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ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

 (3η Προκήρυξη)

…………………… ΕΕππίί γγηηςς ΦΦιιλλίίππππωωνν,, ΖΖεείίδδωωρροουυ ΝΝέέσσττοουυ,, ΠΠοολλυυδδώώρροουυ ΠΠααγγγγααίίοουυ
……………………....ΤΤοοππιικκήή ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηη

ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
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ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER
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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 Διευθυντής

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 Km2

 Συνολικά Χρηματοδοτικά Στοιχεία:

Συνολικό Κόστος:    11.873.038,47 €
Δημόσια Δαπάνη:  8.283.260,00 €
Κοινοτική Συμμετοχή: 7.869.097,00 €
Εθνική Συμμετοχή:   414.163,00 €
Ίδια Συμμετοχή: 3.589.778,47 €

 Τίτλος Προγράμματος:

…………………… ΕΕππίί γγηηςς ΦΦιιλλίίππππωωνν,, ΖΖεείίδδωωρροουυ ΝΝέέσσττοουυ,, ΠΠοολλυυδδώώρροουυ ΠΠααγγγγααίίοουυ
……………………....ΤΤοοππιικκήή ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηη

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: «Περιοχή παρέμβασης»

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ( Km2 ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

2001
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Τ.Κ ΧΑΛΚΕΡΟΥ 29,1 190 6,53
ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ.Κ  Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ 46,3 2301 49,70

Τ.Κ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 31 896 28,90

Τ.Κ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 10,3 761 73,88

Δ.Κ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 30,4 3295 108,39

Τ.Κ ΛΥΔΙΑΣ 10,1 832 82,38

Τ.Κ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 15,1 1697 112,38

Τ.Κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 29 135 4,66

Τ.Κ ΚΟΡΥΦΩΝ 15,9 76 4,78

Τ.Κ ΛΙΜΝΙΑΣ 42,6 372 8,73

Τ.Κ ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ 19,9 43 2,16

Τ.Κ ΖΥΓΟΥ 21,9 2101 95,94

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Τ.Κ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 12,7 619 48,74

Δ.Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ1 46,9 8004 170,66

Τ.Κ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 22,1 883 39,95

Τ.Κ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 18,1 1793 99,06

Τ.Κ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ 9,5 849 89,37

Τ.Κ ΠΕΡΝΗΣ 26,2 941 35,92

Τ.Κ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ 9 594 66,00

Τ.Κ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ 19,5 530 27,18

Τ.Κ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ 26,7 476 17,83

Τ.Κ ΓΕΡΟΝΤΑ 14,8 450 30,41

Τ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 11 429 39,00

Τ.Κ ΞΕΡΙΑ 22,5 503 22,36

Τ.Κ ΑΒΡΑΜΗΛΙΑΣ 8,5 48 5,65

ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣ/ΛΗΣ

Τ.Κ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 10,1 178 17,62

Δ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ1 49,2 6116 124,31

Τ.Κ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ 10,6 1073 101,23

Τ.Κ ΚΗΠΙΩΝ 21,2 657 30,99

Τ.Κ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 14,5 1122 77,38

Τ.Κ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ 24,3 1746 71,85

ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ

Τ.Κ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ 5,8 687 118,45

Δ.Κ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 35,4 2451 69,24

Τ.Κ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ 20,8 706 33,94ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 23,5 1607 68,38

Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 35,9 631 17,58

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΙΕΡΕΩΝ
Τ.Κ ΜΕΣΙΑΣ 9,3 412 44,30
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Δ.Κ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 15,3 2489 162,68

Τ.Κ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 20,2 1325 65,59

Τ.Κ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 24,5 1152 47,02

Τ.Κ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 6,6 314 47,58

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Τ.Κ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ 10,5 1003 95,52

Τ.Κ ΚΑΡΙΑΝΗΣ 33,8 985 29,14

Τ.Κ ΟΡΦΑΝΙΟΥ 14,5 774 53,38

Τ.Κ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 21,6 1302 60,28

Τ.Κ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 58,2 697 11,98

Τ.Κ ΓΑΛΗΨΟΥ 23,5 433 18,43

ΟΡΦΑΝΟΥ

Τ.Κ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 49,3 949 19,25

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.087,70 57.627 52,98

Πηγή : ΕΣΥΕ 2001

*Σημείωση : Στις Δημοτικές Κοινότητες 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 Κοινοτήτων, εφόσον τηρείται η σχετική
νομοθεσία σε κάθε περίπτωση.

 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 (Km2 )
1 GR 1120004 Στενά Νέστου 4,04
2 GR 1120005 Αισθητικό Δάσος Νέστου 49,34
3 GR 1150001 Δέλτα 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. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 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 Δυναμικού 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
Διακυβέρνησης δηλαδή της αλληλεπίδρασης Φορέων, Τομέων και έργων μέσω της κινητοποίησης του
Ενδογενούς Δυναμικού (ΕΔ).

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: Διατύπωση 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 Διακυβέρνησης 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 Διαφοροποίηση 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 περιοχής1.

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 Δράσεις 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 Διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος LEADER, η ΟΤΔ 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 Διακυβέρνησης
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.Δ 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 στις ΤΚ 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

 Διατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός μέτρου: 421

 Δαπάνες 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 / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ (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 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Ανταγωνιστικότητα ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 411

 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ 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 Δυναμικού (ΣΕΔ), 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 Δείκτες (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 Διαδικασία Διαβουλεύσεων 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
προβολής τοπικών προϊόντων παρά την μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών μονάδων
μεταποίησης και εμπορίας με αυξανόμενο μερίδιο αγοράς σε σχέση με τις ΕΑΣ του Νομού.



Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ. 12

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139

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 Διακυβέρνησης

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Υπομέτρου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1.647.177,94 € 823.588,97 € 823.588,97 €

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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
Δ) 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:
 Στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας, στην

προώθηση της μεταποίησης της γεωργικής παραγωγής, στην ενθάρρυνση της παραγωγής
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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 Δημητριακών 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 στις Δημοτικές Ενότητες Χρυσούπολης, Ελευθερών και
Ορφανού, Οίνοι στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερών, Πιερρέων, Ορφανού και Φιλίππων,
Γαλακτοκομικά στις Δημοτικές Ενότητες Παγγαίου, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης και
Δημητριακά στις Δημοτικές Ενότητες 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 (Δράση 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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.647.177,94 € 823.588,97 € 823.588,97 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 100,00%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 12,07%
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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 (2η στο σύνολο των Δράσεων) προκύπτει
από τα ακόλουθα:
Σε ότι αφορά την ανάλυση SWOT από την επιμέρους ανάλυση όλων των ΣΕΔ 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 Διάστασης 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 Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Δράση 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.

