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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

• Γενικά στοιχεία φορέα: 
 

Επωνυµία φορέα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Έδρα: Ύδρας 10, ΚΑΒΑΛΑ – Τ.Κ.653 02 

Αρµόδιος για επαφές: Μιχάλης Σκορδάς, Γενικός ∆ιευθυντής 

Τηλέφωνο : 2510-620459, Fax: 2510-620429, e-mail: anka@ankavala.gr 

 

• Περιοχή Παρέµβασης: 
 

Περιοχή παρέµβασης: Τµήµα Νοµού Καβάλας 

Πληθυσµός 2001:   57.627 

Έκταση: 1.087,70 Km
2
  

 

• Συνολικά Χρηµατοδοτικά Στοιχεία: 
 

Συνολικό Κόστος:       10.461.189,00 € 

∆ηµόσια ∆απάνη:         7.000.000,00 €  

Κοινοτική Συµµετοχή: 5.600.000,00 € 

Εθνική Συµµετοχή:      1.400.000,00 € 

Ίδια Συµµετοχή:           3.461.189,00 € 

 

• Τίτλος Προγράµµατος: 
 

……………………  ΕΕππίί  γγηηςς  ΦΦιιλλίίππππωωνν,,  ΖΖεείίδδωωρροουυ  ΝΝέέσσττοουυ,,  ΠΠοολλυυδδώώρροουυ  ΠΠααγγγγααίίοουυ  

……………………....ΤΤοοππιικκήή  ∆∆ιιαακκυυββέέρρννηησσηη        
 

. 

 
 

 



 

Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ. 4 

 

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: «Περιοχή παρέµβασης» 

ΝΟΜΟΣ / ∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 
ΤΟΠΙΚΟ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
( Km

2
 ) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
2001 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
(Οδηγ.75/268) 

ΧΑΛΚΕΡΟ 29,1 190 ΟΡΕΙΝΗ 
∆. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ 46,3 2301 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 46,9 8004 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΕΡΑΤΕΙΝΟ 22,1 883 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ 18,1 1793 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΓΡΑΒΟΥΝΑ 9,5 849 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΠΕΡΝΗ 26,2 941 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

ΖΑΡΚΑ∆ΙΑ 9 594 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ 19,5 530 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

ΠΟΝΤΟΛΙΒΑ∆Ο 26,7 476 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ 14,8 450 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ 11 429 ΟΡΕΙΝΗ 

ΞΕΡΙΑΣ 22,5 503 ΟΡΕΙΝΗ 

ΑΒΡΑΜΗΛΙΑ 8,5 48 ΟΡΕΙΝΗ 

∆. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

∆ΙΑΛΕΚΤΟ 10,1 178 ΟΡΕΙΝΗ 

ΦΙΛΙΠΠΟΙ 31 896 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ 10,3 761 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΚΡΗΝΙ∆ΕΣ 30,4 3295 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΛΥ∆ΙΑ 10,1 832 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝΑΣ 15,1 1697 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 29 135 ΟΡΕΙΝΗ 

ΚΟΡΥΦΕΣ 15,9 76 ΟΡΕΙΝΗ 

ΛΙΜΝΙΑ 42,6 372 ΟΡΕΙΝΗ 

ΠΟΛΥΝΕΡΟ 19,9 43 ΟΡΕΙΝΗ 

ΖΥΓΟΣ 21,9 2101 ΟΡΕΙΝΗ 

∆. ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 12,7 619 ΟΡΕΙΝΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 49,2 6116 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΟΙ 10,6 1073 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΚΗΠΙΑ 21,2 657 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΑΜΙΣΙΑΝΑ 14,5 1122 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ 24,3 1746 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟ 5,8 687 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 35,4 2451 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ 20,8 706 ΠΕ∆ΙΝΗ ∆. ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 23,5 1607 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ 35,9 631 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
∆. ΠΙΕΡΕΩΝ 

ΜΕΣΙΑ 9,3 412 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ 15,3 2489 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 20,2 1325 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ 24,5 1152 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 6,6 314 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 10,5 1003 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 
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ΚΑΡΙΑΝΗ 33,8 985 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΟΡΦΑΝΙ 14,5 774 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΟΦΡΥΝΙΟ 21,6 1302 ΠΕ∆ΙΝΗ 

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 58,2 697 ΟΡΕΙΝΗ 

ΓΑΛΗΨΟΣ 23,5 433 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆. ΟΡΦΑΝΟΥ 

ΠΟ∆ΟΧΩΡΙ 49,3 949 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΟ  1.087,70 57.627   

Πηγή : ΕΣΥΕ 2001 

*Σηµείωση 1
η
 : Στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης των οποίων ο 

πληθυσµός είναι άνω των 5.000 κατοίκων, είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο 
σε εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω δηµοτικών διαµερισµάτων, εφόσον τηρείται η σχετική 
νοµοθεσία σε κάθε περίπτωση. 

*Σηµείωση 2
η
 : Εξαιρούνται οι ζώνες ειδικών κινήτρων ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ που χωροθετούνται 

εντός της περιοχής Παρέµβασης. Ο εν λόγω αποκλεισµός υφίσταται για όλες τις δράσεις του 
Τοπικού Προγράµµατος. 

Τεκµηρίωση αποκλεισµού των ζωνών ΒΙΠΕ & ΒΙΟΠΑ 

«Τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ) καθώς και η Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) του Νοµού µας 
αποτελούν οργανωµένες ως προς τις υποδοµές περιοχές επενδυτικού ενδιαφέροντος και 
έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο ειδικών κινήτρων που υποστηρίζονται µέσω του αναπτυξιακού 
νόµου, του Τραπεζικού ενδιαφέροντος, συνολικών διευκολύνσεων πρόσβασης καθώς και 
λοιπών κινήτρων. Η συγκέντρωση λοιπών Μικροµεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων καθώς 
και το εύρος των κινήτρων που τις υποστηρίζουν σ΄ αυτές τις περιοχές συµβάλλει στην 
ανάπτυξη τους, συγκεντρώνοντας οικονοµικούς πόρους και ανθρώπινο δυναµικό.  

Τα ανωτέρω, έρχονται σε αντίθεση µε την στρατηγική του τοπικού προγράµµατος και την 
καινοτοµία της προσέγγισης LEADER, καθώς Στρατηγικό Στόχο του τοπικού µας 
προγράµµατος αποτελεί η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας διαφόρων τοµέων της τοπικής 
οικονοµίας µε δυνατότητα απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, στην κατεύθυνση 
αξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων για την συγκράτηση του πληθυσµού στην 
ύπαιθρο. Με δεδοµένη την υψηλή ανεργία στις περιοχές που είχαν µεγαλύτερη εξάρτηση από 
την πρωτογενή παραγωγή είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε 
επίπεδο διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του αγροτικού τοµέα. 

 

• Πληθυσµιακή πυκνότητα περιοχής 2001:  52,98 

• Συνολική έκταση της διοικητικής Περιφέρειας: 14.157,75 Km2
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Περιοχές Natura εντός των ορίων της ΠΠ 

Α/Α Κωδικός  Ονοµασία Έκταση (Km
2
 ) 

1 GR 1120004 Στενά Νέστου 4,04 

2 GR 1120005 Αισθητικό ∆άσος Νέστου 49,34 

3 GR 1150001 ∆έλτα Νέστου  26,04 

4 GR 1150005 Κορυφές Όρους Παγγαίου 21,13 

5 GR 1150009 Κόλπος Παλαιού - Όρµος Ελευθερών 0,13 

6 GR 1150010 Λιµνοθάλασσες Κεραµωτής ελεύθερη 
περιοχή & παράκτια ζώνη 

31,26 

Ποσοστό στο σύνολο της ΠΠ 12,13% 
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1.2. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Λαµβάνοντας υπόψη  

• Tις εισηγήσεις και απόψεις φορέων της προτεινόµενης ΠΠ και του τοπικού 
πληθυσµού, 

• Tην αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης της ΠΠ όπως αναλύθηκε στο 
Κεφάλαιο2. 

• Την ανάλυση SWOT και τον προσδιορισµό των πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών που 
σχετίζονται µε το σύνολο των Συνιστωσών Ενδογενούς ∆υναµικού της ΠΠ. 

• Tην αξιολόγηση των διαθρωτικών παρεµβάσεων που έγιναν κατά τα προηγούµενα 
χρόνια,  το Ε.Σ.Σ.Α.Α., καθώς και τις κατευθυντήριες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-
2013 , τις κατευθύνσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και ειδικά του Άξονα 4 (προσέγγιση 
LEADER), 

• Τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως ενσωµατώνει την περιβαλλοντική διάσταση 
(Γκέτεµποργκ), και τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ: 

 

Η συνολική Στρατηγική  Τοπικής Ανάπτυξης  για την ΠΠ πρέπει να αποβλέπει  

στη δηµιουργία µίας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής ανταγωνιστικής οικονοµίας σε τοπικό επίπεδο µε 
υψηλότερη προστιθέµενη αξία  µε κύρια συνιστώσα εφαρµογής την βελτίωση της Τοπικής 
∆ιακυβέρνησης δηλαδή της αλληλεπίδρασης Φορέων, Τοµέων και έργων µέσω της κινητοποίησης του 
Ενδογενούς ∆υναµικού (Ε∆). 

Το αναπτυξιακό Όραµα  µε βάση τα ανωτέρω διατυπώνεται ως: 

 

Η συνδυασµένη και αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη της ΠΠ (Αγροτικές Περιοχές 
Ν. Καβάλας) που επιτυγχάνεται µέσω πολυτοµεακού σχεδιασµού και 
ενεργοποίησης του ενδογενούς δυναµικού σε µια βιώσιµη ύπαιθρο που µε 
βάση την αλληλεπίδραση Φορέων, έργων και κλάδων διεκδικεί δυναµικά την 
αναπτυξιακή της προοπτική. 

Το αναπτυξιακό όραµα για την ΠΠ διαθρώνει την Στρατηγική τοπικής 

Ανάπτυξης γύρω από ένα Κεντρικό Θεµατικό Άξονα:  

 

Κεντρικός Θεµατικός άξονας Στρατηγικής Τοπικής ανάπτυξης 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
και αύξηση της Προστιθέµενης Αξίας της Περιοχής Παρέµβασης 

 

που εξυπηρετείται από τους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους, µέσω των 

οποίων αξιοποιούνται οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήµατα: 

Μήτρα 2.1: ∆ιατύπωση Στρατηγικών Στόχων 

Στρατηγικός 
Στόχος 1 

Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας του ανθρώπινου 
δυναµικού µε την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και την προώθηση ίσων 
ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες πληθυσµού µέσω της δηµιουργίας 
νέων επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις περιοχές που εξαρτώνται σηµαντικά από την 
µείωση του Πρωτογενή τοµέα και έχουν πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της 
ΚΑΠ 
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Στρατηγικός 
Στόχος 2 

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, 
µε την δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, στην 
κατεύθυνση αξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων, ιδιαίτερα στην 
ανάδειξη παραδοσιακών τοπικών τεχνικών, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσµού στην 
ύπαιθρο, µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην 
τοπική οικονοµία 

Στρατηγικός 
Στόχος 3 

Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της 
οργάνωσης και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης και των ενδογενών 
δοµών ανάπτυξης που επιτυγχάνεται µε την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονοµίας, την αναγνωρισιµότητα, επισκεψιµότητα 
και εξωστρέφεια της περιοχής και την πολυαπασχόληση των ανθρώπων της 
Υπαίθρου 

Στρατηγικός 
Στόχος 4 

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας που επιτυγχάνεται µε την προστασία αξιοποίηση 
και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού, οικιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση και 
αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς και τοπίου, την ενίσχυση της τοπικής 
οικονοµίας και των υποδοµών στήριξης καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής 
δηµιουργίας των ανθρώπων της υπαίθρου που ενισχύουν τη Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής στην Αγροτική περιοχή 

Στρατηγικός 
Στόχος 5 

Η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και ποιότητας και προστιθέµενης αξίας των 
τοπικών προϊόντων που επιτυγχάνεται µέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας 
στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας, πρωτογενών γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων καθώς και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 
καινοτοµιών, στην µεταποίηση και εµπορία τοπικών προϊόντων ποιότητας καθώς 
και ενίσχυση των δικτυώσεων αυτών 

Στρατηγικός 
Στόχος 6 

Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης που επιτυγχάνεται µε την 
συνεχή Στήριξη Φορέων και Πληθυσµού καθώς και η συγκέντρωση τεχνογνωσίας 
και η ανταλλαγή εµπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων 
(ανθρώπινων, φυσικών, οικονοµικών κ.λπ.) 

Στρατηγικός 
Στόχος 7 

Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος µέσω της ορθολογικής 
διαχείρισης των τοπικών πόρων και την ενίσχυση πρωτοβουλίων που εισάγουν 
φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες καθώς και την εισαγωγή 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

 

2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 
Σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά και στην οικονοµία της περιοχής, προτεραιότητα θα δοθεί 
στη διαφοροποίηση της τοπικής οικονοµίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στην καινοτοµία και την οικονοµική διαφοροποίηση µέσω της 

ολοκληρωµένης προσέγγισης που αφορά όλο το τοπικό παραγωγικό σύστηµα και ιδιαίτερα σε 
κρίσιµους τοµείς και κλάδους, που ταυτοποιούνται µε την ίδια την περιοχή και συνδράµουν 
δραστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την στήριξη των ανθρώπων της Υπαίθρου. 

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Γεωργικού Τοµέα, η ποιοτική παραγωγή τοπικών 
προϊόντων, η προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων ποιότητας, η καθετοποίηση 
της παραγωγής, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας στην παραγωγή καθώς και 
αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την διευκόλυνση της παραγωγικής 
διαδικασίας των µονάδων µεταποίησης, ο εκσυγχρονισµός των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού 
τοµέα, µπορούν να συµβάλλουν δραστικά στην αναγνωρισιµότητα τοπικών προϊόντων 
ποιότητας καθώς και στην οικονοµική µεγέθυνση, τη διατήρηση της απασχόλησης και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 

Οι επιχειρήσεις Αγροδιατροφικού τοµέα, όπως αναλύθηκε στο Κεφ 2 Υφιστάµενη Κατάσταση, 
αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο κατάρτισης στελεχών, συµβάλλουν 
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σηµαντικά στην απασχόληση στην ΠΠ, στη διατήρηση παραδοσιακών τροφίµων, καθώς και 
στην ποικιλία της διατροφής. Υστερούν όµως σε προστιθέµενη αξία και χρειάζονται στήριξη 
για θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, 
βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων τους.. 

Εποµένως θα στηριχθούν οι τοπικές επιχειρήσεις και οι νέες σ΄ όλα αυτά τα επίπεδα αλλά και θα 
προωθηθεί η διαδικασία παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων καθώς και Προϊόντων Ποιότητας . 

Τέλος θα επιδιωχθεί, µέσω του Προγράµµατος, η ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας και η 
προώθηση των τοπικών προϊόντων, χαρακτηριστικών δηλαδή ονοµαστών κατά περιοχή 
προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και κυρίως προϊόντων της Αγροδιατροφικής 
αλυσίδας αυτών των περιοχών, η ένταξη των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο συνολικότερων 
προγραµµάτων δικτύωσης για την προώθηση τους και η εξειδίκευση των συνεργασιών µε 
γενικό στόχο την αύξηση της αναγνωρισιµότητας των προϊόντων και τη συνέργεια που αυτά 
δηµιουργούν µε τη συνολική εµπόρευµα-τυποποίηση της προσφοράς των αγροτικών 
περιοχών, θα µπορούσε να συµβάλλει στην εδραίωση των τοπικών προϊόντων και να 
ενισχύσει τις τοπικές οικονοµίες. 

Επιχειρηµατικότητα και ∆ιαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της ΠΠ. 

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, µε την 
δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, ιδιαίτερα στην 
κατεύθυνση αξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων, δίνει το στίγµα διαφοροποίησης 
της παραγωγικής βάσης στην αγροτική περιοχή και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση συγκράτησης 
των αγροτικού πληθυσµού στις εστίες του, ανάσχεσης της αρνητικής οικονοµικής και 
κοινωνικής διάρθρωσης των Αγροτικών. 

Με δεδοµένη την υψηλή ανεργία στις περιοχές που είχαν µεγαλύτερη εξάρτηση από την 
πρωτογενή παραγωγή, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε 
επίπεδο διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του αγροτικού τοµέα.  

Τέλος, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας εκτός Γεωργικού τοµέα, ενισχύει την αξιοποίηση 
των τοπικών πόρων, όπως ο Σχιστόλιθος του Παγγαίου, τα Μάρµαρα της Λιµνίας, 
παραδοσιακές οικοτεχνίες και βιοτεχνίες, των παραδοσιακών τεχνικών της Αγροτικής 
Υπαίθρου καθώς και συνολικά την επιχειρηµατικότητα σε διάφορους τοµείς της τοπικής 
οικονοµίας δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην οικονοµική και κοινωνική 
κατάσταση των αγροτικών περιοχών και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την εξωστρέφια 
τους. 

Ποιότητα Ζωής. Φυσικοί και Πολιτιστικοί πόροι, Αγροτικό τοπίο και Πολιτιστική 
Κληρονοµιά, Περιβάλλον Υπαίθρου, 

Το φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής χαρακτηρίζει κάθε δράση του 
Προτεινόµενου Τοπικού Προγράµµατος LEADER, τόσο από την πλευρά της διατήρησης και 
προστασίας του, όσο και από την πλευρά της ανάδειξης και αξιοποίησής του. 
Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων θα αποτελέσει ένα 
διακριτό τµήµα του προγράµµατος και θα επιδιωχθεί µε ήπιες παρεµβάσεις, κυρίως στις 
προστατευόµενες περιοχές (NATURA 2000) ή σε οικιστικά σύνολα (παραδοσιακοί οικισµοί), 
καλύπτοντας τις ανάγκες διατήρησης της αγροτικής κληρονοµιάς. 
Θέτοντας ως στόχο τον εµπλουτισµό του τοπικού προϊόντος, οι σχετικές παρεµβάσεις θα 
χωροθετηθούν στο σύνολο της ΠΠ. Ειδικότερα, αναφορικά µε την αξιοποίηση της 
πολιτιστικής ποικιλότητας, θα επιδιωχθεί η ενίσχυση και προβολή των τοπικών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της ΠΠ, τις παραδόσεις και τη λειτουργία προσθετικά στη δηµιουργία 
πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής

1
. 

 
Αύξηση Προστιθέµενης αξίας της ΠΠ. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 

στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον-_Οργάνωση τουριστικού Προϊόντος. 

Η ΠΠ διαθέτει περιοχές ισχυρής ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας (Χώρος Αρχαίου 
θεάτρου Φιλίππων και Βαπτιστήρι Αγίας Λυδίας) και σηµαντικής φυσικής κληρονοµιάς 
(ποταµός Νέστος, Παγγαίο, Ορη Λιµνιάς, Περιοχές Natura). Τα ανωτέρω στοιχεία µπορούν 
ενισχύσουν την διαδικασία διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, αυξάνοντας την 
προστιθέµενη αξία της περιοχής και ενισχύοντας την επισκεψιµότητα και ελκυστικότητα της, 
αναδεικνύοντας παράλληλα την ταυτότητα της συνολικής Π.Π.  

                                                      
1
 Στο πλαίσιο της υφιστάµενης διαφορετικότητας (Θρακιώτες, Πόντιοι, Μικρασιάτες, Εντόπιοι) 
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Βασικός στόχος αποτελεί η οργάνωση µιας ενιαίας τουριστικής περιήγησης σε όλη την 
περιοχή, διαµορφώνοντας µια δυναµική στρατηγική ανάπτυξης της, αξιοποιώντας το τεράστιο 
απόθεµα της περιοχής µε την παραπέρα ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των µορφών 
Εναλλακτικού Τουρισµού στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης οµογενοποιηµένων ενιαίων 
τουριστικών πακέτων, µε αιχµή και θέµα την ποικιλία των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και 
λοιπών πόρων της ΠΠ, ως δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας των επιµέρους περιοχών. 
Σε αυτήν την βάση της χωρικής διασποράς των πόρων, µπορούν να αναπτυχθούν υποδοµές, 
που σήµερα λείπουν και θα λειτουργήσουν σε συνέργεια µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προϊόντα 
εναλλακτικού τουρισµού. 

Στήριξη της απασχόλησης, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των Νέων, Προώθηση 
Ίσων Ευκαιριών. 

Όλες οι ∆ράσεις του Τοπικού Προγράµµατος αποβλέπουν στην ενίσχυση της απασχόλησης 
και απασχολησιµότητας των νέων είτε σε επίπεδο Στήριξης της επιχειρηµατικότητας των νέων 
είτε σε επίπεδο δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές µε επίφαση στην 
κατάρτιση και την παραγωγική ενσωµάτωση νέων απασχολουµένων. 
Ιδιαίτερα προωθείται η δυνατότητα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας σε διαφοροποιηµένους 
Τοµείς της τοπικής οικονοµίας νέων προερχοµένων από Αγροτικές οικογένειες ενισχύοντας 
την πολυαπασχόληση στις Αγροτικές περιοχές και την διαφοροποίηση της παραγωγικής τους 
βάσης. 

Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης. 

Στο πλαίσιο του προτεινόµενου Τοπικού Προγράµµατος LEADER, η ΟΤ∆ αναλαµβάνει, όχι 
µόνο να διαχειριστεί και να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραµµα, αλλά να προωθήσει και να 
εδραιώσει µία νέα αντίληψη για την οργάνωση της περιοχής, να προωθήσει και να εφαρµόσει 
νέα µέτρα πολιτικής στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης Φορέων τοµέων και έργων, που 
διαµορφώνουν το πλαίσιο της Τοπικής εταιρικής σχέσης για την διοίκηση και υλοποίηση του 
τοπικού Προγράµµατος. 
Πρόκειται για µία καινοτόµο προσέγγιση, η οποία δεν εστιάζεται µόνο στους υποψήφιους 
επενδυτές του Τοπικού Προγράµµατος, αλλά αγκαλιάζει όλο τον κοινωνικό ιστό της ΠΠ, σε 
µια προσπάθεια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του, αναφορικά µε όλους τους τοµείς της 
κοινωνικοοικονοµικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής πραγµατικότητας, έχοντας ως τελικό 
σκοπό την κινητοποίηση όλου του υφιστάµενου ανθρώπινου δυναµικού στην γενικότερη 
αναπτυξιακή διαδικασία της ίδιας τους της περιοχής. Η Ενίσχυση της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 
αποσκοπεί στην δηµιουργία δικτυώσεων µεταξύ όλων των κοινωνικών οµάδων της ΠΠ, των 
νέων, των γυναικών, των εθελοντών, των ηλικιωµένων, ειδικών οµάδων πληθυσµού, των 
ανέργων, και πολλών άλλων κατηγοριών του τοπικού πληθυσµού, δικτυώσεις οι οποίες µέσα 
από την ενηµέρωση και την εµψύχωση της Ο.Τ.∆ θα καταφέρουν να συνδράµουν στην  
ενεργή παρουσία της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε ο ίδιος αυτός κοινωνικός ιστός να 
µπορεί να οργανώσει και να καθορίσει την αναπτυξιακή του συνέχεια µετά το πέρας της 
Τέταρτης Προγραµµατικής περιόδου. 
Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί µε την διοργάνωση διαδοχικών ηµερίδων στα Τ∆ της ΠΠ, σε 
µια προσπάθεια διάχυσης της Φιλοσοφίας Leader στον τοπικό πληθυσµό, παράλληλα µε την 
ενηµέρωση υποψήφιων επενδυτών για την υλοποίηση του προγράµµατος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το σχέδιο τοπικού προγράµµατος διαρθρώνεται στα ακόλουθα Μέτρα: 

• Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός µέτρου: 41 

• ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός µέτρου: 421 

• ∆απάνες Λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση– Κωδικός µέτρου: 431  

 

Ι. ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Το Μέτρο 41 του Τοπικού Προγράµµατος µε τίτλο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
αποτελείται από δύο Οµάδες Υποµέτρων οι οποίες είναι: 

1. Οµάδα Υποµέτρου ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Κωδικός 411) 

2. Οµάδα Υποµέτρου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ (Κωδικός 413) 

 

Οµάδα Υποµέτρου: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κωδικός Οµάδας Υποµέτρου: 411 

Η Οµάδα Υποµέτρου ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του Τοπικού Προγράµµατος αποτελείται από 
ένα Υποµέτρο µε τίτλο ‘Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων’ 
(Κωδικός L 123) το οποίο διαρθρώνεται σε δύο επιµέρους δράσεις: 

1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

2. Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων 

Αναλυτικότερα, έχουµε: 

 

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  L 1 2 3  

ΜΕΤΡΟ: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Ανταγωνιστικότητα ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 411 

  

• ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ • ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων. 

 L123 

• ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Υφιστάµενη Κατάσταση και στην ανάλυση SWOT 
καθώς και την αξιολόγηση των Συνιστωσών του Ενδογενούς ∆υναµικού (ΣΕ∆), προέκυψαν 
ότι κύρια χαρακτηριστικά στην ΠΠ είναι η χαµηλή αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής 
στον Αγροδιατροφικό Τοµέα. Επίσης, οι Βιοτεχνικές Μονάδες του Τοµέα χαρακτηρίζονται από 
ιδιαίτερες ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδοµής µε µικρού µεγέθους µεταποιητική δραστηριότητα 
σύµφωνα µε όλους τους ∆είκτες (αριθµός εργαζοµένων, παραγωγική δραστηριότητα, 
εγκατεστηµένη ισχύς), µε χαµηλή, παραγόµενη επιτοπίως προστιθέµενη αξία, µε ιδιαίτερες 
αδυναµίες για την ποιοτική παραγωγή µε σύγχρονες µεθόδους, την κατοχύρωση της 
ποιότητας, τη δικτύωση, την αναγνωσιµότητα και την προώθηση των τοπικών προϊόντων. 
Όλα τα ανωτέρω προβλήµατα αναδείχθηκαν και κατά τη ∆ιαδικασία ∆ιαβουλεύσεων από την 
οποία προέκυψαν αφενός µια τάση µεταστροφής πολλών παραγωγών Γεωργικών προϊόντων 
προς τη µεταποίηση (ιδιαίτερα στους τοµείς του οίνου και του ελαιόλαδου καθώς και 
ενδιαφέρον για ίδρυση τυροκοµείων) εφόσον µε τη σηµερινή παραγωγική δοµή και 
προσέγγιση των Γεωργικών εκµεταλλεύσεων στην περιοχή υπάρχουν ιδιαίτερες αδυναµίες 
προσαρµογής στη νέα ΚΑΠ και αφετέρου η µικρή παρουσία Γυναικείων συνεταιρισµών, 
γυναικών και νέων στη µεταποιητική δραστηριότητα καθώς επίσης απουσία δικτύωσης και 
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προβολής τοπικών προϊόντων παρά την µεγαλύτερη συµµετοχή ιδιωτικών µονάδων 
µεταποίησης και εµπορίας µε αυξανόµενο µερίδιο αγοράς σε σχέση µε τις ΕΑΣ του Νοµού. 

Τέλος, αναδείχθηκε µια ανισοκατανοµή των Βιοτεχνικών µονάδων στην ΠΠ µε µεγαλύτερη 
επικέντρωση αυτών στις πεδινές περιοχές εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των παραγόµενων 
προϊόντων των Ορεινών περιοχών µεταποιείται και εµπορεύεται σ΄ αυτές. 

Σε αυτό το τοπικό περιβάλλον, η λογική της παρέµβασης του υποµέτρου αποβλέπει στην 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τοπικών προϊόντων µε την στήριξή τους σε θέµατα 
κατοχύρωσης ποιότητας και αναγνωρισιµότητας, της υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών 
και τεχνολογικού εξοπλισµού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της 
ασφάλειας των προϊόντων τους. Η ενίσχυση εποµένως της ανταγωνιστικότητας του 
Γεωργικού Τοµέα, η ποιοτική παραγωγή τοπικών προϊόντων, η προώθηση και προβολή των 
τοπικών προϊόντων ποιότητας, η καθετοποίηση της παραγωγής, ο εκσυγχρονισµός των ΜΜΕ 
του αγροδιατροφικού τοµέα µπορούν να συµβάλλουν δραστικά στην οικονοµική µεγέθυνση, 
τη διατήρηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα στην 
Περιοχή. 

• Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από το Υποµέτρο: 

♦ ΣΣ5 Η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 

♦ ΣΣ1 Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας 

♦ ΣΣ2 Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας 

♦ ΣΣ7 Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 

♦ ΣΣ6 Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.400.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L123α) 

ΤΙΤΛΟΣ Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η δράση αποβλέπει στην ενίσχυση επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας τοπικών 
προϊόντων του Αγροδιατροφικού τοµέα στην κατεύθυνση ανάπτυξης µιας δοµηµένης 
Στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο, που αποβλέπει στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
ποιότητας και προστιθέµενης αξίας των τοπικών προϊόντων. 

Οι παρεµβάσεις αφορούν την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµό και µετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων µεταποίησης / εµπορίας αγροτικών προϊόντων που καλύπτονται από το 
Παράρτηµα 1 της Συνθήκης και τα άρθρα 20 (β) (ιιι) και 28 του Κανονισµού (ΕΚ) 1698/2005. 
Αποκλείεται η ενίσχυση: 

Α) επενδύσεων για την µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες 
εκτός ΕΕ. 

Β) επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του 
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς και του µελιού. 

Γ) επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εµπορίου 

∆) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα. 

Ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των 
ΚΟΑ.  

Οι παρεµβάσεις του προγράµµατος θα εστιάζονται σε όλα τα τοπικά προϊόντα καθώς και 
στην ενίσχυση των κτηνοτροφικών όπως εκλεκτής ποιότητας αγροτικά προϊόντα: λάδι, ελιά, 
οίνοι, όπως τοπικός οίνος Παγγαίου, επιτραπέζια σταφύλια, αµύγδαλα, πατάτες, σπαράγγια, 
τυροκοµικά όπως φέτα Χρυσούπολης, άγρια αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά κ.λ.π.. 

Οι επενδύσεις θα αποβλέπουν: 
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• Στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας, στην 
προώθηση της µεταποίησης της γεωργικής παραγωγής, στην ενθάρρυνση της παραγωγής 
µε αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 
καινοτοµίας, στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα, 

• Στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 
προϊόντων, 

• Στην βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, της 
υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, 

Όπως έχει αναλυθεί, οι προτεραιότητες της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης στον τοµέα 
αποβλέπουν να ενισχύσουν επενδύσεις σε συνεκτική σχέση των ανωτέρω µε τους τοπικούς 
πόρους και τα προϊόντα που αποτελούν παραγωγική εξειδίκευση της περιοχής και 
καταγράφουν µια σηµαντική δυναµική ανάπτυξης. 

