο
Μέ

Πο
Υπο

σοστό (%) του 
τρου 

σοστό (%) του 
μέτρου  

  

Ποσ Πο
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Κόσ
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Δαπ

ό  σοστό 
. 
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. 
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. 
τος 

. 
άνη 

Συν
210.000,00 100,00% 1,95%   44,21%   

ολικό Κόστος 

Δημ
210.000,00 100,00%   3,37%   50,60% 

όσια Δαπάνη  

Ίδι
0,00 0,00%         α συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Η αναγκαιότητα βελτίωσης της βατότητας του αγροτικού δικτύου, η προστασία του από διαβρωτικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στις 

πιο επικλινείς περιοχές, και η μείωση των χρονοαποστάσεων προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν τους κύριους 

λόγους επιλογής της δυνατότητας χρηματοδότησης των έργων αγροτικής οδοποιίας. 

Από την άλλη πλευρά, η χρηματοδότηση μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων που παρεμβαίνουν διορθωτικά σε υφιστάμενα 

δίκτυα, ή που αποτελούν λύση για την εξοικονόμηση νερού σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι σημαντική για την καλύτερη 

αξιοποίηση του υφιστάμενου υδατικού δυναμικού το οποίο αν και πλεονάζον, δεν επαρκεί λόγω κακής χρήσης του και 

αδυναμίας εκμετάλλευσής του σε πλήρη κλίμακα. 

Το μέγεθος της χρηματοδοτικής βαρύτητας  της δράσης είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να δημιουργήσει ένα αριθμό  υποδομών 

οι οποίες να λειτουργήσουν παραδειγματικά για τους ΟΤΑ και να καταδείξουν την αναγκαιότητα της ορθολογικής χρήσης του 

διατιθέμενου υδάτινου δυναμικού. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, με προτιμητέες τις περιοχές όπου η ένταση της άσκησης της αγροτικής 

δραστηριότητας και παραγωγής πρώτων υλών είναι μεγαλύτερη. 

Δικαιούχοι της δράσης  

ΟΤΑ α’ βαθμού  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις του υπομέτρου L311. Η συνέργεια έγκειται στο γεγονός ότι το 

σύνολο των δράσεων αυτών έχει σαν ωφελούμενους τους κατοίκους της περιοχής και ως στόχο τη βελτίωση του επιπέδου 

ζωής τους, την ενίσχυση του εισοδήματός τους και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στον τόπο του.  

Η συνέργεια με τις δράσεις που αφορούν την αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων έγκειται στο 

γεγονός ότι οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης είναι ενέργειες που συνεργούν προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης των βασικών υποδομών και των συντελεστών της πρωτογενούς παραγωγής.   

Όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ αυτή εντοπίζεται στην εφαρμογή 

από την ΟΤΔ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των υπολοίπων δράσεων και τις 

κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής 

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η δράση δεν παρουσιάζει καινοτομία στη φύση της, εκτός από την περίπτωση έργων που αφορούν ενέργειες μείωσης των 

απωλειών σε υφιστάμενα δίκτυα, περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σε περιοχές με πλεόνασμα υδατικού δυναμικού όπως η 

συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης. 

Ειδικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του δεν υπάρχουν.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δράση, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι τεράστιο. Όλοι ανεξαιρέτως οι ΟΤΑ 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ενέργειες εμπιπτόμενες στη δράση και ειδικότερα για ενέργειες αγροτικής οδοποιίας και μικρών 

εγγειοβελτιωτικών έργων. Με δεδομένο το πεπερασμένο των πόρων εκτιμάται πως θα υποβληθούν περί τις 4 έως 6 

προτάσεις. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 2 
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Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.  

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η δράση αφορά στη δημιουργία – βελτίωση κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών. Τέτοιες υποδομές μπορεί να είναι κέντρα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ωδεία, βιβλιοθήκες κλπ. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης πρόκειται να υλοποιηθεί μία 

παρέμβαση σε κάποιο πολιτιστικό χώρο της περιοχής. Στόχος είναι να διασωθούν και να διαδοθούν παραδόσεις, έθιμα και 

πολιτιστικό υλικό της περιοχής.  
Στα πλαίσια της δράσης μπορεί να ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση των χώρων στέγασης, ενέργειες για 
την προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού κλπ    
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 
έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L321-2 
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Συ
25.000,00 100,00% 0,23%   5,26%   

νολικό Κόστος 

Δη
25.000,00 100,00%   0,40%   6,02% 

μόσια Δαπάνη  

Ίδ
0,00 0,00%         ια συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στην περιοχή παρέμβασης υφίστανται και δραστηριοποιούνται δεκάδες σύλλογοι και λοιποί φορείς μέσω των οποίων 

εκφράζεται ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των κατοίκων της. Ήδη έχει καταγραφεί σημαντικό ενδιαφέρον από τέτοιους 

φορείς για παρεμβάσεις οι οποίες θα διατηρήσουν και θα αναδείξουν έθιμα παραδόσεις, πολιτιστικά δρώμενα  και υλικό που 

συνδέουν το σήμερα με το πλούσιο πολιτιστικό της παρελθόν.  

Μέσω της δράσης επιδιώκεται να αξιοποιηθεί και να αναδειχτεί  μέρος της πολιτιστικής ποικιλομορφίας που εκφράζουν τέτοιοι 

φορείς.  

Συγκεκριμένα με την υλοποίηση της δράσης αυτής επιδιώκεται :  

 - Η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς 

 - Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής με την ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία 

 - Η στενότερη σύνδεση του τουριστικού κυκλώματος με την τοπική πολιτιστική παράδοση.  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,23% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

μικρό καθώς α) το είδος των παρεμβάσεων από τη φύση τους είναι μικρού κόστους β) η λογική της παρέμβασης είναι να 

ενισχύσει πιλοτικά τις πιο αξιόλογες και ποιοτικές προτάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν ως παράδειγμα για παρόμοιες 

ενέργειες από άλλους φορείς στο μέλλον.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο των Τοπικών Διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης μπορεί να είναι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα , με σκοπό την  υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα .  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  
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Η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και η δημιουργία πολιτιστικών δράσεων από τους φορείς τελικούς αποδέκτες της 

παρούσας δράσης θα συμβάλει στην ενδυνάμωση και εμπλουτισμό του παραγωγικού συστήματος με στοιχεία πολιτισμού και 

παράδοσης, γεγονός που είναι άλλωστε βασικό ζητούμενο του τοπικού προγράμματος ώστε να επιτευχθεί η πολιτιστική 

ταυτοποίηση της περιοχής και ο εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η δράση δεν έχει καινοτόμο χαρακτήρα καθώς πολιτιστικά κέντρα βρίσκονται σχεδόν σε κάθε Τοπικό Διαμέρισμα της 

περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο στοιχεία καινοτομίας μπορεί να προκύψουν από το φυσικό αντικείμενο των ενεργειών που θα 

υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διαδικασία διαβούλευσης που πραγματοποίησε 

λειτουργώντας ως υποψήφια ΟΤΔ υπήρξε μεγάλο και προέρχεται από όλους σχεδόν τους δήμους της περιοχής. Συγκεκριμένα 

το ενδιαφέρον αφορά κυρίως τη βελτίωση – εκσυγχρονισμό πολιτιστικών κέντρων συλλόγων της περιοχής παρέμβασης. Οι 

φορείς που εκφράζουν ενδιαφέρον είναι τόσο σύλλογοι όσο και ΟΤΑ.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1  

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη 

πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών  

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγματοποιείται ακολούθως 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον αφού σε κάθε γωνιά της, συναντά κανείς ευρήματα, 

μνημεία και χώρους από τους προϊστορικούς, κλασικούς, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους. Από τις αρχές του εικοστού 

αιώνα ήρθαν να «μπολιάσουν» τον τόπο με τον δικό τους πολιτισμό προσφυγικοί πληθυσμοί διαφορετικής καταγωγής. Αυτά 

τα γενικά χαρακτηριστικά συναντά κανείς στους δήμους και τα τοπικά διαμερίσματα της περιοχής παρέμβασης όπου 

συμβιώνουν ντόπιοι, θράκες, πόντιοι, μικρασιάτες, βλάχοι, σαρακατσάνοι, παλιννοστούντες συνθέτοντας το πολιτισμικό της 

τοπίο. Με μία τέτοια σύνθεση πληθυσμού είναι φυσικό να υπάρχει πληθωρικό πολιτισμικό υλικό. Δεκάδες σύλλογοι, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, διάσπαρτο λαογραφικό υλικό, ήθη και έθιμα, θρησκευτικές παραδόσεις, αρχέγονα δρώμενα κ.α. Η 

αναγκαιότητα ενίσχυσης και αναβάθμισης των σημαντικότερων πολιτιστικών στοιχείων (όπως αυτά θα προσδιοριστούν μέσα 

από την ειδική μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη που θα εκπονηθεί από την Ο.Τ.Δ) συνδέεται κυρίως με την εξασφάλιση των 

προϋποθέσεων της βελτίωσης της ποιότητας σε επίπεδο οργάνωσης, προβολής και ενίσχυσης των δράσεων αλλά κυρίως με 

την επίτευξη της ανάδειξης  πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής.   

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση παρεμβάσεων, οι οποίες δεν θα εξαντλεί τους πόρους σε πρόσκαιρα 

μεμονωμένα γεγονότα αλλά θα συνδέει την κάθε ενέργεια με τις προτεραιότητες που επιβάλει ένας ορθολογικός σχεδιασμός 

για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής με στόχο, η λογική της πολιτιστικής ταυτοποίησης να διαπερνά κάθε επένδυση του 

προτεινόμενου προγράμματος καθώς αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής του. Οι παρεμβάσεις  θα επενδύουν 

ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας, καταγραφής, διάσωσης και αξιοποίησης πολιτιστικών ενεργειών έχοντας ως αφετηρία τον τόπο, 

τους ανθρώπους, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, τις παραδόσεις επιδιώκοντας να συνδέσει την διαδικασία οργάνωσης και 

υλοποίησης με το στρατηγικό στόχο του τοπικού προγράμματος.     

Η συγκεκριμένη δράση σχεδιάστηκε με στόχο να λειτουργήσει ως «ομπρέλα» κάτω από την οποία θα συσπειρωθούν όλες οι 

δράσεις του προτεινόμενου προγράμματος αποτελώντας βασικό εργαλείο στην προσπάθεια εφαρμογής της προτεινόμενης 

στρατηγικής.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 
έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L321-3 
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Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η δημιουργία μίας ενιαίας και ολοκληρωμένης πρότασης ανάδειξης της πολιτιστικής 

παράδοσης και κληρονομιάς, σύνδεσή της με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, η οποία όμως παράλληλα θα βρίσκεται σε 

απόλυτη συνάφεια με τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής και τα προϊόντα. 

Οι πολιτιστικοί φορείς της περιοχής με ελάχιστα μέσα προσπαθούν να διατηρήσουν την παράδοση να συνεχίσουν να 

παράγουν πολιτιστικά γεγονότα και να αξιοποιούν το τοπικό πολιτιστικό δυναμικό. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στον 

εθελοντισμό, στην συμμετοχή των κατοίκων και σε ελάχιστους πόρους από συνδρομές, συνεισφορά της αυτοδιοίκησης και 

εισπράξεις από τις  εκδηλώσεις τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία απόκτησης πολιτιστικής ταυτοποίησης των 

περιοχών και των προϊόντων και μεταβιβασιμότητας των ενεργειών.  

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται ο ποιοτικός και ποσοτικός εμπλουτισμός των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και υποδομών λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την σύνδεση 

των πολιτιστικών δράσεων με την γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής. 

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, με την ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή 

διαδικασία 

 Εμπλουτισμός του τοπικού αγροτουριστικού προϊόντος με νέα στοιχεία διαφοροποίησης  

 Στενότερη σύνδεση του τουριστικού και παραγωγικού κυκλώματος με την τοπική πολιτιστική παράδοση. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 2,89% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό σε 

συνδυασμό με τον προβλεπόμενο αριθμό των παρεμβάσεων όπως επίσης και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δράση έχει  

συμπληρωματικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα με τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράμματος, εκτιμάται ότι αποτελεί 

κρίσιμο μέγεθος ποιοτικά ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η μεταβιβασιμότητα σε συνδυασμό με 

την εξυπηρέτηση της προτεινόμενης στρατηγικής του τοπικού προγράμματος.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης καθώς όλα τα Τοπικά 

Διαμερίσματα της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζονται από πλούσια λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική 

παράδοση.   

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις δράσεις του αφορούν στη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό μεταποιητικών 

επιχειρήσεων, μικρών βιοτεχνιών και οικοτεχνιών. Η συνέργεια έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωσης στοιχείων του τοπικού 

πολιτισμού στη διαδικασία παραγωγής προϊόντων καθώς και την αντίστροφη διαδικασία δηλαδή της ενσωμάτωσης στοιχείων 

του τοπικού παραγωγικού συστήματος στην πολιτιστική δραστηριότητα καθώς όπως αναφέρεται στην περιγραφή της δράσης 

κατά την υλοποίηση της ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην έρευνα, καταγραφή, διάσωση πολιτιστικών ενεργειών έχοντας ως 

αφετηρία τα προϊόντα της περιοχής.     

Όσον αφορά τις δράσεις δημιουργίας επιχειρήσεων τουριστικού χαρακτήρα (καταλύματα, χώροι εστίασης, επιχειρήσεις 

τουρισμού της υπαίθρου κλπ) καθώς και τις δράσεις δημιουργίας υποδομών δημόσιου χαρακτήρα (ανακαίνιση δημόσιων 

χώρων, βελτίωση όψεων κτιρίων, μετατροπή κτιρίων σε μουσεία κλπ) η συνέργεια της παρούσας δράσης έγκειται στο 
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γεγονός:  

α) της συμπλήρωσης και εμπλουτισμού του συνολικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής τόσο με ενέργειες 

(πολιτιστικές δράσεις) όσο και με υποδομές οι οποίες αναδεικνύουν την περιοχή ως τουριστικό προορισμό και 

απευθύνονται σε κοινό ειδικών ενδιαφερόντων. 

β) της ενσωμάτωσης των τοπικών πολιτιστικών πόρων, μέρος ή το σύνολο των οποίων αναδεικνύεται μέσα από τις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, γεγονός που αποτελεί άλλωστε στρατηγικό στόχο του τοπικού προγράμματος. 

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η παρούσα δράση  παρουσιάζει καινοτόμο χαρακτήρα  δεδομένου ότι προσεγγίζει την ενίσχυση και ανάδειξη των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων μέσα από την υλοποίηση μίας ενιαίας και ολοκληρωμένης πρότασης ανάδειξης της πολιτιστικής παράδοσης 

και κληρονομιάς, συνδέοντας την με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία καθώς και με τις παραγωγικές δραστηριότητας της 

περιοχής και τα προϊόντα της σύμφωνα με τα όσα θα καταδειχθούν μέσα από την αντίστοιχη εμπειρογνωμοσύνη.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση της 

προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος αφορά στην υλοποίηση τουλάχιστον 10 προτάσεων οι 

οποίες αφορούν κυρίως εταιρείες ΟΤΑ και σωματεία. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
L322 / Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

Λογική της παρέμβασης 
Η γεωμορφολογική  ποικιλότητα και η πολυπολιτισμική σύνθεση της περιοχής παρέμβασης είχε σαν αποτέλεσμα η 

διαφορετικότητα αυτή των κατοίκων της να είναι αποτυπωμένη και στο δομημένο περιβάλλον της. Ιδιαίτερα στο  

βορειονατολικό της τμήμα, διαθέτει πλούσιο οικιστικό απόθεμα, με αξιόλογα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα, το οποίο σε πολλές 

περιπτώσεις λόγω της μείωσης του πληθυσμού γνωρίζει την εγκατάλειψη, την απαξίωση και τελικά οδηγείται στην ερείπωση. 