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

 Περιγραφή της συνέργιας της δράσης με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του
σχεδίου:

Έμμεση συνέργεια με τις δράσεις των υπομέτρων L311-2,  και τις δράσεις L312-3, L313-1, 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 7 παρεμβάσεις, μέσου συνολικού Προϋπολογισμού 235.311,13
έκαστη.

Ομάδα Υπομέτρων: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Κωδικός Ομάδας Υπομέτρων: L413

Η Ομάδα Υπομέτρων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ του Τοπικού
Προγράμματος αποτελείται από έξι Υπομέτρα τα οποία είναι:
1. Διαφοροποίηση 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. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (Κωδικός L322)
6. Διατήρηση 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 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Βελτίωση Ποιότητας
Ζωής / Διαφοροποίηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 413

 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Διαφοροποίηση 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 Δυναμικού (ΣΕΔ), 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 Δήμων Ορφανού, Πιερέων, Παγγαίου και στις
ορεινές ΤΚ του Δήμου 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 Διαβουλεύσεων, όπου παρατηρήθηκε
μαζικότερη προσέλευση στους ανωτέρω αναφερόμενους Δήμους 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 Διακυβέρνησης

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Υπομέτρου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

311.126,57 € 186.675,94 € 124.450,63 €

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: L311-2)
ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

 Αναλυτική περιγραφή:
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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
83.333,33 € 50.000,00 € 33.333,33 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 26,78%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης πρός Δ.Δ. Μέτρου 0,73%

 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.
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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 Δυναμικού (ΣΕΔ) 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
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων 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 ΣΕΔ 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.

 Δικαιούχοι:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή
μερική απασχόληση 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 L123α, και δράσεις L312-1,3, L313-, 5-8, 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:

Δεν 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):
1 Επενδυτικό Σχέδιο Μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού 83.333,33€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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
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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
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 Δευτερογενή 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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
83.333,33 € 50.000,00 € 33.333,33 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 26,78%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 0,73%

 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 Δευτερογενή 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 Δράσης 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
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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 Δράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους:
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιμότητας,
(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
(ΣΣ5) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθμιση του Περιβάλλοντος
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Κοινοτήτων, 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 όλες τις ΤΚ 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.

 Δικαιούχοι:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή
μερική απασχόληση 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 Δράσεις L312-1 και έμμεση με τις δράσεις
L311-2, και δράσεις από τα υπομέτρα L313, 5-6-8, 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:

Δεν υφίσταται. Μπορεί να προκύψει κατά την υλοποίηση της Δράσης.
 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 υλοποιηθεί 1 επενδυτικό σχέδιο μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού
83.333,33€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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



Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ. 21

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139

Πρωτογενή Τομέα ενώ ολόκληρες περιοχές της ΠΠ έχουν διαφοροποιήσει την εξειδίκευση
τους από την πρωτογενή παραγωγή στον Τριτογενή τομέα (χαρακτηριστικό παράδειγμα ο
Δήμος Ελευθερούπολης που καταγράφει 51% του Τριτογενή τομέα και 13% στον Πρωτογενή
στην οικονομική διάρθρωση των Κλάδων της Παραγωγής)
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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
144.459,90 € 86.675,94 € 57.783,96 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 46,43%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 1,27%

 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 Δράσης 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 Δράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς
Στόχους:
(ΣΣ1) Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιμότητας,
(ΣΣ2) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Κοινοτήτων, εφόσον σε όλες τις ΤΚ προκύπτει η απαίτηση συνολικά
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε διαφοροποιημένους τομείς της τοπικής οικονομίας
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δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση
των αγροτικών περιοχών και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την εξωστρέφεια τους.

 Δικαιούχοι:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή
μερική απασχόληση 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 Δράσεις L312-2, και έμμεση με τις δράσεις
L311-2, και δράσεις από τα υπομέτρα L313, 5-6-8, με την έννοια της υποστήριξης την
Τουριστικής Δραστηριότητας 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:

Δεν υφίσταται. Ενδέχεται να προκύψει κατά την υλοποίηση της Δράσης.
 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
72.229,95€.

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο L 3 1 2

ΜΕΤΡΟ: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Βελτίωση Ποιότητας
Ζωής / Διαφοροποίηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 413

 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ 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 ΣΕΔ, για την ΠΠ προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά:
Εξετάζοντας τις επιδόσεις των Οικονομικών Δραστηριοτήτων 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
Δεικτών 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 Διαδικασία Διαβούλευσης τόσο επιτοπίως
με τον τοπικό πληθυσμό και εκπροσώπους των επιχειρήσεων όσο και με το
Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Καβάλας. Συνισταμένη των ανωτέρω απόψεων ήταν ότι η
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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 ΣΕΔ, 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
 ΣΣ5: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
 ΣΣ6: Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Υπομέτρου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.414.525,70 € 1.448.715,42 € 965.810,28 €

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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 Δημοτικών Ενοτήτων
Φιλίππων και Χρυσούπολης, Κεραμικά στις περιοχές Ελευθερών, Παγγαίου και Καρβάλης,
Αγγειοπλαστική στις ΤΚ 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.
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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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.268.661,40 € 761.196,84 € 507.464,56 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 52,54%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 11,16%

 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 Δευτερογενή 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 Δράσης 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 Δράσης 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 Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Κοινοτήτων της ΠΠ και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει
μεγαλύτερη επικέντρωση της Βιοτεχνικής Δραστηριότητας 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

 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι 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 Δράσεις L312-2-3, L311-5,6  και έμμεση με
τις δράσεις L311-2, και δράσεις από τα υπομέτρα L313-6,8, L321-3, και υπομέτρο L323, με
την έννοια της τροφοδότησης τους όπως π.χ. κατασκευή επίπλων για καταλύματα και κέντρα
εστίασης.
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 Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις /
διαδικασία για την εφαρμογή του:

Δεν υφίσταται. Μπορεί να προκύψει κατά την υλοποίηση της Δράσης.
 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 7 επενδυτικά σχέδια μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού
181.237,34€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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 Δήμους
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 στις ευρύτερες ΤΚ του Δήμου Χρυσούπολης αλλά και στο Παγγαίο Όρος
το οποίο ανήκει στους Δήμους 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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
805.985,63 € 483.591,38 € 322.394,25 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 33,38%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 7,09%

 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 Τουρισμού, ο κλάδος αναπτύσσεται δυναμικά εφόσον απορροφά ήδη τις
πτωτικές τάσεις του Πρωτογενή τομέα ενώ οι ευκαιρίες που αναπτύσσονται μπορούν να
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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 Δράσης 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 Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Κοινοτήτων, εφόσον σε όλες τις ΤΚ 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.