Στον τοµέα των Συσκευαστηρίων Οπωροκηπευτικών, όπου η περιοχή διαθέτει µεγάλο 
πλήθος και οµοιογενή διασπορά αλλά κρίση στον τοµέα της εµπορίας λόγω της ποιότητας 
των τελικών προϊόντων, θα προωθηθούν διαδικασίες εκσυγχρονισµών που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της ποιότητας, τις οικολογικές συσκευασίες καθώς και νέες ιδρύσεις εφόσον τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή των κατεψυγµένων κηπευτικών σε 
βάρος των κονσερβοποιηµένων και µπορούν προς αυτήν την κατεύθυνση να αξιοποιηθούν 
διάφορες δυνατότητες τυποποίησης όπως επεξεργασία Φύλλων αµπελιού κ.λ.π. 

Η παρασκευή παραδοσιακών τοπικών γλυκών, ποτών, αποτελούσε από παλιά 
χαρακτηριστικό γνώρισµα της Π.Π. Στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτουν τα όρη της 
Λεκάνης, οι µαρµελάδες καθώς και το πασίγνωστο ποτό κράνο αποτελούσαν χαρακτηριστικά 
εδέσµατα της περιοχής. Ανάλογα παραδοσιακά γλυκά κουταλιού παρασκευάζονται στο 
Παγγαίο Όρος.  

Ανάλογες διαδικασίες εκσυγχρονισµών καθώς και ιδρύσεις νέων θα εφαρµοστούν και στα 
Ξηραντήρια ∆ηµητριακών εφόσον συνδέονται άµεσα µε ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά παραγωγής 
του πρωτογενή τοµέα και µεγάλο πλήθος αυτών στην περιοχή. 

Θα προωθηθεί η δηµιουργία µικρής δυναµικότητας µεταποιητικών επιχειρήσεων οµοιόµορφα 
κατανεµηµένων στους οικισµούς παρέµβασης, µε βασικά κριτήρια την αξιοποίηση της 
πρώτης ύλης επιτόπου, τόσον στην κατεύθυνση των τοµέων των επιτραπέζιων ελιών, 
ανθέων, αρωµατικών φυτών όσο και στην κατεύθυνση γαλακτοκοµικών, τυροκοµικών 
προϊόντων και γιαούρτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 
καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία, προκειµένου να διατηρείται η προστιθέµενη αξία 
στην περιοχή, µε την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.  

Ειδική πριµοδότηση δίνεται στην δυνατότητα αξιοποίησης  επιτόπου της παραγωγής τοπικών 
προϊόντων ( Οπωροκηπευτικά στους ΟΤΑ Χρυσούπολης, Ελευθερών και Ορφανού, Οίνοι  
στους ΟΤΑ Ελευθερών, Πιερρέων, Ορφανού και Φιλίππων, Γαλακτοκοµικά στους ΟΤΑ 
Παγγαίου, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης και ∆ηµητριακά στους ΟΤΑ Ελευθερούπολης, 
Παγγαίου, Φιλίππων και Χρυσούπολης).  

Τέλος, ουσιαστική παράµετρο για την περιοχή αναφοράς αποτελεί η έλλειψη υποστηρικτικών 
υπηρεσιών εµπορίας και διάθεσης τυποποιηµένων προϊόντων. Κατά συνέπεια η υιοθέτηση 
υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και η ένταξη ενεργειών δικτύωσης προβολής των τοπικών 
προϊόντων στο πλαίσιο συµπληρωµατικών δράσεων (∆ράση L312-5) θα διαµορφώσει ένα 
συνολικό τοπικό πλαίσιο δικτύωσης στο τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας των τοπικών 
προϊόντων.  

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχορηγούνται παρεµβάσεις κατά 50% µέχρι 500.000€ συνολικού κόστους. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.400.000,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 100,00% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 12,17% 
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• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η αυξηµένη χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης (2
η
 στο σύνολο των ∆ράσεων) προκύπτει 

από τα ακόλουθα: 

Σε ότι αφορά την ανάλυση SWOT από την επιµέρους ανάλυση όλων των ΣΕ∆ αυτός του 
πρωτογενή τοµέα που αποτελεί την βάση της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών 
προϊόντων παρουσιάζει την µεγαλύτερη απόκλιση και επιβάρυνση εφόσον καταγράφονται 11 
Πλεονεκτήµατα και Ευκαιρίες και 22 Μειονεκτήµατα και Απειλές. Η ανωτέρω ανάλυση σε 
συνάρτηση µε την αντίστοιχη του Αγροδιατροφικού τοµέα συνοψίζεται στην λογική ότι ενώ 
στην περιοχή υπάρχουν αξιόλογα προϊόντα γεωργικά και κτηνοτροφικά σε επίπεδο 
µεταποίησης προκύπτει χαµηλός βαθµός επεξεργασίας, προβληµατική αξιοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων, υστέρηση στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας, προβλήµατα 
στην διάθεση και εµπορία των προϊόντων. 

Οι αδυναµίες επηρεάζουν γενικότερα την ανταγωνιστικότητα και ιδιαίτερα το επίπεδο του 
εισοδήµατος και της απασχόλησης. Εστιάζοντας στις απειλές και στις ευκαιρίες, 
επισηµαίνουµε ότι και οι δύο συνδέονται κυρίως, αν και σε διαφορετικό βαθµό, µε την 
αναµόρφωση της ΚΑΠ. Οι απειλές (περισσότερες από όσες στους άλλους οικονοµικούς 
τοµείς) προκύπτουν από τους κινδύνους που περικλείουν η αποσύνδεση της παραγωγής 
από το καθεστώς των επιδοτήσεων, η «πολλαπλή συµµόρφωση» και η βαθµιαία ένταξη της 
εκµετάλλευσης στο ανταγωνιστικό καθεστώς. Υπό το φως της νέας ΚΑΠ, τα διαρθρωτικά 
προβλήµατα του γεωργοκτηνοτροφικού τοµέα της Π.Π. (που άλλωστε ισχύουν λιγότερο ή 
περισσότερο για το σύνολο της χώρας) µεγεθύνονται και γίνονται περισσότερο επίφοβα. 
Ωστόσο, ούτε οι ευκαιρίες είναι αµελητέες, προκύπτουν δε σε σηµαντικό ποσοστό από τις 
δυνατότητες που προσφέρει η ίδια η νέα ΚΑΠ. Η µεταποίηση φαίνεται να εµφανίζει ισορροπία 
µεταξύ θετικών και αρνητικών επιδόσεων (12 προς 12), αλλά αυτό οφείλεται στο ότι ορισµένα 
κρίσιµα µειονεκτήµατα της µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων έχουν εξεταστεί κυρίως σε 
συνάφεια µε την παραγωγή τους (Γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή). Εφόσον, τα 
µειονεκτήµατα αυτά αναφερθούν στη µεταποίηση, το ισοζύγιο, κλείνει σαφώς υπέρ των 
αρνητικών στοιχείων. Σε ότι αφορά τις ευκαιρίες, τα εκλεκτά γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα 
της Π.Π. – ιδιαίτερα τα προϊόντα από βιολογικές πρώτες υλες - µπορούν να ανταπεξέλθουν 
στις συνθήκες της ανταγωνιστικής αγοράς, υπό όρους και προϋποθέσεις (αναβάθµιση 
ποιότητας, τυποποίηση, αύξηση αριθµού ΠΟΠ / ΠΓΕ, προβολή και δηµοσιότητα, διείσδυση 
σε εξειδικευµένες αγορές, κ.λπ.). 

Απόρροια της συνδυασµένης ανάλυσης της SWOT η διαµόρφωση της Τοπικής Στρατηγικής 
ανάπτυξης στον τοµέα επικεντρώνεται σε µια από τις κύριες συνιστώσες που είναι η 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Γεωργίας, κτηνοτροφίας, της δασοκοµίας και 
του αγροδιατροφικού τοµέα κυρίως µέσω της αύξησης της προστιθέµενης αξίας των 
προϊόντων τους, αλλά και ενσωµατώνοντας καινοτοµίες και νέες γνώσεις 

Σε ένα τοπικό περιβάλλον όπου η πρωτογενής παραγωγή έχει µειωθεί κατά 6% και πλέον 
κατά τα τελευταία έτη µε την εγκατάλειψη επιπλέον 500 γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
στον τοµέα του καπνού λόγω της Περιβαλλοντικής ∆ιάστασης της ΚΑΠ η οποία θα επιφέρει 
ακόµη µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης στον Γεωργικό τοµέα, η εν λόγω δράση 
εξυπηρετεί απόλυτα τους ακόλουθους Στρατηγικούς Στόχους του Τοπικού Προγράµµατος: 
(ΣΣ5) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τις προστιθέµενης αξίας των τοπικών προϊόντων, 
(ΣΣ1) δίνει ευκαιρίες απασχόλησης και  
(ΣΣ2) ενισχύει την επιχειρηµατικότητα µε ιδιαίτερη έµφαση σε γυναίκες και νέους, 
(ΣΣ7) προωθεί την βελτίωση του περιβάλλοντος στην παραγωγική διαδικασία. 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

   

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος 
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Η ∆ράση θα υλοποιηθεί σε όλη την ΠΠ ανάλογα µε την παραγωγική εξειδίκευση της κάθε 
περιοχής, οπως εξάλλου προκύπτει από την ανάλυση της Υφιστάµενης κατάστασης του 
τοµέα. 

• ∆ικαιούχοι: 

Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να υλοποιήσουν πολύ µικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. ∆εν παρέχεται 
στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την µορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού 
δικαίου και κοινοπραξίας. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Άµεση συνέργεια µε την ∆ράση L312-5 στο πλαίσιο της οποίας θα δηµιουργηθεί ένα συνολικό 
τοπικό πλαίσιο δικτύωσης στο τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας των τοπικών προϊόντων 

Έµµεση συνέργεια µε τις δράσεις των υποµέτρων L311-1, 2, 3, και δράσεις L312-3, L313-1, 
2, 5 µε την έννοια της τροφοδότησης του τριτογενούς τοµέα ειδικά του τουριστικού τοµέα µε 
προϊόντα ποιότητας, 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Ιδιαίτερη βαρύτητα αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων θα δοθεί σε δράσεις που 
αποδεικνύουν την καινοτοµία τους στα ακόλουθα επίπεδα : 

• Σε θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού 
εκσυγχρονισµού, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής και ασφάλειας των 
προϊόντων στον τοµέα της µεταποίησης 

• Ενίσχυση προστιθέµενης αξίας στο προϊόν σε συσκευασία, τυποποίηση και της 
δυνατότητας προώθησής του στις ξένες αγορές 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Επενδυτικό ενδιαφέρον προκύπτει σε επίπεδο εκσυγχρονισµού υποδοµών των 2 Β΄βάθµιων 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς και επιµέρους Παραγωγικών Συνεταιρισµών (3 
Επεξεργασίας σπαραγγιού), Ελαιοκοµικών κ.λ.π. 

Επίσης καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον πολλών παραγωγών Γεωργικών προϊόντων 
προς την µεταποίηση (ιδιαίτερα στους τοµείς του οίνου και του ελαιόλαδου (βιολογικών) και 
ενδιαφέρον για ίδρυση τυροκοµείων) όπως επίσης γυναικών και νέων στην µεταποιητική 
δραστηριότητα εφόσον ενισχύεται η συµµετοχή τους στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων. 

Από την ανωτέρω διαδικασία αντλήθηκαν 19 καταγεγραµµένες επενδυτικές ιδέες 
απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 5,1 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Προβλέπεται να γίνουν 5 παρεµβάσεις, συνολικού Προϋπολογισµού 280.000,00 έκαστο. 

 

 

 

Οµάδα Υποµέτρων: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

Κωδικός Οµάδας Υποµέτρων: L413 

 

Η Οµάδα Υποµέτρων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ του Τοπικού 
Προγράµµατος αποτελείται από έξι Υποµέτρα τα οποία είναι: 

1. ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες (Κωδικός L311) 
2. Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων (Κωδικός L312) 
3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (Κωδικός L313) 
4. Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό (Κωδικός L321) 
5. ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς (Κωδικός L323) 

Αναλυτικότερα, έχουµε: 
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Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  L 3 1 1  

ΜΕΤΡΟ: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Βελτίωση Ποιότητας 
Ζωής / ∆ιαφοροποίηση 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 413 

• ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ • ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές 
δραστηριότητες 

L311 

• ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Υφιστάµενη Κατάσταση και στην ανάλυση SWOT 
καθώς και την αξιολόγηση των Συνιστωσών του Ενδογενούς ∆υναµικού (ΣΕ∆), για την ΠΠ 
προκύπτουν τα εξής Χαρακτηριστικά: 

Οι δηµογραφικοί δείκτες έχουν προφανείς αρνητικές παρενέργειες στην αναπτυξιακή 
διαδικασία (οι γηρασµένοι αγροτικοί πληθυσµοί δύσκολα ενστερνίζονται αλλαγές στην 
παραγωγική τους δραστηριότητα, πολύ λιγότερο δε όταν εµπεριέχουν επενδυτικό ρίσκο). 

Η απασχόληση είναι κυρίως εξαρτηµένη από το µειονεκτικό πρωτογενή τοµέα ενώ µικρές 
επιδόσεις πετυχαίνουν οι άλλοι τοµείς. Αυτή η δοµή της απασχόλησης, σε συνδυασµό µε τα 
προβλήµατα των οικονοµικών τοµέων, παράγει ανεργία (υψηλότερη του µέσου δείκτη της 
χώρας) και υποαπασχόληση που πλήττουν κύρια τους νέους και τις γυναίκες. Το υφιστάµενο 
επίπεδο απασχόλησης απειλείται από περαιτέρω συρρίκνωση του Πρωτογενή τοµέα, στο 
βαθµό που η αποσύνδεση της στήριξης από την εκµετάλλευση (1ος Πυλώνας της ΚΑΠ), 
ιδιαίτερα στον Τοµέα του Καπνού στην ΠΠ δε θα εξισορροπηθεί από προσαρµογή στην 
ανταγωνιστική αγορά και αξιοποίηση των αναπτυξιακών ευκαιριών (2ος Πυλώνας της ΚΑΠ)

2
. 

Σε όλη την ΠΠ και κύρια στις περιοχές των ∆ήµων Ορφανού, Πιερέων, Παγγαίου και στα 
ορεινά Τ∆ του ∆ήµου Φιλίππων και Χρυσούπολης µε δεδοµένη την πτωτική τάση του 
Πρωτογενή τοµέα καθώς και την επιπλέον έξοδο από τον τοµέα της καπνοπαραγωγής 
επιπλέον 500 αγροτικών οικογενειών της περιοχής η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης 
αποβλέπει στη δυναµική στήριξη της δυνατότητας διαφοροποίησης και εξεύρεσης 
απασχόλησης και τη µείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα µέσω της ίδρυσης 
νέων επιχειρήσεων σε διαφοροποιηµένους κλάδους που αξιοποιούν τοπικούς πόρους. 

Τα ανωτέρω αναδείχθηκαν και κατά τη διαδικασία ∆ιαβουλεύσεων, όπου παρατηρήθηκε 
µαζικότερη προσέλευση στους ανωτέρω αναφερόµενους ∆ήµους που εξαρτώνται 
περισσότερο από την Πρωτογενή παραγωγή και ιδιαίτερα µε τη συµµετοχή ανέργων νέων και 
γυναικών. 

Για τους ανωτέρω λόγους, απαιτούνται παρεµβάσεις οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την 
επέκταση των δραστηριοτήτων των εκµεταλλεύσεων σε τοµείς εκτός της γεωργίας, 
προκειµένου να αµβλυνθούν τα παραπάνω προβλήµατα, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για 
εργασία και επιπλέον εισόδηµα στο αγροτικό νοικοκυριό. 

Έτσι το υποµέτρο περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων από µέλη του αγροτικού 
νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται στη 
γεωργική εκµετάλλευση τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται µε 
τη γεωργία (αγροτικός τουρισµός, βιοτεχνία κ.λπ.). 

• Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από το Υποµέτρο: 

• ΣΣ1: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας  

• ΣΣ2: Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

• ΣΣ3: Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της 
οργάνωσης και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

• ΣΣ7: Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 

• ΣΣ4: Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής 

• ΣΣ5: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 

                                                      
2
 Οι προοπτικές προσαρµογής στη νέα ΚΑΠ είναι επισφαλείς λόγω της µη ισόρροπης δηµογραφικής πυραµίδας υπέρ 

των µεγαλύτερων ηλικιών 
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• ΣΣ6 Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2.650.000,00€ 1.590.000,00 € 1.060.000,00 € 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-1) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η ΠΠ διαθέτει περιοχές ισχυρής ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας (Χώρος Αρχαίου 
θεάτρου Φιλίππων) και σηµαντικής φυσικής κληρονοµιάς (ποταµός Νέστος, Παγγαίο, Ορη 
Λιµνιάς, Περιοχές Natura), όπως επίσης και µια ακτογραµµή 58 χιλιοµέτρων. Τα ανωτέρω 
στοιχεία µπορούν ενισχύσουν την διαδικασία διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, 
αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία της περιοχής και ενισχύοντας την επισκεψιµότητα και 
ελκυστικότητα της, αναδεικνύοντας παράλληλα την ταυτότητα της συνολικής Π.Π. 
 
Η δυνατότητα ενίσχυσης του εισοδήµατος της αγροτικής οικογένειας µέσα από δράσεις που 
ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα, διαµορφώνοντας µια ήπια Αγροτουριστική προσφορά στις 
Αγροτικές περιοχές, αποβλέπει στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των ανωτέρω συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Π.Π σε συνδυασµό µε την 
διαφοροποίηση της παραγωγικής δοµής και ιδιαίτερα δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για 
εργασία, πολυαπασχόληση και επιπλέον εισόδηµα στο αγροτικό νοικοκυριό. 
 
Η υλοποίηση της δράσης αφορά κυρίως σε παρεµβάσεις σε µικρής δυναµικότητας υποδοµές 
διανυκτέρευσης ώστε να ενισχυθεί το εναλλακτικό τουριστικό προϊόν που θα συνεισφέρει 
αποτελεσµατικά στην κατεύθυνση αξιοποίησης του τεράστιου φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέµατος της ΠΠ. Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον 
Τουρισµό που διαµορφώθηκε στο Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 
Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. 

Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
ΚΥΑ 2974/710/08-04-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-04-2009) των Υπουργών Α.Α.Τ &Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη δαπάνη κατασκευής 
και εξοπλισµού και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 600.000 € και έως 40 κλίνες. 
 
 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

800.000,00 € 480.000,00 € 320.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 30,19% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 8,35% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αοτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 
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Η αυξηµένη χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης (3
η
 στο σύνολο των ∆ράσεων) προκύπτει 

από τα ακόλουθα: 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Υφιστάµενη Κατάσταση και στην ανάλυση SWOT 
καθώς και την αξιολόγηση των Συνιστωσών του Ενδογενούς ∆υναµικού (ΣΕ∆) Τουρισµός, 
Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον, Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Αναγνωρισιµότητα 
στο Κεφ 3 σε άµεση συνάρτηση µε τους ακόλουθους Στρατηγικούς Στόχους κατά σειρά 
υποστήριξης της ∆ράσης. 

(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας 

(ΣΣ2) Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας 

(ΣΣ3) Αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης  
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής 

Και εξυπηρέτηση και των λοιπών Στρατηγικών Στόχων ΣΣ6, ΣΣ7. 

Η βαρύτητα εποµένως της δηµόσιας δαπάνης ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην 
αναγκαιότητα της δηµιουργίας ευκαιριών πολυαπασχόλησης και δηµιουργίας νέων 
διαφοροποιηµένων δραστηριοτήτων στα µέλη του αγροτικού νοικοκυριού. 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η ∆ράση θα υλοποιηθεί σε όλη την ΠΠ µε ιδιαίτερη επικέντρωση εκεί που µπορούν να 
αξιοποιηθούν οι κρίσιµοι πόροι της περιοχής µε κοµβικά σηµεία την περιοχή του 
Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, τους ορεινούς οικισµούς καθώς και τους ΟΤΑ της 
παραθαλάσσιας ζώνης.  

∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά  
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική 
απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση συνεργεί άµεσα µε τις ∆ράσεις L312-1 καθώς και των δράσεων των υποµέτρων 
L311-2, 3, και δράσεις L312-1,2,3,4, L313-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, L321-3 εφόσον οι φυσικοί και 
πολιτιστικοί πόροι που αξιοποιούνται υποστηρίζοντας µια δοµηµένη και ήπια Αγροτουριστική 
Προσφορά και η δικτύωση αυτών µε τα τοπικά προϊόντα και τις δραστηριότητες και τις 
πολιτιστικές δηµιουργίες των ανθρώπων της Υπαίθρου αποτελούν το υπόβαθρο και µια από 
τις κύριες συνιστώσες της τοπικής Στρατηγικής 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Από την ανωτέρω διαδικασία αντλήθηκαν 14 καταγεγραµµένες επενδυτικές ιδέες 
απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 4,6 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών):  

Προβλέπονται 2 Επενδυτικά Σχέδια Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 400.000,00€.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-2) 

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Σε συνέχεια της προηγούµενης δράσης και στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της 
παραγωγικής βάσης της Αγροτικής οικογένειας και στην δυνατότητα απόκτησης εναλλακτικών 
εισοδηµάτων ενισχύεται η ίδρυση η επέκταση και εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και 
αναψυχής.  

Ιδιαίτερα η τοπική γαστρονοµία µπορεί να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιµο Αγροτουριστικό 
Προϊόν σε άµεση σύνδεση µε τις προσφερόµενες Αγροτουριστικές Υπηρεσίες οι οποίες 
αναπτύσσονται στις Αγροτικές περιοχές σε συνεκτική σχέση µε τα τοπικά ονοµαστά προϊόντα 
που αποτελούν την βάση αυτής της Γαστρονοµίας, ανατροφοδοτώντας την υφιστάµενη 
επισκεψιµότητα και αναπτύσσοντας παραπέρα αυτήν.  

Από την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής παρέµβασης διαπιστώνεται 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που αφορούν χώρους εστίασης και 
αναψυχής είναι χωροθετηµένες στη παραλιακή ζώνη του Νοµού. Ως εκ τούτου η δηµιουργία 
νέων χώρων εστίασης και αναψυχής στη παραλιακή ζώνη της περιοχής παρέµβασης δε θα 
εξυπηρετούσε τους στόχους του προγράµµατος και ειδικά την αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας της εν λόγω περιοχής. 

Ως εκ τούτου θα υπάρχει κλιµακούµενη πριµοδότηση του κριτηρίου της χωροθέτησης των εν 
λόγω επιχειρήσεων σε σχέση µε την παραλιακή ζώνη, εφόσον πρώτη προτεραιότητα της εν 
λόγω δράσης αποτελεί η ενίσχυση της επισκεψιµότητας των οικισµών 

Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό που 
διαµορφώθηκε στο Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη δαπάνη κατασκευής 
και εξοπλισµού και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

300.000,00 € 180.000,00 € 120.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 11,32% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης πρός ∆.∆. Μέτρου 3,13% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η εστίαση στις Αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς οικισµούς της Π.Π. 
αποτελεί ένα ιδιαίτερο πόλη έλξης επισκεψιµότητας καθ΄ όλο τον χρόνο που µπορεί να 
αναπτυχθεί και να βελτιωθεί συνδεόµενη µε µια συνολική Αγροτουριστική προσφορά σ΄ αυτές 
τις περιοχές σε συνάρτηση µε την παροχή µέσω του προγράµµατος της δυνατότητας 
δηµιουργίας ευκαιριών πολυαπασχόλησης και ενθάρρυνσης δηµιουργίας νέων 
διαφοροποιηµένων δραστηριοτήτων στα µέλη του αγροτικού νοικοκυριού. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Υφιστάµενη 
Κατάσταση (Εστίαση) και στην ανάλυση SWOT καθώς και την αξιολόγηση των Συνιστωσών 
του Ενδογενούς ∆υναµικού (ΣΕ∆) Τουρισµός, Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον, 
Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Αναγνωρισιµότητα στο Κεφ 3 σε άµεση συνάρτηση µε 
τους κάτωθι Στρατηγικούς Στόχους: 

(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας  

(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 
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(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η ∆ράση θα υλοποιηθεί στο σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων και ιδιαίτερα σε αυτά τα 
οποία έχουν ισχυρό πλεονέκτηµα λόγω της φυσιογνωµίας τους και του αγροτικού τους 
τοπίου, περιοχές για τις οποίες η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης σε συνάρτηση µε την 
αποτύπωση των ΣΕ∆ αποβλέπει να ενισχυθεί η διαδικασία διαφοροποίησης της τοπικής 
οικονοµίας, αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία της περιοχής και ενισχύοντας την 
επισκεψιµότητα και ελκυστικότητα της, αναδεικνύοντας παράλληλα την ταυτότητα της 
συνολικής Π.Π. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά  
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική 
απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση συνεργεί άµεσα µε την δράση L313-2 καθώς και µε τις δράσεις L123α, L311-1, 3, 
και δράσεις L312-1,3,4, L313-, 5-8-9, L321-3, µε την έννοια της τροφοδότησης του 
τριτογενούς τοµέα ειδικά του τουριστικού τοµέα αφενός µε την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, 
αλλά και µε δράσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ποιότητας 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται. Η καινοτοµία µπορεί να προκύψει κατά την διαδικασία υλοποίησης της 
δράσης. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Από την ανωτέρω διαδικασία αντλήθηκαν 12 καταγεγραµµένες επενδυτικές ιδέες 
απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 2,8 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών):  

2 Επενδυτικά Σχέδια Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 150.000,00€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-3) 

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Σε όλη την ΠΠ υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης Αγροτικού τουρισµού στο 
Αγρόκτηµα σαν µια προσέγγιση επαφής του επισκέπτη µε το αγροτικό περιβάλλον, τους 
ανεξάντλητους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και των τοπικών προϊόντων.  

Με τη δράση επιδιώκεται η ανάπτυξη και οργάνωση του Αγροτικού Τουρισµού στην περιοχή 
µέσα από τη δηµιουργία επισκέψιµου αγροκτήµατος µε πρόβλεψη υποδοµών διανυκτέρευσης 
µε σκοπό: 

• Την άρση της αποµόνωσης ορισµένων αποµακρυσµένων και αποµονωµένων 
ορεινών περιοχών. 

• Την ανάδειξη του περιβάλλοντος, της ιστορίας και του πολιτισµού καθώς και των 
τοπικών προϊόντων των περιοχών. 
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• Στη διαφοροποίηση και ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος µε συναφείς 
παραγωγικές αγροτικές δραστηριότητες που αναδεικνύουν το αγροτικό περιβάλλον. 

Οι δραστηριότητες στα αγροκτήµατα αυτά πλέον των υποδοµών διανυκτέρευσης θα 
προσανατολίζονται στη ζωική και φυτική παραγωγή ή σε παραγωγικές διαδικασίες 
(αµπελουργία, πατητήρια, κελάρια κ.λ.π.) 

Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό που 
διαµορφώθηκε στο Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 

Η ελάχιστη απαιτούµενη έκταση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 20 στρεµµάτων. 

Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
ΚΥΑ 2974/710/08-04-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-04-2009) των Υπουργών Α.Α.Τ &Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Στην περίπτωση που η παρέµβαση περιλαµβάνει και υποδοµή διανυκτέρευσης το συνολικό 
κόστος µπορεί να ανέλθει έως 600.000€ και έως 40 κλίνες. Σε κάθε άλλη περίπτωση έως 
300.000€ µε επιχορήγηση κατά 60%. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

600.000,00 € 360.000,00 € 240.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 22,64% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης πρoς ∆.∆. Μέτρου 6,26% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Στηριζόµενοι στο γεγονός ότι στην ΠΠ δεν υφίστανται καθόλου Αγροκτήµατα µε υποδοµή 
διανυκτέρευσης και στην κατεύθυνση της δυνατότητας διαφοροποίησης του Αγροτικού 
εισοδήµατος αξιοποιώντας το Αγροτικό τοπίο η εν λόγω δράση συνεισφέρει τα µέγιστα στην 
ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής στην ύπαιθρο, στην αξιοποίηση του παραδοσιακού 
αγροτικού περιβάλλοντος, και την ενίσχυση δηµιουργίας ενός εναλλακτικού τουριστικού 
προϊόντος. Αυτός ο Αγροτικός τουρισµός συνδεόµενος άµεσα µε τα τοπικά προϊόντα και τις 
δραστηριότητες και τις πολιτιστικές δηµιουργίες των ανθρώπων της Υπαίθρου είναι µια µορφή 
τουρισµού που παρέχει στον επισκέπτη την ευκαιρία να κάνει τις διακοπές του σ' ένα ήσυχο 
περιβάλλον, κοντά στη φύση και κοντά στους απλούς ανθρώπους του χωριού που είναι 
ακόµα δεµένοι µε τη γη και την παράδοση. Μπορεί να γνωρίσει από κοντά τα ήθη και τα έθιµα 
της ελληνικής υπαίθρου. Κυρίως όµως µπορεί να χαρεί τη ζεστή ανθρώπινη "φιλοξενία" και 
την αυθόρµητη καλοσυνάτη συµπεριφορά τους. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα προκύπτει από την ανάλυση SWOT καθώς και την αξιολόγηση 
των ΣΕ∆ (Τουρισµός) και ιδιαίτερα σε σχέση µε το 3ο πλεονέκτηµα (η περιοχή διαθέτει 
κρίσιµους Φυσικούς (6 περιοχές Natura 2000 κ.λ.π.), πολιτιστικούς, τουριστικούς και 
Αγροτουριστικούς πόρους που δεν έχουν αξιοποιηθεί και µπορούν να υπαχθούν σε µία 
συνολική Στρατηγική ανάπτυξης διαµορφώνοντας ένα συνολικό πλαίσιο Αγροτουριστικής 
αξιοποίησης), Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον, Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και 
Αναγνωρισιµότητα στο Κεφ 3 σε άµεση συνάρτηση µε τους κάτωθι Στρατηγικούς Στόχους: 

(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας 

(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  

(ΣΣ3) Αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

(ΣΣ5) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής 
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Και έµµεση συνάρτηση µε τον ΣΣ7. 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων  

 

 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά  
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική 
απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση συνεργεί άµεσα µε την 123α εφόσον το Αγρόκτηµα είναι συνδεδεµένο µε µια 
παραγωγική διαδικασία παραγωγής η τυποποίησης τοπικών προϊόντων καθώς επίσης µε τις 
δράσεις L311-1, 2,  και δράσεις L313, 5-6-8-9, L321-3, L322, L323, 1-2β, εφόσον συµβάλλει 
στην οργάνωσης µιας ήπιας αγροτουριστικής προσφοράς στην ΠΠ καθώς επίσης στην 
ανάδειξη του Αγροτικού τοπίου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Προβλέπεται να υλοποιηθούν 2 Αγροκτήµατα µε υποδοµή διανυκτέρευσης σε εκτάσεις άνω 
των 20 στρεµµάτων έκαστο, το ένα στην ευρύτερη περιοχή του ∆. Ελευθερούπολης και το 
δεύτερο στα ορεινά Τ∆ του ∆ήµου Χρυσούπολης µε άξονα τον ποταµό Νέστο και ιδιαίτερα 
των παραποτάµιων δραστηριοτήτων που µπορούν να αναπτυχθούν στα Στενά του Ποταµού 
Νέστου και ως πύλη εισόδου σ΄ αυτόν. Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αντλήθηκαν 
2 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισµού 1,2εκ€. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

1 Επενδυτικό Σχέδιο Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 600.000,00€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 5 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-5) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην περιοχή υπάρχουν πολλές µικρές βιοτεχνίες – οικοτεχνίες µαρµάρου ή πέτρας γενικά, 
που αποτελούν σηµαντικές µονάδες εφόσον τα µάρµαρα και ο σχιστόλιθος είναι 
συνυφασµένοι τοπικοί πόροι και χαρακτηριστικό παραγωγικό δρώµενο των ορέων Λεκάνης 
(Λιµνιάς) (το µάρµαρο) και του Παγγαίου (ο Σχιστόλιθος) αντίστοιχα. 

