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ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ 

 
ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΛΗΔΗΑ 2014 - 2020 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΗΔΗΑ & ΘΑΛΑΑ 2014 -2020 

 

Σχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ2020, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν θαη ηε δηάξζξσζε 

ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΔΤΘΑ, νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο ρψξαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηνρεχνπλ ζηνπο αθφινπζνπο Θεκαηηθνχο Σηφρνπο 

ηεο Δ2020: 

 

• ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ ηνπ ηνκέα ηεο Αιηείαο θαη 

ηεο Υδαηνθαιιηέξγεηαο (ΘΣ3), θαη 

• ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ πφξσλ (ΘΣ6) . 

 

Σε ζρέζε κε ηνλ ΘΣ3, ε ζηξαηεγηθή εζηηάδεη ζηε ζηήξημε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ζην ζχλνιν ησλ θιάδσλ ηνπ ηνκέα (αιηεία, πδαηνθαιιηέξγεηεο, 

εκπφξην θαη κεηαπνίεζε). Βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ηφζν ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο απηψλ, φζν θαη ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο (νηθνλνκηθή, 

πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή βησζηκφηεηα). 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ΘΣ6, ε ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο ρψξαο εζηηάδεη ζηελ κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο αιηείαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ζηελ πξνζηαζία θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζηελ 

πξνψζεζε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, κε πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο πγείαο θαη ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, θαζψο θαη ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 
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Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Αλάπηπμε 

 

Καηά ηε λέα πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020 ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 10 

θαη 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ηα ΔΓΔΤ θαη πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην ΔΤΠΑ, ΔΚΤ, ΤΣ θαη ην ΔΤΘΑ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 θαηαξηίζηεθε απφ ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Τνπξηζκνχ ην Σχκθσλν Δηαηξηθήο Σρέζεο 

2014-2020 (Δηαηξηθφ Σχκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο – ΔΣΠΑ 2014-2020). 

 

Σχκθσλα κε ην ΔΣΠΑ 2014-2020, ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο Σπλνρήο θαη κε 

νδεγφ ηνλ θεληξηθφ ζηφρν ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2020, ε 

Οινθιεξσκέλε Φσξηθή Αλάπηπμε, θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηα νθέιε απφ ηελ άζθεζε ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

 

Η δηαπίζησζε ηνπ ζχγρξνλνπ «πεξηθεξεηαθνχ πξνβιήκαηνο» (κε ηηο ελδείμεηο 

πεξηνξηζκνχ ησλ δηα- πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη έληαζεο ησλ 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη αληζνηήησλ εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ, ηελ 

εθηεηακέλε απνβηνκεράληζε θαη ηελ απνδηάξζξσζε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ), θαη ηνπ «ειιεληθνχ αζηηθνχ παξάδνμνπ» (άληζν 

αζηηθφ ηεξαξρηθφ ζχζηεκα θαη κνλν-θεληξηθφηεηα (ζπγθέληξσζε ηνπ αζηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζηελ Αηηηθή θαη δεπηεξεπφλησο ζηε Θεζζαινλίθε), αζηηθή 

δηάρπζε θαη εγθαηάιεηςε ησλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ, ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

δνκεκέλνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο) αιιά θαη ε «γεσγξαθία» ηεο ρψξαο φζνλ 

αθνξά ζηε ζέζε ηεο ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν, θαζνξίδνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηηο 

θχξηεο ρσξηθέο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ησλ επφκελσλ ρξφλσλ. 

 

Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο εηδηθέο ρσξηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηελ λέα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ 

δηέπεη ην Δηαηξηθό ύκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο, ε λέα πξνζέγγηζε γηα 

ηελ Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Αλάπηπμε ζην πιαίζην ηνπ Δ..Π.Α. 2014-2020, 

νξίδεη σο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηελ επίηεπμε ηεο απαζρόιεζεο, ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ πόξσλ, εζηηάδνληαο ζηε θέξνπζα 
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δπλαηόηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο ρσξηθώλ ελνηήησλ θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο σο θηλεηήξεο ηεο, ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ ηνπηθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

 

Η Οινθιεξσκέλε Φσξηθή Αλάπηπμε, έρνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ σο εξγαιείν 

εθαξκνγήο ηεο, ηελ “Τνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ” 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

ζην νξηζκέλν ρσξηθφ επίπεδν, εθεί δειαδή φπνπ εθδειψλνληαη νη αληζφηεηεο,δξνπλ 

νη καθξνπξφζεζκνη παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ηνπο θαη ππάξρεη ην ελδνγελέο 

δπλακηθφ γηα ηελ αληηζηξνθή ηνπο. 