 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι 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 Δράσεις 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 Δραστηριότητας 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:

Δεν υφίσταται. Ενδέχεται να προκύψει κατά την υλοποίηση της Δράσης.
 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 8 επενδυτικά σχέδια μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού
100.748,20€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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
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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 €.

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
339.878,67 € 203.927,20 € 135.951,47 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 14,08%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 2,99%

 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 Δράσης 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 Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Κοινοτήτων, διότι σε όλα αναπτύσσονται παρόμοιες δραστηριότητες.
Επίσης, στις ανωτέρω ΤΚ 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



Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Σελ. 28

    Αρ.Πιστ/σης: 041080139

ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι 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 έμμεση συμπληρωματικότητα με την δράση L311-2, και δράσεις από τα
υπομέτρα L313-5-6-8, υπο την έννοια ότι η παραγωγή 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:

Δεν υφίσταται. Ενδέχεται να προκύψει κατά την υλοποίηση της Δράσης.
 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
113.292,89€.

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο L 3 1 3

ΜΕΤΡΟ: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: Βελτίωση Ποιότητας
Ζωής / Διαφοροποίηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 413

 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ 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 (ΣΕΔ), 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
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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 Δημόσιων και Ιδιωτικών επενδύσεων που
αποβλέπουν στην αξιοποίηση του τεράστιου αποθέματος (πολιτιστικού,
φυσικού/περιβαλλοντικού, οικιστικού) της ΠΠ σε μία διαφορετική οργάνωση του τουριστικού
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 Διακυβέρνησης

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Υπομέτρου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4.333.759,18 € 2.680.255,51 € 1.653.503,67 €
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L313 Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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.
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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
200.000,00 € 200.000,00 € 0.00 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 7,46%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 2,93%

 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.
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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 Δράσης 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 Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Δράσης τα οποία και θα πριμοδοτηθούν με επ[ιπλέον μόρια στην διαδικασία
αξιολόγησης τα ακόλουθα:

 Στις Κρηνίδες του Δήμου Φιλίππων δίπλα στον Αρχαιολογικό χώρο
 Στους νότιους Παραθαλάσσιους Δήμους Ελευθερών και Ορφανού
 Πλησίον των 6 περιοχών NATURA 2000.

 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα
και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
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 (L311-2,5,6) και μη αγροτικές οικογένειες στο
κομμάτι της ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων (L312-3 & L313-5, L313-8) καθώς και των
επενδύσεων του Δημοσίου τομέα στην ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών πόρων (φυσικοί,
ιστορικοί, πολιτισμικοί) 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 200.000,00€.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: L313-5)

ΤΙΤΛΟΣ: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης.
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 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 Διεθνής αναγνωρισιμότητα ως Τουριστικού Προορισμού του
Βαπτιστηρίου της Αγίας Λυδίας πλησίον του Αρχαιολογικού Χώρου των Φιλίππων και
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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.332.000,22 € 1.399.200,13 € 932.800,09 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 52,20%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 20,51%

 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 αυξημένη χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης (1η στο σύνολο των Δράσεων) προκύπτει
από τα ακόλουθα:
Στόχος της Δράσης 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
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του
επιπέδου ευημερίας.
Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της Δράσης 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 Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 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.

 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι 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 δράσεις παρεμβάσεων δημοσίου τομέα οι οποίες
αναφέρονται στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (L313-1) 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 5 Επενδυτικά Σχέδια μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού 466.400,04€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩΔΙΚΟΣ: L313-6)
ΤΙΤΛΟΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

 Αναλυτική περιγραφή:
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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
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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.315.925,42 € 789.555,25 € 526.370,17 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 29,46%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 11,58%

 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 Δράσης 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 Δράσης 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 Διακυβέρνησης
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 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων 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 ΣΕΔ 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.

 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι 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 Δράση L311-2 με παρεμβάσεις του ιδιωτικού τομέα
στην ίδια κατεύθυνση καθώς και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
περιοχών (L313-5, L313-8, L321-.3, L322, L323, L311-5, 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):
9 Επενδυτικά Σχέδια μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού 146.213,94€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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
Διαμονή 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
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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
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 Δήμου 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  Δ.Δ. με έντονο πολιτιστικό
ενδιαφέρον του Δήμου Φιλίππων (Δ.Δ. 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 €.
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 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
485.833,55 € 291.500,13 € 194.333,42 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 10,88%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 4,27%

 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 Δράσης 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 Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Δράσης 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.

 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι 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, 321, 322,
323, καθώς και με επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα οι οποίες σχετίζονται με ιδρύσεις –
εκσυγχρονισμούς αγροτουριστικών καταλυμάτων (313-5, 313-8).
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 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 9 επενδυτικές ιδέες απαιτούμενου ενδεικτικού Προϋπολογισμού 1,8 εκ €.

 Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών):
2 Επενδυτικά Σχέδια μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού 242.916,78 €.

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο L 3 2 1

ΜΕΤΡΟ: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 41
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: Βελτίωση Ποιότητας
Ζωής / Διαφοροποίηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ: 413

 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ 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 Δυναμικού (ΣΕΔ), 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.
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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 Διακυβέρνησης

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Υπομέτρου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.089.699,69 € 1.067.274,77 € 22.424,92 €

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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 στις ΤΚ του Δήμου Παγγαίου 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. α΄ βαθμού.

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
620.000,00 € 620.000,00 € 0,00 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 58,09%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 9,09%

 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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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 Δράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους:
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας
(ΣΣ7) Η προστασία και αναβάθμιση του Περιβάλλοντος
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Κοινοτήτων της ΠΠ
 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι 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 L321-2 και L321-3 υπό την έννοια της
στήριξης της οικονομίας και του αγροτικού πληθυσμού.

 Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις /
διαδικασία για την εφαρμογή του:

Δεν 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 2 παρεμβάσεις μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού
310.000,00€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩΔΙΚΟΣ: L321-2)

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

 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.
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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.
Έμφαση θα δοθεί σε περιοχές στις οποίες εμφανίζεται σημαντικό έλλειμμα σε αυτού του
είδους τις υποδομές, ενώ θα επιδιωχθεί και η ανάπτυξη συνεργιών με συναφείς τοπικού
χαρακτήρα πρωτοβουλίες από την τοπική κοινότητα στο κομμάτι της μουσικής και
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (π.χ. ύπαρξη ομάδων άτυπης εκμάθησης παραδοσιακών χορών
και μουσικής σε παιδιά, έντονη δραστηριότητα τοπικών πολιτιστικών συλλόγων κλπ).
Επιχορηγούνται ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
δημόσιου χαρακτήρα, κατά 100% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 300.000 €. Για τις
περιπτώσεις των ΟΤΑ, το ανώτατο όριο είναι πλέον ΦΠΑ.

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
380.000,00 € 380.000,00 € 0,00 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 35,60%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 5,57%

 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 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 Δράσης εξυπηρετείται τους Στρατηγικούς Στόχους:
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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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Το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων πλην των αστικών ζωνών Ελευθερούπολης και
Χρυσούπολης

 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό 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 321-1 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:

Δεν υφίσταται
 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 υλοποιηθούν 4 παρεμβάσεις μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού
95.000,00€.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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 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.
Τα επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται κατά 75% μέχρι ανώτατου ύψους επένδυσης 30.000 €. 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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
89.699,69 € 67.274,77 € 22.424,92 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 6,30%
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ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 0,99%
 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
 Στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας
 Παροχή ίσων ευκαιριών στον τοπικό πληθυσμό

Σε αυτό το πλαίσιο η βαρύτητα της Δράσης εξυπηρετείται τους Στρατηγικούς Στόχους:
(ΣΣ4) Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής
(ΣΣ3) Αύξηση της προστιθέμενης αξίας της περιοχής
(ΣΣ6) Ενίσχυση και Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 Δημοτικών Διαμερισμάτων της ΠΠ
 Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα
και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό 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 L323-2α και L322-1 και L321-2.
 Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις /

διαδικασία για την εφαρμογή του:
Δεν 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 3 παρεμβάσεις μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού
29.899,90€.
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 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών L322

 ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Υφιστάμενη Κατάσταση και στην ανάλυση SWOT
καθώς και την αξιολόγηση των Συνιστωσών του Ενδογενούς Δυναμικού (ΣΕΔ), 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
αποτίμησης της πράγματι ανυπολόγιστης ιστορικής, καλλιτεχνικής, παιδευτικής και
αισθητικής αξίας της ΠΠ. 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 - ιδίως εφόσον
συνδυαστεί με την ανάπτυξη θεματικού και ήπιου εναλλακτικού τουρισμού.
Στο δομημένο περιβάλλον, ενώ υπάρχει πλήθος παραδοσιακών, ιστορικών οικισμών, οι
τάσεις αστικοποίησης έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον με εμφανή τον κίνδυνο
υποβάθμισης του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών εφόσον εμφανίζεται σε τοπικό
επίπεδο έλλειψη πολιτικών αξιοποίησης ώστε να αξιοποιηθούν οι οικισμοί ως διακριτή εικόνα
που ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και εξωστρέφεια της ΠΠ ως συνόλου.
Τέτοιοι οικισμοί που έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί είναι, η Λεύκη στον Δήμο Καβάλας, το
Εκλεκτό και Παλιό Ξεριά στο Δήμο Χρυσούπολης κ.λ.π, οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι
παραδοσιακοί οικισμοί.
Επομένως και μέσα και από την διαδικασία Διαβουλεύσεων προέκυψε το γεγονός
προστασίας και ανάδειξης ενός οικισμού του αγροτικού χώρου στο πλαίσιο μελέτης που θα
υλοποιήσει η ΟΤΔ συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και
ανάδειξης του οικισμού, και στη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Το υπομέτρο θα περιλαμβάνει την βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων.

 Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο

 ΣΣ4: Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και η 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 Διακυβέρνησης

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Υπομέτρου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
424.260,39 € 424.260,39 € 0,00 €
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: L322-1)
ΤΙΤΛΟΣ: Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων.

 Αναλυτική περιγραφή:
Στο δομημένο περιβάλλον, όπως προαναφέραμε υπάρχει πλήθος παραδοσιακών, ιστορικών
οικισμών, η τάσεις αστικοποίησης έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον με εμφανή τον κίνδυνο
υποβάθμισης του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών εφόσον εμφανίζεται σε τοπικό
επίπεδο έλλειψη πολιτικών αξιοποίησης ώστε να αξιοποιηθούν οι οικισμοί ως διακριτή εικόνα
που ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και εξωστρέφεια της ΠΠ. ως συνόλου.
Μέσω της Κ.Π. Leader+ χρηματοδοτήθηκε η ανάπλαση 2 οικισμών (Καζαβήτι και Θεολόγο
του Δήμου Θάσου), με σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τόσο στην
επιχειρηματικότητα και την επισκεψιμότητα των οικισμών αυτών, όσο και στην ποιότητα ζωής
των κατοίκων τους.
Μέσω της δράσης επιδιώκεται:
 η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και η ανάδειξη της παραδοσιακής

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου, σε επιλεγμένα σημεία κατά μήκος
διαδρομών, ώστε να αναδειχτούν πόλοι έλξης επισκεπτών, με πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής,

 η ευαισθητοποίηση των κατοίκων στην ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής και στο σεβασμό του δομημένου περιβάλλοντος ιδιαίτερα στα νέα
κτίσματα,

 η δημιουργία πόλων έλξης επισκεπτών αλλοδαπών και ημεδαπών στην ενδοχώρα.
Προτεραιότητα θα δοθεί:
 Στην ανάπλαση, ανάδειξη οικισμών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οι οποίοι διαθέτουν

αξιόλογο συνεκτικό πυρήνα, βρίσκονται σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
τουριστικό ενδιαφέρον και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης οικονομικών
δραστηριοτήτων, ενώ δεν είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί.

 Στις περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης,
αποχέτευσης).

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις, πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος.
Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στον
δικαιούχο, κατά την διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. Η δράση ενισχύεται
κατά 100%.

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
424.260,39 € 424.260,39 € 0,00 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 100%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 6,22%

 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 πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, όμορφα και γραφικά χωριά που
διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Τα χωρία αυτά διαθέτουν ισχυρούς πόλους έλξης
και κοινόχρηστους χώρους που με μικρές βελτιώσεις μπορούν να αυξήσουν την
επισκεψιμότητα της περιοχής και παράλληλα να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των
κατοίκων, με αποτέλεσμα μια σειρά από πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο.
Έτσι με την εφαρμογή της δράσης αυτής :
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 Βελτιώνεται το επίπεδο ποιότητας ζωής των κατοίκων της ΠΠ με αποτέλεσμα την
συγκράτησης του πληθυσμού και στην διάτρηση της κοινωνικής συνοχής.