Από την άλλη πλευρά το ξύλο µε τη σειρά του, το βασικό στοιχείο των ορεινών περιοχών 
αποτέλεσε από παλιά το κύριο υλικό που οι κάτοικοί τους επεξεργάστηκαν προκειµένου να 
δηµιουργήσουν τα αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν στις καθηµερινές τους ανάγκες, τις 
γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες, αλλά και σαν συµπληρωµατικό υλικό για να φτιάξουν 
την κατοικία τους. Με τους αργαλειούς ύφαιναν και δηµιουργούσαν αυτά τα σπάνια 
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παραδοσιακά χαλιά, κουβέρτες κλπ. Στην επεξεργασία του πηλού στηριζόταν και η 
αγγειοπλαστική της περιοχής. 

Η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισµός στην περιοχή, καθόρισε αποκλειστικά την 
τεχνοτροπία της κάθε τεχνικής. 

Η τέχνη των σαµαράδων, των καλαθάδων και των σιδεράδων καθώς και αυτή της 
επεξεργασία του ξύλου για την κατασκευή επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης καθώς και 
αντικειµένων χρήσιµων στις καθηµερινές γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες των 
κατοίκων της περιοχής. Ιδιαίτερη άνθηση γνώρισαν οι παραπάνω δραστηριότητες στο 
Παγγαίο Όρος. 

Παρ’ όλο που οι ανωτέρω τεχνικές διέρχονται σήµερα κρίση υπάρχουν ακόµα και σήµερα 
µερικά σηµαντικά τέτοια εργαστήρια που θα µπορούσαν να αποτελέσουν χώρους ανάδειξης 
και διατήρησης της λαογραφικής και ιστορικής κληρονοµιάς της περιοχής. 

Με την δράση αυτή επιδιώκεται: 

• Η διατήρηση και ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισµού της περιοχής, 
όσον αφορά τις παραδοσιακές τεχνικές.  

• Η ενθάρρυνση των µελών των αγροτικών οικογενειών να ασχοληθούν µε αυτές. 

• Η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη περαιτέρω µικρών επιχειρήσεων 
στην Μικρή Βιοτεχνία και στον ∆ευτερογενή τοµέα. 

• Η οικοτεχνική δραστηριότητα θα βασίζεται στην αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας της 
περιοχής και στα χαρακτηριστικά που τη διαµορφώνουν. 

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών µονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 
300.000€. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

300.000,00 € 180.000,00 € 120.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 11,32% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 3,13% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Από την συνδυασµένη ανάλυση SWOT στον ∆ευτερογενή τοµέα προκύπτει ότι κυριότερα 
µειονεκτήµατα είναι η εγκατάλειψη της πλειονότητας των παραδοσιακών κλάδων, η έλλειψη 
ενδιαφέροντος των νέων και η συναφής βαθµιαία εξαφάνιση των παραδοσιακών τεχνικών. 
Άµεση και σηµαντική απειλή είναι ο οξύς ανταγωνισµός. Ωστόσο, οι ευκαιρίες δεν είναι 
αµελητέες, κυρίως επειδή, η αναβίωση των παραδοσιακών τεχνικών αποτελεί και ελκυστικό 
σε επισκέπτες πολιτισµικό δρώµενο. 

Η βαρύτητα της ∆ράσης προκύπτει σε συνδυασµό των ανωτέρω σε συνάρτηση µε την 
Στρατηγική που αποβλέπει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στην 
καινοτοµία, τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες που συνδράµουν στην αναβάθµιση 
και την οικονοµική διαφοροποίηση της ΠΠ που αξιοποιεί τοπικούς πόρους και διαχέεται στο 
σύνολο των τοµέων της οικονοµίας µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης που αφορά όλο 
το τοπικό παραγωγικό σύστηµα και αποβλέπει στην ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής, την 
ενίσχυση της πολυαπασχόλησης και στην συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο 
συνεισφέροντας σε συµπληρωµατικό εισόδηµα και απασχόληση. 

Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας, 
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(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και 
(ΣΣ5) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, διότι σε όλα αναπτύσσονται παρόµοιες 
δραστηριότητες ή θα µπορούσαν να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν – βελτιωθούν 
παρόµοιες δραστηριότητες εφόσον από την ανάλυση προκύπτει ότι η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας εκτός Γεωργικού τοµέα, ενισχύει την αξιοποίηση των τοπικών πόρων. 

Επίσης σε όλα τα Τ∆ προκύπτει η απαίτηση συνολικά ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στη 
µικρή Βιοτεχνία δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην οικονοµική και 
κοινωνική κατάσταση των αγροτικών περιοχών και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την 
εξωστρέφεια τους. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά  
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική 
απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις ∆ράσεις L312-1 και έµµεση µε τις δράσεις 
L311-1, 2, 3, και δράσεις από τα υποµέτρα L313, 5-6-8-9, L321-3, και υποµέτρο L323, µε την 
έννοια της τροφοδότησης τους όπως π.χ. κατασκευή επίπλων για καταλύµατα και κέντρα 
εστίασης. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται. Μπορεί να προκύψει κατά την υλοποίηση της ∆ράσης. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Από την ανωτέρω διαδικασία αντλήθηκαν 12 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού 
Προϋπολογισµού 2,35 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 2 επενδυτικά σχέδια µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
150.000,00€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 6 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-6) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Ο Τριτογενής Τοµέας δραστηριότητας στην προτεινόµενη περιοχή LEADER παρουσιάζει 
γενικά µεγάλα ποσοστά ανάπτυξης. Ιδιαίτερα οι δραστηριότητες στο εµπόριο και τις 
υπηρεσίες απορροφούν την συνεχή έξοδο των παραγωγικών συντελεστών από τον 
Πρωτογενή Τοµέα ενώ ολόκληρες περιοχές της ΠΠ έχουν διαφοροποιήσει την εξειδίκευση 
τους από την πρωτογενή παραγωγή στον Τριτογενή τοµέα (χαρακτηριστικό παράδειγµα ο 
∆ήµος Ελευθερούπολης που καταγράφει 51% του Τριτογενή τοµέα και 13% στον Πρωτογενή 
στην οικονοµική διάρθρωση των Κλάδων της Παραγωγής) 
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Την οµοιόµορφη ανάπτυξη του λιανικού εµπορίου και του χονδρεµπορίου, και των υπηρεσιών 
µέσω της ενθάρρυνσης των µελών των αγροτικών οικογενειών να ασχοληθούν µε αυτές σε 
ευνοεί τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της περιοχής και να διαµορφώσει συνθήκες 
υπέρβασης των οικονοµικών και κοινωνικών αδιεξόδων της περιοχής αναφοράς. 

Η δράση αποβλέπει να στηρίξει νέες δραστηριότητες στον τοµέα των υπηρεσιών στις 
Αγροτικές περιοχές που συµβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών και 
υποστηρίζουν την βελτίωση του επίπεδο ζωής των ανθρώπων της Υπαίθρου, όπως 
δυνατότητες αξιοποίησης ενισχύσεων σε περιπτώσεις όπως παντοπωλεία και επιχειρήσεις 
λιανικού εµπορίου, εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες ειδών 
λαϊκής τέχνης, κλπ. 

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 
300.000€. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

200.000,00 € 120.000,00 € 80.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 7,55% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 2,09% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Από την συνδυασµένη ανάλυση SWOT στον Τριτογενή τοµέα προκύπτει ότι ανεξάρτητα από 
την συµµετοχή του Τουρισµό στον Τοµέα ο κλάδος αναπτύσσεται δυναµικά εφόσον 
απορροφά ήδη τις πτωτικές τάσεις του Πρωτογενή τοµέα ενώ οι ευκαιρίες που 
αναπτύσσονται µπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον οι υπηρεσίες συνδεθούν µε την 
συνολικότερη προσφορά της ΠΠ και συνδεθεί µε την ενίσχυση της επισκεψιµότητας και 
αναγνωρισιµότητας της ΠΠ.  

Η βαρύτητα της ∆ράσης προκύπτει σε συνδυασµό των ανωτέρω σε συνάρτηση µε την 
Στρατηγική που αποβλέπει στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ευκαιριών πολυαπασχόλησης 
και ενθάρρυνσης δηµιουργίας νέων ή/και διαφοροποιηµένων δραστηριοτήτων στα µέλη του 
αγροτικού νοικοκυριού. Η βαρύτητα αφορά κυρίως παρεµβάσεις για παράπλευρες 
δραστηριότητες µε την αγροτική ενασχόληση σε υπηρεσίες όπως αναπτύχθηκε στην ανάλυση 
της δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς 
Στόχους: 
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας, 
(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, εφόσον σε όλα τα Τ∆ προκύπτει η απαίτηση 
συνολικά ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας σε διαφοροποιηµένους τοµείς της τοπικής 
οικονοµίας δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην οικονοµική και κοινωνική 
κατάσταση των αγροτικών περιοχών και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την εξωστρέφεια 
τους. 

• ∆ικαιούχοι: 
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∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά  
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική 
απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότατα µε τις ∆ράσεις L312-2, και έµµεση µε τις δράσεις 
L311,1-2-3, και δράσεις από τα υποµέτρα L313, 5-6-8-9, µε την έννοια της υποστήριξης την 
Τουριστικής ∆ραστηριότητας και της αλληλεξάρτησης που µπορεί να έχει µε την αύξηση της 
επισκεψιµότητας στην περιοχή πλέον της συνεισφοράς στην διευκόλυνση της 
καθηµερινότητας των ανθρώπων της υπαίθρου. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται. Ενδέχεται να προκύψει κατά την υλοποίηση της ∆ράσης. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Από την ανωτέρω διαδικασία αντλήθηκαν 11 καταγεγραµµένες επενδυτικές ιδέες 
απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 2,5 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 2 επενδυτικά σχέδια Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
100.000,00€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 7 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-7) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η παρασκευή αρτοσκευασµάτων, ζυµαρικών κλπ αποτελούσε από παλιά χαρακτηριστικό 
γνώρισµα της Π.Π. Στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτουν τα όρη της Λεκάνης επικρατούν τα 
Ποντιακά εδέσµατα σαν συνέπεια της καταγωγής των κατοίκων της περιοχής. Οι 
παραδοσιακές Ποντιακές πίτες αποτελούν χαρακτηριστικό εδέσµα της περιοχής. Ανάλογα 
παραδοσιακά αρτοσκευάσµατα παρασκευάζονταν στο Παγγαίο Όρος όπως τον πασίγνωστο 
χαλβά Μεσσορόπης, που παρασκευάζεται από το ταχίνι. 

Με την ανάπτυξη των µεγάλων σύγχρονων βιοτεχνιών οι παραπάνω τοµείς γνώρισαν 
σηµαντική κρίση σαν αποτέλεσµα του µεγάλου ανταγωνισµού που επέβαλαν οι µεγάλες 
σύγχρονες βιοτεχνίες. Άλλωστε, η παραγωγή των παραδοσιακών προϊόντων συνιστά 
πολιτισµικό δρώµενο, ελκτικό για τους επισκέπτες εφόσον συνδέεται άµεσα µε την ταυτότητα 
της κάθε περιοχής.  

Η υλοποίηση της δράσης αφορά στην ίδρυση ή εκσυγχρονισµό µικρών εργαστηρίων που 
αντλούν από την οικογενειακή παράδοση και µπορούν να δηµιουργήσουν τοπικά προϊόντα, 
µε δυνατότητα αξιοποίησης των βιολογικών πρώτων υλών και στην κατεύθυνση παραγωγής 
τοπικών ποιοτικών προϊόντων. Στην δράση δεν εντάσσονται παρεµβάσεις που αποτελούν 
αντικείµενο της δράσης L123α,β. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 
300.000€. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
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300.000,00 € 180.000,00 € 120.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 11,32% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 3,13% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Από την συνδυασµένη ανάλυση SWOT προκύπτει ότι ενώ η περιοχή διαθέτει τοπικά 
προϊόντα που µπορούν να αναδείξουν την ταυτότητα της, η εγκατάλειψη της πλειονότητας 
των παραδοσιακών κλάδων, η έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων, ο οξύς ανταγωνισµός από 
τα εισαγόµενα οµοειδή προϊόντα χαµηλής ποιότητας και αξίας προσδιορίζουν στασιµότητα 
στην ανάπτυξη του κλάδου. Ωστόσο, οι ευκαιρίες κυρίως συνδέονται µε την προσπάθεια 
διαφοροποίησης και εµπλουτισµού της τουριστικής προσφοράς, η δικτύωση αυτής µε τα 
τοπικά προϊόντα και τις δραστηριότητες και τις πολιτιστικές δηµιουργίες των ανθρώπων της 
Υπαίθρου που αποτελούν το υπόβαθρο και µια από τις κύριες συνιστώσες της τοπικής 
Στρατηγικής ανάπτυξης η οποία αποβλέπει στην αποτελεσµατική πολιτική ανάπτυξης των 
κρίσιµων πόρων στην ΠΠ συνεισφέροντας σε συµπληρωµατικό εισόδηµα µε την ενίσχυση της 

πολυαπασχόλησης και την συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας, 
(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
(ΣΣ5) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, διότι σε όλα αναπτύσσονται παρόµοιες 
δραστηριότητες εφόσον από την ανάλυση προκύπτει ότι όλες οι περιοχές διαθέτουν ανάλογα 
τοπικά προϊόντα. 

Επίσης σε όλα τα Τ∆ προκύπτει η απαίτηση συνολικά ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 
στην µικρή Βιοτεχνία ιδιαίτερα στην ανάδειξη τοπικών τεχνικών και τοπικών προϊόντων, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και 
αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών 
επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά  
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική 
απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις ∆ράσεις L312-3 και έµµεση µε τις δράσεις 
L311-1,2,3, και δράσεις από τα υποµέτρα L313-5,6,8,9, µε την έννοια ότι η παραγωγή των 
παραδοσιακών προϊόντων αποτελεί και πολιτισµικό δρώµενο, ελκτικό για τους επισκέπτες και 
µπορεί να συνδράµει στην τουριστική προσφορά της περιοχής και στην τοπική γαστρονοµία. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 
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∆εν υφίσταται. Μπορεί να προκύψει κατά την υλοποίηση της ∆ράσης. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Από την ανωτέρω διαδικασία αντλήθηκαν 16 καταγεγραµµένες επενδυτικές ιδέες 
απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 3,0 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 2 επενδυτικά σχέδια µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
150.000,00€. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 8 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L311-8) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για 
τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Τόσο σε Νοµού Καβάλας, όσο και στην ΠΠ η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
παραµένει σε πολύ χαµηλό επίπεδο παρά τις µεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στην 
περιοχή εξαιτίας των ευνοϊκών καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (µεγάλη περίοδος 
ηλιοφάνειας, ικανό αιολικό δυναµικό).  

Η αυτοδυναµία στην ενέργεια µέσω εγκατάστασης ΑΠΕ, αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την 
λειτουργία των επιχειρήσεων του Τουριστικού Τοµέα ιδιαίτερα σε περιόδους αιχµής (θερινούς 
µήνες). 

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται: 

• η πιλοτική εφαρµογή ΑΠΕ σε καταλύµατα, µε απώτερο στόχο να προωθηθεί η χρήση 
τους, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την εξοικονόµηση 
κόστους των επιχειρήσεων, 

• η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακής και αιολικής, µέσω 
φωτοβολταϊκών πάνελ ή ανεµογεννητριών) κυρίως από καταλύµατα, για 
αυτοκατανάλωση, προκειµένου να µειώσουν το κόστος λειτουργίας,  

• η συµβολή στην υποχρέωση που έχει η χώρα µας (βάσει του πρωτοκόλλου του 
Κιότο) να παράγει µέχρι το 2020, τουλάχιστον το 20% της συνολικής παραγόµενης 
ενέργειας από ΑΠΕ. 

  

Ενδεικτικές επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να ενισχυθούν µέσω της δράσης είναι κυρίως 
επιχειρήσεις για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται µεγάλη κατανάλωση ενέργειας, όπως 
είναι αυτές του Τουριστικού τοµέα. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 
300.000 €. 

•  Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

150.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 5,66% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,57% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 
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Οι συµβατικές µορφές ενέργειας πλέον έκτος το ότι επιβαρύνουν το περιβάλλον µε πλήττει 
και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Αποτελεί επίσης στρατηγική και δέσµευση των 
κρατών µελών της ΕΕ στην υποχρέωση που έχει η χώρα µας (βάσει του πρωτοκόλλου του 
Κιότο) να παράγει µέχρι το 2020, τουλάχιστον το 20% της συνολικής παραγόµενης ενέργειας 
από ΑΠΕ. 
 Με την εφαρµογή της παραπάνω δράσης σκοπός είναι : 

• Η ανάδειξη και προώθηση των πλεονεκτηµάτων των ΑΠΕ 

• Η εξοικονόµηση ενέργειας και κόστους των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητα στους  

• Η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος  
Οι σκοποί της δράσης είναι απόλυτα συµβατοί µε τους στρατηγικούς στόχους και του τοπικού 
προγράµµατος αφού εξυπηρετούνται: 

(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην 
Αγροτική περιοχή 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων . 

∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά  
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική 
απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις ∆ράσεις L313-9 µε τις δράσεις του 
υποµέτρου L311-1,2,3,6,7. Παρέχει το κίνητρο στις εν λόγω επιχειρήσεις να 
χρησιµοποιήσουν ανανεώσιµες πηγές προκειµένου να καλύψουν τις ενεργειακές τους 
ανάγκες µέσω της διαδικασίας παραγωγής – αυτοκατανάλωσης. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία της δράσης συνίσταται αφενός στην εξοικονόµηση του κόστους παραγωγής των 
επιχειρήσεων και στο ότι εισάγει φιλικές προς το περιβάλλον µορφές ενέργειας. Με αυτόν τον 
τρόπο συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος ένα από τους βασικούς παράγοντες που 
συντελούν στην αειφορική ανάπτυξη της ΠΠ 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Το σύνολο των καταγεγραµµένων προτάσεων που αντλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία 
καταγράφει 6 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 0,85 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 3 επενδυτικά σχέδια µέσου Προϋπολογισµού 50.000,00 €. 



 

Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ. 30 

 

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139 

 

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  L 3 1 2  

ΜΕΤΡΟ: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Βελτίωση Ποιότητας 
Ζωής / ∆ιαφοροποίηση 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 413 

• ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ • ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ µικρών επιχειρήσεων 

L312 

• ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Υφιστάµενη Κατάσταση και στην ανάλυση SWOT 
καθώς και την αξιολόγηση των ΣΕ∆, για την ΠΠ προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

Εξετάζοντας τις επιδόσεις των Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων στην περιοχή και σε ότι αφορά 
στην οργάνωση των Βιοτεχνικών κυρίως µονάδων διαπιστώθηκαν ελλείψεις υλικοτεχνικής 
υποδοµής, µικρού µεγέθους µεταποιητική δραστηριότητα, χαµηλή παραγόµενη επιτοπίως, 
προστιθέµενη αξία, φθίνοντες ή εγκαταλελειµµένοι οι περισσότεροι παραδοσιακοί κλάδοι 
(αποστακτήρια, επεξεργασία µεταξιού, παραδοσιακά αλλαντικών, πετρόµυλοι, ταχινόµυλοι, 
αργαλειοί για παραδοσιακά υφαντικά κ.λ.π.), µικρές οικογενειακής µορφής βιοτεχνικές – 
οικοτεχνικές µονάδες, µικρή παρουσία Γυναικείων συνεταιρισµών και νέων στην 
µεταποιητική δραστηριότητα, απουσία δικτύωσης και προβολής τοπικών προϊόντων.  

Σε συνέχεια αυτών η διάρθρωση της απασχόλησης σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα των 
οικονοµικών τοµέων, παράγει ανεργία (υψηλότερη της χώρας) και υποαπασχόληση που 
πλήττουν ιδιαίτερα τους νέους και τις γυναίκες και σε συνάρτηση µε τις υψηλότατες τιµές των 
∆εικτών γήρανσης και εξάρτησης καθιστούν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά εξαιρετικά 
επισφαλή και µε προφανείς αρνητικές παρενέργειες στην αναπτυξιακή διαδικασία (οι 
γηρασµένοι αγροτικοί πληθυσµοί δύσκολα ενστερνίζονται αλλαγές στην παραγωγική τους 
δραστηριότητα, πολύ λιγότερο δε όταν εµπεριέχουν επενδυτικό ρίσκο). 

Τα ανωτέρω προβλήµατα ανεδείχθησαν και στην ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης τόσο επιτοπίως 
µε τον τοπικό πληθυσµό και εκπροσώπους των επιχειρήσεων όσο και µε το 
Εµποροβιοτεχνικό Επιµελητήριο Καβάλας. Συνισταµένη των ανωτέρω απόψεων ήταν ότι η 
στήριξη των Βιοτεχνικών µονάδων πρέπει να επικεντρωθεί στην δυνατότητα παραγωγής και 
διατήρησης επιτοπίως όσο το δυνατόν περισσότερης προστιθέµενης αξίας, αξιοποιώντας 
αποτελεσµατικά τους πόρους και τα πλεονεκτήµατα της περιοχής, ενισχύοντας τους δεσµούς 
µεταξύ των οικονοµικών τοµέων και εισάγοντας καινοτοµίες ώστε να αξιοποιηθεί ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας της τοπικής παραγωγής, να αυξηθεί η εξωστρέφειά της και να παραχθεί 
απασχόληση και εισόδηµα. 

Από την ανάλυση των ΣΕ∆, µία από τις κύριες συνιστώσες διαµόρφωσης του πλαισίου της 
Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης επικεντρώθηκε στη διαφοροποίηση του τοπικού 
παραγωγικού συστήµατος µέσω της ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας 
αξιοποιώντας τους τοπικούς πόρους µε επίφαση στην αειφόρο διαχείριση του 
περιβάλλοντος. 

Το υποµέτρο εποµένως θα περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων που αποβλέπουν στην 
προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε 
διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, η δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός 
του πρωτογενή τοµέα, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη 
συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, µε παράλληλη ενδυνάµωση των 
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία.  

 

• Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από το Υποµέτρο: 

• ΣΣ2: Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

• ΣΣ7: Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 

• ΣΣ3: Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της 
οργάνωσης και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

• ΣΣ1: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας 
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• ΣΣ5: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 

• ΣΣ6: Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.583.333 € 950.000,00 € 633.333 € 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L312 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-1) 

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Βιοτεχνικών µονάδων. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην περιοχή υπάρχουν πολλές µικρές βιοτεχνίες – οικοτεχνίες οι οποίες είναι συνδεδεµένες 
µε τις περιοχές σε παραδοσιακούς κλάδους που τείνουν να εξαλειφθούν και πρέπει να 
εκσυγχρονισθούν. Η τέχνη των σαµαράδων, των καλαθάδων και των σιδεράδων καθώς και 
αυτή της επεξεργασία του ξύλου για την κατασκευή επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης καθώς 
και αντικειµένων χρήσιµων στις καθηµερινές γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες 
των κατοίκων της περιοχής. Ιδιαίτερη άνθηση γνώρισαν οι παραπάνω δραστηριότητες στο 
Παγγαίο Όρος. Η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισµός της ΠΠ, καθόρισε αποκλειστικά την 
τεχνοτροπία της κάθε τεχνικής. 

Χαρακτηριστικές είναι οι Βιοτεχνίες επίπλων στις περιοχές των ΟΤΑ Φιλίππων και 
Χρυσούπολης, Κεραµικά στις περιοχές Ελευθερών, Παγγαίου και Καρβάλης, Αγγειοπλαστική 
στα Τ∆ Αβραµηλιάς, Λεύκης, Κοκκινοχώµατος, Επεξεργασία Γυαλιού στα Αµισιανά, 
Παραδοσιακά κουφώµατα στον Αµυγδαλεώνα κ.ο.κ.  

Με την δράση αυτή επιδιώκεται η δηµιουργία και ο εκσυγχρονισµός βιοτεχνικών µονάδων 
που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και διαφοροποίησης της τοπικής παραγωγικής 
διάρθρωσης 

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών βιοτεχνικών 
µονάδων.  

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

600.000,00 € 360.000,00 € 240.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 37,89% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 6,26% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Από την συνδυασµένη ανάλυση της SWOT στον ∆ευτερογενή τοµέα φαίνεται να εµφανίζει 
ισορροπία µεταξύ θετικών και αρνητικών επιδόσεων (12 προς 12), αλλά αυτό οφείλεται στο 
παρατηρείται αύξηση της Βιοτεχνικής δραστηριότητας που εξισορροπεί στην ανάλυση τις 
διαρθρωτικές αδυναµίες που αναφέρθηκαν στην ανάλυση του Υποµέτρου. Επίσης, η απειλή 
από τον ανταγωνισµό (ιδίως των εισαγοµένων προϊόντων) µπορεί να αναλυθεί σε πλείστα 
όσα επί µέρους µειονεκτήµατα, που επιβαρύνουν το αρνητικό ισοζύγιο.  

Η βαρύτητα της ∆ράσης προκύπτει σε συνδυασµό των ανωτέρω σε συνάρτηση µε την 
Στρατηγική που αποβλέπει στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στην 
καινοτοµία, τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες που συνδράµουν στην αναβάθµιση 
και την οικονοµική διαφοροποίηση της ΠΠ που αξιοποιεί τοπικούς πόρους και διαχέεται στο 
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σύνολο των τοµέων της οικονοµίας µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης που αφορά όλο 
το τοπικό παραγωγικό σύστηµα και αποβλέπει στην ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής, την 
ενίσχυση της πολυαπασχόλησης και στην συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο 
συνεισφέροντας σε συµπληρωµατικό εισόδηµα και απασχόληση. 

Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και 
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ5) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων της ΠΠ και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει 
µεγαλύτερη επικέντρωση της Βιοτεχνικής ∆ραστηριότητας δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσµατα στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των αγροτικών περιοχών και 
ενισχύοντας την διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος ώστε να 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του 
πληθυσµού στην ύπαιθρο, µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων 
στην τοπική οικονοµία 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός 
των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών 
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 
800/2008. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις ∆ράσεις L312-2-3-5, L311-5,6,7  και έµµεση 
µε τις δράσεις L311-1,2,3, και δράσεις από τα υποµέτρα L313-6,8,9, L321-3, και υποµέτρο 
L323, µε την έννοια της τροφοδότησης τους όπως π.χ. κατασκευή επίπλων για καταλύµατα 
και κέντρα εστίασης. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται. Μπορεί να προκύψει κατά την υλοποίηση της ∆ράσης. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Το σύνολο των καταγεγραµµένων προτάσεων που αντλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία 
καταγράφει 27 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 4,15 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 3 επενδυτικά σχέδια µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
200.000,00€. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-2) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Ο Τριτογενής Τοµέας δραστηριότητας στην προτεινόµενη περιοχή παρουσιάζει γενικά 
µεγάλα ποσοστά ανάπτυξης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της ανάπτυξης αναπτύσσεται 
κυρίως στα δύο µεγάλα Αστικά κέντρα της Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης 
(Ελευθερούπολης που καταγράφει 51% του Τριτογενή τοµέα και 13% στον Πρωτογενή στην 
οικονοµική διάρθρωση των Κλάδων της Παραγωγής) και δευτερευόντως στους ∆ήµους 
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Φιλίππων και Ελευθερών που βρίσκονται πλησίον σχετικά της Καβάλας ενώ ακολουθούν οι 
λοιπές περιοχές. 

Η αδυναµία υλοποίησης προγραµµάτων που να τονώσουν το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών του τριτογενή τοµέα είναι περισσότερο εµφανής στις περιοχές κατά µήκος του 
ποταµού Νέστου και στα ευρύτερα Τ∆ του ∆ήµου Χρυσούπολης αλλά και στο Παγγαίο Όρος 
το οποίο ανήκει στους ∆ήµους Παγγαίου, Ελευθερούπολης, Πιερρέων και Ορφανού  

Η δράση αποβλέπει να στηρίξει νέες δραστηριότητες στον τοµέα των υπηρεσιών στις 
Αγροτικές περιοχές που συµβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών και 
υποστηρίζουν την βελτίωση του επίπεδο ζωής των ανθρώπων της Υπαίθρου, όπως 
δυνατότητες αξιοποίησης ενισχύσεων σε περιπτώσεις όπως παντοπωλεία και επιχειρήσεις 
λιανικού εµπορίου (πλην γεωργικών προϊόντων α’ µεταποίησης), εκµετάλλευση αιθουσών 
θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες ειδών λαϊκής τέχνης, κ.λ.π. 

Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισµών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης έως 
300.000€. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

300.000,00 € 180.000,00 € 120.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 18,95% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 3,13% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

 Από την συνδυασµένη ανάλυση SWOT στον Τριτογενή τοµέα προκύπτει ότι ανεξάρτητα από 
την συµµετοχή του Τουρισµού, ο κλάδος αναπτύσσεται δυναµικά εφόσον απορροφά ήδη τις 
πτωτικές τάσεις του Πρωτογενή τοµέα ενώ οι ευκαιρίες που αναπτύσσονται µπορούν να 
αξιοποιηθούν εφόσον οι υπηρεσίες συνδεθούν µε την συνολικότερη προσφορά της Π.Π. 
καθώς και µε την ενίσχυση της επισκεψιµότητας και αναγνωρισιµότητας της ΠΠ.  

Η βαρύτητα της ∆ράσης προκύπτει σε συνδυασµό των ανωτέρω, σε σχέση µε το αυξηµένο 
επενδυτικό ενδιαφέρον που αντλήθηκε και σε συνάρτηση µε την Στρατηγική που αποβλέπει 
στην  

(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

(ΣΣ3) Αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και ενίσχυση της οργάνωσης και 
διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, εφόσον σε όλα τα Τ∆ προκύπτει η απαίτηση 
συνολικά ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας σε διαφοροποιηµένους τοµείς της τοπικής 
οικονοµίας δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην οικονοµική και κοινωνική 
κατάσταση των αγροτικών περιοχών και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την εξωστρέφεια 
τους.  
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• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός 
των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών 
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 
800/2008. 

. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις ∆ράσεις L312-1,3 και έµµεση µε τις δράσεις 
L311-1,2,3, και δράσεις από τα υποµέτρα L313-5,6,8,9, L321-3 και L323-1,2β,4 µε την έννοια 
της υποστήριξης την Τουριστικής ∆ραστηριότητας και της αλληλεξάρτησης που µπορεί να 
έχει µε την αύξηση της επισκεψιµότητας στην περιοχή πλέον της συνεισφοράς στην 
διευκόλυνση της καθηµερινότητας των ανθρώπων της υπαίθρου. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται. Ενδέχεται να προκύψει κατά την υλοποίηση της ∆ράσης. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Το σύνολο των καταγεγραµµένων προτάσεων που αντλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία 
καταγράφει 25 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 4,5 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 3 επενδυτικά σχέδια Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
100.000,00€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-3) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η παρασκευή αρτοσκευασµάτων, πιτών κλπ αποτελούσε από παλιά χαρακτηριστικό 
γνώρισµα της υπαίθρου. Στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτουν τα όρη της Λεκάνης 
επικρατούν τα Ποντιακά εδέσµατα σαν συνέπεια της καταγωγής των κατοίκων της περιοχής. 
Οι παραδοσιακές Ποντιακές πίτες αποτελούν χαρακτηριστικό εδέσµα της περιοχής. Ανάλογα 
αρτοσκευάσµατα παρασκευάζονταν στη υπο - περιοχή του Παγγαίου Όρους µε ιδιαίτερα 
γνωστό τοπικό προϊόν τον πασίγνωστο χαλβά Μεσορόπης, που παρασκευάζεται από το 
ταχίνι. 

Με την ανάπτυξη των µεγάλων σύγχρονων βιοτεχνιών οι παραπάνω τοµείς γνώρισαν 
σηµαντική κρίση σαν αποτέλεσµα του µεγάλου ανταγωνισµού που επέβαλαν οι µεγάλες 
σύγχρονες βιοτεχνίες. Άλλωστε, η παραγωγή των παραδοσιακών προϊόντων συνιστά 
πολιτισµικό δρώµενο, ελκτικό για τους επισκέπτες εφόσον συνδέεται άµεσα µε την ταυτότητα 
της κάθε περιοχής.  

Ενισχύονται µικρές επιχειρήσεις σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α' µεταποίηση. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη περίπτωση υποδοµών 
διανυκτέρευσης µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 
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• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

450.000,00 € 270.000,00 € 180.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 28,42% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 4,70% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Από την συνδυασµένη ανάλυση SWOT προκύπτει ότι ενώ η περιοχή διαθέτει τοπικά 
προϊόντα που µπορούν να αναδείξουν την ταυτότητα της, να ενισχύσουν την 
αναγνωρισιµότητα της περιοχής, όπως και στην περίπτωση της µεταποίησης, άµεση και 
σηµαντική απειλή είναι ο οξύς ανταγωνισµός από τα εισαγόµενα οµοειδή προϊόντα χαµηλής 
ποιότητας και αξίας. Ωστόσο, οι ευκαιρίες δεν είναι αµελητέες, κυρίως επειδή συνδέονται µε 
την προσπάθεια προώθησης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, των οποίων οι θιασώτες 
αποτελούν, ταυτόχρονα, τους εν δυνάµει «πελάτες» παραδοσιακών προϊόντων. Άλλωστε, η 
παραγωγή των ποιοτικών τοπικών προϊόντων συνιστά πολιτισµικό δρώµενο, ελκτικό για τους 
επισκέπτες. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η ενίσχυση και η βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων 
εκτός από την επιχειρηµατικότητα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονοµίας, την 
αναγνωρισιµότητα, επισκεψιµότητα και εξωστρέφεια της περιοχής και την πολυαπασχόληση 
των ανθρώπων της Υπαίθρου. 

Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας 
(ΣΣ3) Αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής 
(ΣΣ5) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
και µπορεί να συνδεθεί µε τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ7) της προστασίας και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, διότι σε όλα αναπτύσσονται παρόµοιες 
δραστηριότητες. 

Επίσης, στα ανωτέρω Τ∆ προκύπτει η απαίτηση συνολικά ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 
στην µικρή Βιοτεχνία, ιδιαίτερα στην ανάδειξη παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και 
αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών 
επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός 
των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών 
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 
800/2008. 

 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις ∆ράσεις L311-7, και έµµεση µε τις δράσεις 
L311-1-2-3, και δράσεις από τα υποµέτρα L313-5-6-8-9, υπο την έννοια ότι η παραγωγή 
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τοπικών προϊόντων αποτελεί και πολιτισµικό δρώµενο, ελκτικό για τους επισκέπτες και 
µπορεί να συνδράµει στην τουριστική προσφορά της περιοχής και στην τοπική γαστρονοµία. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται. Ενδέχεται να προκύψει κατά την υλοποίηση της ∆ράσης. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Το σύνολο των καταγεγραµµένων προτάσεων που αντλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία 
καταγράφει 16 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 2,8 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 3 επενδυτικά σχέδια Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
150.000,00€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 4 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-4) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για 
τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

• Αναλυτική περιγραφή: 

Στην Π.Π. η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παραµένει σε πολύ χαµηλό 
επίπεδο παρά τις µεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή εξαιτίας των ευνοϊκών 
καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (µεγάλη περίοδος ηλιοφάνειας, ικανό αιολικό 
δυναµικό).  

Για την εξοικονόµηση της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων, καινοτοµική 
προσέγγιση είναι η αξιοποίηση δυνατοτήτων που παρέχονται για ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή αυτονοµία, ειδικά λόγω της επισφάλειας που παρουσιάζεται από την 
έλλειψη επάρκειας των υποδοµών ενέργειας στην ΠΠ ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. 

Η αυτοδυναµία στην ενέργεια µέσω εγκατάστασης µέσω ΑΠΕ, αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και να µειώσει το κόστος 
παραγωγής τους. 

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται: 

• η εφαρµογή ΑΠΕ σε επιχειρήσεις, µε απώτερο στόχο να προωθηθεί η χρήση τους, 
τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την εξοικονόµηση κόστους 
των επιχειρήσεων 

• η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακής και αιολικής, µέσω 
φωτοβολταικών πάνελ ή ανεµογεννητριών) από επιχειρήσεις, για αυτοκατανάλωση, 
προκειµένου να µειώσουν το κόστος παραγωγής,  

Ενδεικτικές επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να ενισχυθούν µέσω της δράσης είναι 
επιχειρήσεις για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται µεγάλη κατανάλωση ενέργειας, όπως 
είναι αυτές του Τουριστικού τοµέα καθώς και της µεταποίησης – τυποποίησης προϊόντων και 
βιοτεχνίες. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 

•  Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

150.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 9,47% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,57% 
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• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Οι συµβατικές µορφές ενέργειας πλέον εκτός το ότι επιβαρύνουν το περιβάλλον πλήττουν και 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Αποτελεί επίσης στρατηγική και δέσµευση των κρατών µελών 
της ΕΕ στην υποχρέωση που έχει η χώρα µας (βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο) να 
παράγει µέχρι το 2020, τουλάχιστον το 20% της συνολικής παραγόµενης ενέργειας από ΑΠΕ. 

 Με την εφαρµογή της παραπάνω δράσης σκοπός είναι : 

• Η ανάδειξη και προώθηση των πλεονεκτηµάτων των ΑΠΕ 

• Η εξοικονόµηση ενέργειας και κόστους των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητα στους  

• Η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος  

Οι σκοποί της δράσης είναι απόλυτα συµβατοί µε τους στρατηγικούς στόχους και του τοπικού 
προγράµµατος και ιδιαίτερα: 

(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος καθώς και των 
(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην 
Αγροτική περιοχή 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός 
των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών 
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 
800/2008. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις ∆ράσεις L313-3 µε όλες του και έµµεση µε 
L323-1 που αναφέρεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία της δράσης συνίσταται αφενός στην εξοικονόµηση του κόστους παραγωγής των 
επιχειρήσεων και στο ότι εισάγει φιλικές προς το περιβάλλον µορφές ενέργειας. Με αυτόν τον 
τρόπο συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος ένα από τους βασικούς παράγοντες που 
συντελούν στην αειφορική ανάπτυξη της ΠΠ 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Το σύνολο των καταγεγραµµένων προτάσεων που αντλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία 
καταγράφει 8 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 1,08 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 3 επενδυτικό σχέδιο Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
50.000,00 €. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 5 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L312-5) 

ΤΙΤΛΟΣ: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

• Αναλυτική περιγραφή: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ υλοποιήθηκε µία ∆ράση ∆ιεπαγγελµατικής 
Συνεργασίας η οποία και προσδιόρισε ένα συνολικό πλαίσιο συµµόρφωσης σε ελάχιστα 
αποδεκτά επίπεδα ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και διασύνδεσης µεταξύ 
Τοµέων και κλάδων για την διευκόλυνση της εµπορίας των προϊόντων και υπηρεσιών των 
συµµετεχόντων επιχειρήσεων. Αυτό το πλαίσιο ωρίµασε τις προϋποθέσεις για δικτυώσεις 
οµοειδών επιχειρήσεων για την προώθηση και διευκόλυνση στην διάνοιξη νέων ευκαιριών 
εξεύρεσης αγορών και για τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και για τους 
λοιπούς κλάδους της τοπικής οικονοµίας που µπορούν να οµογενοποιήσουν την συνολική 
προσφορά του κάθε κλάδου και να συνεισφέρουν σηµαντικά στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.  

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται η δικτύωση οµοειδών η συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 
όλων των κλάδων της τοπικής οικονοµίας. 

Ιδιαίτερα θα επιδιωχθούν δικτυώσεις µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού 
τοµέα που συνδράµουν αποφασιστικά στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών 
προϊόντων καθώς και δικτυώσεις των τοπικών προϊόντων µετά την α΄ µεταποίηση. 

Μέσω των ∆ικτυώσεων θα επιδιωχθεί: 

• κοινή προώθησης – προβολής των προϊόντων 

•  κοινού δικτύου διανοµής 

•  κοινής πολιτική τιµών 

• ∆ιευκόλυνσης εξαγωγών  

• προώθηση προϊόντων στα αγροτουριστικά καταλύµατα και στους χώρους 
εστίασης της ΠΠ. 

Ενδεικτικές επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να ενισχυθούν µέσω της είναι κατ΄ αρχήν οι 
εντασσόµενες στο Τοπικό Πρόγραµµα καθώς και λοιπές που θα προσαρµόζονται σε κάθε 
περίπτωση στην απαιτήσεις των δικτύων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από τον δικαιούχο της απαιτούµενης 
κρίσιµης µάζας για τη βιωσιµότητα του δικτύου από 5 τουλάχιστον επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Π.Π. του τοπικού προγράµµατος, σε αντικείµενο που σχετίζεται µε 
τοµείς και δραστηριότητες που εντάσσονται στον Άξονα 4. Σε περίπτωση επιλογής πρότασης 
που έχει υποβληθεί από υπό σύσταση φορέα, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε 
την Ο.Τ.∆. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύσταση διακριτού νοµικού προσώπου. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Τα επενδυτικά Σχέδια επιχορηγούνται κατά 60% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €  
και µέχρι 100.000,00 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προµήθεια 
εξοπλισµού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. 
 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

83.333 € 50.000,00 € 33.333 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 5,26% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 0,87% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Από την ανάλυση της Υφιστάµενης κατάστασης έχει προκύψει η έλλειψη υποστηρικτικών 
υπηρεσιών εµπορίας και διάθεσης τυποποιηµένων προϊόντων είτε του Αγροδιατροφικού Τοµέα είτε των 

λοιπών κλάδων της τοπικής οικονοµίας. Κατά συνέπεια η υιοθέτηση υποστηρικτικών υπηρεσιών 
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καθώς και η ένταξη ενεργειών δικτύωσης προβολής των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο 
συµπληρωµατικών δράσεων θα διαµορφώσει ένα συνολικό τοπικό πλαίσιο δικτύωσης στο 
τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας των τοπικών προϊόντων.  

 Με την εφαρµογή της παραπάνω δράσης σκοπός είναι : 

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας οµοειδών προϊόντων του Αγροδιατροφικού τοµέα 
καθώς και λοιπών τοπικών προϊόντων 

• Οργάνωση τοµέων και κλάδων που ενοποιούν και αξιοποιούν την συνολική 
προσφορά των τοπικών προϊόντων διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αγορές.  

• Ενίσχυση της Τοπικής ταυτότητας και της προστιθέµενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών  

Οι σκοποί της δράσης είναι απόλυτα συµβατοί µε τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού 
προγράµµατος και ιδιαίτερα: 

(ΣΣ5) Η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 

(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, διότι σε όλα αναπτύσσονται αρκετές επιχειρήσεις 
που µπορούν να ενσωµατωθούν στα δηµιουργούµενα δίκτυα. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός 
των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών 
επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 
800/2008. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις ∆ράσεις L123α, L312 1-2-3, L311- 5-6-7 
καθώς και L311 1-2-3 καιL313-5-6-8-9.  

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία της δράσης συνίσταται στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων 
και Υπηρεσιών µέσω των δικτυώσεων. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Στην διαδικασία ∆ιαβουλεύσεων δεν υπήρξε καταγεγραµµένο ενδιαφέρον αλλά η ΟΤ∆ έχει 
ωριµάσει τις συνθήκες στο επίπεδο της συνεχούς αλληλεπίδρασης µε τους φορείς και τους 
τοµείς της τοπικής οικονοµίας ώστε να υφίσταται άµεση ωριµότητα υλοποίησης της δράσης 
στους τοµείς των αµπελο-οινοϊκών προϊόντων και κρασιού, σε µικρά τυροκοµεία, σε τοπικά 
προϊόντα µετά την α΄ µεταποίηση καθώς και διεύρυνση του ΤΣΠ για τον Τουρισµό. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 1 επενδυτικό σχέδιο Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
83.333,00 €. 
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ΜΕΤΡΟ: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: Βελτίωση Ποιότητας 
Ζωής / ∆ιαφοροποίηση 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 413 

• ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ • ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων L313 

• ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Υφιστάµενη Κατάσταση και στην ανάλυση SWOT 
καθώς και την αξιολόγηση των (ΣΕ∆), για την Π.Π. προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

Η ΠΠ διαθέτει ένα τεράστιο απόθεµα στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον όπως περιοχές 
ισχυρής ιστορικής, πολιτισµικής, πολιτιστικής κληρονοµιάς και ταυτότητας, εµφανής στο 
δοµηµένο περιβάλλον (Αρχ. Χώροι, ιστορικά και θρησκευτικά µνηµεία (Χώρος Αρχαίου 
Θεάτρου Φιλίππων, Βαπτιστήρι Αγίας Λυδίας, Σπάνιας οµορφιάς και αρχιτεκτονικής 
Μοναστήρια στο Παγγαίο), χαρακτηρισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί, αγροτική κληρονοµιά), 
όπως επίσης ισχυρή ταυτότητα φυσικής κληρονοµιάς (Ποταµός Νέστος, Παγγαίο όρος, 
Σύµβολο όρος, όρη Λεκάνης (Λιµνιάς), Όρµος Ελευθερών, σπάνια οικοσυστήµατα, 6 
περιοχές Natura, σπάνιες ακτογραµµές 58 Km µε αµµόλοφους και αµοθίνες) καθώς και τοπία 
µεγάλης αισθητικής και οικολογικής αξίας (ανάγλυφο εδάφους, εναλλαγή θάλασσας και 
ορεινών όγκων, πλούσια φυσική βλάστηση, αισθητικά δάση, εκτεταµένοι αµπελώνες και 
ελαιώνες, φυσικοί σχηµατισµοί σπηλαίων και καταρρακτών), ενώ τέλος διαθέτει ενδιαφέροντα 
ήθη και έθιµα, καθώς και σηµαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες και δρώµενα σ’ όλες τις 
περιοχές. 

Το σύνολο αυτών των πόρων - παρά τις δράσεις Αγροτουριστικής αξιοποίησης- δεν είχαν 
ενταχθεί έως σήµερα σε έναν συνολικό σχεδιασµό µε γνώµονα την ολοκληρωµένη 
προσέγγιση και τη διασύνδεση τους διαµορφώνοντας µια δοµηµένη τουριστική προσφορά 
που να ανταποκρίνεται στην απαίτηση για προσέλευση αναβαθµισµένου τουρισµού κυρίως 
στις Αγροτικές περιοχές, εφόσον ο Τουριστικός προορισµός της Θάσου απορροφούσε έως 
σήµερα όλο το τουριστικό δυναµικό χωρίς να το ανατροφοδοτεί στην ενδοχώρα του Νοµού. Η 
Θάσος θα µπορούσε σε ένα διαφορετικό σχεδιασµό να αποτελεί σηµαντικό σηµείο εκκίνησης 
για να διαχυθεί η τουριστική προσφορά, εµπλουτισµένη από πλευράς υπηρεσιών και 
διαφοροποιηµένη ως προς το είδος της, στην ΠΠ που διαθέτει τα αναγκαία συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα. 

Τα παραπάνω, όπως διαπιστώνονται και από τη SWOT ανάλυση διαµορφώνουν µία εικόνα 
όπου σηµαντικές ευκαιρίες (ανάπτυξης του τουρισµού) δεν έχουν µέχρι σήµερα αξιοποιηθεί 
για να διαµορφώσουν πλεονεκτήµατα που θα βελτιώσουν την οικονοµική κατάσταση της εν 
λόγω περιοχής και που θα µπορούσαν να τροφοδοτήσουν µια ενιαία τουριστική περιήγηση σ΄ 
όλη την περιοχή διαµορφώνοντας µια δυναµική στρατηγική ανάπτυξης της. 

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, στις περιοχές που συσπειρώνονται οι αναφερόµενοι πόροι καθώς και 
η δυνατότητα ανάπτυξης πλούσιων εναλλακτικών δραστηριοτήτων απουσιάζουν αφ’ ενός οι 
επαρκείς υποδοµές φιλοξενίας αφετέρου οι βασικές υποδοµές υποστήριξης για την βελτίωση 
και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η Στρατηγική Τοπικής ανάπτυξης αποβλέπει στην οµοιόµορφη 
ανάπτυξη του τουρισµού σε όλες τις περιοχές της ΠΠ που υφίστανται οι αναφερόµενοι πόροι, 
η οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισµού στην κατεύθυνση της λειτουργικής σύνδεσης του µε 
τον πρωτογενή τοµέα, την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση και µε τον θαυµάσιο φυσικό 
χώρο της περιοχής, µε ταυτόχρονη ενίσχυση των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, µε 
σκοπό να διαφοροποιήσουν την εικόνα της περιοχής και να δηµιουργήσουν ένα διαφορετικό 
πυρήνα ανάπτυξης στην ΠΠ που αποβλέπει στην διαδικασία διαφοροποίησης της τοπικής 
οικονοµίας, αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία της περιοχής και ενισχύοντας την 
επισκεψιµότητα και ελκυστικότητα της, αναδεικνύοντας παράλληλα την ταυτότητα της 
συνολικής ΠΠ. 

Έτσι, το υποµέτρο θα περιλαµβάνει την ενίσχυση ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών επενδύσεων που 
αποβλέπουν στην αξιοποίηση του τεράστιου αποθέµατος (πολιτιστικού, 
φυσικού/περιβαλλοντικού, οικιστικού) της ΠΠ σε µία διαφορετική οργάνωση του τουριστικού 
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προϊόντος που θα µπορεί να αποτελέσει την εκκίνηση διαφοροποίησης της παραγωγικής 
βάσης, ώστε µέσω της Ανάπτυξης όλων των Μορφών Εναλλακτικού Τουρισµού καθώς και 
παρεµβάσεων ανάδειξης και προστασίας του συνόλου των υφιστάµενων πόρων να ενισχυθεί 
η ελκυστικότητα της περιοχής, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και το επίπεδο 
απασχόλησης µε βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του επιπέδου ευηµερίας. 

• Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από το Υποµέτρο: 

♦ ΣΣ3: Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της 
οργάνωσης και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

♦ ΣΣ4: Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην 
Αγροτική περιοχή 

♦ ΣΣ1: Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιµότητας 

♦ ΣΣ2: Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας 

♦ ΣΣ7: Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 

♦ ΣΣ6: Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 
• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2.821.189 € 1.820.000 € 1.001.189 € 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
L313 Παρεµβάσεις ∆ηµόσιου Χαρακτήρα 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-1) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 
(γραφεία -περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης) 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην περιοχή σήµερα όπως προαναφέρθηκε υπάρχει ένα τεράστιο απόθεµα στο φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον που «δεν υπακούει» σε καµία συνολική οργάνωση και αξιοποίηση 
του. Ιδιαίτερα, εκτός από τις ελλείψεις στις υποδοµές φιλοξενίας κύρια στην ενδοχώρα, 
παρατηρούνται και µεγάλες ελλείψεις σε υποδοµές πληροφόρησης και διαχείρισης της 
επισκεψιµότητας. Αυτή η διάσταση αποκτά ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον εφόσον τα 
τελευταία χρόνια και µετά την είσοδο στην ΕΕ των Βαλκάνιων εταίρων µας παρατηρείται 
σηµαντική αύξηση της επισκεψιµότητας στον νοµό καθ΄ όλη την διάρκεια τους έτους. Στην 
κατεύθυνση εποµένως της οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος είναι ανάγκη να 
δηµιουργηθούν οι υποδοµές οι οποίες θα παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση στους 
επισκέπτες για τα σηµεία που µπορούν να επισκεφτούν στην ενδοχώρα και τις 
δραστηριότητες που µπορούν να συµµετέχουν.  

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις αφορούν:  

� στην ίδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής ενηµέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών 
και στη βελτίωση υφιστάµενων κέντρων πληροφόρησης επισκεπτών.  

Προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται κοντά ή και εντός των κέντρων 
δραστηριότητας της τουριστικής κίνησης του Νοµού, ώστε να διευκολύνεται άµεσα η 
πληροφόρηση του επισκέπτη για περιοχές ειδικής σηµασίας στην ενδοχώρα, για διαδροµές 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται ειδικό τουριστικό 
ενδιαφέρον. 

Τα κέντρα θα λειτουργούν ως σηµεία πληροφόρησης επισκεπτών για τις δυνατότητες που 
υπάρχουν στην ενδοχώρα για επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων, φυσιολατρικών διαδροµών, 
πολιτιστικών δρώµενων, παρουσιάζοντας παράλληλα και τα τοπικά προϊόντα που θα 
µπορούσαν να προµηθευτούν από κάθε περιοχή.  

Οι παρεµβάσεις θα αφορούν στην κατασκευή ή στη βελτίωση των κέντρων πληροφόρησης, 
στην προµήθεια εξοπλισµού και στη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. 
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Οι παρεµβάσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν 
έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον 
µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA 2000. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Τα επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται κατά 100% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 
Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

100.000,00 € 100.000,00 € 0.00€ 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 5,49% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,74% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Στόχος της δράσης είναι η οργανωµένη παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες, για 
επιµέρους περιοχές της ενδοχώρας της ΠΠ, τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να 
επισκεφτούν. Η πληροφόρηση, θα παρέχεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

Τα κέντρα πληροφόρησης θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο δίκτυο πληροφοριών, και συµβολής 
στην οργάνωση της επισκεψιµότητας στην ΠΠ. 

Η δράση συµβάλει στην αύξηση της επισκεψιµότητας στην ΠΠ., ενώ επίσης συµβάλει στην 
αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες αναψυχής και εναλλακτικές µορφές τουρισµού.  

Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας  
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την περιοχή παρέµβασης µε κοµβικά σηµεία υλοποίησης 

της ∆ράσης τα οποία και θα πριµοδοτηθούν µε επ[ιπλέον µόρια στην διαδικασία 

αξιολόγησης τα ακόλουθα: 

• Στις Κρηνίδες του ∆ήµου Φιλίππων δίπλα στον Αρχαιολογικό χώρο 

• Στους νότιους Παραθαλάσσιους ∆ήµους Ελευθερών και Ορφανού 

• Πλησίον των 6 περιοχών NATURA 2000.  
 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίησης 
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς τις επενδύσεις ιδιωτικού τοµέα για την 
ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων από αγροτικές (L311-1,2,5,6,7,) και µη αγροτικές οικογένειες 
στο κοµµάτι της ίδρυσης µικρών επιχειρήσεων (L312-3,5 & L313-5, L313-8) καθώς και των 
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επενδύσεων του ∆ηµοσίου τοµέα στην ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών πόρων (φυσικοί, 
ιστορικοί, πολιτισµικοί) L313-2,3, L321-3, L322, L323  

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία εµφανίζεται στη δηµιουργία ενός ενιαίου δικτύου κέντρων ενηµέρωσης – 
πληροφόρησης µε στόχο την αύξηση της επισκεψιµότητας στην ΠΠ. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Ενδιαφέρον από 4 ΟΤΑ της ΠΠ συνολικού προϋπολογισµού 600,000€. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθεί 1 παρέµβαση µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 100.000€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-2) 

ΤΙΤΛΟΣ: Σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η ΠΠ όπως προαναφέραµε διαθέτει ένα τεράστιο απόθεµα στο Πολιτιστικό και Φυσικό 
περιβάλλον και σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά µνηµεία (µε επιτοµή το Βαπτιστήρι της 
Αγίας Λυδίας και τον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων), σε κτίσµατα, εκκλησίες, 
µοναστήρια, µε επιτοµή το Μοναστήρι της Εικοσιφίνισσας και άλλα 6 σπάνιας οµορφιάς και 
αρχιτεκτονικής Μοναστήρια – παλαιά Αγιορείτικα Μετόχια- πλούσιο φυσικό περιβάλλον µε 
επιτοµή τους µαιάνδρους του Ποταµού Νέστου, µε 6 περιοχές Natura, φαράγγια, 
παραδοσιακούς οικισµούς και πολλούς άλλους ενδιαφέροντες επισκέψιµους χώρους µε 
επιτοµή τον Ιστορικό – Παραδοσιακό οικισµό της Ελευθερούπολης.  

Η σήµανση όλων των παραπάνω µνηµείων, αξιοθέατων, αρχαιολογικών χώρων, 
µοναστηριών αλλά και των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (ιδίως περιοχές NATURA), 
είναι ανύπαρκτη. ∆εν υπάρχουν πινακίδες καθοδήγησης για την πρόσβαση π.χ. σε 
ορειβατικά / περιπατητικά µονοπάτια αλλά ούτε πινακίδες πληροφόρησης. Σοβαρές ελλείψεις 
υπάρχουν επίσης στην ενδοχώρα της περιοχής επί των επαρχιακών οδών, ακόµα και στη 
σήµανση για την πρόσβαση σε χωριά. 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται: 

• η αξιόπιστη πληροφόρηση στους επισκέπτες αλλά και η διευκόλυνση της πρόσβασής 
τους σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, 

• η οργανωµένη, σήµανση περιοχών ειδικού θεµατικού ενδιαφέροντος (Αρχαιολογικοί 
χώροι, βυζαντινές εκκλησίες και µοναστήρια, διαδροµές κλπ) 

• Σήµανση περιοχών NATURA, µονοπατιών – χαρτογραφήσεις 

• Η διασύνδεση των φυσικών πόρων µεταξύ τους, αλλά και των περιοχών NATURA και η 
ανάδειξη τους ως δίκτυο και ενιαία οικοτουριστική διαδροµή. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στη σήµανση σε περιπατητικά µονοπάτια σε περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, σε ορειβατικές διαδροµές και σε χαρακτηριστικά µνηµεία, αξιοθέατα και 
επισκέψιµους χώρους της περιοχής.  

Οι παρεµβάσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν 
έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον 
µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA 2000. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Τα επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται κατά 100% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 
Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
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• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

100.000 € 100.000,00 € 0,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 5,49% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,74% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Στόχος της δράσης είναι η σήµανση σηµαντικών περιοχών της ΠΠ. στην κατεύθυνση 
αξιοποίησης καθώς και ανάδειξης και προστασίας του Συνολικού αποθέµατος (φυσικού, 
πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, οικιστικού) ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του 
επιπέδου ευηµερίας.  

Η σήµανση περιλαµβάνει πινακίδες αναλυτικής πληροφόρησης για τα σηµεία – περιοχές, 
όπου θα υπάρχει και µικρός χάρτης για τα επόµενα / κοντινά αντίστοιχα σηµεία ειδικού 
ενδιαφέροντος. Οµαδοποιείται η πληροφόρηση και είναι περισσότερο φιλική προς τον 
αναγνώστη, πολύ περισσότερο µε το περιεχόµενο προβάλλεται το µνηµείο / περιοχή µε 
αποτελεσµατικό και εµπεριστατωµένο τρόπο και διαδικασία.  

Μέσω της δράσης επιδιώκεται: 

• Η προβολή και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχών, συνδεδεµένων 
µε την τοπική κουλτούρα και πολιτισµό, η αξιοποίηση και διατήρηση περιοχών NATURA 
στην περιοχή, και συµβολή στη ορθή διαχείριση προστασία και ανάδειξη των περιοχών.  

• Άρση αποµόνωσης περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος (πολιτισµικού, ιστορικού)  
Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
της, 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας 
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Όλη η ΠΠ. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος έµφαση θα δοθεί στις περιοχές οι οποίες 
έχουν φυσικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους επισηµαίνοντας θεµατικού χαρακτήρα 
διαδροµές όπου ο κάθε επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει και τη θέση των 
υπόλοιπων µνηµείων – περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος οι οποίες µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν στην ίδια θεµατική ενότητα. Ιδιαίτερα θα επικεντρωθεί στα ∆.∆. του ∆ήµου 
Φιλίππων, στο ∆έλτα του Νέστου, στον όρµο Ελευθερών καθώς και σε περιοχές αυξηµένου 
αισθητικού κάλλους στο Παγγαίο.  

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίησης 
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση βρίσκεται λειτουργεί σε συνέργια µε δράσεις παρεµβάσεων δηµοσίου τοµέα οι 
οποίες αναφέρονται στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (L313-1, L313-4) 
παρεµβάσεις του ιδιωτικού τοµέα στην ίδια κατεύθυνση καθώς και στην ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών (L313-5, L313-8, L321-3, L322, L323, L311-1, 
L311-2, L311-5, L311-6, L312-1, L312-2, L312-3)  
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• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία της δράσης σχετίζεται µε την οργανωµένη παροχή πληροφοριών για περιοχές 
ειδικού ενδιαφέροντος, σε θεµατικές κατηγορίες, όπου ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να 
γνωρίσει τις βασικές πληροφορίες για την περιοχή, αλλά ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα 
να γνωρίσει και τις υπόλοιπες περιοχές ίδιου ή συναφούς ενδιαφέροντος µε την περιοχή ώστε 
να παρουσιάζεται η συνέχεια της τοπικής ιστορίας και παράδοσης 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Ενδιαφέρον από 2 ΟΤΑ για µια παρεµβάσεις σύνδεσης και περιοχών και σηµείων ειδικού 
ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισµού 350,000€.  