Από την άλλη πλευρά ο σύγχρονος τρόπος ζωής αλλά και η στροφή στην ποιότητα δημιουργεί την ανάγκη για την αξιοποίηση 

και αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος της περιοχής.  

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του υπομέτρου αφορούν κυρίως ενέργειες από δημόσιους φορείς. Για το 

λόγο αυτό, στα πλαίσια της διαδικασίας της διαβούλευσης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στους φορείς της περιοχής (ΟΤΑ, 

σύλλογοι κλπ) προκειμένου να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων κυρίως σε οικισμούς χαρακτηρισμένους ως 

αξιόλογους ή ενδιαφέροντες.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 
έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται  
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το παρόν υπομέτρο είναι :  

 Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράμματος – προβολή της περιοχής 

 Ενίσχυση τουριστικής υποδομής 

 Βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών και σύνδεση με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  
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Ποσοστό (%) του Μέτρου 

  Ποσό Ποσοστό 
Συν. Κόστος Δημ. Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
841.666,67 100% 7,81%   

Δημόσια Δαπάνη  
805.000,00 96%   12,92% 

Ίδια συμμετοχή 
36.666,67 4%     

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 
Στα πλαίσια του παρόντος υπομέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

Δράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

Δράση L322-2: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση  

Δράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων του υπομέτρου είναι η ύπαρξη συνολικής μελέτης πλαισίου για την 

αναβάθμιση του οικισμού. Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγματοποιείται ακολούθως.  

 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L322-1 Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων   

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

H παρούσα δράση αφορά την υλοποίηση έργων ανάπλασης – βελτίωσης 2 οικιστικών συνόλων (οικισμών γειτονιών πλατειών 

κλπ) σε οικισμούς της περιοχής παρέμβασης για τους οποίους έχει προηγηθεί η εκπόνηση σχετικής μελέτης συνολικής 

θεώρησης της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της δράσης μπορούν να 

πραγματοποιηθούν πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, αισθητική αναβάθμιση πλατειών, κατασκευές και ρυθμίσεις που θα 

καταστίσουν τον οικισμό λειτουργικότερο για τους κατοίκους τους και ελκυστικότερο για τους επισκέπτες.  

Στόχος της δράσης είναι οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν να μην είναι σημειακές ή αποσπασματικές αλλά να 

εντάσσονται σε ένα γενικό πλαίσιο παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον οι 

οποίες διέπονται από μια κοινή θεώρηση που θα πηγάζει από τη μελέτη πλαίσιο που αναφέρθηκε ως προαπαιτούμενη για την 

υλοποίηση της δράσης. Στη δράση θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 

βασικά δίκτυα. 

Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση των αναφερόμενων αναπλάσεων στους οικισμούς είναι η τόνωση των 

παραδοσιακών χαρακτηριστικών τους δηλαδή των αρχιτεκτονικών εκείνων στοιχείων που ταυτοποιούνται με την πολιτιστική 

παράδοση της περιοχής, τη λαογραφία της και την αγροτική κληρονομιά. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να 

αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ 

του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα 

τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 

εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L322-1 

Πο
Μέ

Πο
Υπο

σοστό (%) του 
τρου 

σοστό (%) του 
μέτρου  

  

Ποσ Πο
Συν
Κόσ

Δημ
Δαπ

Συν
Κόσ

Δημ
Δαπ

ό  σοστό 
. 
τος 

. 
άνη 

. 
τος 

. 
άνη 

Συν
670.000,00 100,00% 6,22%     79,60% 

ολικό Κόστος 

Δημ
670.000,00 100,00% 75%     10, 83,23% 

όσια Δαπάνη  

Ίδι
0,00 0,00%         α συμμετοχή 
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Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης αναπτύχθηκαν κατά το παρελθόν αξιόλογοι οικισμοί οι οποίοι γνώρισαν μεγάλη 

οικονομική και κοινωνική άνθιση. Στους οικισμούς αυτούς αναπτύχθηκε ένα αξιόλογο απόθεμα αρχιτεκτονικών στοιχείων το 

οποίο χαρακτηρίστηκε από τις μορφολογικές συνθήκες που επικρατούν, τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής, τις φυλετικές 

καταβολές του πληθυσμού (βλάχοι, πόντιοι, εντόπιοι κλπ) καθώς και την ενασχόληση του πληθυσμού (π.χ. η χαρακτηριστική 

αρχιτεκτονική των καπνοχωρίων). Με το πέρασμα του χρόνου όμως και τις διάφορες ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατά περιόδους τόσο από τους ιδιώτες όσο και από τους δημόσιους φορείς έχει αλλοιωθεί κατά πολύ η 

ομοιομορφία και η αισθητική των οικισμών της περιοχής. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπλαση ορισμένων οικισμών βάσει 

μιας ολοκληρωμένης μελέτης ανάπλασης η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που θα συμβάλουν στην 

βέλτιστη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός οικισμού. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τους 

οικισμούς στους οποίους θα πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση οποιονδήποτε μελλοντικών παρεμβάσεων. Με  τη 

συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται :  

 Η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής όπως αυτά αποτυπώνονται στην αρχιτεκτονική της  

 Η ενίσχυση του τοπικού τουριστικού προϊόντος με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικιστικού 

συνόλου  

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμότητας της περιοχής  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 6,22% του Συνολικού Κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό αφορά 

στην εφαρμογή υποδειγματικών παρεμβάσεων οι οποίες θα καταδείξουν το βέλτιστο τρόπο υλοποίησης δημόσιων 

παρεμβάσεων ανάπλασης σε οικισμούς με αξιόλογο οικιστικό αρχιτεκτονικό απόθεμα.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής αποτελεί το σύνολο των τοπικών διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την 

εφαρμογής της δράσης θα δοθεί στα τοπικά διαμερίσματα του βορειοανατολικού τμήματος της περιοχής τα οποία σύμφωνα 

τόσο με τα αποτελέσματα καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης όσο και με την προτεινόμενη στρατηγική του σχεδίου 

τοπικού προγράμματος παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας και ιδιαίτερα σε αυτά που 

εμφανίζουν κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό “χρώμα”. Οι δήμοι και τα τοπικά διαμερίσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 

προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων.   

Δικαιούχοι της δράσης  

ΟΤΑ α’ βαθμού 

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με μεγάλο αριθμό δράσεων του τοπικού προγράμματος  Η συνέργεια αυτή 

προγράμματος εστιάζεται στην ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής η οποία επιτυγχάνεται με την ανάδειξη των φυσικών, 

ανθρωπογενών και πολιτιστικών της πόρων ένας από τους οποίους είναι και η αρχιτεκτονική της παράδοση. Με τη δράση 

αυτή όπως και τις υπόλοιπες δράσεις δημιουργίας τουριστικών υποδομών δημόσιου χαρακτήρα θα υλοποιηθούν ενέργειες 

πάνω στις οποίες θα δομηθεί η αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος.  

Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων η παρούσα δράση 

συνεργεί καθώς η λειτουργία της ΟΤΔ και η εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής όλων 

των δράσεων του προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στην ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης, τα οποία 

εκφράζονται μέσω της αρχιτεκτονικής της παράδοσης, στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής. Συγκεκριμένα οι 

αναπλάσεις που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να προσβλέπουν στην ανάδειξη στοιχείων της λαογραφίας του πολιτισμού 

και της αγροτικής παράδοσης του οικισμού στον οποίο θα πραγματοποιηθούν .  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη συνολικής μελέτης πλαισίου για την αναβάθμιση του 

οικισμού καθώς και η εκπόνηση της ειδικής μελέτης εμπειρογνωμοσύνης η οποία θα καταδείξει τους πολιτιστικούς πόρους της 

περιοχής που δύναται να ενσωματωθούν στην αναπτυξιακή της διαδικασία.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διαδικασία διαβούλευσης που πραγματοποίησε 

λειτουργώντας ως υποψήφια ΟΤΔ υπήρξε μεγάλο. Συγκεκριμένα εκφράστηκε ενδιαφέρον σχεδόν και από τους δεκαπέντε 

δήμους και κοινότητες της περιοχής.  
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Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων  :2  

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
322-2 / Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Με την παρούσα ενέργεια προβλέπεται η αποκατάσταση ενός τουλάχιστον κτιρίου που βρίσκεται σε κάποιον από τους 

οικισμούς οι οποίοι θα προχωρήσουν στη διαδικασία εκπόνησης μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθμισης τους. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή μπορούν να αποκατασταθούν κτίρια τα οποία στη συνέχεια θα 

χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς. Στην ενέργεια περιλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης του έργου 

(έργων), η αποκατάσταση του κτιρίου (τεχνικό έργο) και τέλος η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία 

του. 

Σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση των αναφερόμενων αποκαταστάσεων είναι η τόνωση των παραδοσιακών 

χαρακτηριστικών τους δηλαδή των αρχιτεκτονικών εκείνων στοιχείων που ταυτοποιούνται με την πολιτιστική και 

αρχιτεκτοινική παράδοση της περιοχής.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 
έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L322-2 
Πο

Μέ
Πο

Υπ
σοστό (%) του 

τρου 
σοστό (%) του 
ομέτρου  

  

Πο Πο
Συ
Κό

Δη
Δα

Συ
Κό

Δη
Δα

σό  σοστό 
ν. 
στος 

μ. 
πάνη 

ν. 
στος 

μ. 
πάνη 

Συ
80.000,00 100,00% 0,74%   9,50%   

νολικό Κόστος 

Δη
80.000,00 100,00%   1,28%   9,94% 

μόσια Δαπάνη  

Ίδ
0,00 0,00%         ια συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Η περιοχή παρέμβασης και ειδικότερα το ορεινό και μειονεκτικό της τμήμα, έχοντας πίσω της τουλάχιστον 2.000 χρόνια 

συνεχούς κατοίκησης, διαθέτει πλούσιο οικιστικό απόθεμα, σε πολλές δε περιπτώσεις με αξιόλογα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα, 

το οποίο σήμερα λόγω της μείωσης του πληθυσμού γνωρίζει την εγκατάλειψη, την απαξίωση και τελικά οδηγείται στην 

ερείπωση. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής δημιουργούν την ανάγκη για δημιουργία νέων υπηρεσιών 

οι οποίες όπως είναι φυσικό απαιτούν χώρους για τη στέγασή τους. Έτσι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο στην περιοχή, 

κτίρια αξιόλογα από αρχιτεκτονικής πλευράς να κείτονται εγκαταλειμμένα, ενώ την ίδια στιγμή διατίθενται σημαντικά ποσά για 

την κατασκευή νέων κτιρίων για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες στέγασης κάποιας νέας δομής ή υπηρεσίας. Με την αξιοποίηση 

του μέτρου γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να στραφεί το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής στην επαναξιοποίηση και 

επανάχρηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της περιοχής. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές την περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της Δράσης είναι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η παρούσα δράση συνεργεί με  δράσεις των υπομέτρων L 313 /1-4, L321 και  L323 προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης 
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ανάδειξης και επανάχρησης κτιρίων της περιοχής με αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Οι δράσεις αυτές θα λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της περιοχής.   

Όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ αυτή εντοπίζεται στην εφαρμογή 

από την ΟΤΔ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των υπολοίπων δράσεων και τις 

κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της διάσωσης και της αξιοποίησης των αξιόλογων από αρχιτεκτονικής άποψης 

κτιρίων της περιοχής και την ενσωμάτωσή τους μέσω της επανάχρησής τους στην κοινωνική ζωή της περιοχής.  

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του άξονα 4 και από τα συμπεράσματα της ειδικής 

εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία  της περιοχής που δύναται να 

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος προκειμένου οι ενέργειες τους να συνάδουν με το στρατηγικό 

στόχο αυτού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης θα αποτελέσει η ύπαρξη συνολικής μελέτης πλαισίου για την 

αναβάθμιση του οικισμού καθώς και η εκπόνηση της ειδικής μελέτης εμπειρογνωμοσύνης η οποία θα καταδείξει τους 

πολιτιστικούς πόρους της περιοχής που δύναται να ενσωματωθούν στην αναπτυξιακή της διαδικασία. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Σύμφωνα με το ενδιαφέρον που κατατέθηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διενέργεια της διαβούλευσης που πραγματοποίησε 

ως υποψήφια ΟΤΔ, αναμένεται η υποβολή 2 τουλάχιστον προτάσεων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η δράση αφορά την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων (9 περίπου στον αριθμό) και την τόνωση των 

αρχιτεκτονικών τους στοιχείων, εκείνων που ταυτοποιούνται με την αρχιτεκτονική παράδοση της περιοχής. Η δράση αφορά 

ιδιώτες που επιθυμούν να αποκαταστήσουν την όψη της οικίας τους όταν αυτή παρουσιάζει στοιχεία ιστορικής ή αισθητικής 

αξίας, πραγματοποιώντας μικρού μεγέθους και κόστους παρεμβάσεις είτε  την αποκατάσταση όψεων κάποιων δημόσιων 

κτιρίων με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ιστορική ή αισθητική αξία. 

Για την εφαρμογή της δράσης θα ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική του κτιρίου, η όψη του οποίου πρόκειται να αποκατασταθεί 

σε σχέση με την συνολική αρχιτεκτονική του οικισμού καθώς και η τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής, ιστορικής ή αισθητικής 

αξίας του κτιρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης θα αποτελέσει η ύπαρξη συνολικής μελέτης 

πλαισίου για την αναβάθμιση του οικισμού. 

Σκοπός της δράσης είναι να γίνουν παρεμβάσεις σε κτίρια των οποίων έχουν αλλοιωθεί τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα 

και με κάποιες επεμβάσεις αυτά να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, αν είναι δυνατόν, ή σε μια περισσότερο 

παραδοσιακή όψη. 

Επιπλέον βασικό στοιχείο που θα επιζητηθεί από τις παρεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι η ανάδειξη και 

αποτύπωση μέσω της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στοιχείων της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής παρέμβασης. Η λογική 

αυτή της πολιτιστικής ταυτοποίησης των ενεργειών του προγράμματος αποτελεί άλλωστε βασική παράμετρο της στρατηγικής 

του. Τα στοιχεία ταυτοποίησης θα προκύψουν με την εκπόνηση σχετικής μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης. 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L322-3 

  
Πο Πο

Πο

Μ

Πο

Υπσό  σοστό 
σοστό (%) του 

έτρου 

σοστό (%) του 

ομέτρου  
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Συ

Κό

Δη

Δα

Συ

Κό

Δη

Δα

ν. 

στος 

μ. 

πάνη 

ν. 

στος 

μ. 

πάνη 

Συ
91.666,67 100,00% 0,85%   10,89%   

νολικό Κόστος 

Δη
55.000,00 60,00%   0,88%   6,83% 

μόσια Δαπάνη  

Ίδ
36.666,67 40,00%         ια συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Σε πολλούς οικισμούς της περιοχής παρέμβασης υπάρχουν κτίρια ή και γειτονιές ολόκληρες που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική αξία όμως με το πέρασμα του χρόνου πολλά από αυτά έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε μεγάλο βαθμό. 