 Βελτιώνεται η επισκεψιμότητα της περιοχής με αποτέλεσμα να στηρίζονται μικρές
επιχειρήσεις στους τομείς του τουρισμού (ταβέρνες – καταλύματα).

 Προωθούνται τα τοπικά προϊόντα μέσα από την αύξησης της επισκεψιμότητας.
 Αναδεικνύεται και προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον.
Όλα τα παραπάνω εναρμονίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος αφού η
βαρύτητα της Δράσης 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 Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 στοχευμένους οικισμούς που καλύπτουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στο σύνολο της
ΠΠ, πλην των αστικών κέντρων Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης.

 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

 Περιγραφή της συνέργιας της δράσης με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του
σχεδίου:

Η συγκεκριμένη δράση είναι σε συνεργία με τις δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη
υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (L311-2, L313-6, L313-8) καθώς μπορεί να
καταστήσει πιο ελκυστικό το περιβάλλον της υπαίθρου στην ΠΠ.
Επιπλέον μπορεί να συνδυαστεί με την δράση L323.2β του υπομέτρου 323 που αφορά στη
διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

 Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις /
διαδικασία για την εφαρμογή του:

Με την υλοποίηση πλακοστρώσεων, πεζοδρομήσεων και με διαμορφώσεις υπαιθρίων χώρων
κ.α. μπορούν να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες επεμβάσεις και να αναβαθμιστούν οικιστικά
σύνολα. Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην περιοχή οικιστικές παρεμβάσεις απόρροια οικιστικών
μελετών. Συνεπώς, με την εν λόγω δράση επιδιώκεται η δημιουργία παρεμβάσεων οι οποίες
να μπορούν να ενοποιηθούν με τις ήδη υπάρχουσες έτσι ώστε να δώσουν νέα μορφή στην
ΠΠ προωθώντας παράλληλα το στόχο της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

 Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up”
διαδικασία:

Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από όλους τους Δήμους της ΠΠ.
 Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών):

Αναμένεται να υλοποιηθούν 3 Παρεμβάσεις μέσου προϋπολογισμού 141.420,13€.
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 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Διατήρηση 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 Δυναμικού (ΣΕΔ), 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
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 Δήμου Νέστου, 1 μουσείο αγροτικής κληρονομιάς και ένα
πολυχρηστικό κέντρο στη ΔΚ Ελευθερούπολης, 1 αναβάθμιση τοπίου στην Παλαιά Καβάλα
Δ. Καβάλας 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 Διαβούλευσης 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 τις ΤΚ 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 Διακυβέρνησης

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία Υπομέτρου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
190.000,00 € 190.000,00 € 0,00 €
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: L323-2α)

ΤΙΤΛΟΣ:
Διατήρηση, 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 Δράσης – Χρηματοδοτική Βαρύτητα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
190.000,00 € 190.000,00 € 0,00 €

% Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Υπομέτρου 100,00%ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ % Δ.Δ. δράσης προς Δ.Δ. Μέτρου 2,79%

 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
 Διατήρηση κοινωνικής συνοχής

Όλα τα παραπάνω εναρμονίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος αφού η
βαρύτητα της Δράσης εξυπηρετείται από τους Στρατηγικούς Στόχους:
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(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 Διακυβέρνησης

 Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 στις Δημοτικές
Ενότητες Παγγαίου. Ελευθερών και Φιλίππων.

 Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα
και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό 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: 311-2, 311-5, 313-1, 321-3, 322-1.

 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 Δήμους της ΠΠ συνολικού προϋπολογισμού
0,8εκ€.

 Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών):
Αναμένεται να υλοποιηθεί 1 παρέμβαση μέσου απαιτούμενου Προϋπολογισμού 190.000,00€.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 (Συγκριτικός Πίνακας 2ης και 3ης Τροποποίησης)

Κωδ.
Υπομέτ

ρου
Τίτλος Δράσης

Δημ. Δαπάνη
Δράσης

2ης Τροπ/σης

Δημ. Δαπάνη
Δράσης

3ης Τροπ/σης

%
Μεταβολής

Δημ.
Δαπάνης
Δράσης

Αριθμός
Παρεμβάσεων

(δείκτης
εκροών)

1ης Τροπ/σης

Αριθμός
Παρεμβάσεων

(δείκτης
εκροών)

2ης Τροπ/σης

%
Μεταβολής

δείκτη
εκροών
δράσης

L123 L123α Αύξηση της αξίας
των γεωργικών προϊόντων, 849.187,89 823.588,97 -3,01% 8 7 -12,50%

ΣΥΝΟΛΟ 123 849.187,89 823.588,97 -3,01% 8 7 -12,50%
L311-1 Iδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί μικρής
δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%
L311-2 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί χώρων
εστίασης και αναψυχής. 0,00 50.000,00 100,00% 0 1 100,00%
L311-3 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επισκέψιμων
αγροκτημάτων. 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%
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) 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%

L311-5 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί μονάδων
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας,
παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικών μονάδων 0,00 50.000,00 100,00% 0 1 100,00%
L311-6 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών 36.675,94 86.675,94 136,33% 1 2 100,00%
L311-7 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων
πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%

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. 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 311 36.675,94 186.675,94 406,99% 1 4 300,00%
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L312-1 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
Βιοτεχνικών μονάδων 812.613,08 761.196,84 -6,33% 8 7 -12,50%
L312-2 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί
Επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών 436.383,17 483.591,38 10,82% 7 8 14,29%
L312-3 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις και
εκσυγχρονισμοί
επιχειρήσεων παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την
α΄ μεταποίηση 184.186,20 203.927,20 10,72% 3 3 0,00%
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. 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%

L312

L312-5 Δικτύωση ομοειδών
ή συμπληρωματικών
επιχειρήσεων 50.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00%

ΣΥΝΟΛΟ 312 1.483.182,45 1.448.715,42 -2,32% 19 18 -5,26%

L313-1 Ίδρυση και
εκσυγχρονισμός τοπικών
κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης (γραφεία -
περίπτερα ενημέρωσης και
πληροφόρησης) 104.550,00 200.000,00 91,30% 1 1 0,00%
L313-2 Σήμανση
αξιοθέατων, μνημείων,
κ.λπ. 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%