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθεί 1 παρέµβαση µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 100.000€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-3) 

ΤΙΤΛΟΣ: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η ΠΠ όπως προαναφέραµε διαθέτει ένα εξαιρετικό ανάγλυφο στο Φυσικό περιβάλλον µε 
επιτοµή τους µαιάνδρους του Ποταµού Νέστου. 

Ιδιαίτερα ο Ποταµός Νέστος µε τα Τέµπη του (που συµπεριλαµβάνει 3 διαφορετικές περιοχές 
Natura, τους πλούσιους υδάτινους πόρους του, τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα, τα Κάστρα – 
Παρατηρητήρια του Φιλίππου του Β΄, τους µαιάνδρους που σχηµατίζει σε όλο το µήκος της 
διαδροµής του, τα σπήλαια αλλά και τις δασωµένες παλιές γεωργικές εκτάσεις των οικισµών 
της γύρω περιοχής, είναι αναµφίβολα µεγάλος πειρασµός για κάθε επισκέπτη να τον 
γνωρίσει). 

Απέναντι και στην περιοχή του νοµού Ξάνθης, στην περιοχή της Σταυρούπολης το τοπίο είναι 
ανάλογο και η ιστορία των Κάστρων – Παρατηρητηρίων του Φιλίππου συνεχίζεται και στις 
απέναντι βουνοκορφές όπως άλλωστε και πιο πάνω στην περιοχή της ∆ράµας, 
ακολουθώντας τα βήµατα και την πορεία του Φιλίππου του Β΄ και των Μακεδόνων του. Σ΄ 
αυτές τις 3 περιοχές NATURA επίσης υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής, σπάνια και µοναδικά είδη πτηνών και ζώων που κάθε 
επισκέπτης θα επιθυµούσε να προσεγγίσει και να τα γνωρίσει 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται: 
Η ανάδειξης στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος τόσο στις περιοχές Natura όσο και µεταξύ 
αυτών. Η δηµιουργία ποδηλατικών διαδροµών και γενικά προσβάσεων µικρής έκτασης θα 
λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της πληροφόρησης και διευκόλυνσης της επισκεψιµότητας 
και θα επιτρέψει στον επισκέπτη να προσεγγίσει το φυσικό περιβάλλον και να γνωρίσει 
θαυµαστά µνηµεία της φύσης και της ιστορίας. Προτεραιότητα θα δοθεί στην διαµόρφωση 
διαδροµής κατά µήκος του ποταµού Νέστου σε µια διαδροµή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 
συνδέοντας τις περιοχές NATURA µεταξύ τους και αναδεικνύοντας της αξίες τους 

Οι παρεµβάσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν 
έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον 
µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA 2000. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Τα επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται κατά 100% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. 
Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
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• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

95.000 € 95.000,00 € 0,00€ 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 5,22% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,65% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη σηµαντικών περιοχών της ΠΠ. στην κατεύθυνση 
αξιοποίησης καθώς και ανάδειξης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος µε ενίσχυση µιας ήπιας 
επισκεψιµότητας ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας 
και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του επιπέδου ευηµερίας.  

Μέσω της δράσης επιδιώκεται: 

• Η προβολή και η ενίσχυση µιας ήπιας επισκεψιµότητας σε ιδιαίτερα ευαίσθητες 
περιβαλλοντικά περιοχές µέσω ποδηλατικών διαδροµών, ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων αυτών των περιοχών, η αξιοποίηση και διατήρηση περιοχών NATURA 
στην περιοχή, και συµβολή στη ορθή διαχείριση προστασία και ανάδειξη των περιοχών.  

Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
της, 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας 
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 
• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Όλη η ΠΠ. Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος έµφαση θα δοθεί στις περιοχές οι οποίες 
έχουν φυσικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους επισηµαίνοντας θεµατικού χαρακτήρα 
διαδροµές όπου ο κάθε επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει και τη θέση των 
υπόλοιπων µνηµείων – περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος οι οποίες µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν στην ίδια θεµατική ενότητα.  

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίησης 
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση βρίσκεται λειτουργεί σε συνέργια µε δράσεις παρεµβάσεων δηµοσίου τοµέα οι 
οποίες αναφέρονται στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (L313-1, L313-2, L313-4) 
παρεµβάσεις του ιδιωτικού τοµέα στην ίδια κατεύθυνση καθώς και στην ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών (L313-5, L313-8, L321-3, L322, L323, L311-1, 
L311-2, L311-5, L311-6, L312-1, L312-2, L312-3)  

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία της δράσης σχετίζεται µε την ήπια επισκεψιµότητα, όπου ο επισκέπτης θα έχει 
τη δυνατότητα να γνωρίσει τις βασικές φυσικές αξίας για την περιοχή. 
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• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Ενδιαφέρον από 2 ΟΤΑ για µια παρεµβάσεις σύνδεσης και περιοχών και σηµείων ειδικού 
ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισµού 400,000€.  

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 2 παρεµβάσεις Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
47.500,00€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 4 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-4) 

ΤΙΤΛΟΣ: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

• Αναλυτική περιγραφή: 

Το µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που προωθείται στην περιοχή µέσω τουριστικών πακέτων 
είναι ο παραθαλάσσιος µαζικός τουρισµός προς το νησί της Θάσου το οποίο απορροφά έως 
σήµερα όλο το τουριστικό δυναµικό χωρίς να το ανατροφοδοτεί στην ενδοχώρα του Νοµού, 
εφόσον η Θάσος θα µπορούσε σε ένα διαφορετικό σχεδιασµό να αποτελεί σηµαντικό σηµείο 
εκκίνησης για να διαχυθεί η τουριστική προσφορά, εµπλουτισµένη από πλευράς υπηρεσιών 
και διαφοροποιηµένη ως προς το είδος της, στην ΠΠ που διαθέτει τα αναγκαία συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα. 

Η δεύτερη παράµετρος είναι ότι οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού «δεν υπακούουν» σε µια 
ολοκληρωµένη στρατηγική σε τοπικό επίπεδο, ούτε υπάρχει φορέας για µια συστηµατική και 
µεθοδική προβολή της Π.Π.  

Η ανάδειξη του πολιτισµικού και φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η σύνδεση 
αυτού µε την συνολική προσφορά της ΠΠ που αναδεικνύει στην ουσία τους 
προαναφερόµενους πόρους, αποτελούν πάντα κρίσιµα θέµατα που άπτονται µιας ευρύτερης 
διαδικασίας προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής για 
την βελτίωση της ελκυστικότητας και εξωστρέφειας και την ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας 
στην Π.Π. 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται: 

� Η προβολή και προώθηση της ενδοχώρας ως τόπος προορισµού για τουρισµό 
ποιότητας και τουρισµό υπαίθρου, 

� Η αύξηση του ρεύµατος τουριστών της περιοχής (µε τουρίστες υψηλής εισοδηµατικής 
τάξης, κατηγορίες τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων),  

� Η στοχευµένη προβολή ειδικών προϊόντων θεµατικού τουρισµού (π.χ. ειδικών 
διαδροµών για τη χλωρίδα και πανίδα, σπηλαιολογικό τουρισµό, εκκλησιαστικό 
τουρισµό κλπ), 

� Η προβολή ειδικών προϊόντων (π.χ. ειδικών διαδροµών Αρχαιολογικού, 
οικοτουριστικού, θρησκευτικού, γαστρονοµικού κ.λ.π. τουρισµού) στην κατεύθυνση 
αξιοποίησης του τεράστιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος της ΠΠ. ώστε να 
ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής 

Ενδεικτικές δράσεις είναι: 

� Η δηµιουργία έντυπου υλικού, που θα διανέµεται σε εκθέσεις, τουριστικά γραφεία, 
φορείς, ξενοδοχεία (σε ειδικά stands), µουσεία, στις επενδύσεις Leader που σχετίζονται 
µε τον αγροτουρισµό και γενικότερα σε χώρους µαζικής προσέλευσης. 
o τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού για ειδικές οµάδες πληθυσµού 

(εκκλησιαστικός, ορειβατικός, σπηλαιολογικός, οινοτουρισµός, τουρισµός για 
ΑΜΕΑ κ.α.), που θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη διαµονή τους στην 
περιοχή µε το θέµα / δραστηριότητα που τους ενδιαφέρει, 

o την προβολή των ιδιαίτερων πολιτισµικών στοιχείων της περιοχής, όπως το 
πρότυπο κρητικής διατροφής, τη λαϊκή τέχνη, την παράδοση, τα πανηγύρια κλπ. 

o τη χαρτογραφική και περιγραφική αποτύπωση των αγροτικών και βιοµηχανικών 
κτιρίων της περιοχής, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και επιστηµονικό 
ενδιαφέρον (ανεµόµυλοι, νερόµυλοι, φάµπρικες, πατητήρια κλπ), στη λογική της 
ειδικής διαδροµής. 
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� Η συµµετοχή σε εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις (συµπόσια, ηµερίδες, κλπ.). Στις 
εκδηλώσεις αυτές θα προβάλλεται κατάλληλα και αποτελεσµατικά η Κρήτη και 
ειδικότερα η ενδοχώρα, ως περιοχή «πράσινου τουρισµού». 

� Η φιλοξενία δηµοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και διαµορφωτών κοινής γνώµης 
(opinion leader), µε στόχο την ένταξη της περιοχής σε προγράµµατα θεµατικού 
τουρισµού, µπροσούρες ειδικών ενδιαφερόντων, καταχωρήσεις σε εξειδικευµένες 
εκδόσεις, κλπ. 

� Η δηµιουργία ιστοσελίδας, για την ηλεκτρονική προβολή της περιοχής (πολιτισµικά 
στοιχεία, φυσικό περιβάλλον, δυνατότητες διαµονής, εστίασης, εναλλακτικού τουρισµού 
κλπ).  

� Οι καταχωρήσεις σε εξειδικευµένα περιοδικά, µεγάλης κυκλοφορίας σε εθνικό και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο.  

� Η ένταξη σε ειδικές ιστοσελίδες µεγάλης επισκεψιµότητας. 

Οι παρεµβάσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν 
έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον 
µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA 2000. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

Τα επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται κατά 70% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 100.000 €. 
Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 

 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

92.856 € 65.000 € 27.856 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 3,57% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,13% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχών εντός της 
ΠΠ, τα οποία σχετίζονται µε φυσικούς, ιστορικούς, και πολιτιστικούς πόρους. Αναδεικνύεται 
Οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι που αξιοποιούνται υποστηρίζοντας µια δοµηµένη και ήπια 
Αγροτουριστική Προσφορά και η δικτύωση αυτών µε την ιδιωτική επένδυση στον τοµέα τα 
τοπικά προϊόντα και τις δραστηριότητες και τις πολιτιστικές δηµιουργίες των ανθρώπων της 
Υπαίθρου αποτελούν το υπόβαθρο διασφαλίζοντας µια συνέχεια στις επιχειρούµενες δράσεις 
του ιδιωτικού αλλά και δηµοσίου τοµέα, παρουσιάζοντας συνολικά ένα ολοκληρωµένο και 
πολυεπίπεδο τελικό προϊόν φιλικό σε κάθε χρήστη.  

Επιδιώκεται η «ενοποίηση» περιοχών του ίδιου θεµατικού ενδιαφέροντος µε στόχο της 
προστασία των περιοχών και δράσεων που λαµβάνουν χώρα σε αυτές (ιδιωτικές επενδύσεις, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακά προϊόντα). Η παραγωγή του υλικού θα ακολουθήσει 
όλες εκείνες τις σύγχρονες µεθόδους επικοινωνίας, ώστε το υλικό να είναι φιλικό στο χρήστη 
και αποτελεσµατικό σύµφωνα µε τους επιδιωκόµενους στόχους.  

Μέσω της δράσης επιδιώκεται: 

• Η ανάδειξη και προστασία των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχών, συνδεδεµένων 
µε την τοπική κουλτούρα και πολιτισµό. 

• Η αύξηση της ζήτησης για παραδοσιακά προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας  

• Η αξιοποίηση και διατήρηση περιοχών NATURA στην περιοχή οι οποίες δεν έχουν 
επαρκώς αξιοποιηθεί και αναδειχθεί, και συµβολή στη ορθή διαχείριση προστασία και 
ανάδειξη των περιοχών.  
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• Άρση αποµόνωσης περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος (πολιτισµικού, ιστορικού)  
Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
της, 
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος, 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Όλη η ΠΠ. Στην παραγωγή του υλικού θα περιλαµβάνονται όλα εκείνα τα σηµεία ειδικού 
ενδιαφέροντος ανά θεµατική ενότητα, ενώ θα χρησιµοποιηθούν όλα εκείνα τα αποτελέσµατα 
δράσεων ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα τα οποία αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
των περιοχών.  

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίησης 
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση βρίσκεται λειτουργεί σε συνέργια µε δράσεις παρεµβάσεων δηµοσίου τοµέα οι 
οποίες αναφέρονται στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (L313-1, L313-2) 
παρεµβάσεις του ιδιωτικού τοµέα στην ίδια κατεύθυνση καθώς και στην ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών (L313-5, L313-8, L321-3, L322, L323, L311-1, 
L311-2, L311-5, L311-6, L312-1, L312-2, L312-3)  

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Τα καινοτόµα χαρακτηριστικά της δράσης σχετίζονται µε την ανάπτυξη θεµατικού χαρακτήρα 
στο προωθητικό υλικό στο οποίο ακολουθούνται όλες οι σύγχρονες µέθοδοι επικοινωνίας µε 
στόχο την αύξηση της επισκεψιµότητας στην ΠΠ 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Ενδιαφέρον από 2 ΟΤΑ συνολικού προϋπολογισµού 200,000€. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 2 παρεµβάσεις απαιτούµενου Προϋπολογισµού 46.428,00€. 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
L313 Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 5 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-5) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην περιοχή σήµερα όπως προαναφέρθηκε υπάρχει ένα τεράστιο απόθεµα στο φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον που δεν υπακούει σε καµία συνολική οργάνωση και αξιοποίηση του. 
Η µια παράµετρος όπως προαναφέραµε οφείλεται κυρίως στις αδυναµίες της 
υπερσυγκεντρωµένης στη Θάσο τουριστικής προσφοράς. 

Η δεύτερη παράµετρος είναι ότι ενώ η περιοχή διαθέτει στοιχεία ισχυρής πολιτιστικής 
ταυτότητας όπως η ∆ιεθνής αναγνωρισιµότητα ως Τουριστικού Προορισµού του 
Βαπτιστηρίου της Αγίας Λυδίας πλησίον του Αρχαιολογικού Χώρου των Φιλίππων και 
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πλείστους άλλους αναξιοποίητους πόρους στο φυσικό, πολιτιστικό, οικιστικό περιβάλλον, 
όπως και µια ακτογραµµή 58 Km κοντά σε παραδοσιακούς οικισµούς που µπορούν να 
λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη του Αγροτικού τουρισµού, δεν υπάρχει 
στην ΠΠ καµία δοµηµένη τουριστική προσφορά που να υποστηρίζεται από αναβαθµισµένες 
υπηρεσίες εφόσον το υφιστάµενο τουριστικό προϊόν της ΠΠ (πλην της επισκεψιµότητας στον 
αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων), προσανατολίζεται προς το µαζικό τουρισµό στις 
παραθαλάσσιες περιοχές Ελευθερών και Ορφανού, και αναπτύσσεται κυρίως σε µέσης προς 
χαµηλή ποιότητας ξενοδοχειακής υποδοµής, περιορισµένης ανταγωνιστικότητας, υψηλού 
βαθµού εποχικότητας. 
Εξάλλου παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ότι οι προτιµήσεις των καταναλωτών τουριστικών 
υπηρεσιών σηµειώνουν διεθνώς στροφή από το µαζικό προς τον ήπιο, εναλλακτικό και 
θεµατικό τουρισµό και ότι οι µεσογειακοί προορισµοί της Ε.Ε. και άµεσοι ανταγωνιστές των 
ελληνικών προορισµών προσαρµόζονται µε ταχείς ρυθµούς σ’ αυτές. Άλλωστε, ο 
ανταγωνισµός των τουριστικών προορισµών προσδιορίζεται στο πεδίο της διαφοροποίησης 
της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς, σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση µη 
απαγορευτικών για το µέσο επισκέπτη τιµών. 
Αυτή η διάσταση αποκτά ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον εφόσον τα τελευταία χρόνια και µετά 
την είσοδο στην ΕΕ των Βαλκάνιων εταίρων µας παρατηρείται σηµαντική αύξηση της 
επισκεψιµότητας στην περιοχή καθ΄ όλη την διάρκεια τους έτους.  
Στην κατεύθυνση εποµένως της οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος είναι ανάγκη να 
δηµιουργηθούν ποιοτικές υποδοµές συνδεδεµένες µε την Ύπαιθρο, τους πόρους και τους 
ανθρώπους της οι οποίες θα συµβάλουν αποφασιστικά στην Ενίσχυση της 
Ελκυστικότητας, Εξωστρέφειας και της Αναγνωρισιµότητας της ΠΠ µέσω της 
διαφοροποίησης της Τοπικής οικονοµίας αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 
Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό που 
διαµορφώθηκε στο Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 
Οι επενδύσεις υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών ΑΑΤ και Τουριστικής Ανάπτυξης, 
όπως ισχύει κάθε φορά. Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισµού, οι σχετικές παρεµβάσεις θα 
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε αύξηση της δυναµικότητάς τους µέχρι το όριο των 
40 κλινών, µε προσθήκη καθ’ύψος ή και κατ’επέκταση. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% για τη δαπάνη κατασκευής 
και εξοπλισµού και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 600.000 € και έως 40 κλίνες. 
 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.500.000 € 900.000 € 600.000 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 49,45% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 15,65% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η αυξηµένη χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης (1
η
 στο σύνολο των ∆ράσεων) προκύπτει 

από τα ακόλουθα: 

Στόχος της ∆ράσης είναι η ανάπτυξη υποδοµών Φιλοξενίας συνδεδεµένες µε την τοπική 
αρχιτεκτονική και το τοπίο που λειτουργούν προσθετικά στην κατεύθυνση αξιοποίησης του 
τεράστιου αποθέµατος (φυσικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, οικιστικού) της ΠΠ. που 
µπορεί να αποτελέσει την εκκίνηση διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης, ώστε µέσω της 
Ανάπτυξης όλων των Μορφών Αγροτικού Τουρισµού καθώς και παρεµβάσεων ανάδειξης και 
προστασίας των συνολικών πόρων να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η 
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ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του 
επιπέδου ευηµερίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας 
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης 
(ΣΣ2) Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας 
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η ∆ράση θα υλοποιηθεί σε όλη την ΠΠ µε ιδιαίτερη επικέντρωση εκεί που µπορούν να 
αξιοποιηθούν οι κρίσιµοι πόροι της περιοχής µε κοµβικά σηµεία την περιοχή του 
Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, τους ορεινούς οικισµούς καθώς και τους ΟΤΑ της 
παραθαλάσσιας ζώνης.  

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του 
υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό 800/2008. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση λειτουργεί σε συνέργια µε την ∆ράση 311.1 µε δράσεις παρεµβάσεων δηµοσίου 
τοµέα οι οποίες αναφέρονται στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (L313-1,2,3,4) 
παρεµβάσεις του ιδιωτικού τοµέα στην ίδια κατεύθυνση καθώς και στην ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών (L313-6, L313-8, L321-3, L322, L323, L311-2, 
L311-5, L311-6, L312-1, L312-2, L312-3)  

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία προσδιορίζεται στην αλληλεπίδραση της δράσης µε τις λοιπές που ενισχύουν 
µια συνθετική οργάνωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Το σύνολο των καταγεγραµµένων προτάσεων που αντλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία 
καταγράφει 15 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 7,2 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών):  

Αναµένονται 3 Επενδυτικά Σχέδια µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 500.000€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 6 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-6) 

ΤΙΤΛΟΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Σε συνέχεια της προηγούµενης δράσης και στην κατεύθυνση της οργάνωσης του τουριστικού 
προϊόντος είναι ανάγκη να δηµιουργηθούν ποιοτικές υποδοµές εστίασης συνδεδεµένες µε την 
Ύπαιθρο, τους πόρους και τους ανθρώπους της οι οποίες θα συµβάλουν αποφασιστικά στην 
ενίσχυση της Ελκυστικότητας, Εξωστρέφειας και της Αναγνωρισιµότητας της ΠΠ µέσω 
της διαφοροποίησης της Τοπικής οικονοµίας αξιοποιώντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 
Ιδιαίτερα η τοπική γαστρονοµία µπορεί να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιµο Αγροτουριστικό 
Προϊόν σε άµεση σύνδεση µε τις προσφερόµενες Αγροτουριστικές Υπηρεσίες οι οποίες 
αναπτύσσονται στις Αγροτικές περιοχές σε συνεκτική σχέση µε τα τοπικά ονοµαστά προϊόντα 
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που αποτελούν την βάση αυτής της Γαστρονοµίας, ανατροφοδοτώντας την υφιστάµενη 
επισκεψιµότητα και αναπτύσσοντας παραπέρα αυτήν.  
Από την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής παρέµβασης διαπιστώνεται 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που αφορούν χώρους εστίασης και 
αναψυχής είναι χωροθετηµένες στη παραλιακή ζώνη του Νοµού. Ως εκ τούτου η δηµιουργία 
νέων χώρων εστίασης και αναψυχής στη παραλιακή ζώνη της περιοχής παρέµβασης δε θα 
εξυπηρετούσε τους στόχους του προγράµµατος και ειδικά την αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας της εν λόγω περιοχής. 

Ως εκ τούτου θα υπάρχει κλιµακούµενη πριµοδότηση του κριτηρίου της χωροθέτησης των εν 
λόγω επιχειρήσεων σε σχέση µε την παραλιακή ζώνη, εφόσον πρώτη προτεραιότητα της εν 
λόγω δράσης αποτελεί η ενίσχυση της επισκεψιµότητας των οικισµών 

Επιθυµητή είναι η ένταξη στο Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό που 
διαµορφώθηκε στο Leader+, οπότε και θα πριµοδοτείται ανάλογα. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% και µέχρι ανώτατου ύψους 
επένδυσης 300.000 €. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

450.000,00 € 270.000,00 € 180.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 14,84% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 4,70% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η εστίαση στις Αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς οικισµούς της ΠΠ. 
αποτελεί ένα ιδιαίτερο πόλη έλξης επισκεψιµότητας καθ΄ όλο τον χρόνο που µπορεί να 
αναπτυχθεί και να βελτιωθεί συνδεόµενη µε µια συνολική Αγροτουριστική προσφορά σ΄ αυτές 
τις περιοχές. 

Στόχος της ∆ράσης είναι η ανάπτυξη υποδοµών εστίασης συνδεδεµένες µε την τοπική 
αρχιτεκτονική και το τοπίο που λειτουργούν προσθετικά στην κατεύθυνση αξιοποίησης του 
τεράστιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος της ΠΠ. και την προώθηση της Τοπικής 
Γαστρονοµίας ως µια επιπλέον εισροή στην κατεύθυνση οργάνωσης του Τουριστικού 
προϊόντος. 
Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας 
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης 
(ΣΣ2) Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας 

(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η ∆ράση θα υλοποιηθεί στο σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων και ιδιαίτερα σε αυτά τα 
οποία έχουν ισχυρό πλεονέκτηµα λόγω της φυσιογνωµίας τους και του αγροτικού τους 
τοπίου, περιοχές για τις οποίες η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης σε συνάρτηση µε την 
αποτύπωση των ΣΕ∆ αποβλέπει να ενισχυθεί η διαδικασία διαφοροποίησης της τοπικής 
οικονοµίας, αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία της περιοχής και ενισχύοντας την 
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επισκεψιµότητα και ελκυστικότητα της, αναδεικνύοντας παράλληλα την ταυτότητα της 
συνολικής Π.Π. 

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του 
υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό 800/2008. 

 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση λειτουργεί σε συνέργεια µε την ∆ράση L311,1-2 µε παρεµβάσεις του ιδιωτικού τοµέα 
στην ίδια κατεύθυνση καθώς και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών (L313-5, L313-8, L313-4, L321.3, L322, L323, L311-1,3,5, L312.1, L312.2, L312.3)  

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία προσδιορίζεται στην αλληλεπίδραση της δράσης µε τις λοιπές που ενισχύουν 
µια συνθετική οργάνωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Το σύνολο των καταγεγραµµένων προτάσεων που αντλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία 
καταγράφει 28 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 5,5 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών):  

3 Επενδυτικά Σχέδια Μέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 150.000,00 €.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 8 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-8) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του τουρισµού, (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές 
µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην ΠΠ υπάρχουν µεγάλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σηµαντικών εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού. Η ανάπτυξη του Αγροτουρισµού (δηλαδή όλων των εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού) αποβλέπει στην ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού, αρχαιολογικού, 
ιστορικού και φυσικού πλούτου και στην ανατροφοδότηση του τουριστικού δυναµικού σε όλη 
την ΠΠ.  

Ειδικότερα, στην ΠΠ. έχουν διαµορφωθεί οι προϋποθέσεις για τις εξής επιµέρους τουριστικές 
δραστηριότητες:  

Αθλητικό τουρισµό: πεζοπορία – ορειβασία, ποδηλασία βουνού, θαλάσσιο kayaking, 
ανεµοπτερισµό, αναρρίχηση, τοξοβολία, ιπποτουρισµό, καταδύσεις κλπ. 

Θρησκευτικό Τουρισµό: Με εκκίνηση το Βαπτιστήρι της Αγίας Λυδίας και 
ακολουθώντας τα Βήµατα του Αποστόλου Παύλου ο επισκέπτης µπορεί να περιηγηθεί 
σε σπάνια µοναστήρια όπως της Εικοσιφίνισσας σκαρφαλωµένα από τα βάθη των αιώνων 
στις πλαγιές του Παγγαίου, σε έναν τόπο µε βαθύσκιωτα δάση και έντονο ανάγλυφο, µε 
µοναδική φυσική οµορφιά 

∆ιαµονή σε Αγροτουριστικά καταλύµατα σ' ένα ήσυχο περιβάλλον, κοντά στη φύση και 
κοντά στους απλούς ανθρώπους της Υπαίθρου που είναι ακόµα δεµένοι µε τη γη και την 
παράδοση. Μπορεί να γνωρίσει από κοντά τα ήθη και τα έθιµα της ελληνικής υπαίθρου. 
Κυρίως όµως µπορεί να χαρεί τη ζεστή ανθρώπινη "φιλοξενία" και την αυθόρµητη 
καλοσυνάτη συµπεριφορά τους σε καταλύµατα µε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα που 
αναδεικνύει το αγροτικό τοπίο, φτιαγµένα από πέτρα και ξύλο. 

Οικοτουρισµός και Φυσιολατρικές διαδροµές (Ποταµός Νέστος, Παγγαίο όρος, Σύµβολο 
όρος, όρη Λεκάνης (Λιµνιάς), Όρµος Ελευθερών, σπάνια οικοσυστήµατα, 6 περιοχές Natura, 
σπάνιες ακτογραµµές 58 χιλιοµέτρων µε αµµόλοφους και αµµοθίνες) καθώς και τοπία 
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µεγάλης αισθητικής και οικολογικής αξίας (ανάγλυφο εδάφους, εναλλαγή θάλασσας και 
ορεινών όγκων, πλούσια φυσική βλάστηση, αισθητικά δάση, εκτεταµένοι αµπελώνες και 
ελαιώνες, φυσικοί σχηµατισµοί σπηλαίων και καταρρακτών),  

Αρχαιολογικός τουρισµός Με εκκίνηση από τον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων µπορεί ο 
επισκέπτης να περιηγηθεί στους λόφους της µάχης των Φιλίππων που περιγράφει ο 
Αππιανός µεταξύ των Συγκλητικών και των δηµοκρατικών που καθόρισε µε τον θένατο του 
Βρούτου επί αιώνες των χαρακτήρα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, παραπλεύρως τον ποταµό 
Γαγγίτη όπου βαπτίσθηκε από τον Απόστολο Παύλο η πρώτη Χριστιανή στην Ευρώπη, να 
περιηγηθεί σε απίστευτους Αρχαιολογικούς χώρους που περιγράφουµε στο Κεφ2 και µε 
ενδιάµεσο σταθµό τον Ιστορικό οικισµό Ελευθερούπολης να καταλήξει παραδοσιακούς 
οικισµούς του Παγγαίου µε τη µοναδική µακεδονική αρχιτεκτονική.  

Οινοτουρισµό, λόγω του ότι ο αµπελώνας του ∆ήµου Ελευθερών είναι από τους 
µεγαλύτερους στην Ελλάδα µε πλήθος επισκέψιµων οινοποιείων και αφθονία από 
ρακοκάζανα, πατητήρια κελάρια κ.λ.π.  

Εκπαιδευτικό τουρισµό και περιβαλλοντική αγωγή, στην πληθώρα των αρχαιολογικών 
χώρων της περιοχής, στα επισκέψιµα οινοποιεία, στις περιοχές Natura, στα λαογραφικά – 
ιστορικά κλπ µουσεία της περιοχής.  

Συνεδριακό τουρισµό κυρίως στα δύο µεγάλα Συνεδριακά κέντρα που ολοκληρώθηκαν 
πρόσφατα στην Νέα Καρβάλη και στις Κρηνίδες. 

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται: 
� Η δηµιουργία ή ο εκσυγχρονισµός µονάδων εναλλακτικού τουρισµού, όπως 

ορειβασία, trekking, canyoning, mountain bike, ιπποτουρισµός, πίστες αναρρίχησης, 
ανεµοπτερισµός, καταδυτικά κέντρα, κλπ.  

� H δηµιουργία επισκέψιµων χώρων γευσιγνωσίας αγροτικών προϊόντων (κρασί, λάδι, 
τσίπουρο κλπ) ή χώρων επίδειξης / παρακολούθησης της κατασκευής ειδών λαϊκής 
τέχνης (κεραµικής, αγιογραφίας, ψηφιδωτού, κοσµήµατος, µουσικών οργάνων κλπ). 