Με την παρούσα δράση επιδιώκεται η αποκατάσταση ορισμένων από τα κτίρια αυτά με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση 

τόσο των ιδίων όσο και του ευρύτερου οικιστικού συνόλου στο οποίο εντάσσονται. 

Με την συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής όπως αυτά αποτυπώνονται στην αρχιτεκτονική της 

 Η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με την αισθητική αναβάθμιση των οικιστικών της συνόλων. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,88 % της Δημόσιας Δαπάνης του μέτρου. Το μικρό ποσοστό της 

χρηματοδοτικής βαρύτητας της δράσης αποδίδεται στο μικρό προβλεπόμενο κόστος των ενεργειών αποκατάστασης και στον 

πιλοτικό χαρακτήρα της δράσης, που σκοπό έχει να προκαλέσει την πιλοτική αποκατάσταση ορισμένων όψεων κτιρίων, 

εκτιμώντας περίπου 9, οι οποίες θα έχουν στη συνέχεια μεταβιβάσιμο χαρακτήρα προς τους υπόλοιπους κατοίκους της 

περιοχής. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή της δράσης αποτελεί το σύνολο των Τοπικών Διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

πρόκειται να δοθεί στους οικισμούς εκείνους οι οποίοι σύμφωνα και με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και 

τη Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης του Νομού έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

για την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό της υπαίθρου.    

Δικαιούχοι της δράσης  

Φυσικά  ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση 

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η προτεινόμενη δράση παρουσιάζει συνέργεια με δράσεις του προγράμματος που αφορούν  την ενίσχυσης της πολιτιστικής 

ταυτότητας της περιοχής μέσω της ανάδειξης των ανθρωπογενών πολιτιστικών πόρων ένας από τους οποίους είναι η 

αρχιτεκτονική της παράδοση. 

Η δράση αυτή όπως και οι υπόλοιπες δράσεις ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής θα αποτελέσουν το όχημα 

για την ανάδειξη της, ως ενός προορισμού της υπαίθρου με τουριστικό ενδιαφέρον.  

Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων η παρούσα δράση 

συνεργεί καθώς η λειτουργία της ΟΤΔ και η εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής όλων 

των δράσεων του προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης, τα οποία 

εκφράζονται μέσω της αρχιτεκτονικής της παράδοσης, στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής. Συγκεκριμένα η 

αποκαταστάσεις των όψεων των κτιρίων που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να προσβλέπουν στην ανάδειξη στοιχείων της 

λαογραφίας του πολιτισμού και της αγροτικής παράδοσης του οικισμού στον οποίο θα πραγματοποιηθούν.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης θα αποτελέσει η ύπαρξη συνολικής μελέτης πλαισίου για την 

αναβάθμιση του οικισμού καθώς και η εκπόνηση της ειδικής μελέτης εμπειρογνωμοσύνης η οποία θα καταδείξει τους 

πολιτιστικούς πόρους της περιοχής που δύναται να ενσωματωθούν στην αναπτυξιακή της διαδικασία. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  κατά τη διαβούλευση που πραγματοποίησε, λειτουργώντας 

ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης, υπήρξε σημαντικό. Το ενδιαφέρον αυτό προήλθε από ιδιώτες από όλους σχεδόν τους 

δήμους της περιοχής παρέμβασης που ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση των όψεων κτιρίων με παραδοσιακό χαρακτήρα, 
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αλλά κυρίως υπήρξε ενδιαφέρον από δημόσιους φορείς για την αποκατάσταση ορισμένων παραδοσιακών (χαρακτηρισμένων ή 

μη) κτιρίων και κτιρίων με ιστορική σημασία. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός ενεργειών   : 9  

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
L323 / Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

Λογική της παρέμβασης 
Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού τοπίων υψηλής φυσικής αξίας εντός της περιοχής παρέμβασης, αλλά και περιοχών που 

παρουσιάζουν περιβαλλοντική υποβάθμιση (π.χ. ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων κλπ) 

λόγω της έλλειψης κινητοποίησης αλλά και ενημέρωσης του πληθυσμού, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για την υλοποίηση 

παρεμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Επίσης, η πλούσια λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά που χαρακτηρίζει την περιοχή σε σημαντικό βαθμό 

παραμένει αναξιοποίητη, χωρίς την ανάλογη προβολή, ενώ πολλά από τα αντικείμενα που διασώζονται μέχρι σήμερα 

βρίσκονται σε χώρους όπου η προσπελασιμότητα είναι δύσκολη στο ευρύ κοινό και πολλές φορές αδύνατη. Μέσω των 

παρεμβάσεων του υπομέτρου προβλέπεται η συγκέντρωση, αξιοποίηση και προβολή της πλούσιας λαογραφικής κληρονομιάς 

σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης επισκεπτών και να συμβάλουν τόσο στην 

προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής όσο και στην προσέλκυση και ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών 

δραστηριοτήτων.  

Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της διαδικασίας της διαβούλευσης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στους φορείς της περιοχής 

(ΟΤΑ, σύλλογοι κλπ), οι οποίοι με την σειρά τους εκδήλωσαν ενδιαφέρον προτείνοντας την υλοποίηση παρεμβάσεων σε 

περιοχές (φυσικού κάλους και υποβαθμισμένες περιοχές) σε μνημεία με ιδιαίτερη ιστορική και λαογραφική αξία (γεφύρια, 

μύλοι κλπ) είτε για την αποκατάσταση είτε για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρμογή των δράσεων θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες 

του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται  
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το παρόν υπομέτρο είναι :  

 Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράμματος – προβολή της περιοχής 

 Ενίσχυση τουριστικής υποδομής 

 Βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών και σύνδεση με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό 

 Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηματοδοτικά στοιχεία   

Ποσοστό (%) του Μέτρου 
  Ποσό Ποσοστό 

Συν. Κόστος Δημ. Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
463.333,33 100% 4,30%   

Δημόσια Δαπάνη  
440.000,00 95%   7,06% 

Ίδια συμμετοχή 
23.333,33 5%     

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υπομέτρο 
Στα πλαίσια του παρόντος υπομέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

Δράση L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  
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Δράση L323-2β: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά 

(όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  

Δράση L323-3: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 

υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη) 

Δράση L323-4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με 

τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά  

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγματοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος εντάσσεται και η δράση αυτή που 

αφορά τη διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη περιοχών, με προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας  και σε 

περιοχές Natura 2000. Οι τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας θα προσδιοριστούν με την εκπόνηση σχετικής μελέτης 

εμπειρογνωμοσύνης ενώ επιπλέον για την εφαρμογή της δράσης θα ληφθεί υπόψη η μελέτη εμπειρογννωμοσύνη που 

εκπονήθηκε στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+ με τίτλο : Εμπειρογνωμοσύνη προσδιορισμού διαδρομών 

πεζοπορίας-δραστηριοτήτων στους ορεινούς όγκους Μπέλλες & Λαϊλιά, όπως αυτή θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του 

παρόντος σχεδίου. Οι ενέργειες που μπορεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης είναι: βελτίωση-σήμανση μονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και 

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Μέσω της δράσης, τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας θα μπορέσουν να προστατευθούν, να αναβαθμιστούν και να 

αναδειχθούν μέσα από ήπιες παρεμβάσεις, μικρής κλίμακας, απόλυτα εναρμονισμένες με το φυσικό τοπίο και το χαρακτήρα 

της περιοχής.     

Συγκεκριμένα στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται η αναβάθμιση-ανάδειξη,  μίας (1) τοποθεσίας με την βελτίωση – σήμανση 

μονοπατιών και με την υλοποίηση φυτοτεχνικών εργασιών. Οι παρεμβάσεις αυτές θα βελτιώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης 

στην περιοχή αυτή – ιδιαίτερου φυσικού κάλους, θα λειτουργήσουν θετικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

εξειδικευμένων μορφών θεματικού τουρισμού (φυσιολατρικός τουρισμός) και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες 

του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L323-1 
Πο

Μέ
Πο

Υπο
σοστό (%) του 

τρου 
σοστό (%) του 

μέτρου  

  

Ποσ Πο
Συν
Κόσ

Δημ
Δαπ

Συν
Κόσ

Δημ
Δαπ

ό  σοστό 
. 
τος 

. 
άνη 

. 
τος 

. 
άνη 

Συν
70.000,00 100,00% 0,65% 

ολικό Κόστος 
  15,11%   

Δημ
70.000,00 100,00% 

όσια Δαπάνη  
  1,12%   15,91% 

Ίδι
0,00 0,00% 

α συμμετοχή 
        

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Από άποψη φυσικού τοπίου, η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί συγκεντρώνει 

έναν μεγάλο αριθμό τοπίων σε μικρή συνολικά έκταση και αυτό δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για παρεμβάσεις βελτίωσης και 

ανάδειξής τους. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ιδιαίτερα και ο τρόπος που τα τοπία εναλλάσσονται και συνδυάζονται 
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στο χώρο. Η μικρή κλίμακα εναλλαγής των τοπίων δημιουργεί ζώνες με ενδιάμεσες μεταβατικές οικολογικές συνθήκες με 

μεγάλη αισθητική αξία. 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, υψηλής φυσικής αξίας με σκοπό την 

ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής και της ενσωμάτωσης των φυσικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Η δράση αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην επισκεψιμότητα της περιοχής καθώς ενισχύει υποδομές που έχουν 

σχέση με δραστηριότητες – δημιουργούς ενός διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος και στηρίζει ενέργειες που 

συμβάλουν προς την κατεύθυνση της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφορικής διαχείρισης 

των φυσικών πόρων. 

Ειδικότερα με την συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται : 

-Η ανάδειξη του φυσικού τοπίου της περιοχής παρέμβασης 

-Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, με την ενσωμάτωση των φυσικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία 

-Εισαγωγή νέων τρόπων ανάπτυξης εξειδικευμένων δραστηριοτήτων υπαίθριου τουρισμού. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,65% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν είναι 

πολύ υψηλό καθώς α) οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις είναι κατά κανόνα μικρής κλίμακας και μικρού κόστους β) έχουν 

συμπληρωματικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα με τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράμματος και κυρίως με αυτές που 

αναδεικνύουν την περιοχή και το τουριστικό της προϊόν. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο μεγαλύτερη βαρύτητα 

για την εφαρμογή της δράσης δίνεται  στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής καθώς από άποψη φυσικού κάλους και 

τοπίων είναι ιδιαίτερα προικισμένη και σαφώς πιο πλούσια. Από τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη που θα πραγματοποιηθεί θα 

προκύψουν οι τοποθεσίες στις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί η παρούσα δράση.  

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.   

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η συνέργεια της παρούσας δράσης με τις δράσεις που αφορούν τη δημιουργία υποδομών τουρισμού ιδιωτικού ή δημόσιου 

χαρακτήρα έγκειται στο γεγονός του εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Από το σύνολο των δράσεων 

αυτών θα υλοποιηθούν ενέργειες πάνω στις οποίες θα δομηθεί η αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής και η ανάδειξη 

της ως ενός νέου τουριστικού προορισμού της υπαίθρου. 

Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων η παρούσα δράση 

συνεργεί καθώς η λειτουργία της ΟΤΔ και η εφαρμογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής όλων 

των δράσεων του προγράμματος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η παρούσα δράση  δεν παρουσιάζει καινοτόμο χαρακτήρα  με την έννοια της εισαγωγής καινοτομίας, όμως ένα ξεχωριστό 

στοιχείο αποτελεί η επιλογή των τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας όπου είναι δυνατή η υλοποίηση της δράσης μέσα από την 

εκπόνηση ειδικής μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος προέρχεται κυρίως από δήμους και κοινότητες της 

βορειοανατολικής πλευράς της περιοχής όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο απόθεμα περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L323-2β: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν 

παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως 

μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  
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Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η πλούσια αγροτική παράδοση της περιοχής και τα πολιτιστικά στοιχεία του πληθυσμού μπορούν να αποτελέσουν 

ανταγωνιστικά στοιχεία ενός νέου τουριστικoύ προϊόντος  και να καταστήσουν την περιοχή ακόμη πιο ελκυστική ιδιαίτερα σε 

ομάδες ατόμων με εξειδικευμένες αναζητήσεις. Η παράδοση αυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι αποτυπωμένη στα κτίρια και τα 

μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή. Πολλά από αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής 

της περιοχής ενώ από χρηστικής άποψης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομία και τον πολιτισμό της. 

Η δράση αυτή αφορά σε παρεμβάσεις συντήρησης, αναστύλωσης, ανάδειξης κτιρίων και μνημείων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς και ιστορικής αξίας που σχετίζονται με την αγροτική παράδοση της περιοχής (μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες 

κλπ). Τα κτίρια θα πρέπει να είναι εγνωσμένης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αξίας αντιπροσωπευτικά της τοπικής 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς να σχετίζονται με την αγροτική παράδοση της περιοχής και θα πρέπει να μην έχουν σοβαρά 

δομικά προβλήματα. 

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μία (1)  παρέμβαση διατήρησης, αποκατάστασης και  αναβάθμισης 

κτιρίου εστιάζοντας το ενδιαφέρον είτε στα πέτρινα γεφύρια της περιοχής είτε στους πανέμορφους μύλους οι οποίοι ήταν 

άμεσα συνδεδεμένοι με την αγροτική και κοινωνική ζωή των κατοίκων.    

Όλες οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν για την διατήρηση και την αποκατάσταση των κτιρίων αυτών θα είναι 

σύμφωνες με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής και του 

τοπικού φυσικού περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας παράλληλα, κατά το μέγιστο δυνατόν, την δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα 

με ειδικές ανάγκες. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν 

έσοδα (υπό την έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 

υλοποίηση του έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι 

επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L323-2β 
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Συνο
93.333,33 100,00% 

λικό Κόστος 
0,87%     20,14% 

Δημό
70.000,00 75,00%   1,12%   15,91% 

σια Δαπάνη  

Ίδια 
23.333,33 25,00%         συμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός πραγματικά μεγάλου αριθμού κτισμάτων εγνωσμένης 

αρχιτεκτονικής αξίας όπως μύλοι, καπνομάγαζα, πέτρινα γεφύρια τα οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της 

πολιτιστικής φυσιογνωμίας της. 

Ο αρχιτεκτονικός αυτός πλούτος ο οποίος παρέμεινε ανεκμετάλλευτος επί δεκαετίες και κινδυνεύει σήμερα από τη φθορά του 

χρόνου αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με σκοπό την  προβολή της 

φυσιογνωμίας της, την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Η συγκεκριμένη δράση σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράμματος συνεισφέρει καθοριστικά στην 

ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στην τόνωση αγοράς ειδικών 

ενδιαφερόντων (πολιτιστικός τουρισμός).     

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται:  

 Προστασία και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων .  

 Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, με τη ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία.  

 Βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και σύνδεση τους με την τουριστική παράδοση και τον πολιτισμό. 