L313-3 Ποδηλατικές
διαδρομές σε περιοχές της
αγροτικής υπαίθρου 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%
L313-4 Προβολή και
προώθηση των
συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των
περιοχών 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%
L313-5 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί Μικρής
δυναμικότητας υποδομές
διανυκτέρευσης. 1.149.200,13 1.399.200,13 21,75% 4 5 25,00%
L313-6 Ιδρύσεις,
επεκτάσεις,
εκσυγχρονισμοί Χώρων
εστίασης και αναψυχής. 684.974,46 789.555,25 15,27% 8 9 12,50%

L313

L313-7 Ιδρύσεις και
εκσυγχρονισμοί γραφείων
οργάνωσης,
πληροφόρησης και
προώθησης αγροτικού
τουρισμού 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%
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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) 291.500,13 291.500,13 0,00% 2 2 0,00%
L313-9 Βελτίωση
επιχειρήσεων(που
εντάσσονται στις δράσεις
του υπομέτρου) για τη
χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιομάζας, γεωθερμίας) με
σκοπό την ίδια
κατανάλωση. 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 313 2.230.224,72 2.680.255,51 20,18% 15 17 13,33%
L321-1 Έργα υποδομής
μικρής κλίμακας (μικρά
εγγειοβελτιωτικά έργα,
έργα διαχείρισης υδατικών
πόρων, μικρά έργα
πρόσβασης στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις). 320.000,00 620.000,00 93,75% 1 2 100,00%
L321-2 Κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής
ηλικίας, δημοτικές
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι
άσκησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων 0,00 380.000,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 4 #ΔΙΑΙΡ/0!

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 67.500,00 67.274,77 -0,33% 3 3 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 321 387.500,00 1.067.274,77 175,43% 4 9 125,00%

L322

L322-1 Βελτίωση και
ανάπλαση κοινοχρήστων
χώρων (διαμόρφωση
υπαίθριων χώρων,
πλακοστρώσεις-
πεζοδρομήσεις, φωτισμός,
κλπ) 445.000,00 424.260,39 -4,66% 2 3 50,00%

ΣΥΝΟΛΟ 322 445.000,00 424.260,39 -4,66% 2 3 50,00%

L323

L323-1 Διατήρηση,
αποκατάσταση και
αναβάθμιση περιοχών,
όπως βελτίωση – σήμανση
μονοπατιών, φυτοτεχνικές
εργασίες, τεχνικά έργα
μικρής κλίμακας για την
προστασία του εδάφους,
διαμόρφωση θέσεων θέας,
καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης. 369.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00%
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L323-2α Διατήρηση,
αποκατάσταση και
αναβάθμιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της
αγροτικής υπαίθρου τα
οποία δεν είχαν ποτέ
παραγωγική
δραστηριότητα (όπως
βρύσες,γεφύρια) 190.000,00 190.000,00 0,00% 1 1 0,00%
L323-2β Διατήρηση,
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, πατητήρι 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%
L323-4 Παρεμβάσεις σε
υφιστάμενα κτίρια για τη
μετατροπή τους  σε
μουσεία-συλλογές-
εκθετήρια που σχετίζονται
με τη λαογραφική /
αγροτική /πολιτιστική
κληρονομιά 0,00 0,00 0,00% 0 0 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 323 559.000,00 190.000,00 -66,01% 2 1 -50,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1 5.990.771,00 6.820.771,00 13,85% 51 59 15,69%
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ΙΙ. ΜΕΤΡΟ 421: ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Το Μέτρο 421 του Τοπικού Προγράμματος με τίτλο Διατοπική και Διεθνική Συνεργασία
διακρίνεται σε δύο (2) Υπομέτρα:
1) Διατοπική συνεργασία (421α)
2) Διεθνική (διακρατική) συνεργασία (421β)

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο 4 2 1 α

ΜΕΤΡΟ: Διατοπική και Διεθνική Συνεργασία ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 421

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Διατοπική 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 Διακυβέρνησης, 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 Διακυβέρνησης (Επιχειρησιακές
αρχές μεθόδου LEADER) δεδομένου ότι αυτές διαμορφώνουν κατευθύνσεις ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΔΡΑΣΗΣ 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 Δράσης του ΠΑΑ, β)
μιας τουλάχιστον ΟΤΔ 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 ΟΤΔ 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 Δράσης του Άξονα 4. Δαπάνες 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 υλοποιείται ένα Σχέδιο Διατοπικής – Διαπεριφερειακής
συνεργασίας :

1. “ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ”, αφορά στην ανάδειξη των εκλεκτών γεύσεων
με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή
των Εταίρων , με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής παράδοσης, προς
όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού.

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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 €

 Δικαιούχοι:

ΟΤΔ και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου 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: Διατοπική και Διεθνική Συνεργασία ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: 421

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Διακρατική συνεργασία 421β

 ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Σε συνέχεια της ανάλυσης στο υπομέτρο Διατοπική 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 Δράσης του ΠΑΑ, β)
Μιας τουλάχιστον ΟΤΔ 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 ΟΤΔ 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 Δράσης του Άξονα 4. Δαπάνες 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 υλοποιείται ένα Σχέδιο Σχέδια Διακρατικής συνεργασίας :

1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»
(ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES –
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ENERDECA» το οποίο αφορά στην συνεργασία των Φορέων των περιοχών του
Διακρατικού σχεδίου με την ανάπτυξη μεθόδων, προϊόντων και εργαλείων που
αποβλέπουν στην διασύνδεση και αξιοποίηση κοινών ή ομοειδών φυσικών και
πολιτιστικών πόρων, τοπικών προϊόντων  και άλλων στοιχείων που αποτελούν το
απόθεμα των συνεργαζόμενων  αγροτικών περιοχών καθώς και η αντιμετώπιση κοινών
θεμάτων/προβλημάτων  που προκύπτουν από το έλλειμμα ουσιαστικής συνεργασίας
μεταξύ θεσμικών Φορέων και Επιχειρήσεων που ενισχύονται μέσω των τοπικών μας
προγραμμάτων Του Άξονα 4  των ΠΑΑ της κάθε Χώρας, που δραστηριοποιούνται στις
αγροτικές περιοχές.