� Η δηµιουργία αθλητικών χώρων και χώρων αθλοπαιδιών 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που θα αποσκοπούν:  

• στην εξασφάλιση επισκεψιµότητας και εκτός της τουριστικής περιόδου, µε τη 
δηµιουργία ελκυστικών και πρωτότυπων τουριστικών προϊόντων (π.χ. διαδροµές για 
παιδιά µε στόχο την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση)  

• στην προβολή και προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων υπαίθρου µέσα από την 
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού,  

• στη δηµιουργία επιχειρήσεων µε καινοτόµα παροχή υπηρεσιών που θα απευθύνονται 
σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, όπως τυφλοί, άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, 
ηλικιωµένους κλπ. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πριµοδοτηθούν επιπλέον οι ανάλογες παρεµβάσεις-
δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός περιοχών NATURA (π.χ παραποτάµιες 
δραστηριότητες στα Στενά Νέστου, ποδηλατικές διαδροµές, ανεµοπτερισµός κ.λ.π. στο 
Παγγαίο) καθώς και εναλλακτικές δραστηριότητες εντός των  ∆.∆. µε έντονο πολιτιστικό 
ενδιαφέρον του ∆ήµου Φιλίππων (∆.∆. Κρηνίδων, Φιλίππων, Πολύστυλου και Λυδίας). 
Οι επενδύσεις υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών ΑΑΤ και Τουριστικής Ανάπτυξης, 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Επιχορηγούνται κατά προτίµηση οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% και µέχρι ανώτατου ύψους 
επένδυσης 300.000 €. 
 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

333.333 € 200.000,00 € 133.333 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 10,99% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 3,48% 
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• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση 
της απασχόλησης η αύξηση επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης, η συµβολή στην 
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και η προβολή προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων των περιοχών. Έτσι χρηµατοδοτούνται επενδυτικά σχέδια τα οποία 
σχετίζονται µε την ίδρυση / εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού 
τουρισµού, (ειδικά τουριστικά γραφεία, πληροφόρησης, οργάνωσης επισκεψιµότητας σε 
ειδικές περιοχές, διαµονή σε αγροτουριστικά καταλύµατα, οργάνωση επισκεψιµότητας σε 
χώρους παραγωγής τοπικών προϊόντων, γνωριµίας µε την Ύπαιθρο και της αξίες της). Μέσω 
της δράσης προωθείται περαιτέρω η οργάνωση της αγοράς παροχής υπηρεσιών τουρισµού 
ποιότητας, µε την τόνωση των δραστηριοτήτων που λειτουργούν προσθετικά στην 
κατεύθυνση αξιοποίησης του τεράστιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος της Π.Π. και 
την προώθηση στην κατεύθυνση οργάνωσης του Τουριστικού προϊόντος. 
 Μέσω της δράσης προωθείται: 
- η τόνωση του επενδυτικού κλίµατος στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών ποιότητας  
- η οργάνωση της προώθησης και προβολής µορφών εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος  
- ανάσχεση υποβάθµισης και εγκατάλειψης του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικών 

πόρων στις περιοχές εντός της ΠΠ. 
- Η αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος  
Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής 
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης 
(ΣΣ2) Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας 

(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Κοµβικά σηµεία για την  υλοποίησης της ∆ράσης είναι ο ποταµός Νέστος καθώς και η ορεινή 
περιοχή του Παγγαίου. Καθώς και οι περιοχές NATURA 2000 της Π.Π. Οι παρεµβάσεις στις 
εν λόγω περιοχές θα πριµοδοτηθούν µε επιπλέον µόρια κατά την διαδικασία  αξιολόγησης.  

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του 
υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό 800/2008. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η συγκεκριµένη δράση λειτουργεί σε συνέργια µε τις δράσεις του δηµοσίου τοµέα στο κοµµάτι 
της ανάδειξης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών L313-1,2,3,4, 321, 
322, 323, καθώς και µε επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα οι οποίες σχετίζονται µε ιδρύσεις – 
εκσυγχρονισµούς αγροτουριστικών καταλυµάτων (313-5, 313-8, 311-1).  

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία προσδιορίζεται στην αλληλεπίδραση της δράσης µε τις λοιπές που ενισχύουν 
µια συνθετική οργάνωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 
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Το σύνολο των καταγεγραµµένων προτάσεων που αντλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία 
καταγράφει 9 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 1,8 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών):  

2 Επενδυτικά Σχέδια µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 166.667 €.  

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 9 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L313-9) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για 
τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Τόσο σε Νοµού Καβάλας, όσο και στην ΠΠ η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
παραµένει σε πολύ χαµηλό επίπεδο παρά τις µεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στην 
περιοχή εξαιτίας των ευνοϊκών καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (µεγάλη περίοδος 
ηλιοφάνειας, ικανό αιολικό δυναµικό).  

Η αυτοδυναµία στην ενέργεια µέσω εγκατάστασης ΑΠΕ, αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την 
λειτουργία των επιχειρήσεων του Τουριστικού Τοµέα ιδιαίτερα σε περιόδους αιχµής (θερινούς 
µήνες). 

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται: 

• η πιλοτική εφαρµογή ΑΠΕ σε καταλύµατα, µε απώτερο στόχο να προωθηθεί η χρήση 
τους, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την εξοικονόµηση 
κόστους των επιχειρήσεων, 

• η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακής και αιολικής, µέσω 
φωτοβολταϊκών πάνελ ή ανεµογεννητριών) κυρίως από καταλύµατα, για 
αυτοκατανάλωση, προκειµένου να µειώσουν το κόστος λειτουργίας,  

• η συµβολή στην υποχρέωση που έχει η χώρα µας (βάσει του πρωτοκόλλου του 
Κιότο) να παράγει µέχρι το 2020, τουλάχιστον το 20% της συνολικής παραγόµενης 
ενέργειας από ΑΠΕ. 

  

Ενδεικτικές επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να ενισχυθούν µέσω της δράσης είναι κυρίως 
επιχειρήσεις για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται µεγάλη κατανάλωση ενέργειας, όπως 
είναι αυτές του Τουριστικού τοµέα. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχορηγούνται οι µικρές επιχειρήσεις κατά 60% και µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 
300.000 €. 

•  Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

150.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 4,95% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,57% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 
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Οι συµβατικές µορφές ενέργειας πλέον έκτος το ότι επιβαρύνουν το περιβάλλον µε πλήττει 
και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Αποτελεί επίσης στρατηγική και δέσµευση των 
κρατών µελών της ΕΕ στην υποχρέωση που έχει η χώρα µας (βάσει του πρωτοκόλλου του 
Κιότο) να παράγει µέχρι το 2020, τουλάχιστον το 20% της συνολικής παραγόµενης ενέργειας 
από ΑΠΕ. 
 Με την εφαρµογή της παραπάνω δράσης σκοπός είναι : 

• Η ανάδειξη και προώθηση των πλεονεκτηµάτων των ΑΠΕ 

• Η εξοικονόµηση ενέργειας και κόστους των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητα στους  

• Η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος  
Οι σκοποί της δράσης είναι απόλυτα συµβατοί µε τους στρατηγικούς στόχους και του τοπικού 
προγράµµατος αφού εξυπηρετούνται: 

(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην 
Αγροτική περιοχή 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων εκτός από τις αστικές ζώνες Ελευθερούπολης και 
Χρυσούπολης που αριθµούν άνω των 5.000 κατοίκων.  

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του 
υποµέτρου L311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων 
σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισµό 800/2008. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση έχει άµεση συµπληρωµατικότητα µε τις ∆ράσεις L311-8 µε τις δράσεις του 
υποµέτρου L313-5,6,8,9. Παρέχει το κίνητρο στις εν λόγω επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν 
ανανεώσιµες πηγές προκειµένου να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες µέσω της 
διαδικασίας παραγωγής – αυτοκατανάλωσης. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία της δράσης συνίσταται αφενός στην εξοικονόµηση του κόστους παραγωγής των 
επιχειρήσεων και στο ότι εισάγει φιλικές προς το περιβάλλον µορφές ενέργειας. Με αυτόν τον 
τρόπο συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος ένα από τους βασικούς παράγοντες που 
συντελούν στην αειφορική ανάπτυξη της ΠΠ 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Το σύνολο των καταγεγραµµένων προτάσεων που αντλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία 
καταγράφει 6 επενδυτικές ιδέες απαιτούµενου ενδεικτικού Προϋπολογισµού 0,85 εκ €. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 3 επενδυτικά σχέδια µέσου Προϋπολογισµού 50.000,00 €. 

 

 

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  L 3 2 1  
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ΜΕΤΡΟ: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: Βελτίωση Ποιότητας 
Ζωής / ∆ιαφοροποίηση 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 413 

• ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ • ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και 
τον αγροτικό πληθυσµό 

L321 

• ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Υφιστάµενη Κατάσταση και στην ανάλυση SWOT 
καθώς και την αξιολόγηση των Συνιστωσών του Ενδογενούς ∆υναµικού (ΣΕ∆), για την ΠΠ. 
προκύπτουν τα εξής Χαρακτηριστικά: 

Το ανάγλυφο της ΠΠ, σε συνδυασµό µε τη φυσική βλάστηση και την πανίδα αλλά και τους 
ελαιώνες και τη θάλασσα συνθέτει ένα ενδιαφέρον τοπίο µεγάλης αισθητικής αξίας το οποίο 
όµως αλλοιώθηκε έντονα σε κάποια σηµεία, από φυσικές κυρίως καταστροφές στις οποίες η 
δυναµική του οικοσυστήµατος για την αποκατάστασή του ενεργούσε αργά και αδύναµα. 

Το πλούσιο υδάτινο δυναµικό της περιοχής είναι συνέπεια των έντονων βροχοπτώσεων και 
της παρουσίας των καρστικών µαρµάρων στην ΠΠ. Η ορθή εκµετάλλευση των υδάτινων 
πόρων αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Γεωργίας της περιοχής, γεγονός που δεν 
συµβαίνει εφόσον οι πληµµύρες από υπερχείλιση χειµάρρων είναι συχνότατο φαινόµενο στην 
περιοχή καθώς επίσης δεν υφίστανται κατάλληλοι ταµιευτήρες που θα µπορούσαν να 
αξιοποιήσουν παραγωγικότερα προς την Γεωργία τα επιφανειακά ύδατα. 

 Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια την επιδείνωση του φυσικού τοπίου από την έλλειψη 
υποδοµών και µέτρων προστασίας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές 

Ιδιαίτερα στον τοµέα του Πολιτισµού διαπιστώνεται η ανάγκη διάσωσης και διατήρησης των 
παραδοσιακών στοιχείων της Υπαίθρου εφόσον παρατηρούνται ως απειλές, αλλοίωση της 
πολιτισµικής ταυτότητας / εγκατάλειψη παραδοσιακού τρόπου ζωής και ανεπάρκεια 
ενηµέρωσης / επίγνωσης από τον τοπικό πληθυσµό του πολιτιστικού / πολιτισµικού 
πλεονεκτήµατος ενόψει των διεθνών τάσεων υπέρ ήπιων µορφών θεµατικού και εναλλακτικού 
τουρισµού µακράς διάρκειας. 

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης αποβλέπει στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και στήριξη της διαµονής του Αγροτικού πληθυσµού στις εστίες του καθώς 
και της τοπικής οικονοµίας που επιτυγχάνεται καθώς και Ενίσχυση της Ελκυστικότητας, 
Εξωστρέφειας και της Αναγνωρισιµότητας της ΠΠ µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής 
οικονοµίας αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα στο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον. 

Το υποµέτρο εποµένως θα περιλαµβάνει: 

ο Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας όπως: µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης 
υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

ο Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι 
άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

ο Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονοµιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, 
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών. 

• Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από το Υποµέτρο 

• ΣΣ4: Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην 
Αγροτική περιοχή 

• ΣΣ3: Αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής 

• ΣΣ7: Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 

• ΣΣ6: Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

420.000,00 € 390.000,00€ 30.000,00€ 
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L321-1) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας  (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις). 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ιδιαίτερα στα Τ∆ των ∆ήµων Ελευθερούπολης, 
Παγγαίου, Ορφανού και Πιερέων εκτεταµένες πληµµύρες ο οποίες προκύπτουν από τις 
συνεχόµενες πυρκαγιές και λαθροϋλοτοµίες των ορεινών περιοχών και από την περιορισµένη 
προστασία µικρών φραγµάτων που θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν παραγωγικότερα το 
υδατικό δυναµικό για την άρδευση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.  

Επίσης λόγω εκµηχάνισης της γεωργίας απαιτείται βελτίωση της Αγροτικής οδοποιίας για την 
πρόσβαση των µηχανηµάτων και αγροτών στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Στην ΠΠ είναι 
απαραίτητα µικρά έργα όπως αντιστήριξη επικλινών εδαφών, τσιµεντόστρωση αγροτικών 
δρόµων κτλ. Στη συγκεκριµένη δράση προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν µικρά 
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

Οι παρεµβάσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν 
έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.  

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Τα επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται κατά 100% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 500.000 €. 
Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 51,28% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 3,48% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Στόχος της δράσης η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου 
(εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού 
και αγροτικού πληθυσµού. 

Μέσω της δράσης επιτυγχάνεται: 
� H ανάσχεση της απαξίωσης της Γεωργικής γης καθώς και της Υποβάθµισης του 

Φυσικού αλλά και οικιστικού περιβάλλοντος. 
� Η στήριξη των διαµονής των αγροτών στις εστίες τους και η ενίσχυση του τοπικού 

αγροτικού εισοδήµατος 
� Βελτίωσης των όρων διαβίωσης των αγροτών στην Ύπαιθρο, ενίσχυσης της τοπικής 

οικονοµίας και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Αγροτική περιοχή 
Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας  
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 
• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 
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SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων της ΠΠ  

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τις δράσεις L321-1 και L321-3 υπό την έννοια της 
στήριξης της οικονοµιας και του αγροτικού πληθυσµού. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Ενδιαφέρον από 4 ΟΤΑ της ΠΠ συνολικού προϋπολογισµού 1,600,000€. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 1 παρεµβάση µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
200.000,00€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L321-2) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, 
ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, 
κινηµατογράφος)  

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην ΠΠ λειτουργούν κρατικοί παιδικοί σταθµοί, καθώς και βρεφονηπιακοί σταθµοί. 

Επίσης υπάρχει ένας µικρός αριθµός τοπικού χαρακτήρα δηµοτικών βιβλιοθηκών, οι οποίες 
αποτελούν παλαιά κληροδοτήµατα τοπικών ευεργετών όπως η δηµοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Ελευθερούπολης ως δωρεά του Μεγάλου ευεργέτη της Ελευθερούπολης Φρίξου 
Παπαχρηστίδη, ενώ την τελευταία δεκαετία λειτουργεί η «κινητή δανειστική βιβλιοθήκη» από 
το ίδιο Φορέα.  

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις περιορίζονται σε όλες τις περιοχές σε 2-3 µέρες κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, κυρίως από πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής, ενώ όλο το 
υπόλοιπο έτος, δεν υπάρχει καµία δυνατότητα, ειδικά στις αποµακρυσµένες περιοχές για 
ανάλογες δραστηριότητες.  

Είναι εµφανής λοιπόν η έλλειψη κοινωνικών και πολιτιστικών υποδοµών, στην ενδοχώρα 
κυρίως της περιοχής, τόσο σε µόνιµες και σύγχρονες δοµές φροντίδας παιδιών, όσο και σε 
βιβλιοθήκες, ωδεία και χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων, γεγονός που δηµιουργεί 
µεγάλη ανισότητα στον τοµέα αυτό, του πληθυσµού της ενδοχώρας, µε αυτόν των αστικών 
κέντρων. 

 Μέσω της δράσης επιδιώκεται: 

• η οργανωµένη παρέµβαση στην ανάπτυξη οργανωµένων και σύγχρονων δοµών 
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

• ο εκσυγχρονισµός κυρίως βιβλιοθηκών µε στόχο την προστασία του υπάρχοντος 
υλικού, τον εµπλουτισµό των συλλογών τους και τη λειτουργία τους σύµφωνα µε τα 
νέα δεδοµένα της σύγχρονης τεχνολογίας (ψηφιοποίηση υλικού, ηλεκτρονική 
οργάνωση δεδοµένων κλπ).  

• η δηµιουργία οργανωµένων χώρων µόνιµης άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

• η δηµιουργία ωδείων σε περιοχές στις οποίες εµφανίζεται ανυπαρξία υποδοµών και 
παρατηρείται δυναµική από τον τοπικό πληθυσµό στην µουσική εκπαίδευση.  
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Οι παρεµβάσεις δεν µπορούν να αποτελούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν 
έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 
Η ένταση της ενίσχυσης είναι 100% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. Για τις 
περιπτώσεις των ΟΤΑ, νοµικών προσώπων αυτών, ή λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης 
το ανώτατο ποσό είναι πλέον ΦΠΑ, εφόσον η δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
 

 
 

 

 
 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

100.000,00 € 100,000,00 € 0,00 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 25,64% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,74% 

 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Σκοπός της δράσης η παροχή υπηρεσιών στον πληθυσµό της υπαίθρου ισότιµη µε αυτές του 
πληθυσµού που είναι εγκατεστηµένος στα αστικά κέντρα. Η ύπαρξη σύγχρονων βιβλιοθηκών, 
βρεφικών σταθµών µε ωράριο λειτουργίας παράλληλο µε αυτό των εργαζόµενων γυναικών, η 
ύπαρξη χώρων πολιτιστικής δραστηριότητας, θεάτρου και κινηµατογράφου είναι στοιχεία που 
συµβάλλουν στην ποιότητα ζωής του πληθυσµού. 

Με την εφαρµογή της δράσης επιτυγχάνεται: 

• Ενδυνάµωση των θεσµών κοινωνικής προστασίας 

• Άρση της αποµόνωσης τµηµάτων του πληθυσµού 

• Στήριξη της πολιτιστικής δηµιουργίας 

• Παροχή ίσων ευκαιριών στον τοπικό πληθυσµό 
Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής 
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 
• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων πλην των αστικών ζωνών Ελευθερούπολης και 
Χρυσούπολης 

• ∆ικαιούχοι: 

ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµοσίου χαρακτήρα. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τις δράσεις 321-2 και 321-3 υπό την έννοια της 
στήριξης της οικονοµίας και του αγροτικού πληθυσµού. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται 



 

Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ. 62 

 

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Ενδιαφέρον από 4 ΟΤΑ της ΠΠ συνολικού προϋπολογισµού 1,3εκ Ευρώ. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθεί 1 παρέµβαση µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 100.000€. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L321-3) 

ΤΙΤΛΟΣ: 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για 
µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 
στολών  

• Αναλυτική περιγραφή:  

Η ΠΠ όπως προκύπτει από την ανάλυση στο Κεφ2 (Πολιτιστικοί Σύλλογοι / εκδηλώσεις) 
διαθέτει ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεµα παραδοσιακών εκδηλώσεων από µεγάλο πλήθος 
Πολιτιστικών Συλλόγων που µπορούν να λειτουργήσουν προσθετικά στην ενίσχυση της 
εξωστρέφεια της περιοχής συνδεδεµένες µε την παράδοση, τις δραστηριότητες και τις 
πολιτιστικές δηµιουργίες των ανθρώπων της Υπαίθρου αποτελούν το υπόβαθρο και µια από 
τις κύριες συνιστώσες µπορούν να πετύχουν, την ουσιαστική διαφοροποίηση και µεταστροφή 
στην αναπτυξιακή προοπτική της ΠΠ.  

Με την παρούσα δράση επιδιώκεται η ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, πανηγύρια, 
διαγωνισµοί, θεατρικές παραστάσεις, µουσικές εκδηλώσεις κλπ), καθώς και των Πολιτιστικών 
Συλλόγων της περιοχής µε σκοπό την της ιστορικής πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής,  

� Η δράση φιλοδοξεί να ενισχύσει την προβολή και προώθηση των τοπικών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων,  

� Να ενισχύσει σε ήπιες παρεµβάσεις τις υποδοµές των Συλλόγων, 
� Να ενισχύσει τους Συλλόγους σε αγορά εξοπλισµού στολών, µουσικών οργάνων, 
� Να δικτυώσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αναδεικνύοντας την τοπική παράδοση 

Οι παρεµβάσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν 
έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.  

Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Οι επενδύσεις ενισχύονται κατά 75% µέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 30.000,00 €.  

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

120.000,00 € 90.000,00 € 30.000,00 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 23,08% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,57% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθούν οι σηµαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες και 
δρώµενα της υπαίθρου που θα βελτιώσουν την εξωστρέφεια των περιοχών, θα ενισχύσουν 
την ελκυστικότητα, επισκεψιµότητα και ελκυστικότητα της ΠΠ και θα αναδείξουν την τοπική 
παράδοση και πολιτιστική κληρονοµιά. Τέλος η αναβάθµιση αυτών των εκδηλώσεων και η 
ενίσχυση των χώρων πολιτιστικής δραστηριότητας, είναι στοιχεία που συµβάλλουν στην 
ποιότητα ζωής του πληθυσµού. 

Με την εφαρµογή της δράσης επιτυγχάνεται: 

• Άρση της αποµόνωσης τµηµάτων του πληθυσµού 
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• Στήριξη της πολιτιστικής δηµιουργίας 

• Παροχή ίσων ευκαιριών στον τοπικό πληθυσµό 
Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής 

(ΣΣ3) Αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 
• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Το σύνολο των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων της ΠΠ  

• ∆ικαιούχοι: 

∆ικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α., τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
καθώς  και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η δράση λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τις δράσεις L323-2 και L322-1,2 και L321-2. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται. Ενδέχεται να υπάρξει, στο πλαίσιο των προτεινόµενων προτάσεων των 
υποψήφιων φορέων. 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Ενδιαφέρον από 10 Φορείς (Πολιτιστικούς Συλλόγους) της ΠΠ συνολικού προϋπολογισµού 
0,45εκ€.  

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 4 παρεµβάσεις µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 30.000€. 

 

 

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο   L 3 2 3  

 

ΜΕΤΡΟ: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: Βελτίωση Ποιότητας 
Ζωής / ∆ιαφοροποίηση 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 413 

• ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ • ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 
κληρονοµιάς 

L323 

• ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Υφιστάµενη Κατάσταση και στην ανάλυση SWOT 
καθώς και την αξιολόγηση των Συνιστωσών του Ενδογενούς ∆υναµικού (ΣΕ∆), για την ΠΠ 
προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

Ο πλούτος της φυσικής κληρονοµιάς (φυσικοί πόροι, φυσικό περιβάλλον, τοπίο) είναι πολύ 
µεγάλος και οι ευκαιρίες αξιοποίησής τους πολύ σηµαντικές. Όσον αφορά στην πολιτιστική 
κληρονοµιά (ιστορικό, πολιτισµικό, πολιτιστικό περιβάλλον), περιττεύει η όποια προσπάθεια 
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αποτίµησης της πράγµατι ανυπολόγιστης ιστορικής, καλλιτεχνικής, παιδευτικής και αισθητικής 
αξίας της Π.Π. Αυτό το τεράστιο φυσικό και πολιτιστικό δυναµικό ελάχιστα έχει αξιοποιηθεί, µε 
αποτέλεσµα να παρατηρείται έλλειψη ισορροπίας µεταξύ, αφενός, του αποθέµατός του και, 
αφετέρου, του διαθέσιµου φυσικού και πολιτιστικού προϊόντος. Ωστόσο, σηµαντικές είναι οι 
ευκαιρίες που προσφέρονται για την ανάδειξή του σε αξιόλογη πηγή εισοδήµατος και 
απασχόλησης - µε ταυτόχρονη διατήρηση της αειφορίας του.  

Στα πλαίσια της LEADER+ στην ΠΠ. υλοποιήθηκαν 7 δράσεις Συνολικού Προϋπολογισµού 
1εκ€ εκ των οποίων 1 Αγροτικό Μουσείο στην Πετροπηγή και µια παρέµβαση αναβάθµισης 
τοπίου στο Αγιοβούνι του ∆ήµου Χρυσούπολης, 1 µουσείο αγροτικής κληρονοµιάς και ένα 
πολυχρηστικό κέντρο στα Τ∆ του ∆. Ελευθερούπολης, 1 αναβάθµιση τοπίου στην Παλαιά 
Καβάλα ∆. Φιλίππων και 2 παρεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον στην ευρύτερη ΠΠ. 
Με βάση την εµπειρία η οποία προέρχεται από τα ανωτέρω, τη S.W.O.T. ανάλυση τις 
απόψεις των φορέων και του κοινού από την διαδικασία ∆ιαβούλευσης η λογική της 
παρέµβασης σε σχέση µε το Υποµέτρο αποβλέπει : 
Στην ανάδειξη και η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που θα αποτελέσει 
ένα διακριτό τµήµα του προγράµµατος και θα επιδιωχθεί µε ήπιες παρεµβάσεις, κυρίως στις 
προστατευόµενες περιοχές (NATURA 2000) ή σε οικιστικά σύνολα (παραδοσιακοί οικισµοί), 
καλύπτοντας τις ανάγκες διατήρησης της αγροτικής κληρονοµιάς. 
Θέτοντας ως στόχο τον εµπλουτισµό του τοπικού προϊόντος, οι σχετικές παρεµβάσεις θα 
χωροθετηθούν στο σύνολο της Προτεινόµενης ΠΠ. Ειδικότερα, αναφορικά µε την αξιοποίηση 
της πολιτιστικής ποικιλότητας, θα επιδιωχθεί η ενίσχυση και προβολή της τοπική λαϊκής 
πολιτιστικής παράδοσης και η αναβάθµιση του αγροτικού περιβάλλοντος και τοπίου στο 
πλαίσιο ενός συνολικού δικτύου που συνθέτει τα Τ∆ της προτεινόµενης ΠΠ, τις παραδόσεις 
και τη λειτουργία προσθετικά στη δηµιουργία πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής 

• Στόχοι του Τοπικού Προγράµµατος που εξυπηρετούνται από το Υποµέτρο 

• ΣΣ4: Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην 
Αγροτική περιοχή 

• ΣΣ7: Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 

• ΣΣ3: Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της 
οργάνωσης και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

♦ ΣΣ6: Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

336.667 € 300.000 € 36.667 € 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L323-1) 

ΤΙΤΛΟΣ: 

∆ιατήρηση, 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:  

Το φυσικό περιβάλλον της ΠΠ καθορίζεται από την ευρύτερη γεωµορφολογία της περιοχής 
όπου κυριαρχεί εναλλαγή ορεινών, ηµιορεινών και πεδινών περιοχών καθώς και οι πλούσιοι 
υδάτινοι πόροι. 

Επιγραµµατικά όλες οι περιοχές διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα ως προς τα φυσικά 
χαρακτηριστικά τους που διαµορφώνουν και το πλαίσιο της συνοχής τους και αναλύονται: 

• Αφθονία σπάνιων φυσικών πόρων (υδάτινοι πόροι, γόνιµα εδάφη, µεγάλα δάση, 
ιαµατικές πηγές, κ.λπ.)  

• Ισχυρή ταυτότητα φυσικής κληρονοµιάς (Ποταµός Νέστος, Παγγαίο όρος, Σύµβολο όρος, 
όρη Λεκάνης (Λιµνιάς), σπάνια οικοσυστήµατα, 6 περιοχές Natura)  
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• Τοπία µεγάλης αισθητικής και οικολογικής αξίας (ανάγλυφο εδάφους, εναλλαγή 
θάλασσας και ορεινών όγκων, πλούσια φυσική βλάστηση, αισθητικά δάση, εκτεταµένοι 
αµπελώνες και ελαιώνες, φυσικοί σχηµατισµοί σπηλαίων και καταρρακτών). 

Τα ανωτέρω οικοσυστήµατα βρίσκονται σε ευαίσθητη ισορροπία, όσον αφορά τους βιοτικούς 
και αβιοτικούς τους παράγοντες, λόγω των αλόγιστων ανθρωπογενών παρεµβάσεων και των 
φυσικών κινδύνων που αντιµετωπίζουν, όπως είναι η αλόγιστη υπερβόσκηση από 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, η άναρχη διάνοιξη δρόµων προσπέλασης, η ανεξέλεγκτη και 
παράνοµη δόµηση, οι κατολισθήσεις, η υπερβολική χρήση αγροχηµικών, κ.λ.π. Αποτέλεσµα 
αυτών των παρεµβάσεων είναι σοβαρή διατάραξη στην εξέλιξη των οικοσυστηµάτων και στην 
εξέλιξη της αειφορίας των καρπώσεων.. 

Στην περιοχή έχουν γίνει αρκετεές παρεµβάσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του 
εναλλακτικού τουρισµού µε σπουδαιότερες:  

Ορειβατικά φυσιολατρικά µονοπάτια και περιπατητικές διαδοµές, καθώς και κατά µήκος 
αυτών των διαδροµών έχουν διαµορφωθεί σε επιλεγµένα σηµεία στάσεις θέας παρατήρησης 
και αναψυχής (Τ∆ Παλιά Καβάλα, ανάδειξη ∆ασικής θέσης στο Αγιοβούνι, ορειβατικό 
µονοπάτι Ε4 στο Παγγαίο κ.λ.π.) 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται: 

• η διατήρηση και αναβάθµιση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος (χλωρίδα, πανίδα) µε παρεµβάσεις ήπιου χαρακτήρα οι οποίες 
αναδεικνύουν τις τοποθεσίες και συµβάλλον στην προστασία τους (προστασία από 
πυρκαγιά, προσβασιµότητα, προστασία από αποψιλώσεις, τόνωση βλάστησης, προστασία 
του εδάφους από διαβρώσεις κλπ).  

• η διαφύλαξη των πολύτιµων οικολογικών αξιών, µέσω της διασφάλισης της ισορροπίας του 
φυσικού περιβάλλοντος, 

• η ανάδειξη της πολυλειτουργικότητας των φυσικών οικοσυστηµάτων, 

• η δηµιουργία υποδοµών για την ανάπτυξη ήπιων µορφών εναλλακτικού τουρισµού, 

• η δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης µέσα από την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και 
η αναζωογόνηση της τοπικής οικονοµίας,  

• η βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου µε την ικανοποίηση σηµαντικών 
αναγκών υπαίθριας δασικής αναψυχής τους 

• η περιβαλλοντικής ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, ώστε οι περιοχές να 
τύχουν της ενεργούς προστασίας τους, από τις τοπικές κοινωνίες.  

Ειδικό βάρος δίνεται σε: 

• περιοχές Natura 2000, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, φαράγγια, σπήλαια κλπ., 

• περιοχές µε ειδικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (ειδικά ενδηµικά είδη, σπάνια χλωρίδα, 
ειδικά είδη βλάστησης, σπάνια πανίδα),  

• περιοχές στις οποίες υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, 
που βρίσκονται κυρίως κατά µήκος διαδροµών – µονοπατιών και µπορούν να 
αποτελέσουν πόλους έλξης ειδικών κατηγοριών επισκεπτών. 

Ενδεικτικές παρεµβάσεις της δράσης είναι: 
� η προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και και του εδάφους (περιφράξεις, αντιπυρική 

προστασία, σηµειακές βελτιώσεις βλάστησης, περιορισµένη εφαρµογή αναδασώσεων, 
προστασία ενδηµικών φυτών, χώροι ενδιαιτηµάτων, παρακολούθηση πληθυσµών κ.λ.π), 

� η ανάδειξη τοπίων για δηµιουργία διεξόδου εκτόνωσης και αναψυχής των κατοίκων της 
περιοχής, 

� οι σηµειακές παρεµβάσεις ανάδειξης περιβάλλοντος χώρου σπηλαίων, ιστορικών και 
αρχαιολογικών χώρων κ.λ.π., 

� η δηµιουργία υποδοµών πρόσβασης του κοινού (παρατηρητήρια, στάσεις θέας πινακίδες 
ενηµέρωσης, υποδοµές καθαριότητας, χώροι στάθµευσης κ.λ.π),  

� η βελτίωση και σήµανση ορειβατικών - περιπατητικών µονοπατιών 
� η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού, αποσκοπώντας στη δηµιουργία εθελοντισµού 

γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος των περιοχών αυτών.  