 Εισαγωγή νέων τρόπων ανάπτυξης εξειδικευμένων δραστηριοτήτων υπαίθριου τουρισμού. 
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 Διαφοροποίηση – εμπλουτισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,12% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν είναι 

πολύ υψηλό καθώς α) οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις είναι κατά κανόνα μικρής κλίμακας και μικρού κόστους β) έχουν 

συμπληρωματικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα με τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράμματος και κυρίως με αυτές που 

αναδεικνύουν την περιοχή και το τουριστικό της προϊόν. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης καθώς όλα τα Τοπικά 

Διαμερίσματα της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζονται από πλούσια λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική 

παράδοση.   

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα (φυσικά και νομικά 

πρόσωπα). 

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η συνέργεια της συγκεκριμένης  δράσης με τις υπόλοιπες  δράσεις του σχεδίου τοπικού προγράμματος  έγκειται στην 

ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής η οποία επιτυγχάνεται με την ανάδειξη των φυσικών, ανθρωπογενών και πολιτιστικών 

της πόρων ένας από τους οποίους είναι και η αρχιτεκτονική της παράδοση. Με τη δράση αυτή όπως και οι υπόλοιπες δράσεις 

δημιουργίας τουριστικών υποδομών ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα θα υλοποιηθούν ενέργειες πάνω στις οποίες θα δομηθεί 

η ανάδειξη της περιοχής ως τουριστικού προορισμού της υπαίθρου η αύξηση της επισκεψιμότητας της και ο εμπλουτισμός του 

τουριστικού προϊόντος. 

Όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ αυτή εντοπίζεται στην εφαρμογή 

από την ΟΤΔ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των υπολοίπων δράσεων και τις 

κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζει στην προσπάθεια διατήρησης- ανάδειξης και προβολής πολιτιστικών 

στοιχείων με ιδιαίτερη μεγάλη πολιτιστική και τουριστική σημασία για την περιοχή για τα οποία όμως μέχρι σήμερα δεν 

πραγματοποιήθηκε καμία συντονισμένη προσπάθεια αξιοποίησής τους.    

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του άξονα 4 και από τα συμπεράσματα της ειδικής 

εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία  της περιοχής που δύναται να 

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος προκειμένου οι ενέργειες τους να συνάδουν με το στρατηγικό 

στόχο αυτού.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. α.ε. κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος αφορά την διατήρηση και ανάδειξη 6 συνολικά 

παραδοσιακών κρηνών, μύλων και πέτρινων γεφυριών. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L323-3: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 

υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη) 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η προτεινόμενη δράση αφορά στην αποκατάσταση- αναβάθμιση τοποθεσιών που έχουν υποστεί τις συνέπειες παρεμβάσεων 

επιβαρυντικών προς το περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται περιοχές – χώροι απόρριψης απορριμμάτων, λατομεία που έχουν 

εγκαταλειφθεί κλπ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η υλοποίηση μίας (1)  τέτοιας παρέμβασης ειδικότερα σε κομβικό σημείο που 

επηρεάζει αρνητικά τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής όσο και την αισθητική των επισκεπτών που κινούνται 

σε αυτή. Στα πλαίσια της αποκατάστασης, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να επαναφέρουν τους χώρους σε κατάσταση απόλυτης 

εναρμόνισης με το μικροπεριβάλλον της γύρω περιοχής μέσα από δεντροφυτεύεις, εξυγίανση των εδαφών κλπ.  
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Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L323-3 

Ποσοσ
Μέτρο

Ποσοσ
Υπομέ

τό (%) του 
υ 

τό (%) του 
τρου  

  

Ποσό  Ποσοσ
. 

Κόστο
Δημ. 
πάν

Συν. 
στο

Δημ. 
πάν

τό 
Συν

ς Δα η Κό ς Δα η 

Συνολ
50.000 00,0 6%

ικό Κόστος 
,00 1 0% 0,4      10,79% 

Δημόσ
50.000 00,0

ια Δαπάνη  
,00 1 0%   0,80%   11,36% 

Ίδια σ
0,00 0,00%         υμμετοχή 

 
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τοπίων υψηλής 

φυσικής αξίας και φυσικό πλούτο υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο σημειακά υπάρχουν τοποθεσίες όπου 

ανθρώπινες δραστηριότητες προκάλεσαν κατά το παρελθόν ή προκαλούν και σήμερα περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

Αυτές οι υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά τοποθεσίες είναι ανάγκη να αποκατασταθούν καθώς οι περιβαλλοντικές πιέσεις 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον τοπικό πληθυσμό όσο και στους επισκέπτες της περιοχής. Η οπτική ρύπανση για 

παράδειγμα που προκαλεί ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο ενοχλεί τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και ακόμη περισσότερο 

τους επισκέπτες.   

Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η αποκατάσταση και αναβάθμιση τέτοιων τοποθεσιών, που έχουν υποστεί 

περιβαλλοντική υποβάθμιση και απαξίωση.  

Η δράση αναμένεται να συμβάλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά ιδιαίτερα στην ικανοποίηση 

των επισκεπτών και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η αποκατάσταση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης, 

 Ο περιορισμός σημείων και στοιχείων που αλλοιώνουν το πλούσιο φυσικό απόθεμα της περιοχής. 

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,80% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν είναι 

πολύ υψηλό καθώς α) οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις είναι κατά κανόνα μικρής κλίμακας και μικρού κόστους β) έχουν 

συμπληρωματικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα με τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράμματος και κυρίως με αυτές που 

αναδεικνύουν την περιοχή και το τουριστικό της προϊόν.  

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. Ωστόσο μεγαλύτερη βαρύτητα 

για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα που σύμφωνα με τον πίνακα προτεινόμενης χωροθετησης 

επενδύσεων παρουσιάζουν μεγαλύτερη εναρμόνιση με την υλοποίηση επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα. 

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η συνέργεια της δράσης με τις λοιπές δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον έγκειται στο γεγονός ότι όλες συνεργούν 

προς την κατεύθυνση της προστασίας του πολύτιμου φυσικού πλούτου της περιοχής.  Επιπλέον υπάρχει συνέργεια με τις 

δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ η οποία εντοπίζεται στην εφαρμογή από την ΟΤΔ υποστηρικτικών δράσεων οι 

οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των υπολοίπων δράσεων και τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της 

περιοχής. 
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Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η παρούσα δράση δεν εμφανίζει καινοτόμα στοιχεία όσον αφορά τη φιλοσοφία της παρέμβασης. Ωστόσο οι επιμέρους 

δράσεις που θα υλοποιηθούν μπορεί να εμπεριέχουν στοιχεία καινοτομίας για την περιοχή που θα εφαρμοστούν.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στη φάση 

της προετοιμασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράμματος αφορά την αποκατάσταση εγκαταλειμμένων 

λατομείων και χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων. Έως σήμερα ο αριθμός των προτάσεων ανέρχεται σε 4.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος Δράσης 
L323-4 : Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη 

λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά 

Αναλυτική περιγραφή της Δράσης  

Η δράση αφορά παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και την μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές –εκθετήρια που σχετίζονται 

με τη λαογραφική / αγροτική /πολιτισμική παράδοση. Κατά κανόνα πρόκειται για μικρής κλίμακας παρεμβάσεις που αφορούν 

την μετατροπή- διαμόρφωση υφιστάμενων κτιρίων σε μουσειακούς χώρους με έμφαση στην συγκέντρωση και ανάδειξη 

εκθεμάτων και συλλογών που έχουν ιστορική και πολιτισμική αξία για την περιοχή. Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να 

δημιουργηθούν χώροι ανάδειξης, προβολής της πλούσιας λαογραφικής/ αγροτικής/πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η 

διαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων και η μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια θα πραγματοποιηθεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε να διατηρηθεί και να αναδειχθεί η τοπική αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  Ενδεικτικά το 

περιεχόμενο των θεμάτων που θα φιλοξενούνται  στους χώρους αυτούς, αφορούν στον υλικό βίο και την λαϊκή δημιουργία 

(οίκος, αυλή, ενδύματα, τροφή κλπ), στον πνευματικό βίο (λατρεία, θρησκευτική ζωή, μύθοι, παραδόσεις κλπ), στον 

κοινωνικό βίο (έθιμα, παιχνίδια, σχολική ζωή κλπ), στο περιβάλλον (ζώα, φυτά κλπ). Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση- 

διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διάδοση και προβολή της στις επόμενες γενεές αλλά κυρίως η αξιοποίηση όλων 

εκείνων των λαογραφικών παραμέτρων που αναδεικνύουν λεπτομερειακά την εικόνα της περιοχής και την πολιτιστική της 

ταυτότητα.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρμοδίως από την ΕΥΔ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία – Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης L323-4 
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250.000,00 100,00% 2,32%   53,96%   

ολικό Κόστος 

Δημ
250.000,00 100,00%   4,01%   56,82% 

όσια Δαπάνη  

Ίδια
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Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Δράσης  

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από πλούσια λαογραφική / αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά, η οποία σε 

σημαντικό βαθμό παραμένει αναξιοποίητη, χωρίς την ανάλογη προβολή ενώ πολλά από τα αντικείμενα που διασώζονται μέχρι 

σήμερα βρίσκονται σε χώρους όπου η προσπελασιμότητα είναι δύσκολη στο ευρύ κοινό και πολλές φορές αδύνατη. Μέσω της 

δράσης αυτής επιδιώκεται κυρίως η συγκέντρωση, αξιοποίηση και προβολή της πλούσιας λαογραφικής κληρονομιάς αλλά και 

σημαντικών ευρημάτων που έχουν ανακαλυφθεί μετά από συντονισμένη επιστημονική προσπάθεια, σε ειδικά 
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διαμορφωμένους χώρους οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης επισκεπτών και να συμβάλουν παράλληλα στην 

προώθηση  της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Τα εκθέματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης από 

επιστημονικούς φορείς και μέσω της επιστημονικής προσέγγισης και ανάλυσης, θα είναι δυνατή η πληρέστερη εικόνα για το 

παρελθόν της περιοχής, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Η λειτουργία των μουσείων αυτών σε 

συνδυασμό με τη διοργάνωση εκθέσεων, τη δημιουργία και προώθηση πολιτιστικών στοιχείων που θα ταυτοποιούνται  με την 

περιοχή, τη δημιουργία και διάθεση πληροφοριακού υλικού, την υλοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων, θα συμβάλλει στην 

άμεση επαφή και γνωριμία των επισκεπτών με την περιοχή.  

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται: 

 Η προστασία και η αξιοποίηση  πολιτιστικών πόρων της περιοχής 

 Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, με την ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή 

διαδικασία  

 Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με στοιχεία από την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 2,32% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

αρκετά υψηλό για τη φύση της δράσης καθώς υπάρχει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα και ενδιαφέρον από φορείς που 

διαθέτουν πραγματικά αξιόλογο πολιτιστικό υλικό που πρέπει να προβληθεί και να αξιοποιηθεί. 

Περιοχή Εφαρμογής της Δράσης  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης καθώς όλα τα Τοπικά 

Διαμερίσματα της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης χαρακτηρίζονται από πλούσια λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική 

παράδοση.  Ωστόσο μεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα που σύμφωνα με 

τον πίνακα προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων παρουσιάζουν μεγαλύτερη εναρμόνιση με την υλοποίηση επενδύσεων 

τουριστικού χαρακτήρα. 

Δικαιούχοι της δράσης  

Δικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

Συνέργεια της δράσης με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η συνέργεια της συγκεκριμένης  δράσης με τις υπόλοιπες  δράσεις του σχεδίου τοπικού προγράμματος έγκειται στην ενίσχυση 

της ταυτότητας της περιοχής και τη διασύνδεση της σημερινής της φυσιογνωμίας με την πολιτιστική λαογραφική και αγροτική 

της παράδοση. Όσον αφορά τις δράσεις τουριστικού χαρακτήρα μέσω ιδιωτικών ή και δημόσιων παρεμβάσεων υπάρχει 

συνέργεια καθώς ο πολιτισμός και η παράδοση πέραν του ότι θα διαπερνούν  το σύνολο των δράσεων αυτών, αποτελούν και 

ένα αυτοδύναμο στοιχείο προσέλκυσης τουριστικού ενδιαφέροντος.  

Όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης με τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤΔ αυτή εντοπίζεται στην εφαρμογή 

από την ΟΤΔ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των υπολοίπων δράσεων και τις 

κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής 

Καινοτόμος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζει στην προσπάθεια διατήρησης- ανάδειξης και προβολής 

πολιτιστικών στοιχείων με ιδιαίτερη μεγάλη πολιτιστική και τουριστική σημασία για την περιοχή για τα οποία μέχρι σήμερα δεν 

έλαβε χώρα καμία συντονισμένη προσπάθεια αξιοποίησής τους.    

Η εφαρμογή της δράσης θα διέπεται πέρα από τις κανονιστικές διατάξεις του Άξονα 4 και από τα συμπεράσματα τις ειδικής 

εμπειρογνωμοσύνης που θα διενεργηθεί με σκοπό να καταδείξει τα πολιτιστικά εκείνα στοιχεία της περιοχής που δύναται να 

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής ταυτοποίησης που το 

πρόγραμμα στοχεύει να εμφυσήσει.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στη φάση της 

προετοιμασίας  για το σχεδιασμό και την  υποβολή του  τοπικού προγράμματος αφορά όλο σχεδόν το φάσμα των 

αντικειμένων που θα μπορούσε να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί μέσα από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης με 

ιδιαίτερη όμως έμφαση στα ευρήματα επιστημονικών ερευνών και θεμάτων που είναι άμεσα συνδεμένα με την οικονομική 

ζωή, την εργασία στην ύπαιθρο αλλά και τη λαογραφία των κατοίκων της περιοχής.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόμενος αριθμός επενδυτικών σχεδίων : 2 
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4.1.1  Χωροθέτηση των παρεμβάσεων που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν μέσω των δράσεων 
του τοπικού προγράμματος  

Στον πίνακα 3. που ακολουθεί παρουσιάζεται η εναρμόνιση της χωροθέτησης των παρεμβάσεων του τοπικού 
προγράμματος σε σχέση με του γενικούς και ειδικούς στόχους καθώς και την στρατηγική του τοπικού 
προγράμματος. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό η χωροθέτηση  των παρεμβάσεων αντικατοπτρίζει στο έπακρο 
την διάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της περιοχής παρέμβασης και συμβάλει καθοριστικά στην 
επίτευξη  του στρατηγικού αναπτυξιακού στόχου για την περιοχή που προβλέπει την βέλτιστη διασύνδεση των 
φυσικών, πολιτιστικών και ανθρωπογενών πόρων μέσω της διοχέτευσης τοπικών προϊόντων ποιότητας στο 
τουριστικό κύκλωμα. Ταυτόχρονα ένα πλέγμα πολιτιστικών δράσεων και διαδρομών προβλέπεται να ενισχύσει 
τους τόπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης, σε μια προσπάθεια να γίνουν 
ελκυστικότερα.  