.
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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 €

 Δικαιούχοι:

ΟΤΔ και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου 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 Δημόσια Δαπάνη
2ης
Τροποποίησης

Δημόσια Δαπάνη
3ης
Τροποποίησης

“Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές” 40.000 € 40.000 €
“Γαστρονομική Εγνατία” 0 € 0 €
«Κοινωνικός Τουρισμός και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 0 € 0 €
«Διεθνής Αναγνώριση Αγροτουριστικού Επαγγέλματος στην
Ελλάδα – Πανελλήνιο Διεθνές Σήμα Ποιότητας Αγροτουριστικών
Επιχειρήσεων» 0 € 0 €

ΣΥΝΟΛΟ Α 40.000 € 40.000 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ENERDECA 60.000 € 60.000 €
Δικτύωση Οινολογικών περιοχών - Ροδόπη χωρίς σύνορα»,
Συνεχιζόμενο Σχέδιο 0 € 0 €
“Προβολή των Μεσαιωνικών Κάστρων” 0 € 0 €
«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» 0 € 0 €

ΣΥΝΟΛΟ Β 60.000 € 60.000 €
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100.000 € 100.000 €

Α. Διατοπικά

Β. Διεθνικά
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III ΜΕΤΡΟ 431: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

 Λογική της Παρέμβασης
Το μέτρο αφορά στη στήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Τοπικής Δράσης 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 ΟΤΔ
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 ΟΤΔ 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.Δ. 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
Διαδικασίας και της κοινωνίας των πολιτών της Π.Π. ενισχύει την Διαδικασία 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 στις ΤΚ 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 Δ.Δ. των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 41 του
άξονα 4 του ΠΑΑ) και εξυπηρετεί απόλυτα το Στρατηγικό Στόχο 6 : Ενίσχυση και
Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης 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: «Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ.» . Δικαιούχοι του υπομέτρου είναι οι
ΟΤΔ που υλοποιούν τοπικά προγράμματα προσέγγισης LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4
του ΠΑΑ.
Υπομέτρο 431β: «Ποιότητα ζωής – Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση». Δικαιούχοι
του υπομέτρου είναι οι ΟΤΔ 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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.362.489,00 € 1.362.489,00 € 0,00 €

Ποσοστό σε σχέση με τη Δ.Δ. του μέτρου 41 19,98%

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο 4 3 1 α

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 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, Διαχείριση 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.
Διαθέτει 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 ΟΤΔ διαθέτει ήδη:
 Όλο το στελεχιακό δυναμικό
 Κτίρια για την εγκατάστασή της
 Πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό
 Έχει συγκροτηθεί η ΕΔΠ σε σώμα και
 Διαθέτει 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 ΟΤΔ,
καθώς και οι αρμοδιότητες ανά ειδικότητα, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Η
αναφερόμενη στελεχιακή υποδομή είναι ενδεικτική.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διευθυντής 1 Διευθυντής με επιμερισμό απασχόλησης 70%

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 70%

Οικονομολόγος 1

Λογιστήριο, πληρωμές, οικ. διαχείριση και παρακολούθηση
προγράμματος, έλεγχος δικαιολογητικών πιστοποίησης,
σύνταξη δελτίων παρακολούθησης, ενημέρωση –
πληροφόρηση με επιμερισμό απασχόλησης 70%

Υπεύθυνος Μηχανογράφησης 1
Διαχείριση όλων των software και πληροφοριακών
συστημάτων για την Διαχείριση του Προγράμματος με
επιμερισμό απασχόλησης 50%

Γραμματεία 1
Γραμματειακή υποστήριξη, αρχείο αλληλογραφίας,
τηλεφωνικό κέντρο, αποφάσεις διοίκησης με επιμερισμό
απασχόλησης 50%

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 ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Προσωπικό 1.000.000,00 1.000.000,00

Λειτουργικά έξοδα 190.000,00 190.000,00

Μετακινήσεις 15.000,00 15.000,00

Μηχανοργάνωση – Εξοπλισμός 25.000,00 25.000,00

Τραπεζικά Έξοδα 64.239,00 64.239,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.294.239,00 1.294.239,00

Ποσοστό υπομέτρου σε σχέση με το
μέτρο 41 18,97%

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο 4 3 1 β

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
Απόκτηση Δεξιοτήτων 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.
 Δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις
 Έκδοση αποτελεσμάτων προγράμματος.
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 Παραγωγή διαφημιστικού υλικού προβολής
3. Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
 Ενημερωτικές συναντήσεις-
 Διοργάνωση 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 ΟΤΔ 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 ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ενέργειες πληροφόρησης 35.000,00 35.000,00

Διοργάνωση εκδηλώσεων
προβολής 28.250,00 28.250,00

Ενέργειες επιμόρφωσης
ατόμων με ηγετικό ρόλο 5.000,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 68.250,00 68.250,00

Ποσοστό υπομέτρου σε σχέση
με το μέτρο 41

1,00%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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
 Έκδοση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος Leader.
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Δημιουργία ιστοσελίδας:
 Δημιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ, που θα αφορά στο τοπικό

πρόγραμμα, με συνδέσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και συνεχή ενημέρωσή της.

Δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις:
 Προβολή του προγράμματος μέσω του τοπικού τύπου
 Δημοσιεύσεις 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 ΟΤΔ 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 Δράσης
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 2 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 431β-2)
ΤΙΤΛΟΣ: Διοργάνωση 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 ΟΤΔ, 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
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,
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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 Δράσης
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

28.250,00 € 28.250,00 € 0,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ: 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 ΕΔΠ) σε γενικότερα αναπτυξιακά

θέματα ή θέματα οργάνωσης διοίκησης κλπ.
 Συμμετοχή ή οργάνωση σεμιναρίων (Στελέχη και ΕΔΠ) σε εξειδικευμένα θέματα για

την υλοποίηση του άξονα 4, του εθνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής
της 4ης 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 ΕΥΕ
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 ΕΔΠ προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη
αποτελεσματικότητα και υλοποίηση του τοπικού προγράμματος και η καλύτερη συνεργασία
των τοπικών φορέων με την ΟΤΔ
3. Αναμενόμενα αποτελέσματα
Μέσω της δράσης αυτής, αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των μελών της ΕΔΠ και του
υπηρεσιακού πυρήνα της ΟΤΔ, σε θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου, οργάνωσης – διοίκησης,
καθώς και η αφομοίωση του γενικότερου θεσμικού πλαισίου της 4ης 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
αναμένεται η μεγαλύτερη διάχυση της πληροφόρησης στους κατοίκους της περιοχής και
ιδιαίτερα των απομακρυσμένων οικισμών.
4. Ωφελούμενοι:
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Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι:
 Τα ηγετικά στελέχη της Ο.Τ.Δ, μέλη της ΕΔΠ. 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 Δράσης
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €

Τεκμηρίωση Μεταβολής του ποσοστού του Μέτρου 431 επί της  Δημόσιας Δαπάνης
του Μέτρου 41 Του Αναμορφωμένου Προγράμματος.