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
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Το ύψος ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι το 100% για µέγιστο προϋπολογισµό 
300.000,00€. Το ποσό είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα 
αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στον 
δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επίσης, η δράση 
εφαρµόζεται κατά προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας και σε περιοχές 
Natura 2000. 

 

 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 33,33% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,74% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η ΠΠ διαθέτει πλούσια φυσική κληρονοµιά, και µέσω παρεµβάσεων ανάδειξης και 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος η στόχευση είναι η αύξηση της 
επισκεψιµότητας στην περιοχή, στην κατεύθυνση του οικοτουρισµού και των εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού, µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
και του επιπέδου ευηµερίας 

Έτσι η εφαρµογή της δράσης συµβάλλει στην: 

• Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχής 

• Ανάδειξη περιβαλλοντικών - πολιτισµικών στοιχείων της περιοχής 

• ∆ιατήρηση κοινωνικής συνοχής 

• Αναδεικνύεται και προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον.  

Όλα τα παραπάνω εναρµονίζονται µε τους στρατηγικούς στόχους του προγράµµατος αφού η 
βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 

(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας  
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

•  Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Σε όλη την ΠΠ. µε προτεραιότητα τις περιοχές NATURA όπου υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία 
του φυσικού περιβάλλοντος της Π.Π, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στον Όρµο Ελευθερών, στα 
στενά και ∆έλτα του Νέστου, στις κορυφές Παγγαίου και στα αισθητικά δάση Αµυγδαλεώνα 
και Νέστου.  

• ∆ικαιούχοι: 

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. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 
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Η συγκεκριµένη δράση είναι σε συνεργία µε τις δράσεις L311.1, L311.2, L311.3, L311.4, 
L311.5, L313-1, 322.1,323-2β. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Η καινοτοµία µπορεί να προκύψει κατά την υλοποίηση εφόσον επιδιώκεται η δηµιουργία 
παρεµβάσεων οι οποίες να µπορούν να ενοποιηθούν µέσω των περιοχών NATURA και η 
ανάδειξη τους ως δίκτυο και ενιαία οικοτουριστική διαδροµή. 

 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από όλους τους ∆ήµους της ΠΠ συνολικού προϋπολογισµού 
1,1εκ€. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 1 παρεµβάσεις µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 100.000€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L323-2α) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα 
(όπως βρύσες, γεφύρια) 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην ΠΠ υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
αρχιτεκτονικά αξιόλογα, που έχουν ιστορική και αισθητική σηµασία αφού προσαρµόζονται 
στο φυσικό περιβάλλον και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού. 

Πρόκειται για παραδοσιακά γιοφύρια και βρύσες, παλαιότερο δάνειο από άλλες περιοχές, 
που όµως διαδραµάτισαν σηµαντικότατο ρόλο στην Αγροτική και καθηµερινή ζωή των 
κατοίκων των περιοχών. Ειδικότερα και όσον αφορά τα γεφύρια αυτά φτιάχτηκαν από 
Ηπειρώτες µαστόρους, στον πηγαιµό προς την «Κραταιά Πόλη» για να παρακολουθήσουν 
‘σεµινάρια πέτρας’ όπως τα έλεγαν και να εκσυγχρονίσουν την εργασία τους, σταµατούσαν 
και δούλευαν στη περιοχή είτε του Παγγαίου όρους είτε των ορέων της Λεκάνης για να 
εξοικονοµήσουν τα ναύλα τους και να συνεχίσουν το ταξίδι τους στη Πόλη. Έτσι 
δηµιούργησαν αυτά τα αρχιτεκτονικά κοµψοτεχνήµατα που ακόµη και σήµερα προκαλούν το 
θαυµασµό. Πολλοί από αυτούς έµειναν στην περιοχή για πάντα και αποτελούν και σήµερα 
ένα µικρό κοµµάτι του τοπικού πληθυσµού.  

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Για τα έργα που θα ενισχυθούν θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά, να 
υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά και να µην αφορούν ανακατασκευή από 
ίχνη ή ερείπια κτισµάτων. 

Το ύψος ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι το 100% για µέγιστο προϋπολογισµό 
300.000,00€. Το ποσό είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα 
αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στον 
δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου.  

 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 16,67% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 0,87% 
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• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η ΠΠ διαθέτει πλούσια φυσική κληρονοµιά, και µέσω παρεµβάσεων ανάδειξης και 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος η στόχευση είναι η αύξηση της επισκεψιµότητας 
στην περιοχή, στην κατεύθυνση του οικοτουρισµού και των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, 
µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του επιπέδου ευηµερίας 

Έτσι η εφαρµογή της δράσης συµβάλλει στην: 

•  Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχής 

• Ανάδειξη περιβαλλοντικών - πολιτισµικών στοιχείων της περιοχής 

• ∆ιατήρηση κοινωνικής συνοχής 

Όλα τα παραπάνω εναρµονίζονται µε τους στρατηγικούς στόχους του προγράµµατος αφού η 
βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους:  

(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας  
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Σε οικισµούς όπου παρατηρείται το αναφερόµενο απόθεµα µε επικέντρωση στους ΟΤΑ 
Παγγαίου. Ελευθερών και Φιλίππων. 

• ∆ικαιούχοι: 

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. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η συγκεκριµένη δράση µπορεί να συνδεθεί µε αρκετές από τις προτεινόµενες δράσεις που 
είναι στο σχέδιο και αυτές µπορεί να είναι οι: 311.1,311.2,311.5,313

 
α.1,321.3, 322.1, 322.2 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Ως καινοτοµία της δράσης αποτελεί από µόνη της η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (ιστορικό, πολιτισµικό, πολιτιστικό περιβάλλον), εφόσον περιττεύει η όποια 
προσπάθεια αποτίµησης της πράγµατι ανυπολόγιστης ιστορικής, καλλιτεχνικής, παιδευτικής 
και αισθητικής αξίας της.  

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από όλους τους ∆ήµους της ΠΠ συνολικού προϋπολογισµού 
0,8εκ€. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 1 παρεµβάσεις µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 50.000€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: (L323-2β) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής υπαίθρου τα οποία  είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο 
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κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα (όπως 
µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην ΠΠ υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
αρχιτεκτονικά αξιόλογα, που έχουν ιστορική και αισθητική σηµασία αφού προσαρµόζονται 
στο φυσικό περιβάλλον και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτού. 

Πρόκειται για παραδοσιακά νερόµυλους, λιοτρίβια, πατητήρια, που διαδραµάτισαν 
σηµαντικότατο ρόλο στην Αγροτική και καθηµερινή ζωή των κατοίκων των περιοχών. Σε ότι 
αφορά στους πέτρινους νερόµυλους αυτοί κατασκευάστηκαν κύρια από Τούρκους που 
έµειναν στην περιοχή και µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών το 1922. Τους 
χρησιµοποιούσαν δε και αργότερα οι κάτοικοι των οικισµών προκειµένου να αλέθουν τα 
προϊόντα της περιοχής. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το δίκτυο των νερόµυλων στα Όρη της 
Λεκάνης, 

Τα πατητήρια στις περιοχές των δήµων Ελευθέρων και Ορφανού συνδέουν την οινολογική 
παράδοση της περιοχής µε το Αγροτικό τοπίο από την µυθολογική εποχή των Βίβλιων 
Συνοδών του Κάδµου και τις παραδόσεις του Ηροδότου ο οποίος µνηµονεύει «… Αλλά ο 
Κάδµος και οι Βύβλιοι συνοδοί του, έφεραν ακόµη στην περιοχή του Παγγαίου και την 
καλλιέργεια της αµπέλου, µια εξαιρετική ποικιλία από την Βύβλο, την ονοµασθείσα Βυβλίνη, ο 
δε οίνος αυτής λεγόταν «Βύβλινος οίνος», 

Μέσα από τη δράση επιδιώκεται η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο 
κατά το παρελθόν, όπως νερόµυλοι, ανεµόµυλοι, πατητήρια, πλυσταριά κλπ, ώστε να 
καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά.  

Οι παρεµβάσεις της δράσης θα έχουν πιλοτικού χαρακτήρα, ώστε να επιδράσουν σταδιακά 
στην ανάληψη ιδιωτικών πρωτοβουλιών για αναστήλωση τέτοιων µνηµείων, µε στόχο τη 
∆ηµιουργία τουριστικού προϊόντος, που θα περιλαµβάνει γνωριµία µε τα κτίρια αυτά µέσα 
από την ιστορική τους εξέλιξη και τη συµβολή τους στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των 
κατοίκων της υπαίθρου.  

Έµφαση θα δοθεί σε µνηµεία: 

• τα οποία βρίσκονται πάνω σε διαδροµές εναλλακτικού τουρισµού (π.χ. δρόµοι του 
κρασιού), όπου τα µνηµεία αυτά έχουν συνάφεια µε το θέµα των διαδροµών (π.χ. 
παραδοσιακά πατητήρια στους δρόµους του κρασιού), 

• σηµαντικά µνηµεία, τα οποία χρήζουν άµεσης αποκατάστασης και ανάδειξης, 

Για τα έργα που θα ενισχυθούν θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά, να 
υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά και να µην αφορούν ανακατασκευή από 
ίχνη ή ερείπια κτισµάτων. Παράλληλα, θα πρέπει τα έργα να διατηρήσουν τη µη παραγωγική 
τους δραστηριότητα και να µην χρησιµοποιούνται/χρησιµοποιηθούν ως κατοικία. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 75% και µέγιστο προϋπολογισµό 200,000€. Το ποσό είναι πλέον 
ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. Η δράση δεν µπορεί να αφορά 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στον δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά 
και µετά την υλοποίηση του έργου. 

 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

86.667 € 50.000,00 € 36.667 € 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 16,67% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 0,87% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 
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Η ΠΠ διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, και µέσω παρεµβάσεων ανάδειξης και 
προστασίας χαρακτηριστικών του αγροτικού χώρου, η στόχευση είναι η αύξηση της 
επισκεψιµότητας στην περιοχή, στην κατεύθυνση του οικοτουρισµού και των εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού, µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του 
επιπέδου ευηµερίας 

Έτσι η εφαρµογή της δράσης συµβάλλει στην: 

•  Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχής 

• Ανάδειξη περιβαλλοντικών - πολιτισµικών στοιχείων της περιοχής 

• ∆ιατήρηση κοινωνικής συνοχής 

Όλα τα παραπάνω εναρµονίζονται µε τους στρατηγικούς στόχους του προγράµµατος αφού η 
βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους:  

(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας  
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Σε οικισµούς όπου παρατηρείται το αναφερόµενο απόθεµα µε επικέντρωση στους ΟΤΑ 
Παγγαίου. Ελευθερών και Φιλίππων. 

• ∆ικαιούχοι: 

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, φυσικά και Νοµικά πρόσωπα 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η συγκεκριµένη δράση µπορεί να συνδεθεί µε αρκετές από τις προτεινόµενες δράσεις που 
είναι στο σχέδιο και αυτές µπορεί να είναι οι: L311.1,L311.2,L311.5,L313

-
1,L321.3, L322.1, 

L322.2 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

Ως καινοτοµία της δράσης αποτελεί από µόνη της η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (ιστορικό, πολιτισµικό, πολιτιστικό περιβάλλον), εφόσον περιττεύει η όποια 
προσπάθεια αποτίµησης της πράγµατι ανυπολόγιστης ιστορικής, καλλιτεχνικής, παιδευτικής 
και αισθητικής αξίας της.  

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από όλους τους ∆ήµους της ΠΠ συνολικού προϋπολογισµού 
0,8εκ€. 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Αναµένεται να υλοποιηθούν 1 παρεµβάσεις µέσου απαιτούµενου Προϋπολογισµού 
86.667,00€. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 4 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: L323-4) 

ΤΙΤΛΟΣ: 
Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική /πολιτιστική 
κληρονοµιά 
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• Αναλυτική περιγραφή:  

Στην ΠΠ λόγω του πλούσιου πολιτιστικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος έχουν αναπτυχθεί 
έθιµα ριζωµένα στην περιοχή και στους ανθρώπους. Αυτή η πολιτιστική ταυτότητα 
ενοποιηµένη µπορεί να συνδράµει αποφασιστικά στην προώθηση της ελκυστικότητας της 
περιοχής να συνδεθεί µε λοιπούς πόρους και δραστηριότητες και να προωθήσει την 
ταυτότητα της.  

Αυτό το τεράστιο φυσικό και πολιτιστικό δυναµικό ελάχιστα έχει αξιοποιηθεί, µε αποτέλεσµα 
να παρατηρείται έλλειψη ισορροπίας µεταξύ, αφενός, του αποθέµατός του και, αφετέρου, του 
διαθέσιµου φυσικού και πολιτιστικού προϊόντος.  

Η αναβίωση παλαιότερων τοπικών δραστηριοτήτων και η ανάδειξη στοιχείων της 
τοπικής κουλτούρας έχει γίνει µέληµα τόσο των φορέων όσο και του τοπικού 
πληθυσµού και αναδείχθηκε στην ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δηµιουργία πόλων έλξης επισκεπτών στην ενδοχώρα, καθώς 
και η προστασία και προβολή συλλογών, κειµηλίων ιδιαίτερης αξίας. 

Προτεραιότητα θα δοθεί: 

• στη δηµιουργία µουσείων, τα οποία θα είναι στοχευµένα σ’ ένα θέµα (αγροτικό 
προϊόν ή είδος που σχετίζεται µε τη λαϊκή τέχνη, την ιστορία ή τον πολιτισµό), 

• στον εκσυγχρονισµό – επέκταση υφιστάµενων µουσείων  

• στη δηµιουργία κέντρων ανάδειξης της ιστορίας, του πολιτισµού, των διατροφικών 
προτύπων της περιοχής.  

• στη γειτνίαση των χώρων αυτών µε υποδοµές διανυκτέρευσης, επισκέψιµους 
χώρους, περιοχές ειδικού ιστορικού ενδιαφέροντος ή περιοχές, οι οποίες είναι 
ενταγµένες σε θεµατικές διαδροµές, καθώς και µε περιοχές στις οποίες διενεργούνται 
σηµαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% και µέγιστο προϋπολογισµό 300.000€. Το ποσό είναι πλέον 

ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. Η δράση δεν µπορεί να αφορά 

επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στον δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά 

και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 

% ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Υποµέτρου 33,33% ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % ∆.∆. δράσης προς ∆.∆. Μέτρου 1,74% 

• Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος: 

Η ΠΠ διαθέτει πλούσια φυσική κληρονοµιά, και µέσω παρεµβάσεων ανάδειξης και 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος η στόχευση είναι η αύξηση της επισκεψιµότητας 
στην περιοχή, στην κατεύθυνση του οικοτουρισµού και των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, 
µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του επιπέδου ευηµερίας 

Έτσι η εφαρµογή της δράσης συµβάλλει στην: 

• Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχής 

• Ανάδειξη περιβαλλοντικών - πολιτισµικών στοιχείων της περιοχής 

• ∆ιατήρηση κοινωνικής συνοχής 

Όλα τα παραπάνω εναρµονίζονται µε τους στρατηγικούς στόχους του προγράµµατος αφού η 
βαρύτητα της ∆ράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους: 
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας  
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(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθµιση του Περιβάλλοντος 
(ΣΣ3) Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας της περιοχής και η ενίσχυση της οργάνωσης 
και διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης 

 (ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης 

 

• Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της 

SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράµµατος: 

Σε όλη την ΠΠ. και ιδιαίτερα στα Τ∆ που ενσωµατώνουν πολιτιστικό απόθεµα προς 
αξιοποίηση, ήτοι στα Τ.∆ των ∆ήµων Παγγαίου, Ελευθερών, Ελευθερούπολης, Πιερέων, 
Φιλίππων καθώς και στο Τ.∆ Λεύκη του Ο.Τ.Α Καβάλας. 

• ∆ικαιούχοι: 

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. 

• Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου: 

Η συγκεκριµένη δράση µπορεί να συνδεθεί µε τις δράσεις: L311.1, L311.2, L311.5, L313
-
1, 

L321.3, L322.1, L322.2. 

• Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του: 

∆εν υφίσταται 

• Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία: 

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 8 φορείς συνολικού προϋπολογισµού 0,45εκ€ 

• Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών): 

Μία (1) παρέµβαση µέσου αιτούµενου Προϋπολογισµού 100.000€. 

 

 



 

Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ. 73 

 

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 (συγκριτικός πίνακας Αρχικής και Αναµορφωµένης πρότασης) 

 

Κωδ. 
Υποµέτρου  

Τίτλος ∆ράσης ∆ηµ. ∆απάνη 
δράσης 
αρχικής 
πρότασης 

∆ηµ. ∆απάνη 
δράσης 
αναµορφω 
µένης 
πρότασης 

% 
µεταβολής 
∆ηµ. 
∆απάνης 
δράσης  

Αριθµός 
παρεµβάσεω
ν (δείκτης 
εκροών) 
αρχικής 
πρότασης 

Αριθµός 
παρεµβάσεων 
(δείκτης 
εκροών) 
αναµορφωµέν
ης πρότασης 

% 
µεταβολής 
δείκτη 
εκροών 
δράσης 

L123α Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών προϊόντων,   1.800.000 € 700.000 € -61,11% 12 5 -58,33% 

L123 L123β  Αύξηση της αξίας των 
δασοκοµικών προϊόντων (ένταση 
χρηµατοδότησης) <200.000 300.000 € 0,00 € -100,00% 2 0 -100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 123 2.100.000 € 700.000 € -66,67% 14 5 -64,29% 

L311-1 Iδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας 
υποδοµών διανυκτέρευσης 1.200.000 € 480.000 € -60,00% 5 2 -60,00% 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και 
αναψυχής. 600.000 € 180.000 € -70,00% 5 2 -60,00% 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων 
αγροκτηµάτων. 600.000 € 360.000 € -40,00% 2 1 -50,00% 

L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές 
µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας) 300.000 € 0 € -100,00% 5 0 -100,00% 

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών 
µονάδων  500.000 € 180.000 € -64,00% 5 2 -60,00% 

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 600.000 € 120.000 € -80,00% 5 2 -60,00% 

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής 
ειδών διατροφής µετά την α΄ 
µεταποίηση 500.000 € 180.000 € -64,00% 5 2 -60,00% 

L311 

L311-8 Βελτίωση υποδοµής 
επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 
δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, 
γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια 
κατανάλωση. 100.000 € 90.000 € -10,00% 2 3 50,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 311 4.400.000 € 1.590.000 € -63,86% 34 14 -58,82% 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί  Βιοτεχνικών µονάδων  1.000.000 € 360.000 € -64,00% 10 3 -70,00% 

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί Επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών  1.000.000 € 180.000 € -82,00% 10 3 -70,00% 

L312 

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί  επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την 
α΄ µεταποίηση  1.000.000 € 270.000 € -73,00% 10 3 -70,00% 
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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 ίδια κατανάλωση. 200.000 € 90.000 € -55,00% 4 3 -25,00% 

L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 300.000 € 50.000 € -83,33% 2 1 -50,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 312 3.500.000 € 950.000 € -72,86% 36 13 -63,89% 

L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός 
τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία -περίπτερα 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης) 200.000 € 100.000 € -50,00% 2 1 -50,00% 

L313-2 Σήµανση αξιοθέατων, 
µνηµείων, κ.λπ. 100.000 € 100.000 € 0,00% 1 1 0,00% 

L313-3 Ποδηλατικές διαδροµές σε 
περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 100.000 € 95.000 € -5,00% 1 2 100,00% 

L313-4 Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών 200.000 € 65.000 € -67,50% 1 2 100,00% 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί Μικρής δυναµικότητας 
υποδοµές διανυκτέρευσης. 2.100.000 € 900.000 € -57,14% 7 3 -57,14% 

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί Χώρων εστίασης και 
αναψυχής. 800.000 € 270.000 € -66,25% 10 3 -70,00% 

L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί 
γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης 
και προώθησης αγροτικού τουρισµού 200.000 € 0 € -100,00% 4 0 -100,00% 

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) 500.000 € 200.000 € -60,00% 5 2 -60,00% 

L313 

L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων(που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 
σκοπό την ίδια κατανάλωση. 200.000 € 90.000 € -55,00% 5 3 -40,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 313 4.400.000 € 1.820.000 € -58,64% 36 17 -52,78% 

L321-1 Έργα υποδοµής µικρής 
κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, 
έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, 
µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις). 600.000 € 200.000 € -66,67% 2 1 -50,00% 

L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 100.000 € 100.000 € 0,00% 2 1 -50,00% 

L321 

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  300.000 € 90.000 € -70,00% 6 4 -33,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 321 1.000.000 € 390.000 € -61,00% 10 6 -40,00% 
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L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση 
υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-
πεζοδροµήσεις, φωτισµός, κλπ) 500.000 € 0 € -100,00% 1 0 -100,00% 

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για 
κοινωφελή χρήση 200.000 € 0 € -100,00% 2 0 -100,00% 

L322 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών 
όψεων κτισµάτων  200.000 € 0 € -100,00% 10 0 -100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 322 900.000 € 0 € -100,00% 13 0 -100,00% 

L323-1 ∆ιατήρηση, 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. 200.000 € 100.000 € -50,00% 2 1 -50,00% 

L323-2α ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ 
παραγωγική δραστηριότητα (όπως 
βρύσες,γεφύρια) 100.000 € 50.000 € -50,00% 2 1 -50,00% 

L323-2β ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση πολιτιστικών 
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) 0 € 50.000 €   0 1   

L323-3 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου 
(όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθµισµένων περιοχών, 
δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη). 100.000 € 0 € -100,00% 2 0 -100,00% 

L323 

L323-4 Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα 
κτίρια για τη µετατροπή τους  σε 
µουσεία-συλλογές-εκθετήρια που 
σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική 
/πολιτιστική κληρονοµιά  200.000 € 100.000 € -50,00% 4 1 -75,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 323 600.000 € 300.000 € -50,00% 10 4 -60,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 16.900.000 € 5.750.000 € -65,98% 153 59 -61,44% 

 

Φύλλο εργασίας του 
Microsoft Excel

 

 

 

 

 

 

 



 

Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ. 76 

 

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139 

ΙΙ. ΜΕΤΡΟ 421: ∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Το Μέτρο 421 του Τοπικού Προγράµµατος µε τίτλο ∆ιατοπική και ∆ιεθνική Συνεργασία 
διακρίνεται σε δύο (2) Υποµέτρα: 

1) ∆ιατοπική συνεργασία (421α) 

2) ∆ιεθνική (διακρατική) συνεργασία (421β) 

 

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  4 2 1 α  

ΜΕΤΡΟ: ∆ιατοπική και ∆ιεθνική Συνεργασία  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 421 

  

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

∆ιατοπική Συνεργασία 421α 

 

• ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Όσον αφορά στην αναγνωρισιµότητα της ΠΠ, το στίγµα της είναι επί τους παρόντος ελάχιστα 
ορατό προς τα έξω, γεγονός που συνδέεται λιγότερο µε την γεωγραφική της διάσταση και 
περισσότερο µε την έλλειψη προβολής των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της.  

Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των βασικών 
επιδιώξεων της ΚΠ Leader, οι οποίες έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, η συνολική προσέγγιση του τοπικού προγράµµατος καθώς 
και των σχεδίων συνεργασίας, αναπτύσσονται στην λογική συνεισφοράς στην επίτευξη του 
παραπάνω στόχου. 

Η ανάλυση των στρατηγικών στόχων του τοπικού προγράµµατος που προηγήθηκε, συνιστά 
την αειφόρο ανάπτυξη της ΠΠ µέσω της ορθολογικής αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων 
και της ανάδειξης των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, ώστε να καταστεί η περιοχή ένας 
ελκυστικός χώρος διαβίωσης και εργασίας.  

Η ενίσχυση της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης, µέσω της τεχνικής στήριξης, της συνεργασίας και 
δικτύωσης περιοχών, φορέων και κλάδων δε διαµορφώνει µόνο το πλαίσιο της 
ολοκληρωµένης προσέγγισης στην τοπική ανάπτυξη και τη διαµόρφωση Στρατηγικής 
επίτευξης της, αλλά αποτελεί στην ουσία αρχές Τοπικής ∆ιακυβέρνησης (Επιχειρησιακές 
αρχές µεθόδου LEADER) δεδοµένου ότι αυτές διαµορφώνουν κατευθύνσεις ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. 

Η παραπάνω έννοια, εµπεριέχει στοιχεία ενεργοποιηµένων, ευέλικτων και ανεκτικών στη 
διαφορετικότητα τοπικών κοινωνιών µε δυναµική τοπική ταυτότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
πολύ σηµαντική η συµβολή των διατοπικών, διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών 
που ενισχύουν τον βαθµό εξωστρέφειας των κοινωνιών, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
καινοτόµων προσεγγίσεων µέσω της ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και 
συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

Οι διατοµεακές και διακλαδικές συνεργασίες και δικτυώσεις θεωρούνται πλέον ως ισχυροί 
παράγοντες περιφερειακής ανάπτυξης και οικονοµικής άνθησης. Είναι πλέον ευρέως 
αποδεκτό ότι ο περίπλοκος χαρακτήρας της αειφόρου ανάπτυξης, ο σηµαντικός του ρόλος 
στην ευηµερία της πλειονότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών και η µεγάλη ποικιλία των 
εµπλεκόµενων συντελεστών, θέτουν ως κεντρική συνιστώσα δράσης τις συµπράξεις σε όλα 
τα επίπεδα. 

Σε αυτό το πλαίσιο η υλοποίηση της διατοπικής συνεργασίας επιδιώκει: 
� Την ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη 

τοµέων, κλάδων, αξιοποίηση πόρων, διευκόλυνση προϊόντων και Υπηρεσιών, 

� την ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών 
 
Συνεργασίες µπορούν να αναπτυχθούν µεταξύ: α) Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του ΠΑΑ, β) 
µιας τουλάχιστον ΟΤ∆ του Άξονα 4 του ΠΑΑ και φορέων άλλων αγροτικών περιοχών, οι 
οποίοι είναι αναπτυξιακοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο σε θέµατα 
αγροτικής ανάπτυξης και είναι οργανωµένοι βάσει τοπικής εταιρικής σχέσης. 
Για την εφαρµογή σχεδίου συνεργασίας ορίζεται συντονιστής Φορέας, ο οποίος υποχρεωτικά 
αποτελεί ΟΤ∆ που έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 
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Επιλέξιµες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν την 
προετοιµασία του σχεδίου και την υλοποίηση της κοινής ενέργειας, οι οποίες υλοποιούνται 
στο πλαίσιο Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του Άξονα 4. ∆απάνες προπαρασκευαστικών 
ενεργειών µπορούν να δικαιολογηθούν για τους Φορείς όλων των περιοχών που εµπλέκονται 
στην υλοποίηση του σχεδίου. 
Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%. 
Στο πλαίσιο του Υποµέτρου προτείνεται να υλοποιηθεί ένα Σχέδιο ∆ιατοπικής – 
∆ιαπεριφερειακής συνεργασίας : 

1. “ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ”, αφορά στην ανάδειξη και προβολή των τοπικών 
προϊόντων των Αγροτικών περιοχών. 

Το παραπάνω σχέδιο είναι ενδεικτικό και οριστικοποιηθεί µετά από σχετική έγκριση της ΕΥ∆ 
LEADER του ΠΑΑ. 
Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 

 

• ∆ικαιούχοι: 

ΟΤ∆ και φορείς που εξυπηρετούν συµφέροντα του ∆ηµοσίου ή συλλογικά συµφέροντα του 
ιδιωτικού τοµέα και οι οποίοι: α) εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης 
των τοπικών προγραµµάτων προσέγγισης LEADER και β) από το καταστατικό τους 
προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόµενων ενεργειών. 

 

 

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  4 2 1 β  

ΜΕΤΡΟ: ∆ιατοπική και ∆ιεθνική Συνεργασία  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 421 

  

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

∆ιακρατική συνεργασία 421β 

• ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Σε συνέχεια της ανάλυσης στο υποµέτρο ∆ιατοπική Συνεργασία 421α προκύπτει 
αναγκαιότητα για ανάπτυξη δράσεων διακρατικής συνεργασίας που θα εξυπηρετήσουν 
ανάλογα τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού προγράµµατος. 

Συνεργασίες µπορούν να αναπτυχθούν µεταξύ: α) Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του ΠΑΑ, β) 
Μιας τουλάχιστον ΟΤ∆ του Άξονα 4 του ΠΑΑ και φορέων άλλων αγροτικών περιοχών, οι 
οποίοι είναι αναπτυξιακοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο σε θέµατα 
αγροτικής ανάπτυξης και είναι οργανωµένοι βάσει τοπικής εταιρικής σχέσης. 
Για την εφαρµογή σχεδίου συνεργασίας ορίζεται συντονιστής Φορέας, ο οποίος υποχρεωτικά 
αποτελεί ΟΤ∆ που έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Παράλληλα, σε επίπεδο 
χώρας, ορίζεται εθνικός συντονιστής. 
Επιλέξιµες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν την 
προετοιµασία του σχεδίου και την υλοποίηση της κοινής ενέργειας, οι οποίες υλοποιούνται 
στο πλαίσιο Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του Άξονα 4. ∆απάνες προπαρασκευαστικών 
ενεργειών µπορούν να δικαιολογηθούν για τους Φορείς όλων των περιοχών που εµπλέκονται 
στην υλοποίηση του σχεδίου. 
Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%. 
Στο πλαίσιο του Υποµέτρου προτείνεται να υλοποιηθούν δύο Σχέδια ∆ιακρατικής 
συνεργασίας : 

1. «Προβολή των Μεσαιωνικών Κάστρων», αφορά στην ανάδειξη και προβολή των 
Μεσαιωνικών κτισµάτων Άµυνας και κατοικίας, δηλαδή των Κάστρων του Ελλαδικού 
και ευρύτερα του Ευρωπαϊκού Χώρου.  
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2. «∆ικτύωση Οινολογικών περιοχών – Ροδόπη χωρίς σύνορα», συνεχιζόµενο 
σχέδιο. 