Πίνακας 3. προτεινόμενης χωροθέτησης επενδύσεων στην περιοχή παρέμβασης 

Τουρισμός Μεταποίηση 

Δήμοι & Τοπικά 
Διαμερίσματα 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

Δ. Εμμανουήλ Παππά              
Τ.Δ. Αγίου Πνεύματος             
Τ.Δ. Δαφνουδίου             
Τ.Δ. Εμμανουήλ Παππά             
Τ.Δ. Μετάλλων             
Τ.Δ. Νέου Σουλίου             
Τ.Δ. Πενταπόλεως             
Τ.Δ. Τούμπας             
Τ.Δ. Χρυσού             
Δ. Κ. Μητρούση             
Τ.Δ. Αναγεννήσεως             
Τ.Δ. Άνω Καμήλας             
Τ.Δ. Βαμβακιάς             
Τ.Δ. Μητρουσίου             
Τ.Δ. Μονοκκλησιάς             
Τ.Δ. Προβατά             
Δ. Λευκώνα              
Τ.Δ. Καλών Δένδρων             
Τ.Δ. Λευκώνος             
Τ.Δ. Χριστού             
Δ. Νέας Ζίχνης              
Τ.Δ.  Νέας Ζίχνης             
Τ.Δ. Αγίου Χριστοφόρου             
Τ.Δ. Αγριανής            
Τ.Δ. Αναστασίας             
Τ.Δ. Γαζώρου             
Τ.Δ. Δήμητρας             
Τ.Δ. Δραβήσκου             
Τ.Δ. Θολού             
Τ.Δ. Μαυρολόφου             
Τ.Δ. Μεσορράχης             
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Τ.Δ. Μυρκίνου             
Τ.Δ. Μυρρίνης             
Τ.Δ. Νέας Πέτρας             
Τ.Δ. Σφελινού             
Δ. Σερρών              
Τ.Δ. Ελαιώνος             
Τ.Δ. Επταμύλων             

Τ.Δ. Οινούσσας 
(τ.Χιονοχωρίου)             
Δ. Σιδηροκάστρου              
Τ.Δ.  Σιδηροκάστρου            
Τ.Δ. Βαμβακοφύτου             
Τ.Δ. Καμαρωτού             
Τ.Δ. Στρυμονοχωρίου             
Τ.Δ. Χαροπού             
Τ.Δ. Χορτερού             
Δ. Σκοτούσσης              
Τ.Δ. Αμμουδιάς             
Τ.Δ. Γεφυρουδίου             
Τ.Δ. Μελενικιτσίου             
Τ.Δ. Νέας Τυρολόης             
Τ.Δ. Παλαιοκάστρου             
Τ.Δ. Σκοτούσσης             
Δ. Σκουτάρεως              
Τ.Δ. Αγίας Ελένης             
Τ.Δ. Αδελφικού             
Τ.Δ. Βαμβακούσσης             
Τ.Δ. Κάτω Καμήλας             
Τ.Δ. Κουβουκλίων             
Τ.Δ. Κουμαριάς             
Τ.Δ. Κωνσταντινάτου             
Τ.Δ. Πεπονιάς             
Τ.Δ. Σκουτάρεως             
Δ. Στρυμώνα              
Τ.Δ. Βαλτοτοπίου             
Τ.Δ. Μεσοκώμης             
Τ.Δ. Μονόβρυσης            
Τ.Δ. Νέου Σκοπού             
Τ.Δ. Νεοχωρίου             
Τ.Δ. Παραλιμνίου             
Τ.Δ. Πεθελινού             
Τ.Δ. Ψυχικού             
              
Κ. Αχλαδοχωρίου             
Κ. Καπνοφύτου             
Κ. Αγκίστρου             
Κ. Άνω Βροντούς             
Κ. Ορεινής             
Κ. Προμαχώνος             
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4.2 Μέτρο 421: Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία 

Κατά τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος LEADER μέσα από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης με τους 
τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό όπως επίσης και με διακρατικούς και διατοπικούς εταίρους 
σχεδιάστηκε το μέτρο 421. Το περιεχόμενο των προτεινόμενων συνεργασιών στόχευε και εξακολουθεί να 
στοχεύει στην εξυπηρέτηση τόσο του αναπτυξιακού στρατηγικού στόχου για την περιοχή όσο και των γενικών 
στόχων που έχουν τεθεί. Η ομάδα σχεδιασμού σε συνεργασία με τους υπόλοιπους διατοπικούς και διακρατικούς 
εταίρους επικαιροποίησαν τον προγραμματισμό τους και την πρόθεση τους για την υλοποίηση των 
προτεινόμενων συνεργασιών. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα. 
Σημειώνεται ότι τα σχέδια διατοπική – διεθνικής  συνεργασίας που αναφέρονται κάτωθι είναι ενδεικτικά και θα 
οριστικοποιηθούν μετά από σχετική έγκριση της ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ. 
 

Πίνακας κατανομής πιστώσεων Μέτρου 421  
στην αρχική και την αναμορφωμένη πρόταση Τοπικού Προγράμματος 

Υπομέτρο 421α:Διατοπική συνεργασία: αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για 
την εφαρμογή κοινής δράσης 

Τίτλος σχεδίου Δημόσια Δαπάνη σχεδίου  

L421α – 1:  Γαστρονομία στην Κεντρική Μακεδονία 15.000,0 

L421α – 1:  Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 14.000,0 

Υπομέτρο 421β:Διακρατική συνεργασία: αφορά συνεργασία μεταξύ περιοχών της Χώρας 
με περιοχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινής 
δράσης 

Τίτλος σχεδίου Δημόσια Δαπάνη σχεδίου  

L421β – 1:  Ο Θερμαλισμός ως κινητήρια δύναμη τοπικής 
ανάπτυξης 25.000,0 

L421β – 2: Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του 
Ρούπελ 45.000,0 
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4.3  Μέτρο 431: Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση  

Το Μέτρο 431 διαρθρώνεται σε 2 υπομέτρα: 
 

1. Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. – Κωδικός υπομέτρου 431α 
2. Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση - Κωδικός υπομέτρου 431β 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα υπομέτρα και οι δράσεις του Μέτρου.  
Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
431α / Δαπάνες λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης 

Απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή του προγράμματος 
Η συγκεκριμένη δράση αφορά την στήριξη της λειτουργίας της ΟΤΔ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε) που θα αναλάβει την υλοποίηση 

του τοπικού προγράμματος LEADER στην περιοχή της. Η Ο.Τ.Δ κατά την διάρκεια υλοποίησης των τοπικών 

προγραμμάτων στα πλαίσια της  LEADER II,   LEADER+, ΟΠΑΑΧ κλπ δημιούργησε την ακόλουθη υποδομή σε 

ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα : 

Α. Στελεχιακό δυναμικό : 
Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται ή συνεργάζεται με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών είναι 26 άτομα από τα 

οποία 3 είναι πολιτικοί μηχανικοί, 2 οικονομολόγοι, 6 γεωπόνοι, 5 ψυχολόγοι, 1 κοινωνιολόγος, 1 μηχανικός 

γεωπληροφορικής, 2 βοηθοί λογιστές και 7 λοιπών ειδικοτήτων. Οι 20 από αυτούς δεσμεύονται με την εταιρεία με 

Συμβάσεις έργων, οι 2 με σύμβαση αορίστου χρόνου και οι 4 με σύμβαση ορισμένου χρόνου.    

Β. Εξοπλισμός : 
Η έδρα της εταιρείας περιλαμβάνει χώρο γραφείων συνολικού εμβαδού 441 τ.μ σε νοικιασμένο ακίνητο. Στις 

εγκαταστάσεις αυτές, υπάρχει πλήρης εξοπλισμός γραφείων για 25 θέσεις εργασίας, αρχειοθήκες, αίθουσα συσκέψεων, 

οπτικοακουστικά μέσα, μέσα επικοινωνίας, φωτοαντιγραφικά. Ο ειδικός εξοπλισμός της εταιρείας (υπολογιστές, 

εκτυπωτές κλπ) αποκτήθηκε μέσα στο 2003 και έκτοτε υπόκειται σε συνεχείς αναβαθμίσεις. Όλοι οι υπολογιστές είναι 

συνδεδεμένοι με έναν κεντρικό υπολογιστή δημιουργώντας ένα δίκτυο μεταξύ τους και έχοντας όλοι οι Η/Υ πρόσβαση 

στο δίκτυο. Επίσης είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα προγράμματα λογισμικού και με άδειες χρήσεις για το σύνολο 

των χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων λογισμικού.  

Με βάση την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος LEADER II & LEADER+ και τις απαιτήσεις του 

νέου προγράμματος LEADER η διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με την ομάδα έργου του σχεδιασμού του 

προγράμματος LEADER προέβησαν στην ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων που έπρεπε να διευθετηθούν ή 

να δρομολογηθούν άμεσα,  προκειμένου η ΟΤΔ να εξασφαλίσει τη μέγιστη ετοιμότητα για αποτελεσματική και χωρίς 

καθυσερήσεις εφαρμογή του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος στην περιοχή της. Συγκεκριμένα προέβη στην 

ολοκλήρωση των κάτωθι ενεργειών : 

 Ολοκλήρωσε την διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας της Ο.Τ.Δ σε όλα τα επίπεδα.    

 Συγκρότησε σε σώμα την  Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ L) 

 Ολοκλήρωσε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την στελέχωση και την λειτουργία της Ο.Τ.Δ 

 Ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησης της ΑΝ.Ε.Σ.ΕΡ Α.Ε κατά το πρότυπο ISO 9001: 2000 

 Όσον αφορά τον εξοπλισμό της ΟΤΔ πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες 

τεχνικής στήριξης του τοπικού προγράμματος. Συγκεκριμένα λόγω του ότι ο εξοπλισμός της Εταιρείας είναι 

σχετικά πρόσφατα αναβαθμισμένος εκτιμήθηκε ότι η αντικατάστασή του θα πραγματοποιηθεί σε δύο έτη (2010) 

και η αναβάθμισή του σε πέντε έτη (20013). Από τον υπάρχοντα εξοπλισμό της Ο.Τ.Δ θα χρησιμοποιηθούν 

πλήρως εξοπλισμένες 9 θέσεις εργασίας (γραφεία, αρχειοθήκες, καθίσματα, Η/Υ κλπ) και λοιπός εξοπλισμός που 

αποτελείται από  μηχανές γραφείων, εκτυπωτές, φωτοτυπικό  καθώς επίσης και 3 θέσεις εργασίες πλήρως 

εξοπλισμένες για τους εξωτερικούς συνεργάτες της Ο.Τ.Δ όποτε αυτό απαιτείται. 

 Προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών για την 

ανάληψη των συμβατικών υποχρεώσεων  

 Προετοίμασε το πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων (Εμπειρογνωμοσύνες – μικρές μελέτες, προδιαγραφές έργων 
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Επιπλέον προέβει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την  απαιτούμενη αναμόρφωση του τοπικού προγράμματος 

όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 12 και 15 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, της υπογραφής της 

σύμβασης και της εφαρμογής του προγράμματος. Συγκεκριμένα :  

Εκτίμηση απαιτούμενης στελεχιακής δομής 
Η Ο.Τ.Δ για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από το 

προτεινόμενο πρόγραμμα, στην περιοχή παρέμβασης θα πρέπει να έχει ενδεικτικά την ακόλουθη σύνθεση : 

 Συντονιστή 

 Δύο Γεωπόνους 

 Δύο πολιτικούς Μηχανικούς 

 Ένα Οικονομολόγο 

 Ένα Βοηθό Λογιστή  

 Ένα Κοινωνιολόγο 

 Ένα Διοικητικό 

Τον Συντονισμό του προγράμματος θα αναλάβει Οικονομολόγος, απόφοιτος ΑΕΙ με εμπειρία στην υλοποίηση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και με διοικητικά προσόντα. Επιπλέον θεωρείται δεδομένη η απασχόληση του Διευθυντή 

της εταιρείας ιδιαίτερα σε θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα και στρατηγικού σχεδιασμού. 

Για την υλοποίηση του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος LEADER, ο υπεύθυνος στελεχιακός πυρήνας πρόκειται να 

πλαισιωθεί από ομάδα 3 εξωτερικών συνεργατών που θα στηρίζει το έργο της Ο.Τ.Δ σε θέματα νομικής φύσεως, 

περιβάλλοντος και πληροφοριακής υποστήριξης.    

Το στελεχιακό δυναμικό που προτείνεται στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος αποτελείται από ένα κράμα έμπειρων 

και νέων (στην εμπειρία) στελεχών. Η συσσωρευμένη εμπειρία της σύνθεσης αυτής ανταποκρίνεται με ιδιαίτερα 

ικανοποιητικό τρόπο στις απαιτήσεις στελέχωσης της ΟΤΔ. Η αξιοποίηση της εμπειρίας της σύνθεσης των στελεχών της 

Ο.Τ.Δ που διαχειρίστηκε το LEADER II  άλλα και το   LEADER+ και η συμπλήρωση της στελέχωσης της νέας Ο.Τ.Δ με 

άτομα βεβαιωμένης επαγγελματικής κατάρτισης εγγυώνται με τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα του συγκεκριμένου 

σχήματος να ανταποκριθεί σε ένα διπλασίου όγκου και με αυξημένες απαιτήσεις πρόγραμμα. Η επάρκεια της 

προτεινόμενης στελέχωσης είναι προφανής εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προγράμματος όσον αφορά τις 

κρίσιμες ειδικότητες ενώ καλύπτονται επαρκώς όλες οι επιπλέον ειδικότητες. Η ποιότητα του στελεχιακού πυρήνα της 

Ο.Τ.Δ πρέπει επίσης να θεωρείται δεδομένη αφού αυτό προκύπτει άμεσα από την αποτελεσματικότητα και την 

ορθότητα με την οποία διαχειρίστηκαν τόσο το τοπικό πρόγραμμα LEADER II όσο και το τοπικό πρόγραμμα LEADER+. 

Η σταθερότητα της στελεχιακής δομής μπορεί να αποδειχθεί έμμεσα από το ιστορικό της Ο.Τ.Δ (σημαντικός αριθμός 

στελεχών της προτεινόμενης Ο.Τ.Δ  συγκρότησαν την πρώτη Ο.Τ.Δ στα πλαίσια εφαρμογής της LEADER II  ενώ τα 

υπόλοιπα στελέχη πλαισίωσαν την Ο.Τ.Δ στα πλαίσια εφαρμογής της LEADER+) και άμεσα με την δέσμευση της 

εταιρείας σχετικά με την συγκρότηση της νέας Ο.Τ.Δ  η οποία αποδεικνύεται  με την  υπ΄ αριθμ 66/08 απόφαση του 

Δ.Σ, με την υποβολή αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης του προέδρου της εταιρείας σε συνέχεια της υπ’ αριθμ 68/08 

απόφασης του Δ.Σ. Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με σκοπό να εξασφαλίσει την μέγιστη ετοιμότητα για την εφαρμογή του 

προτεινόμενου τοπικού προγράμματος LEADER, αξιοποιώντας την εμπειρία της Γ’ προγραμματικής περιόδου έχειο 

ολοκληρώσει τη διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα :  

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα (Σημείο 16) και αξιοποιώντας  την 

εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα από την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων το Δ.Σ της εταιρείας σε 

συνεργασία με την Ομάδα έργου σχεδίασης του τοπικού προγράμματος LEADER  καθόρισαν την  οργανωτική δομή της 

ΟΤΔ και τις βασικές  αρμοδιότητες του κάθε στελέχους της Ο.Τ.Δ : 

Συγκρότηση Επιτροπών 
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια της Ο.Τ.Δ.,  με την υπ’ αριθμ 66/08 του Δ.Σ. της 

εταιρείας,  συγκροτήθηκαν οι εξής επιτροπές : 

4. Επιτροπή αξιολόγησης φακέλων υποψηφιότητας υποψήφιων επενδυτών. Η επιτροπή θα είναι τριμελής και θα 

στελεχωθεί από έναν Οικονομολόγο, έναν Γεωπόνο και έναν Πολιτικό Μηχανικό. 

5. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων φακέλων υποψηφιότητας. Η επιτροπή θα είναι τριμελής και θα στελεχωθεί 

από έναν Οικονομολόγο, έναν Γεωπόνο και έναν Πολιτικό Μηχανικό.  
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6. Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER . Έχουν συγκροτηθεί δύο επιτροπές 

παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER.Η κάθε επιτροπή θα είναι τριμελής και θα στελεχωθεί 

από έναν Οικονομολόγο, έναν Γεωπόνο και έναν Πολιτικό Μηχανικό. Δεδομένα όπως ο μεγάλος αριθμός των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος, το εύρος της χωροταξικής κατανομής των 

παρεμβάσεων και οι απαιτήσεις για συνεχή παρακολούθηση των έργων  οδήγησαν στην λήψη απόφασης για 

συγκρότηση δύο επιτροπών παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική, ορθή και κυρίως χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση του τοπικού προγράμματος 

Τον συντονισμό όλων των ανωτέρω επιτροπών θα έχει ο συντονιστής του προγράμματος, ο οποίος έχει την ευθύνη της 

εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους.  

 

Αρμοδιότητες Βασικών στελεχών της Ο.Τ.Δ 
Συντονιστής Προγράμματος  

 Ο Συντονιστής του προγράμματος είναι υπεύθυνος της διαδικασίας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής κατά την φάση :         

      α)  σχεδιασμού της πρότασης   

      β) δημοσιοποίησης του τοπικού προγράμματος μετά την έγκριση από το Υπουργείο     Αγροτικής    και 

Τροφίμων 

      γ)  υλοποίησης και εφαρμογής καθ΄ όλη την διάρκεια 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το βασικό χαρακτηριστικό της σχεδίασης και της υλοποίησης του 

προγράμματος LEADER είναι η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

του πληθυσμού στη διαμόρφωση της πολιτικής της τοπικής ανάπτυξης καθώς και τη συλλογική λήψη αποφάσεων 

για τον ίδιο σκοπό η ενέργεια αυτή σε όλα τα στάδιά της θα διεξάγεται σε συνεργασία και με τη συμμετοχή του 

Διευθυντή της εταιρείας. 

 Υπεύθυνος σχεδιασμού και εφαρμογής της μεθοδολογίας που προτίθεται να ακολουθήσει η ΟΤΔ κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος. 

     α) έκδοση των αντίστοιχων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

     β) έκδοση εντύπων και αναλυτικών οδηγιών προς τους υποψήφιους τελικούς αποδέκτες 

     γ) κατάρτιση των σχεδίων των φακέλων υποψηφιότητας και των κριτηρίων αξιολόγησης των  προτάσεων 

των υποψήφιων επενδυτών 

 Συμμετέχει στην τεχνική επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών και προΐσταται 

όλων των διαδικασιών έκδοσης των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης. 

 Προΐσταται της επιτροπής επιτόπιων ελέγχων και παραλαβών έργων καθώς επίσης και της επιτροπής 

πληρωμών της εγκεκριμένης επιχορήγησης. 

 Υπεύθυνος ελέγχου  και υποβολής των Τεχνικών δελτίων που υποβάλλονται στο ΟΠΣ 

 Ελέγχει και Υπογράφει με τον Πρόεδρο της ΕΔΠ όλα τα τεχνικά δελτία έργων 

 Ελέγχει και υπογράφει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος 

και έχει την ευθύνη της έγκαιρης  αποστολής προς την Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Έχει την αποκλειστική ευθύνη επικοινωνίας με την Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων που θα ζητούνται από την 

Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος 

 Τηρεί όλες τις υποχρεώσεις έναντι της ΕΔΠ L όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό 

λειτουργίας της ΕΔΠ 

 Διευκολύνει και συντονίζει όλες τις εργασίες διεξαγωγής τακτικών ή έκτατων ελέγχων που διενεργούνται από 

διάφορα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, του Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Ο Συντονιστής του προγράμματος θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή, έγκυρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.  

 Θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Ο.Τ.Δ που έχει 
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 Είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση του πνεύματος της ομαδικότητας  μεταξύ των στελεχών της Ο.Τ.Δ και της 

ανάπτυξης της έννοιας του «εμείς» σε όλα τα στάδια εφαρμογής του προγράμματος.    

Οικονομολόγος 
 Θα αποτελεί μέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων 

επιτροπών  

 Θα αποτελεί μέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγμένων έργων 

 Θα είναι υπεύθυνος για την χρήση του λογισμικού συστήματος του προγράμματος και την έκδοση των 

καταστάσεων νομίμων δικαιολογητικών που θα καταθέτει ο επενδυτής για έλεγχο και πιστοποίηση των 

ενεργειών του, έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων και βεβαιώσεων πληρωμών 

 Θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών απαιτούμενων για την καταβολή της επιχορήγησης 

(φορολογική, και ασφαλιστική ενημερότητα, συμφωνητικά προμηθειών εξοπλισμού, συμφωνητικά ανάθεσης 

της εργολαβίας κλπ) 

 Σε συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων θα 

συντάσσει και θα υπογράφει τις Βεβαιώσεις ελέγχου προόδου εργασιών των έργων (Β.Ε.Π.Ε) 

 Θα είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και αποστολή των μηνιαίων και τριμηνιαίων καταστάσεων του 

προγράμματος LEADER  στην Υπηρεσία Διαχείρισης.  

 Θα συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της ΕΔΠ L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο. 

Πολιτικός Μηχανικός  (1)   
 Θα αποτελεί μέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων 

επιτροπών  

 Θα αποτελεί μέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγμένων έργων 

 Σε συνεργασία με τον Οικονομολόγο και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων θα 

συντάσσει και θα υπογράφει τις Βεβαιώσεις ελέγχου προόδου εργασιών των έργων (Β.Ε.Π.Ε) 

 Θα συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της ΕΔΠ L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο. 

Πολιτικός Μηχανικός  (2)   
   Θα αποτελεί μέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων 

επιτροπών  

 Θα αποτελεί μέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγμένων έργων 

 Σε συνεργασία με τον Οικονομολόγο και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων θα 

συντάσσει και θα υπογράφει τις Βεβαιώσεις ελέγχου προόδου εργασιών των έργων (Β.Ε.Π.Ε) 

 Θα συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της ΕΔΠ L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο. 

Γεωπόνος  (1)   
 Θα αποτελεί μέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων 

επιτροπών  

 Θα αποτελεί μέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγμένων έργων 

 Σε συνεργασία με τον Πολιτικό Μηχανικό και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων θα 

συντάσσει και θα υπογράφει τις Βεβαιώσεις ελέγχου προόδου εργασιών των έργων (Β.Ε.Π.Ε) 

 Θα συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της ΕΔΠ L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο 

 Γεωπόνος  (2)   
 Θα αποτελεί μέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων 

επιτροπών  

 Θα αποτελεί μέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγμένων έργων 

 Σε συνεργασία με τον Οικονομολόγο και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων θα 

συντάσσει και θα υπογράφει τις Βεβαιώσεις ελέγχου προόδου εργασιών των έργων (Β.Ε.Π.Ε) 
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 Θα συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της ΕΔΠ L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο. 

Β. Λογιστή 
 Θα αποτελεί μέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων 

επιτροπών  

 Θα αποτελεί μέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγμένων έργων 

 Θα είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Οικονομολόγο της Ο.Τ.Δ για την χρήση του λογισμικού συστήματος 

του προγράμματος και την έκδοση των καταστάσεων νομίμων δικαιολογητικών που θα καταθέτει ο επενδυτής 

για έλεγχο και πιστοποίηση των ενεργειών του, έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων και βεβαιώσεων 

πληρωμών 

 Θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών απαιτούμενων για την καταβολή της επιχορήγησης 

(φορολογική, και ασφαλιστική ενημερότητα, συμφωνητικά προμηθειών εξοπλισμού, συμφωνητικά ανάθεσης 

της εργολαβίας κλπ) 

 Σε συνεργασία με τον πολιτικό μηχανικό και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων θα 

συντάσσει και θα υπογράφει τις Βεβαιώσεις ελέγχου προόδου εργασιών των έργων (Β.Ε.Π.Ε) 

 Θα εκτελεί τις εντολές πληρωμών των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων 

 Θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών του προγράμματος LEADER και για 

την αποστολή των σχετικών καταστάσεων  στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων 

 Θα συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της ΕΔΠ L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο. 

Κοινωνιολόγος 
 Θα είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και τεκμηρίωση των σχεδίων δράσεων της Ο.Τ.Δ στα πλαίσια των 

δράσεων  πληροφόρησης, προβολής του τοπικού προγράμματος. 

 Θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνιακή και αισθητική επιμέλεια των ενεργειών προβολής –δημοσιοποίησης 

του τοπικού προγράμματος και των ενεργειών ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και 

των φορέων της περιοχής  

 Θα οργανώσει και θα επιμεληθεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ωρίμανση των διατοπικών και 

διακρατικών συνεργασιών. 

 Θα στηρίζει και θα βοηθάει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα του έργου της. 

Διοικητικός  
 Θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο έργο της Ο.Τ.Δ όπως διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, υπεύθυνη  

παρακολούθησης του πρωτοκόλλου της Ο.Τ.Δ, της αρχειοθέτησης των εγγράφων κλπ 

 Θα στηρίζει και θα βοηθάει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα του έργου της. 

Στελέχη ΠΕ & ΤΕ  
Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την υπ΄ αριθμ. 66/08 απόφασή του και με την υποβολή της αντίστοιχης 

υπεύθυνης δήλωσης, δεσμεύτηκε για την απασχόληση  στο πρόγραμμα LEADER από την έναρξη υλοποίησης του 2 

στελεχών. Συγκεκριμένα μίας αποφοίτου του Οικονομικού Τμήματος της σχολής Οικονομικών και Νομικών Επιστήμων 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ενός Αποφοίτου του τμήματος Λογιστικής, του Τ.Ε.Ι Σερρών.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Σύνολο Δαπάνες Στελέχωσης Λειτουργικά Έξοδα 
Εξοπλισμός - 

Μηχανοργάνωση 

 

Ποσό Ποσοστό Ποσό 

%  

του 

Υπομέτρου 

Ποσό 

%  

του 

Υπομέτρου 

Ποσό 

%  

του 

Υπομέτρου 

Συνολικό 

Κόστος 
1.096.000 100% 936.000 85,40 % 130.000 11,86% 30.000 2,74% 

Δημόσια 

Δαπάνη 
1.096.000 100% 936.000 85,40 % 130.000 11,86% 30.000 2,74% 
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Ίδια 

συμμετοχή 
0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

 
 

 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
 431β-1: Εκπόνηση μελετών για τις περιοχές παρέμβασης (όπως ενδεικτικά: μελέτες εξειδίκευσης τομεακών 

στρατηγικών του τοπικού προγράμματος, μελέτες για την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών στην παραγωγή 

προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών κ.λπ.), 

Περιεχόμενο  
Η συγκεκριμένη δράση αφορά την εκπόνηση μικρών μελετών – εμπειρογνωμοσυνών οι οποίες έχουν υποστηρικτικό 

χαρακτήρα και κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή εφαρμογή των δράσεων του τοπικού προγράμματος.    

Το αντικείμενο και περιεχόμενο των μελετών – εμπειρογνωμοσυνών είναι ενδεικτικό και θα οριστικοποιηθεί, σε 

μεταγενέστερη φάση σε συνεργασία με την ΕΥΔ του ΠΑΑ.  Ενδεικτικά οι μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες που θα 

εκπονηθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης είναι οι ακόλουθες: 

 Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 

μονάδες φιλοξενίας.  

 Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 

μονάδες εστίασης.  

 Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των 

μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.  

 Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης του πολιτιστικού δυναμικού της 

περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 

 Μελέτη- οδηγός για την μετεξέλιξη δικτύων επιχειρήσεων σε τοπικό σύμφωνο ποιότητας.    

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+, εκπονήθηκαν μικρές μελέτες- εμπειρογνωμοσύνες για τον καθορισμό 

προδιαγραφών / κριτηρίων ποιότητας στις μονάδες φιλοξενίες, εστίασης καθώς επίσης και για τα μεταποιημένα προϊόντα 

ζωικής και φυτικής παραγωγής και αποτέλεσαν οδηγό για την εφαρμογή των αντίστοιχων δράσεων του τοπικού 

προγράμματος. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των συγκεκριμένων μελετών καταγράφονται ως ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά. Επειδή όμως η προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και 

ανθρωπίνου κεφαλαίου, καθώς επίσης και η βελτίωση του τουριστικού περιβάλλοντος είναι μία συνεχής διαδικασία 

κρίθηκε απαραίτητο η επικαιροποίηση των προαναφερόμενων μελετών καθώς επίσης και η επέκταση τους σε θέματα 

κριτηρίων λειτουργίας έτσι ώστε το όλο παραγωγικό σύστημα να προετοιμαστεί καλύτερα για την καθιέρωση και 

εφαρμογή ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας.  

Πέρα της εφαρμοστέας πολιτικής ποιότητας κύριο χαρακτηριστικό της προτεινόμενης στρατηγικής είναι η ενσωμάτωση 

των πλούσιων πολιτιστικών πόρων της περιοχής στη διαδικασία προώθησης των τοπικών προϊόντων. Έτσι ήθη, 

παραδόσεις, μύθοι, ιστορίες πολιτισμού, επιβάλλεται να «ντύσουν» τα προωθούμενα προϊόντα, με στόχο το ταυτόχρονο  

πλασάρισμα περιοχής-προϊόντος-ιστορίας-πολιτισμού και την ενσωμάτωση τελικά όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών 

σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σύνολο. Η εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε  καταδυκνύει  τον βέλτιστο τρόπο με τον 

οποίο θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση αυτή. 

Με την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER + θεμελιώθηκε η έννοια της δικτύωσης ως μιας δομή που μπορεί 

να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις  και οφείλονται  στον έντονα 

ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η σχετική μελέτη αποτελεί  έναν χρήσιμο και καθοριστικής σημασίας οδηγό 

που θα καθορίσει τα κριτήρια  δικτύωσης, καθιέρωσης συστήματος ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, 

καθιέρωση και τήρηση ενός κοινού σήματος κλπ προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν 

στον σχεδιασμό και στην αποδοχή του τοπικού συμφώνου ποιότητας. 

Σκοπιμότητα  
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Η εκπόνηση των προαναφερόμενων μελετών αποτελεί  βασικό υποστηρικτικό εργαλείο στην προσπάθεια εφαρμογής της 

ακολουθητέας στρατηγικής του σχεδίου, δεδομένου ότι καινοτόμες παρεμβάσεις, νέες μέθοδοι και εξωστρεφής 

προσανατολισμός απαιτούν έρευνα και τεχνογνωσία. Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η υποστήριξη των 

υπολοίπων δράσεων προγράμματος για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και την επίτευξη των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων .Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η απόκτηση χρήσιμων εργαλείων που θα συμβάλουν 

στην : 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής με την βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 

Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής με την ενσωμάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Εισαγωγή τεχνογνωσίας   

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα που θα παραχθούν από την εκπόνηση της δράσης είναι τα τελικά παραδοτέα των πέντε μελετών  

 Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 

μονάδες φιλοξενίας.  

 Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 

μονάδες εστίασης.  

 Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των 

μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.  

 Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό του βέλτιστου τρόπου ενσωμάτωσης του πολιτιστικού δυναμικού της 

περιοχής στα επιτόπου παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 

 Μελέτη- οδηγός για την μετεξέλιξη δικτύων επιχειρήσεων σε τοπικό σύμφωνο ποιότητας.    

τα οποία θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο - οδηγό τόσο για την υλοποίηση έργων και ενεργειών στα πλαίσια του 

τοπικού προγράμματος όσο και εργαλείο για την υλοποίηση γενικότερων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Τα παραδοτέα 

της δράσης παρουσιάζουν συνέργεια με το σύνολο σχεδόν των δράσεων του τοπικού προγράμματος όπως 

αποτυπώνεται και στον σχετικό πίνακα “Συνέργεια μεταξύ των δράσεων του τοπικού προγράμματος.” 

Ωφελούμενοι  
Άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση της δράσης είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης η οποία θα παραλάβει και θα 

χρησιμοποιήσει τα παραγόμενα εργαλεία για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, καθώς και οι κάτοικοι της 

περιοχής παρέμβασης όπου και θα υλοποιηθούν οι δράσεις του προγράμματος οι οποίες θα διέπονται από τα 

συμπεράσματα των ανωτέρω μελετών – εμπειρογνωμοσυνών. Έμμεσα ωφελούμενοι της δράσης θα είναι όλοι η κάτοικοι 

του Νομού Σερρών στη διάθεση των οποίων θα βρίσκονται τα εργαλεία – οδηγοί που θα παραχθούν στα πλαίσια της 

δράσης.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης 431β1 

Ποσοσ

Μέτρο

οσοσ

Υπομέ

τό (%) του 

υ 

Π τό (%) του 

τρου  

  

Ποσό  Ποσοσ
Συν. 

Κόστος

Δημ. 

πάν

Συν. 

στο

. 

άν

τό 

 Δα η Κό ς 

Δημ

Δαπ η 

Συνολ
12.000 0,00 2%

ικό Κόστος 
,00 10 % 1,0    16,00%   

Δημόσ
12.000 0,00

ια Δαπάνη  
,00 10 %   1,02%   16,00% 

Ίδια σ
0,00 0,00%         υμμετοχή 

 
 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
 431β-2: Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και το τοπικό πρόγραμμα (όπως ενδεικτικά: 

διεξοδική πληροφόρηση των τοπικών φορέων και του πληθυσμού για τους στόχους, τη στρατηγική, τις 
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δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά πεδία αυτού, τις διαδικασίες εφαρμογής κ.λπ.), 

Περιεχόμενο  
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 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, ενώ η όλη διαδικασία θα 

κορυφώνεται σε τρεις κυρίως περιόδους: 

1.Κατά την διάρκεια του σχεδιασμού του προγράμματος 

2.Κατά την διάρκεια των προκηρύξεων των δράσεων του τοπικού προγράμματος 

3.Κατά την διάρκεια του κλεισίματος του προγράμματος  

Η Ο.Τ.Δ προκειμένου να διεξάγει τις ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης με οργανωμένο και αποτελεσματικό 

τρόπο θα ακολουθεί  συγκεκριμένο σχέδιο δράσης το οποίο θα αναπτύσσεται λαμβάνοντας  υπόψη τα παρακάτω 4 

σημεία : 

Α) να έχει συγκεκριμένους στόχους  

Β) να περιέχει το κατάλληλο μήνυμα 

Γ) να υλοποιείται με τα κατάλληλα μέσα 

Δ) να υλοποιείται την κατάλληλη στιγμή. 

Κατά την περίοδο  σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος 

Η Αναπτυξιακή εταιρεία ενεργώντας ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης κυρίως για το διάστημα από τον Ιούνιο έως το 

τέλος Αυγούστου του 2008 πραγματοποίησε ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού στα πλαίσια της 

«εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγισης» (η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 της πρότασης)  

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 υλοποίησης και καρποφορίας του προγράμματος. Οι ενέργειες 

που θα πραγματοποιούνται θα είναι : Παραγωγή οδηγού εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, παραγωγή 

φακέλου/ων υποψηφιότητας, διενέργεια ανοικτών εκδηλώσεων σε όλους τους Δήμους και τις κοινότητες της περιοχής 

παρέμβασης, συμμετοχή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σχεδιασμός και μετάδοση τηλεοπτικού και 

ραδιοφωνικού σποτ, δημοσίευση ανακοινώσεων και άρθρων για το πρόγραμμα, παραγωγή και διανομή αφισών και 

ειδικού πληροφοριακού εντύπου, διοργάνωση ημερίδων με θέμα τις δυνατότητες χρηματοδότησης και την προετοιμασία 

των τεχνοοικονομικών μελετών, καθημερινή ενημέρωση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της Ο.Τ.Δ, ενημέρωση της 

ιστοσελίδας . 

Κατά το κλείσιμο του τοπικού προγράμματος     

Παραγωγή απολογιστικού εντύπου και παραγωγή CD/DVD με τα αποτελέσματα εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, 

διοργάνωση ημερίδας για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής.  

Επίσης στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης θα παράγεται και θα διανέμεται σε εξαμηνιαία βάση έντυπο τύπου 

Newsletter, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία εφαρμογής του τοπικού 

προγράμματος.    

Σκοπιμότητα  
Οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής αποτελούν για το 

LEADER δομικό στοιχείο του σχεδιασμού του και κύρια παράμετρο για την επιτυχία της εφαρμογής του. Η μέγιστη 

συμμετοχή του πληθυσμού στη συνολική διαδικασία σχεδιασμού / υλοποίησης του προγράμματος αποτελεί παράμετρο 

επιτυχίας εφόσον κινητοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αξιοποιεί αδρανείς πόρους 

με το καλύτερο δυνατό τρόπο και ενεργοποιεί τον υγιή επιχειρηματικό ανταγωνισμό στην περιοχή παρέμβασης με 

ευθέως ανάλογο τρόπο. Να παρακινήσει με κάθε τεχνική πληροφορία, σε εξατομικευμένη βάση, κάθε ενδιαφερόμενο να 

προχωρήσει σε εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.  

Επίσης αποτελεί το βασικό συστατικό για την εμπέδωση στον τοπικό πληθυσμό της πεποίθησης για δυνατότητα 

συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, γεγονός ιδιαίτερα εκτιμητέο στις τοπικές κοινωνίες ιδιαίτερα της Ελληνικής 
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Υπαίθρου.   

Η δράση λειτουργεί ως καταλύτης για την εξυπηρέτηση του συνόλου των στόχων του προγράμματος.      

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Σύμφωνα με τα παραπάνω , ως αναμενόμενα αποτελέσματα καταγράφονται τα εξής : 

 Η διενέργεια τεσσάρων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας 

από τους υποψήφιους επενδυτές 

 Η διοργάνωση 4 ημερίδων κατά την προκήρυξη των δράσεων του προγράμματος 

 Η διενέργεια τουλάχιστον 50 παρουσιάσεων του προγράμματος σε έδρες των δήμων και στα τοπικά 

διαμερίσματα 

 Η έκδοση αντίστοιχων αφισών και προσκλήσεων 

 Η έκδοση εντύπου για επενδυτικές δυνατότητες μέσω του προγράμματος 

 Η έκδοση εντύπου και CD – ROM με πλήρη παρουσίαση του προγράμματος 

 Η καταχώρηση 10 τουλάχιστον εντύπων δημοσιεύσεων, και η συμμετοχή στελεχών της Ο.Τ.Δ σε 10 

τουλάχιστον εκπομπές του ηλεκτρονικού τύπου 

 Η μετάδοση τεσσάρων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ 

Όλα τα παραπάνω θα περιληφθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης (διέγερση ενδιαφέροντος) και εμψύχωσης (ώθηση για απόφαση ) του τοπικού 

προγράμματος αποτελούν τα βασικότερα μέσα για την επιτυχή εφαρμογή του. Οι ενέργειες αυτές προβλέπεται να 

παρακινήσουν και να ενθαρρύνουν τον τοπικό πληθυσμό να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες. Επίσης εκτιμάται ότι 

θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από γυναίκες, νέους και ειδικές ομάδες 

πληθυσμού δεομένου ότι όλες οι ενέργειες θα εστιάζουν ιδιαίτερα στην παράμετρο αυτή. Ως τελικό αναμενόμενο 

αποτέλεσμα καταγράφεται η υποβολή τουλάχιστον 230 επενδυτικών σχεδίων και η ανάληψη επενδυτικών 

πρωτοβουλιών από γυναίκες και νέους που να ξεπέρνα το 60 % του συνολικού εκδηλωθέντος ενδιαφέροντος.   

Ωφελούμενοι  
Ο τοπικός πληθυσμός και οι φορείς της περιοχής οι οποίοι θα είναι οι δέκτες της πληροφόρησης που θα παρέχεται μέσω 

των ενεργειών της συγκεκριμένης δράσης δεδομένου ότι με την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης από την Ο.Τ.Δ θα 

δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός επαφής με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής ο οποίος 

θα προκαλέσει διέγερση ενδιαφέροντος και ώθηση για απόφαση ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης 431β2 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
25.000,00 100,00% 25,25%   33,33%   

Δημόσια Δαπάνη  
25.000,00 100,00%   25,25%   33,33% 

Ίδια συμμετοχή 
0,00 0,00%         

 
 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
431β-3: Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

Περιεχόμενο  
Η δράση αφορά στην υλοποίηση  δράσεων προβολής του τοπικού προγράμματος στους άμεσα ενδιαφερόμενους (τοπικό 

πληθυσμό και τοπικοί φορείς) 

Για την υλοποίηση της δράσης θα γίνουν ολοκληρωμένες και συνδυασμένες δραστηριότητες οι οποίες θα αποτελούν ένα 

αυτόνομο βέβαια κομμάτι , στα πλαίσια όμως ενός συνολικού σχεδίου για την δημοσιοποίηση των ενεργειών και των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος. Συνεπώς στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης θα διοργανωθούν εκδηλώσεις για 

την προβολή των αποτελεσμάτων της εφαρμοστέας στρατηγικής όπως δημόσια αξιολόγηση του προγράμματος, προβολή 
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βέλτιστων πρακτικών κλπ. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος 

έτσι ώστε να λειτουργήσουν υποστηρικτικά  και πολλαπλασιαστικά στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.  

Σκοπιμότητα  
Η σκοπιμότητα της δράσης βρίσκεται σε απόλυτη συνέργεια με την σκοπιμότητα της δράσης 431β2 . Η δράση επιδιώκει 

μέσα από την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής – προώθησης να ενεργοποιήσει, ευαισθητοποιήσει τον 

τοπικό πληθυσμό και τους φορείς να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες με όρους διαφάνειας.      

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη γενικότερη προβολή των προοπτικών τοπικής ανάπτυξης μέσω 

του προγράμματος, ώστε να ενεργοποιηθεί και να ενισχυθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον.  

Ωφελούμενοι  
Ο τοπικός πληθυσμός και οι φορείς της περιοχής οι οποίοι θα είναι οι δέκτες της πληροφόρησης που θα παρέχεται μέσω 

των ενεργειών της συγκεκριμένης δράσης δεδομένου ότι με την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης από την Ο.Τ.Δ θα 

δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός επαφής με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής ο οποίος 

θα προκαλέσει διέγερση ενδιαφέροντος και ώθηση για απόφαση ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης 431β3 

Πο

Μέ
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Πο Πο
Συ
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Δα

σό  σοστό 
ν. 
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μ. 

πάνη 

ν. 

στος 

μ. 

πάνη 

Συ
35.000,00 100,00% 35

νολικό Κόστος 
,35%   46,67%   

Δη
35.000,00 100,00% 

μόσια Δαπάνη  
  35,35%   46,67% 

Ίδ
0,00 0,00% 

ια συμμετοχή 
        

 
 

Κωδικός / Τίτλος Υπομέτρου 
431β-4: Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο στην ΟΤΔ (όπως τα μέλη της ΕΔΠ LEADER και οι συντονιστές 

των τοπικών προγραμμάτων για θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφαρμογής προγράμματος, διοίκησης κ.λπ.). 

Περιεχόμενο της δράσης  
Η δράση αφορά στην επιμόρφωση ατόμων της Ο.Τ.Δ. που έχουν ηγετικό ρόλο στην εταιρεία και στα αντίστοιχα τμήματα 

των υπηρεσιών.   

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι ενέργειες επιμόρφωσης, ανάπτυξης και  πιστοποίησης των ικανοτήτων των 

στελεχών της εταιρείας και της επάρκειας στη διαχείριση των έργων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Άξονα 4 του 

Π.Α.Α., είναι καθοριστικές προκειμένου να ανταποκριθούν στο σχεδιασμό και στη διαχείριση των έργων αγροτικής 

ανάπτυξης με όρους αποτελεσματικούς και αποδοτικούς.  

Οι ενέργειες επιμόρφωσης θα κινηθούν σε δύο άξονες: 

1. Επιμόρφωση στελεχών της Αναπτυξιακής εταιρείας στον τομέα της Διαχείρισης Έργων (Project Management) 

κατά το πρότυπο του IPMA (International Project Management Association) που αποτελεί το διεθνές δίκτυο 

Εθνικών Φορέων Διαχείρισης Έργων 

Αναλυτικά: 

Επιμόρφωση στελεχών της Αναπτυξιακής Εταιρείας στον τομέα της Διαχείρισης Έργων  

Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει: σχεδιασμό προγράμματος κατάρτισης, 

workshop θεματικών αξόνων, επιμορφωτική προετοιμασία πιστοποίησης, πιστοποίηση. 

Το περιεχόμενο του προτεινόμενου προγράμματος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των διαχειριστών έργων αγροτικής 

ανάπτυξης περιλαμβάνει 3 βασικές περιοχές στοιχείων επάρκειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ΙΡΜΑ: 

 Την περιοχή τεχνικής επάρκειας (Technical) – για να περιγράψει τις θεμελιώδεις αρχές επάρκειας στη διαχείριση 

έργων. Το ΙΡΜΑ περιλαμβάνει 20 τεχνικές στοιχειώδεις αρχές επάρκειας όπως: Συντελεστές επιτυχίας διαχείρισης 

έργου, Προσδιορισμός ενδιαφερόμενων μερών, Καθορισμός Απαιτήσεων και στόχων, Κίνδυνοι και ευκαιρίες, 
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 Την περιοχή επάρκειας Συμπεριφοράς (Behavioural) – για να περιγράψει τις προσωπικές στοιχειώδεις αρχές 

επάρκειας στη διαχείριση έργων. Αυτή η περιοχή καλύπτει την συμπεριφορά και δεξιότητες του διαχειριστή έργων. Το 

ΙΡΜΑ περιλαμβάνει 15 στοιχειώδεις αρχές επάρκειας συμπεριφοράς όπως: Ηγεσία, Δέσμευση & παρακίνηση, 

Αυτοέλεγχος, Πειστικότητα, Δημιουργικότητα, Επικέντρωση στα αποτελέσματα, Απόδοση, Διαβούλευση, 

Διαπραγμάτευση, Επίλυση συγκρούσεων & κρίσεων, Αξιοπιστία, Ανοχή διαφορετικών αντιλήψεων, Δεοντολογία, κ.ά.  

 Την περιοχή επάρκειας Πλαισίου (Contextual) – για να περιγράψει τις στοιχειώδεις αρχές διαχείρισης έργων που 

σχετίζονται με το ευρύτερο πλαίσιο του έργου και το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτελούνται τα έργα. 