Σε σχέση με την  αρχική πρόταση της ΟΤΔ,  η εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη  του συνολικού
προγράμματος, μειώνεται πλέον του 65%, με άμεση επίδραση στο Μέτρο 431, και με
επακόλουθο να μειώνονται δραστικά οι Λειτουργικές Δαπάνες της ΟΤΔ.
Η αρχική επομένως πρόβλεψη λειτουργίας της ΟΤΔ 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 Δαπάνες 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.

Δημόσια
Δαπάνη της 2ης
Τροποποίησης

% επί της
Δημόσιας

Δαπάνης του
Μέτρου 4.1 της

2ης
Τροποποίησης

Δημόσια Δαπάνη
της 3ης

Τροποποίησης

% επί της
Δημόσιας

Δαπάνης του
Μέτρου 4.1 της

3ης
Τροποποίησης

Υπομέτρο 4.3.1α

Δαπάνες λειτουργίας της
ΟΤΔ 1.132.489,00€ 18,90% 1.294.239,00 € 18,97%
Υπομέτρο 4.3.1β

Απόκτηση Δεξιοτήτων και
εμψύχωση στην ΠΠ. 60.000,00 € 1,00% 68.250,00 € 1,00%

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
4.3.1 1.192.489,00 € 1.362.489,00 €
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ -  ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ( 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ )

ΔΡΑΣΕΙΣ Συνολικό
Κόστος

Δημόσια
Δαπάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή

Εθνική
Συμμετοχή

Ιδιωτική
Συμμετοχή

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 1.647.177,94 823.588,97 782.409,52 41.179,45 823.588,97
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123 1.647.177,94 823.588,97 782.409,52 41.179,45 823.588,97
L311-1 Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 83.333,33 50.000,00 47.500,00 2.500,00 33.333,33
L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών
παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 83.333,33 50.000,00 47.500,00 2.500,00 33.333,33
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 144.459,90 86.675,94 82.342,14 4.333,80 57.783,96

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 311.126,57 186.675,94 177.342,14 9.333,80 124.450,63
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  Βιοτεχνικών μονάδων 1.268.661,40 761.196,84 723.137,00 38.059,84 507.464,56
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 805.985,63 483.591,38 459.411,81 24.179,57 322.394,25

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση 339.878,67 203.927,20 193.730,84 10.196,36 135.951,47
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. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 2.414.525,70 1.448.715,42 1.376.279,65 72.435,77 965.810,28
L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία -περίπτερα
ενημέρωσης και πληροφόρησης) 200.000,00 200.000,00 190.000,00 10.000,00 0,00
L313-2 Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, κ.λπ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί Χώρων εστίασης και αναψυχής. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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) 2.332.000,22 1.399.200,13 1.329.240,12 69.960,01 932.800,09
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. 1.315.925,42 789.555,25 750.077,49 39.477,76 526.370,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 4.333.759,18 2.680.255,51 2.546.242,73 134.012,78 1.653.503,67
L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων,
μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις). 620.000,00 620.000,00 589.000,00 31.000,00 0,00

L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 380.000,00 380.000,00 361.000,00 19.000,00 0,00

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 89.699,69 67.274,77 63.911,03 3.363,74 22.424,92
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 1.089.699,69 1.067.274,77 1.013.911,03 53.363,74 22.424,92
L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 424.260,39 424.260,39 403.047,37 21.213,02 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322 424.260,39 424.260,39 403.047,37 21.213,02 0,00

L323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών,
φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων
θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L323-2α Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα
οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες,γεφύρια) 190.000,00 190.000,00 180.500,00 9.500,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323 190.000,00 190.000,00 180.500,00 9.500,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 10.410.549,47 6.820.771,00 6.479.732,45 341.038,55 3.589.778,47

421α Διατοπική Συνεργασία 40.000,00 40.000,00 38.000,00 2.000,00 0,00

421β Διακρατική Συνεργασία 60.000,00 60.000,00 57.000,00 3.000,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 421 100.000,00 100.000,00 95.000,00 5.000,00 0,00

431α Δαπάνες Λειτουργίας της Ο.Τ.Δ.(ΕΩΣ 20% ΤΟΥ 41) 1.294.239,00 1.294.239,00 1.229.527,05 64.711,95 0,00

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση (ΜΙΝ 1% ΤΟΥ 41) 68.250,00 68.250,00 64.837,50 3.412,50 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431 1.362.489,00 1.362.489,00 1.294.364,55 68.124,45 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 11.873.038,47 8.283.260,00 7.869.097,00 414.163,00 3.589.778,47
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ και ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΤΡΟ /
ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Δημόσια
Δαπάνη 2ης

Τροποποίησης

% επί της
συνολικής  2ης
Τροποποίησης

Δημόσια
Δαπάνη 3ης

Τροποποίησης

% επί της
συνολικής  3ης
Τροποποίησης

ΜΕΤΡΟ 41 5.990.771,00 € 82,25% 6.820.771,00 € 82,34%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 123 849.187,89 € 11,66% 823.588,97 € 9,94%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 311 36.675,94 € 0,50% 186.675,94 € 2,25%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 312 1.483.182,45 € 20,36% 1.448.715,42 € 17,49%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 313 2.230.224,72 € 30,62% 2.680.255,51 € 32,36%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 321 387.500,00 € 5,32% 1.067.274,77 € 12,88%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 322 445.000,00 € 6,11% 424.260,39 € 5,12%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 323 559.000,00 € 7,68% 190.000,00 € 2,29%

ΜΕΤΡΟ 421 100.000,00 € 1,37% 100.000,00 € 1,21%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421α 40.000,00 € 0,55% 40.000,00 € 0,48%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 421β 60.000,00 € 0,82% 60.000,00 € 0,72%

ΜΕΤΡΟ 431 1.192.489,00 € 16,37% 1.362.489,00 € 16,45%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 431α 1.132.489,00 € 15,55% 1.294.239,00 € 15,62%
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 431β 60.000,00 € 0,82% 68.250,00 € 0,82%

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.283.260,00 € 8.283.260,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 431α

Σύνολο
Δημόσιας
Δαπάνης
μέτρου 431α

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.294.239,00€ 95.921,43€ 180.303,36€ 163.388,14€ 144.691,71€ 142.576,67€ 141.394,65€ 425.963,04€