Το παραπάνω σχέδια είναι ενδεικτικά και οριστικοποιηθούν µετά από σχετική έγκριση της 
ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 

 

• ∆ικαιούχοι: 

ΟΤ∆ και φορείς που εξυπηρετούν συµφέροντα του ∆ηµοσίου ή συλλογικά συµφέροντα του 
ιδιωτικού τοµέα και οι οποίοι: α) εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης 
των τοπικών προγραµµάτων προσέγγισης LEADER και β) από το καταστατικό τους 
προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόµενων ενεργειών. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 4.2.1 

 

Τίτλος σχεδίου ∆ηµόσια ∆απάνη

σχεδίου αρχικής

πρότασης

∆ηµόσια ∆απάνη

σχεδίου 

αναµορφωµένης  

πρότασης

“Γαστρονοµική Εγνατία” 80.000 € 40.000 €

«Κοινωνικός Τουρισµός και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 80.000 € 0 €

«∆ιεθνής Αναγνώριση Αγροτουριστικού Επαγγέλµατος στην Ελλάδα 

– Πανελλήνιο ∆ιεθνές Σήµα Ποιότητας Αγροτουριστικών 

Επιχειρήσεων» 40.000 € 0 €

ΣΥΝΟΛΟ Α 200.000 € 40.000 €

∆ικτύωση Οινολογικών περιοχών - Ροδόπη χωρίς σύνορα», Συνεχιζόµενο

Σχέδιο 80.000 € 30.000 €

“Προβολή των Μεσαιωνικών Κάστρων” 40.000 € 30.000 €

«Το πολιτιστικό απόθεµα των γεωργικών προϊόντων της Γηραιάς Ηπείρου»

ενδεικτικός υπότιτλος: «Οι καρποί της ευρωπαϊκής γης χαράζουν τη πορεία

του πολιτισµού της και οδηγούν την ιστορία της» 80.000 € 0 €

ΣΥΝΟΛΟ Β 200.000 € 60.000 €

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 400.000 € 100.000 €

Α. ∆ιατοπικά 

Β. ∆ιεθνικά
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III ΜΕΤΡΟ 431: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  

• Λογική της Παρέµβασης 

Το µέτρο αφορά στη στήριξη της λειτουργίας της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης που αναλαµβάνει 
την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος Leader στην ΠΠ, συµβάλλοντας έτσι στην τοπική 
ανάπτυξη µέσω της «εκ των κάτω προς τα πάνω» (bottom – up) διαδικασίας.  

Η λογική της παρέµβασης εστιάζεται σε δύο συνιστώσες  
Η µια είναι ότι στο πλαίσιο του προτεινόµενου Τοπικού Προγράµµατος LEADER, η ΟΤ∆ 
αναλαµβάνει, όχι µόνο να διαχειριστεί και να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραµµα, αλλά να 
προωθήσει και να εδραιώσει µία νέα αντίληψη για την οργάνωση της περιοχής, να 
προωθήσει και να εφαρµόσει νέα µέτρα πολιτικής στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης Φορέων 
τοµέων και έργων που διαµορφώνουν το πλαίσιο της Τοπικής εταιρικής σχέσης για την 
διοίκηση και υλοποίηση του τοπικού Προγράµµατος. 
. Σε αυτό το πλαίσιο η ΟΤ∆ είναι υποχρεωµένη να διαθέτει ισχυρό υπηρεσιακό πυρήνα και 
αποτελεσµατικό επίπεδο λήψης αποφάσεων, ώστε να µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά και 
µακροπρόθεσµα στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, 
περιλαµβάνονται ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες, µε στόχο τη στήριξη των φορέων 
σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Ο.Τ.∆. Συγκεκριµένα, 
περιλαµβάνει δαπάνες για τη στελέχωση, τις µετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα, τον 
εξοπλισµό και τη µηχανοργάνωση της Οµάδας. 
Η δεύτερη συνιστώσα της παρέµβασης είναι ότι εκτός από την Τεχνική στήριξη για την 
υλοποίηση του Τοπικού Προγράµµατος, η συνεχής διαδικασία διαβουλεύσεων µε Φορείς και 
Τοπικό Πληθυσµό, και κυρίως µε τους εταίρους του επιπέδου Λήψης αποφάσεων που 
κατοχυρώνουν το σύνολο των τοπικών φορέων, που άπτονται της τοπικής αναπτυξιακής 
∆ιαδικασίας και της κοινωνίας των πολιτών της Π.Π. ενισχύει την ∆ιαδικασία Σχεδιασµού και 
Υλοποίησης της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης και συµβάλει αποφασιστικά στην 
εξυπηρέτηση της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, 
Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί µε την διοργάνωση διαδοχικών ηµερίδων στα Τ∆ της ΠΠ, σε 
µια προσπάθεια διάχυσης της Φιλοσοφίας Leader στον τοπικό πληθυσµό, παράλληλα µε την 
ενηµέρωση υποψήφιων επενδυτών για την υλοποίηση του προγράµµατος.  

Επίσης, για την καλύτερη υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος απαιτούνται υποστηρικτικές 
ενέργειες, όπως η αναβάθµιση δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού που εµπλέκεται στην 
εφαρµογή και διαχείριση. Η εξειδίκευση των προτεινόµενων δράσεων έγινε µε γνώµονα τη 
µέγιστη διάδοση του τοπικού προγράµµατος και την εξασφάλιση της διαφάνειας στην 
υλοποίησή του, µέσα από ευρεία ενηµέρωση και πληροφόρηση του τοπικού πληθυσµού, σε 
όλη τη διάρκεια εφαρµογής του.  

� Το Μέτρο 431 αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του προγράµµατος και 
αντιπροσωπεύει το 20% της ∆.∆. των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 41 του 
άξονα 4 του ΠΑΑ) και εξυπηρετεί απόλυτα το Στρατηγικό Στόχο 6 : Ενίσχυση και 
Στήριξη της Τοπικής ∆ιακυβέρνησης που επιτυγχάνεται µε την συνεχή Στήριξη 
Φορέων και Πληθυσµού καθώς και η συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή 
εµπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων (ανθρώπινων, φυσικών, 
οικονοµικών κ.λπ.), 

Αναλυτικότερα, το Μέτρο απαρτίζεται από δύο υποµέτρα: 

Υποµέτρο 431α: «∆απάνες λειτουργίας της Ο.Τ.∆.» . ∆ικαιούχοι του υποµέτρου είναι οι 
ΟΤ∆ που υλοποιούν τοπικά προγράµµατα προσέγγισης LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 
του ΠΑΑ. 

Υποµέτρο 431β: «Ποιότητα ζωής – Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση». ∆ικαιούχοι 
του υποµέτρου είναι οι ΟΤ∆ που υλοποιούν τοπικά προγράµµατα προσέγγισης LEADER στο 
πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Αναλυτικά, η φιλοσοφία του κάθε υποµέτρου και της κάθε δράσης παρουσιάζεται στα 
αντίστοιχα τεχνικά δελτία.  
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• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.150.000,00 € 1.150.000,00 € 0,00 € 

Ποσοστό σε σχέση µε τη ∆.∆. του µέτρου 41 20% 

 

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  4 3 1 α  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 431α 

 
1. Οι απαιτούµενες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν προκειµένου να ξεκινήσει η 
εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος 
 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας συστήθηκε το 1992 και η ίδρυση της τότε υπαγορεύθηκε  τότε απο 
την ανάγκη υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER. Η εταιρεία σήµερα είναι 
εγκατεστηµένη στην πόλη της Καβάλας επί της οδού Ύδρας 10 σε ενοικιαζόµενα γραφείο 
350τ.µ., µε πλήρη εξοπλισµό γραφείου και µηχανοργάνωσης,. Έχει πιστοποιηθεί µε ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001:2000 (για «Σύνταξη µελετών, διενέργεια διαγωνισµών, ∆ιαχείριση Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων, Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών ». 

Στα δεκαεπτά χρόνια λειτουργίας της έχει υλοποιήσει πλήθος παρεµβάσεων στην περιοχή, 
στους τοµείς της αγροτικής ανάπτυξης, της υποστήριξης τοπικών φορέων και πληθυσµού, 
στο περιβάλλον και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.  

∆ιαθέτει προσωπικό µε πολυετή εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων 
και η σχέση εργασίας του, είναι συµβάσεις εργασίας και συµβάσεις έργου.  

Υλοποίησε µε επιτυχία τις Κ.Π LEADER I, Κ.Π. LEADER II και LEADER+ στην Αγροτική 
περιοχή του Νοµού Καβάλας και την Θάσο και διαθέτει την τεχνογνωσία και την ετοιµότητα 
για τη σωστή εφαρµογή του νέου προγράµµατος.  

Για την έναρξη υλοποίησης του τοπικού προγράµµατος Leader δεν απαιτείται να γίνει καµία 
άµεση ενέργεια, καθώς η ΟΤ∆ διαθέτει ήδη: 

� Όλο το στελεχιακό δυναµικό 
� Κτίρια για την εγκατάστασή της 
� Πλήρη µηχανολογικό εξοπλισµό 
� Έχει συγκροτηθεί η Ε∆Π σε σώµα και  
� ∆ιαθέτει την εµπειρία για να προβεί στις άµεσες ενέργειες έναρξης του προγράµµατος 

(ενηµερωτικός οδηγός, κριτήρια αξιολόγησης, φάκελος υποψηφιότητας, προκήρυξη 
τοπικού προγράµµατος κλπ). 

Στα πλαίσια της αναµόρφωσης του τελικού προγράµµατος και στο ύψος του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού  προσαρµόζονται η  απαιτούµενη στελεχιακή υποδοµή και οι λοιπές 
δαπάνες ως ακολούθως: 

 
1. Απαιτούµενη στελεχιακή δοµή 

Για την υλοποίηση του προτεινόµενου σχεδίου, η απαραίτητη στελεχιακή δοµή της ΟΤ∆, 
καθώς και οι αρµοδιότητες ανά ειδικότητα, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Η 
αναφερόµενη στελεχιακή υποδοµή είναι ενδεικτική. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

∆ιευθυντής 1 ∆ιευθυντής µε επιµερισµό απασχόλησης 50% 

Συντονιστής/ Πολ. Μηχανικός 1 
Συντονισµός Προγράµµατος- Παρακολούθηση, 
πιστοποίηση και παραλαβή έργων, ενηµέρωση –
πληροφόρηση, σύνταξη δελτίων παρακολούθησης µε 
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επιµερισµό απασχόλησης 100% 

Γεωτεχνικός 1 
Παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή έργων, 
ενηµέρωση – πληροφόρηση, σύνταξη δελτίων 
παρακολούθησης µε επιµερισµό απασχόλησης 100% 

Οικονοµολόγοι 1 

Λογιστήριο, πληρωµές, οικ. διαχείριση και παρακολούθηση 
προγράµµατος, έλεγχος δικαιολογητικών πιστοποίησης, 
σύνταξη δελτίων παρακολούθησης, ενηµέρωση –
πληροφόρηση µε επιµερισµό απασχόλησης 100% 

Υπεύθυνος Μηχανογράφησης 1 
∆ιαχείριση όλων των software και πληροφοριακών 
συστηµάτων για την ∆ιαχείριση του Προγράµµατος µε 
επιµερισµό απασχόλησης 50% 

Γραµµατεία 1 
Γραµµατειακή υποστήριξη, αρχείο αλληλογραφίας, 
τηλεφωνικό κέντρο, αποφάσεις διοίκησης µε επιµερισµό 
απασχόλησης 100% 

 

Σε κάθε δε περίπτωση η στελεχιακή δοµή  καλύπτει πλέον των 3 ατόµων µε συµβάσεις 
εργασίας που είναι το ελάχιστο της απαίτησης υλοποίησης, ενώ ανάλογα µε την φύση 
υλοποίησης των επιµέρους δράσεων µπορεί κατά καιρούς να αυξηθεί για την ορθολογική 
υλοποίηση του προγράµµατος. 

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.  

 

Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

Προσωπικό 940.000,00 940.000,00 

Λειτουργικά έξοδα 90.000,00 90.000,00 

Μετακινήσεις 40.000,00 40.000,00 

Μηχανοργάνωση – εξοπλισµός 20.000,00 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.090.000,00 1.090.000,00 

 

Ποσοστό υποµέτρου σε σχέση µε το 
µέτρο 41 

 18,96% 

 

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  4 3 1 β  

 

• ΥΠΟΜΕΤΡΟ • ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Απόκτηση ∆εξιοτήτων και εµψύχωση στην ΠΠ. 431β 

1.Περιεχόµενο  

Το υποµέτρο αποτελείται από τρεις δράσεις: ενέργειες πληροφόρησης, διοργάνωση 
εκδηλώσεων προβολής και ενέργειες επιµόρφωσης ατόµων µε ηγετικό ρόλο. Συγκεκριµένα: 

2. Ενέργειες πληροφόρησης 
� Έντυπο υλικό ενηµέρωσης - πληροφόρησης 
� Ενηµερωτικό υλικό προκήρυξης 
� Ενηµέρωση ιστοσελίδας. 
� ∆ηµοσιεύσεις – καταχωρήσεις 
� Έκδοση αποτελεσµάτων προγράµµατος.  
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� Παραγωγή διαφηµιστικού υλικού προβολής 

3. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

� Ενηµερωτικές συναντήσεις-  
� ∆ιοργάνωση συνεδρίων 
� Ηµερίδες και έκθεση προβολής αποτελεσµάτων 

4. Ενέργειες επιµόρφωσης ατόµων µε ηγετικό ρόλο 

Συµµετοχή και οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων. 

2. Σκοπιµότητα σε σχέση µε τις ανάγκες του Τοπικού Πληθυσµού. 

Με την υλοποίηση των δράσεων του υποµέτρου επιδιώκεται: 
� Η εκπόνηση δύο µελετών, για την υποστήριξη των δράσεων του προγράµµατος. 
� Η προβολή του προγράµµατος και η πληροφόρηση του τοπικού πληθυσµού 
� Η διάχυση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος και η προβολή καλών 

πρακτικών. 
� Η επιµόρφωση στελεχών της ΟΤ∆ για την καλύτερη εφαρµογή του τοπικού 

προγράµµατος. 

3. Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
� Η ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού για τους στόχους του προγράµµατος, τις 

διαδικασίες εφαρµογής, τις επιλέξιµες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ  
� Η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και κατοίκων της περιοχής για την ανάληψη 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
� Η ευαισθητοποίηση -ενηµέρωση – πληροφόρηση του τοπικού πληθυσµού 
� Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων των ηγετικών στελεχών. 
� Η προβολή και διάχυση των αποτελεσµάτων και των ορθών πρακτικών της 

προσέγγισης Leader. 
2. Ωφελούµενοι: Το σύνολο του πληθυσµού της Π.Π. 

 
• Χρηµατοδοτικά Στοιχεία Υποµέτρου 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

Ενέργειες πληροφόρησης 30.000,00 30.000,00 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 
προβολής 

25.000,00 25.000,00 

Ενέργειες επιµόρφωσης 
ατόµων µε ηγετικό ρόλο 

5.000,00 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 60.000,00 

Ποσοστό υποµέτρου σε 
σχέση µε το µέτρο 41 

 1,04% 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 431β-1) 

ΤΙΤΛΟΣ: Ενέργειες πληροφόρησης 

1. Περιεχόµενο 

Οι ενέργειες που προβλέπεται να υλοποιηθούν µέσω της δράσης είναι: 

Έκδοση έντυπου υλικού: 

� Έντυπο υλικό ενηµέρωσης για τους στόχους, την ΠΠ, τις δράσεις του 
προγράµµατος κλπ  

� Φυλλάδιο µε πληροφορίες για τα ενταγµένα έργα και την προσέγγιση Leader στο 
σύνολό της  

� Ενηµερωτικό οδηγό προκήρυξης για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων 
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� Έκδοση παρουσίασης των αποτελεσµάτων του τοπικού προγράµµατος Leader.  

∆ηµιουργία ιστοσελίδας: 

� ∆ηµιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα της ΟΤ∆, που θα αφορά στο τοπικό 
πρόγραµµα, µε συνδέσεις στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, και συνεχή ενηµέρωσή της.  

∆ηµοσιεύσεις – καταχωρήσεις: 

� Προβολή του προγράµµατος µέσω του τοπικού τύπου 
� ∆ηµοσιεύσεις καινοτόµων δράσεων και καλών πρακτικών του προγράµµατος σε 

εξειδικευµένα περιοδικά  

Παραγωγή διαφηµιστικού υλικού προβολή 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

2.Σκοπιµότητα 

Σκοπός της δράσης είναι η διάδοση του τοπικού προγράµµατος και η συνεχής 
ενηµέρωση – πληροφόρηση των κατοίκων και φορέων της περιοχής, για το 
πρόγραµµα, τις διαδικασίες εφαρµογής του, τα αποτελέσµατά του κλπ., καθώς και η 
διαφάνεια στην υλοποίησή του. 

3.Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Οι ενέργειες πληροφόρησης και ενηµέρωσης αναµένεται να συµβάλλουν στην επιτυχή 
εφαρµογή του προγράµµατος αφού, µέσα από διαφανείς διαδικασίες θα εξασφάλισαν στους 
κατοίκους της Ενδοχώρας το δικαίωµα της ενεργούς συµµετοχής στην υλοποίηση των 
µέτρων και των δράσεων του προγράµµατος. Παράλληλα θα ενηµερωθεί το κοινό της 
περιοχής για το ρόλο που διαδραµατίζει ο Άξονας 4 Προσέγγιση Leader ενώ ακόµη θα 
προβληθούν τόσο τα έργα των επενδυτών που εντάχθηκαν, όσο και ο ρόλος της ΟΤ∆ στην 
τοπική και όχι µόνο κοινωνία. 

4. Ωφελούµενοι:  

Φορείς, τοµείς και κλάδοι του Παραγωγικού Συστήµατος (εν δυνάµει δικαιούχοι του τοπικού 
Προγράµµατος), νέων γυναικών και ειδικών οµάδων της κοινωνίας καθώς και το σύνολο του 
πληθυσµού της Π.Π. 

 

Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

30.000,00 € 30.000,00 €  

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 431β-2) 

ΤΙΤΛΟΣ: ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

 

1. Περιεχόµενο 

Η δράση αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του προγράµµατος, όπως: 

� Ενηµερωτικές συναντήσεις – ηµερίδες, κατά τη φάση δηµοσιοποίησης – 
προκηρύξεων του προγράµµατος. 

� Ηµερίδες εσωτερικής αξιολόγησης του προγράµµατος µε τη συµµετοχή της ΟΤ∆, των 
τελικών δικαιούχων και των φορέων της περιοχής.  

� Ηµερίδες για την ανάπτυξη της υπαίθρου και παρουσίασης των αποτελεσµάτων του 
τοπικού προγράµµατος. 

� Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου 
που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

2. Σκοπιµότητα 
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Στόχος των εκδηλώσεων είναι η προβολή του προγράµµατος και η ενηµέρωση των φορέων 
και κατοίκων της περιοχής, στη φάση της προκήρυξής του, κατά τη διάρκεια υλοποίησης, 
αλλά και µε την ολοκλήρωσή του. Αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και 
κατοίκων της περιοχής για την ανάληψη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και στη διάδοση 
των ορθών πρακτικών και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος  

3. Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Οι εκδηλώσεις προβολής αναµένεται να συµβάλλουν: 

� στην ενεργοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
� στην ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού, 
� στη διαφανή υλοποίηση του προγράµµατος, 

στην προβολή των αποτελεσµάτων του προγράµµατος και ιδιαίτερα των καλών πρακτικών. 

4. Ωφελούµενοι:  

Φορείς, τοµείς και κλάδοι του Παραγωγικού Συστήµατος (εν δυνάµει δικαιούχοι του τοπικού 
Προγράµµατος), νέων γυναικών και ειδικών οµάδων της κοινωνίας καθώς και το σύνολο του 
πληθυσµού της Π.Π. 

 

Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 431β-3) 

ΤΙΤΛΟΣ: Ενέργειες επιµόρφωσης ατόµων µε ηγετικό ρόλο 

1. Περιεχόµενο 

Ενέργειες επιµόρφωσης ατόµων µε ηγετικό ρόλο ενδεικτικά αφορούν σε: 

� Συµµετοχή ή οργάνωση σεµιναρίων (Στελέχη και Ε∆Π) σε γενικότερα αναπτυξιακά 
θέµατα ή θέµατα οργάνωσης διοίκησης κλπ. 

� Συµµετοχή ή οργάνωση σεµιναρίων (Στελέχη και Ε∆Π) σε εξειδικευµένα θέµατα για 
την υλοποίηση του άξονα 4, του εθνικού και κοινοτικού θεσµικού πλαισίου εφαρµογής 
της 4

ης
 προγραµµατικής περιόδου, του θεσµικού πλαισίου υλοποίησης των δηµοσίων 

έργων κλπ. 
� Την οργάνωση σεµιναρίων σε στελέχη των ΟΤΑ, των συνεταιρισµών και άλλων 

συλλογικών φορέων της ΠΠ, σε θέµατα ανάπτυξης της υπαίθρου αλλά και σε 
εξειδικευµένα θέµατα υλοποίησης του τοπικού προγράµµατος προκειµένου να 
αποτελέσουν «αντένες» ενηµέρωσης – πληροφόρησης του τοπικού πληθυσµού. 

Οι ενέργειες θα οριστικοποιηθούν σε µεταγενέστερη φάση και σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ 
LEADER του ΠΑΑ. 
Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

2. Σκοπιµότητα 

Η επιµόρφωση των στελεχών µε ηγετικό ρόλο, στοχεύει στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και 
επαγγελµατικών ικανοτήτων σε θέµατα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφαρµογής προγράµµατος, 
διοίκησης κλπ. Καθώς και µελών της Ε∆Π προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη 
αποτελεσµατικότητα και υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος και η καλύτερη συνεργασία 
των τοπικών φορέων µε την ΟΤ∆  

3. Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Μέσω της δράσης αυτής, αναµένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των µελών της Ε∆Π και του 
υπηρεσιακού πυρήνα της ΟΤ∆, σε θέµατα ανάπτυξης της υπαίθρου, οργάνωσης – διοίκησης, 
καθώς και η αφοµοίωση του γενικότερου θεσµικού πλαισίου της 4

ης
 προγραµµατικής 

περιόδου αλλά και του άξονα 4 του ΠΑΑ ειδικότερα, για τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα 
στην εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος αλλά και της σωστής εφαρµογής του. Επίσης 
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αναµένεται η µεγαλύτερη διάχυση της πληροφόρησης στους κατοίκους της περιοχής και 
ιδιαίτερα των αποµακρυσµένων οικισµών.  

4. Ωφελούµενοι:  

Οι άµεσα ωφελούµενοι είναι: 

� Τα ηγετικά στελέχη της Ο.Τ.∆, µέλη της Ε∆Π. και άλλων φορέων της περιοχής,οι 
κάτοικοι και φορείς της περιοχής εφαρµογής. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει 
την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Χρηµατοδοτικά Στοιχεία ∆ράσης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 

 

 

 

 

 

Τεκµηρίωση Μεταβολής του ποσοστού του Μέτρου 431 επί της  ∆ηµόσιας ∆απάνης 
του Μέτρου 41 Του Αναµορφωµένου Προγράµµατος. 

 

Σε σχέση µε την  αρχική πρόταση της ΟΤ∆,  η εγκεκριµένη ∆ηµόσια ∆απάνη   του συνολικού 
προγράµµατος, µειώνεται πλέον του 65%, µε άµεση επίδραση στο Μέτρο 431, και µε 
επακόλουθο να µειώνονται δραστικά οι Λειτουργικές ∆απάνες της ΟΤ∆. 

Η αρχική εποµένως πρόβλεψη λειτουργίας της ΟΤ∆ µε 9 στελέχη για την διαχείριση του 
προγράµµατος έως  το 2015, δεν µπορεί  να καλυφθεί εφόσον  ακόµη και η µεταβολή του 
ποσοστού του Μέτρου 431 από 15,98% της αρχικής πρότασης σε 20% της εγκεκριµένης  
είναι ικανή να στηρίξει το κόστος  6 στελεχών - ως Οµάδα Έργου-   εκ των οποίων 3 στελέχη 
µε 100% επιµερισµό στο εν λόγω πρόγραµµα και λοιπά 3 στελέχη µε επιµεριζόµενη αµοιβή 
έως 50%. Οι δε λοιπές Λειτουργικές ∆απάνες µπορούν να καλυφθούν ως επιµεριζόµενες µε 
λοιπά προγράµµατα που θα υλοποιήσει η εταιρεία και έχουν εκτιµηθεί στο ελάχιστο δυνατό 
κόστος.  

Ως εκ τούτου η µεταβολή του ποσοστού του Μέτρου 431 από 15,98% σε 20% είναι 
αναγκαστικού χαρακτήρα, εφόσον το συνολικό αιτούµενο κόστος είναι οριακό για την 
ορθολογική υλοποίηση του προγράµµατος. 

 

∆ηµόσια ∆απάνη

σχεδίου αρχικής

πρότασης

% επί της  

∆ηµόσιας 

∆απάνης του 

Μέτρου 4.1 της 

αρχικής πρότασης

∆ηµόσια ∆απάνη 

σχεδίου 

αναµορφωµένης  

πρότασης

% επί της  

∆ηµόσιας ∆απάνης 

του Μέτρου 4.1 της 

αναµορφωµένης 

πρότασης

∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 2.500.000 € 14,79% 1.090.000 € 18,96%

Απόκτηση ∆εξιοτήτων και εµψύχωση 

στην ΠΠ. 200.000 € 1,18% 60.000 € 1,04%

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.3.1 2.700.000 € 15,98% 1.150.000 € 20,00%

Υποµέτρο 4.3.1α

Υποµέτρο 4.3.1β
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ -  ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
Συνολικό 
Κόστος 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

Κοινοτική 
Συµµετοχή 

Εθνική 
Συµµετοχή 

Ιδιωτική 
Συµµετοχή 

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 1.400.000 € 700.000 € 560.000 € 140.000 € 700.000 € 

L123β Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων (ένταση χρηµατοδότησης) <200.000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 1.400.000 € 700.000 € 560.000 € 140.000 € 700.000 € 

L311-1 Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 800.000 € 480.000 € 384.000 € 96.000 € 320.000 € 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 300.000 € 180.000 € 144.000 € 36.000 € 120.000 € 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων. 600.000 € 360.000 € 288.000 € 72.000 € 240.000 € 

L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της 
υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 
τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  300.000 € 180.000 € 144.000 € 36.000 € 120.000 € 

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 200.000 € 120.000 € 96.000 € 24.000 € 80.000 € 

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής µετά 
την α΄ µεταποίηση 300.000 € 180.000 € 144.000 € 36.000 € 120.000 € 

L311-8 Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 150.000 € 90.000 € 72.000 € 18.000 € 60.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 2.650.000 € 1.590.000 € 1.272.000 € 318.000 € 1.060.000 € 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί  Βιοτεχνικών µονάδων  600.000 € 360.000 € 288.000 € 72.000 € 240.000 € 

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  300.000 € 180.000 € 144.000 € 36.000 € 120.000 € 

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  450.000 € 270.000 € 216.000 € 54.000 € 180.000 € 

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 150.000 € 90.000 € 72.000 € 18.000 € 60.000 € 

L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 83.333 € 50.000 € 40.000 € 10.000 € 33.333 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 1.583.333 € 950.000 € 760.000 € 190.000 € 633.333 € 

L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία -περίπτερα ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης) 100.000 € 100.000 € 80.000 € 20.000 € 0 € 
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L313-2 Σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λπ. 100.000 € 100.000 € 80.000 € 20.000 € 0 € 

L313-3 Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 95.000 € 95.000 € 76.000 € 19.000 € 0 € 

L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  92.856 € 65.000 € 52.000 € 13.000 € 27.856 € 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης. 1.500.000 € 900.000 € 720.000 € 180.000 € 600.000 € 

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί Χώρων εστίασης και αναψυχής. 450.000 € 270.000 € 216.000 € 54.000 € 180.000 € 

L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισµού 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

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) 333.333 € 200.000 € 160.000 € 40.000 € 133.333 € 

L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων(που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 150.000 € 90.000 € 72.000 € 18.000 € 60.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 2.821.189 € 1.820.000 € 1.456.000 € 364.000 € 1.001.189 € 

L321-1 Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα 
πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις). 200.000 € 200.000 € 160.000 € 40.000 € 0 € 

L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 100.000 € 100.000 € 80.000 € 20.000 € 0 € 

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  120.000 € 90.000 € 72.000 € 18.000 € 30.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 420.000 € 390.000 € 312.000 € 78.000 € 30.000 € 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

L323-1 ∆ιατήρηση, 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. 100.000 € 100.000 € 80.000 € 20.000 € 0 € 

L323-2α ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν 
είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες,γεφύρια) 50.000 € 50.000 € 40.000 € 10.000 € 0 € 

L323-2β ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών 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) 86.667 € 50.000 € 40.000 € 10.000 € 36.667 € 
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L323-3 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη). 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

L323-4 Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους  σε µουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη 
λαογραφική / αγροτική /πολιτιστική κληρονοµιά  100.000 € 100.000 € 80.000 € 20.000 € 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323 336.667 € 300.000 € 240.000 € 60.000 € 36.667 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 9.211.189 € 5.750.000 € 4.600.000 € 1.150.000 € 3.461.189 € 

421α ∆ιατοπική Συνεργασία 60.000 € 60.000 € 48.000 € 12.000 € 0 € 

421β ∆ιακρατική Συνεργασία 40.000 € 40.000 € 32.000 € 8.000 € 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 421 100.000 € 100.000 € 80.000 € 20.000 € 0 € 

431α ∆απάνες Λειτουργίας της Ο.Τ.∆.(ΕΩΣ 20% ΤΟΥ 41) 1.090.000 € 1.090.000 € 872.000 € 218.000 € 0 € 

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση (ΜΙΝ 1% ΤΟΥ 41) 60.000 € 60.000 € 48.000 € 12.000 € 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431 1.150.000 € 1.150.000 € 920.000 € 230.000 € 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10.461.189 € 7.000.000 € 5.600.000 € 1.400.000 € 3.461.189 € 

 

 

Φύλλο εργασίας του 
Microsoft Excel
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ και ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

 

∆ηµόσια 

∆απάνη 

αρχικής 

πρότασης

% επί της 

συνολικής 

∆ηµόσιας 

∆απάνης της 

αρχικής 

πρότασης

∆ηµόσια ∆απάνη 

αναµορφωµένης 

πρότασης

% επί της 

συνολικής  

∆ηµόσιας 

∆απάνης της 

αναµορφωµένης 

πρότασης

ΜΕΤΡΟ 41 16.900.000 € 84,50% 5.750.000 € 82,14%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 123 2.100.000 € 10,50% 700.000 € 10,00%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 311 4.400.000 € 22,00% 1.590.000 € 22,71%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 312 3.500.000 € 17,50% 950.000 € 13,57%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 313 4.400.000 € 22,00% 1.820.000 € 26,00%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 321 1.000.000 € 5,00% 390.000 € 5,57%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 322 900.000 € 4,50% 0 € 0,00%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 323 600.000 € 3,00% 300.000 € 4,29%

ΜΕΤΡΟ 421 400.000 € 2,00% 100.000 € 1,43%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421α 200.000 € 1,00% 60.000 € 0,86%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421β 200.000 € 1,00% 40.000 € 0,57%

ΜΕΤΡΟ 431 2.700.000 € 13,50% 1.150.000 € 16,43%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 431α 2.500.000 € 12,50% 1.090.000 € 15,57%

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 431β 200.000 € 1,00% 60.000 € 0,86%

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 20.000.000 € 7.000.000 €  

 

 

 

 

ΠΙΝΚΑΣ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 431α 

 

 

Σύνολο 

∆ηµόσιας 

∆απάνης 

µέτρου 431α

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.090.000 € 83.846 € 167.692 € 167.692 € 167.692 € 167.692 € 167.693 € 167.693 €

 

 