Αυτή η περιοχή καλύπτει τις επάρκειες του διαχειριστή έργων σε σχέση με τη μόνιμη δομή της επιχείρησης και τη 

δυνατότητα να λειτουργήσει σε οργανωτική δομή επικεντρωμένη σε έργα. 

  

Σκοπιμότητα σε σχέση με τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος  
Στόχος της παρούσας ενέργειας είναι η ολοκληρωμένη επιμορφωτική εκπαίδευση των στελεχών Επιμέρους στόχοι είναι: 

 Να αναβαθμισθούν οι ικανότητες των στελεχών και συνεπώς το αποτέλεσμα της εργασίας που υλοποιούν. 

 Να ενδυναμωθούν τα στελέχη που ασχολούνται με την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων καθώς και 

γενικότερα με τη διαχείριση των έργων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. 

Είναι τεκμηριωμένο ότι η ύπαιθρος με τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει αποτελεί από μόνη της  ένα πεδίο έρευνας του 

σύγχρονου project management. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι πολλά και έχουν να κάνουν με τα πολύ 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία παρατηρείται, σε επίπεδο Ε.Ε. 

τουλάχιστον, μια σταδιακή αλλά σταθερή αλλαγή αντίληψης ως προς τις αναπτυξιακές στρατηγικές, διαδικασίες και 

δυναμικές στην ύπαιθρο. Κυρίαρχη είναι η μετάβαση από μία αντίληψη της ανάπτυξης της υπαίθρου που στηρίζεται 

σχεδόν αποκλειστικά στη γεωργία και συνδέεται με την παραδοχή ότι οι αγροτικές περιοχές θα αναπτυχθούν μέσω της 

επίτευξης οικονομιών κλίμακας, της εντατικοποίησης και της εξειδίκευσης, σε μία ευρύτερη/σφαιρικότερη αντίληψη, 

γνωστή ως «ολοκληρωμένη» ανάπτυξη της υπαίθρου.  

Ειδικά στον τομέα των δημοσίων έργων ο σκοπός της επιμόρφωσης είναι η εις βάθος ανάλυση, όλου του νομικού 

πλαισίου εκτέλεσης των δημοσίων έργων, με εμπεριστατωμένες αναφορές στη νομολογία του Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Η τελευταία βασίζεται στην παροχή ότι το κλειδί για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών αφορά την αποτελεσματική 

διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων (φυσικούς, ανθρώπινους, πολιτιστικούς) των εν λόγω περιοχών και κατά συνέπεια, 

προτάσσει ως κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης την τοπική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει 

τον τοπικό προσδιορισμό των αναπτυξιακών προοπτικών, τον τοπικό ή περιφερειακό έλεγχο της αναπτυξιακής 

διαδικασίας και τη διατήρηση των ωφελειών της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 

Κρίσιμα ζητήματα αποτελούν: 

 Τα παραδοτέα, οι μέθοδοι και τα εργαλεία της επαγγελματικής διοίκησης – διαχείρισης των έργων. 

 Η προστιθέμενη αξία της ποιότητας στη διοίκηση – διαχείριση έργων. 

 Η επάρκεια της ομάδας έργου για ένα δεδομένο έργο, φάση, και περιοχή ευθύνης. 

 Η ικανότητα διαχείρισης έργου για ένα συγκεκριμένο έργο. 

Για να είναι επαγγελματική, η άσκηση διοίκησης – διαχείρισης έργων θα πρέπει να έχει τα αυστηρά πρότυπα και 

κατευθυντήριες οδηγίες που καθορίζουν την εργασία του προσωπικού διοίκησης – διαχείρισης 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της δράσης   
Στο πλαίσιο εκτέλεσης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης υλοποιούνται έργα διαφορετικής πολυπλοκότητας, 

δυσκολίας, μεγέθους. Ταυτόχρονα, η ενασχόληση των διαφόρων «στελεχών» είτε ως υπευθύνων ρόλων είτε ως μελών 

ομάδας έργου απαιτεί διαφοροποίηση των ικανοτήτων τους στις διάφορες φάσεις (χρονικός και οικονομικός 

προγραμματισμός, διαχείριση αλλαγών, επίλυση προβλημάτων, ανάλυση κινδύνων κλπ.). 

Από την επιμόρφωσης στον τομέα των δημοσίων έργων και των απαιτήσεων της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων αναμένεται η ολοκληρωμένη επιμόρφωση των ηγετικών στελεχών ώστε 

αξιοποιηθούν κατά μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες που δίνονται στην περιοχή.  
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Όσον αφορά την επιμόρφωση στο σύστημα πιστοποίησης ΙΡΜΑ παρέχεται αποτελεσματική προετοιμασία για τη 

διαχείριση έργων / προγραμμάτων, αβεβαιοτήτων / κινδύνων καθώς και πιστοποίησης βασισμένη σε επαγγελματική 

επάρκεια και όχι μόνο σε γνώσεις.  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: 

 Απόκτηση βασικής κατάρτισης των στελεχών στους θεματικούς άξονες της διαχείρισης των έργων 

 Προετοιμασία πιστοποίηση κατά ΙΡΜΑ 

 Πιστοποίηση  

Ωφελούμενοι της δράσης   

Άμεσα θα ωφεληθούν τα υπό επιμόρφωση ηγετικά στελέχη της εταιρίας. Έμμεσα θα ωφεληθεί το σύνολο των 

επενδυτών και των έργων που υλοποιούν, καθώς απαίτηση των καιρών είναι η παραγωγή έργων με ποιότητα, χρονική 

συνέπεια και οικονομικά αποτελέσματα ώστε η χώρα να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον διεθνούς ανταγωνισμού και 

αυτό επιβάλλει την προσαρμογή, αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική 

διαχείριση των εκτελούμενων έργων και προγραμμάτων. Έμμεσα, επίσης, θα ωφεληθεί και η τοπική κοινωνία και οι 

τοπικές αρχές καθώς θα υποστηρίζονται από επιμορφωμένα στελέχη. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία    

Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης 431β4 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συν. 

Κόστος 

Δημ. 

Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 
3.000,00 100,00% 3,03%   4,00%   

Δημόσια Δαπάνη  
3.000,00 100,00%   3,03%   4,00% 

Ίδια συμμετοχή 
0,00 0,00%         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται  οι χρηματοδοτικοί πίνακες του τοπικού προγράμματος που αφορούν τα ποσά τα 
οποία διατίθεται  ανά μέτρο, υπομέτρο και δράση. Τα ποσά που αναφέρονται ανά δράση και υπομέτρο  είναι 
ενδεικτικά και μπορεί κατά περίπτωση να τροποποιηθούν.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ -  ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 

ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕ   
ΤΟΧΗ 

Μέτρο 41 : Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης   

 

Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων  
L123α: Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών προϊόντων 

1.160.000,00 580.000,00 464.000,00 116.000,00 580.000,00 

L123β: Αύξηση της αξίας των 
δασοκομικών προϊόντων 

200.000,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00 100.000,00 

Σύνολο Υπομέτρου  1.360.000,00 680.000,00 544.000,00 136.000,00 680.000,00 

 

Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες   
L311-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης  

170.000,00 85.000,00 68.000,00 17.000,00 85.000,00 

L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και 
αναψυχής  

290.000,00 145.000,00 116.000,00 29.000,00 145.000,00 

L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας) 

80.000,00 40.000,00 32.000,00 8.000,00 40.000,00 

L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής 
τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων  

80.000,00 40.000,00 32.000,00 8.000,00 40.000,00 

L311-6: : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών  

180.000,00 90.000,00 72.000,00 18.000,00 90.000,00 

L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά 
την α΄ μεταποίηση  

90.000,00 45.000,00 36.000,00 9.000,00 45.000,00 

Σύνολο Υπομέτρου  890.000,00 445.000,00 356.000,00 89.000,00 445.000,00 

 

Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων  
L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 
μονάδων  

1.060.000,00 530.000,00 424.000,00 106.000,00 530.000,00 

L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών 

890.000,00 445.000,00 356.000,00 89.000,00 445.000,00 

L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά 
την α΄ μεταποίηση 

600.000,00 300.000,00 240.000,00 60.000,00 300.000,00 
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L312-4: Βελτίωση επιχειρήσεων 
(που εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

60.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 30.000,00 

L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

120.000,00 60.000,00 48.000,00 12.000,00 60.000,00 

Σύνολο Υπομέτρου  2.730.000,00 1.365.000,00 1.092.000,00 273.000,00 1.365.000,00

 
Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  
L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 
τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – 
περίπτερα ενημέρωσης και 
πληροφόρησης)  

20.000,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00 0,00 

L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και 
μνημείων  

35.000,00 35.000,00 28.000,00 7.000,00 0,00 

L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε 
περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  

75.000,00 75.000,00 60.000,00 15.000,00 0,00 

L313-4: Προβολή και προώθηση 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
των περιοχών  

50.000,00 35.000,00 28.000,00 7.000,00 15.000,00 

L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης  

2.200.000,00 1.100.000,00 880.000,00 220.000,00 1.100.000,00 

L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και 
αναψυχής  

1.260.000,00 630.000,00 504.000,00 126.000,00 630.000,00 

L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας)  

300.000,00 150.000,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 

L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων 
(που εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης  

70.000,00 35.000,00 28.000,00 7.000,00 35.000,00 

Σύνολο Υπομέτρου  4.010.000,00 2.080.000,00 1.664.000,00 416.000,00 1.930.000,00
 

Υπομέτρο 321: Βασικές υποδομές για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό  
L321-1: Έργα υποδομής μικρής 
κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά 
έργα, έργα διαχείρισης υδατικών 
πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις)  

210.000,00 210.000,00 168.000,00 42.000,00 0,00 

L321-2: Χώροι άσκησης 
πολιτιστικών, αθλητικών, 
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και 
δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, όπως 
κέντρα φροντίδας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 
βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 

25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 

L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 

240.000,00 180.000,00 144.000,00 36.000,00 60.000,00 

 - 89 - 



ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονομιάς – στήριξη 
πολιτιστικών φορέων για μικρής 
κλίμακας υποδομή, προμήθεια 
εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, 
στολών 
Σύνολο Υπομέτρου  475.000,00 415.000,00 332.000,00 83.000,00 60.000,00 
 

Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών  
L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων 

670.000,00 670.000,00 536.000,00 134.000,00 0,00 

L322-2: Αποκατάσταση κτιρίων για 
κοινωφελή χρήση  

80.000,00 80.000,00 64.000,00 16.000,00 0,00 

L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών 
όψεων κτιρίων 

91.666,67 55.000,00 44.000,00 11.000,00 36.666,67 

Σύνολο Υπομέτρου  841.666,67 805.000,00 644.000,00 161.000,00 36.666,67 
 

Υπομέτρο L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς  
L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση 
και αναβάθμιση περιοχών, όπως 
βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, 
φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα 
μικρής κλίμακας για την προστασία 
του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων 
θέας, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

70.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00 0,00 

L323-2β: Διατήρηση, αποκατάσταση 
και αναβάθμιση πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία είχαν 
παραγωγική δραστηριότητα μόνο 
κατά το παρελθόν και ενισχύονται 
ώστε να καταστούν επισκέψιμα και 
επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, 
πατητήρια) 

93.333,33 70.000,00 56.000,00 14.000,00 23.333,33 

L323-3: Διατήρηση, αποκατάσταση 
και αναβάθμιση τοπίου της 
υπαίθρου (όπως αποκατάσταση 
περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων 
περιοχών, δενδροφυτεύσεις με 
ενδημικά είδη) 

50.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 0,00 

L323-4: Παρεμβάσεις σε 
υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή 
τους σε μουσεία-συλλογές-
εκθετήρια που σχετίζονται με τη 
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονομιά  

250.000,00 250.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 463.333,33 440.000,00 352.000,00 88.000,00 23.333,33 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 10.770.000,00 6.230.000,00 4.984.000,00 1.246.000,00 4.540.000,00
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ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕ   
ΤΟΧΗ 

Μέτρο 421: Διατοπική και διακρατική συνεργασία  

Υπομέτρο 421α: Διατοπική συνεργασία: αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για την εφαρμογή 
κοινής δράσης 
421α-1: Γαστρονομία στην 
Κεντρική Μακεδονία 

15.000,00 15.000,00 12.000,00 3.000,00 0,00 

421α-2: Πολιτιστικό Καλεντάρι 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  

14.000,00 14.000,00 11.200,00 2.800,00 0,00 

Σύνολο Υπομέτρου 29.000,00 29.000,00 23.200,00 5.800,00 0,00 
 

Υπομέτρο 421β: Διακρατική συνεργασία: αφορά συνεργασία μεταξύ περιοχών της Χώρας με περιοχές άλλων 
κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινής δράσης 
421β-1: Αναβίωση - ανάδειξη 
της Μάχης των Οχυρών του 
Ρούπελ 

45.000,00 45.000,00 36.000,00 9.000,00 0,00 

421β-2: Ο Θερμαλισμός ως 
κινητήρια δύναμη τοπικής 
ανάπτυξης  

25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 

Σύνολο Υπομέτρου  70.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00 0,00 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 421 99.000,00 99.000,00 79.200,00 19.800,00 0,00 
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ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕ   
ΤΟΧΗ 

Μέτρο 431: Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση 
  

Δράση 431α: Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ  
431α-1 Δαπάνες λειτουργίας 
της ΟΤΔ 

1.096.000,00 1.096.000,00 876.800,00 219.200,00 0,00 

Σύνολο Υπομέτρου  1.096.000,00 1.096.000,00 876.800,00 219.200,00 0,00 
 

Υπομέτρο 431β: Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση  
431β-1: Εκπόνηση μελετών για 
τις περιοχές παρέμβασης (όπως 
ενδεικτικά: μελέτες 
εξειδίκευσης τομεακών 
στρατηγικών του τοπικού 
προγράμματος, μελέτες για την 
υλοποίηση πιλοτικών 
εφαρμογών στην παραγωγή 
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών 
κ.λπ.), 

12.000,00 12.000,00 9.600,00 2.400,00 0,00 

431β-2: Ενέργειες 
πληροφόρησης για την περιοχή 
παρέμβασης και το τοπικό 
πρόγραμμα (όπως ενδεικτικά: 
διεξοδική πληροφόρηση των 
τοπικών φορέων και του 
πληθυσμού για τους στόχους, 
τη στρατηγική, τις δυνατότητες 
που παρέχει το πρόγραμμα, τις 
προοπτικές ανάπτυξης της 
περιοχής, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τα επιμέρους 
θεματικά πεδία αυτού, τις 
διαδικασίες εφαρμογής κ.λπ.), 

25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 

431β-3: Διοργάνωση 
εκδηλώσεων προβολής 

35.000,00 35.000,00 28.000,00 7.000,00 0,00 

431β-4: Ενέργειες επιμόρφωσης 
ατόμων με ηγετικό ρόλο στην 
ΟΤΔ (όπως τα μέλη της ΕΔΠ 
LEADER και οι συντονιστές των 
τοπικών προγραμμάτων για 
θέματα αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, εφαρμογής 
προγράμματος, διοίκησης 
κ.λπ.). 

3.000,00 3.000,00 2.400,00 600,00 0,00 

Σύνολο Υπομέτρου  75.000,00 75.000,00 60.000,00 15.000,00 0,00 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 431 1.171.000 1.171.000 936.800 234.200 0,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 12.040.000 7.500.000 6.000.000 1.500.000 4.540.000 
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