 

 
Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣoΚ) 

 
Γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, ν ζρεδηαζκφο ηεο Οινθιεξσκέλεο 

Πξνζέγγηζεο γίλεηαη κε επηθέληξσζε ζηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο αλά 

Γηαξζξσηηθφ Τακείν πνπ εμππεξεηνχλ ζεκαηηθνχο ζηφρνπο, φπνπ είρε ζεκεησζεί 

πζηέξεζε ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, κε ζχλδεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο ινηπέο 

επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο κε απηνχο ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο, κε δφκεζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη κφριεπζε πφξσλ, ελψ ν 

γεληθφηεξνο ζρεδηαζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη απαξαίηεηα ζηελ ηφλσζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Σηφρνο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο Οινθιεξσκέλεο Φσξηθήο Αλάπηπμεο απφ  ηα ηακεία ΔΓΤΑΑ, ΔΤΘΑ, ΔΚΤ θαη  

ΔΤΠΑ θαζψο θαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηεο Οινθιεξσκέλεο 

Φσξηθήο Αλάπηπμεο ζε θάζε ρσξηθή ελφηεηα, μεθηλψληαο κε πηινηηθά ζρέδηα θαη 

πξνρσξψληαο ζηηο παξεκβάζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρσξηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

Σε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην 

ΔΓΤΑΑ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1698/2005 ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ΔΣΠΑ 2014-2020, θαηαξηίζηεθε απφ ην Υπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ ην ζρέδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2014-2020. 
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Σην πιαίζην απηφ θαζνξίζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηελ: 

 

• νηθνλνκηθή  θαη πεξηβαιινληηθή αεηθνξία, 

• πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο σο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θαηλνηφκνπ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

• εμσζηξέθεηα 

• απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ην φξακα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, είλαη ε 

«Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη βηώζηκε αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ αγξνηηθνύ 

ρώξνπ» κε βαζηθφ φρεκα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα 

ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Η επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

αλάπηπμε θαη ηε βηψζηκε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ζπκβάιιεη θαη 

ζηνπο ηξείο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα κηα έμππλε, βηψζηκε θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, κέζσ ησλ ηξηψλ ελσζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

 

Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. Η ζηξαηεγηθή δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ δχν 

αιιειέλδεηνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο ζηφρνπο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ άκβιπλζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο καθξνρξφληαο χθεζεο ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα 

γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηελ επίηεπμε  βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 
Γεληθά γηα ηελ πξνζέγγηζε LEADER 

 
Καηά ην έηνο 1991 μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER 

(Liaisons Entre Actions de Développement de l' Economie Rurale – Γεζκνί κεηαμχ 

δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ) ζηε ρψξα καο, ε 

νπνία απνηέιεζε ηελ αξρή κίαο λέαο πξνζέγγηζεο ζηελ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

Μέζσ ηεο LEADER ζηεξίρζεθε ε νινθιεξσκέλε θαη πνιπηνκεαθή αλάπηπμε, ελψ 

παξάιιεια δφζεθε ε επθαηξία ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα επηιέμνπλ 

νη ίδηεο ηνλ ηξφπν θαη ηε "δηαδξνκή" αλάπηπμή ηνπο. Τα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα 

ηεο πξψηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο θαη ε δηαπίζησζε φηη ε Πξσηνβνπιία ζπλέβαιε, 

αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ 
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πιεζπζκνχ, νδήγεζαλ ζε έλα πην ζπζηεκαηηθφ θαη νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ηεο 

LEADER II. Καηά ηελ Β΄ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν ε πξσηνβνπιία ζηνρεχεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθ ησλ 

θάησ πξνο ηα επάλσ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο. Η ζπλέρηζε ηεο Πξσηνβνπιίαο 

θαηά ηελ Γ΄ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, κέζσ ηεο LEADER+, ε νπνία θηλήζεθε ζηε 

ινγηθή θαη ηε θηινζνθία ησλ πξνεγνχκελσλ εθαξκνγψλ, πξνζπαζεί λα εηζάγεη αιιά 

θαη λα ελδπλακψζεη ηνπο δεζκνχο ζπλεξγαζίαο θπξίσο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ 

θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ. Μεηά ηελ εκπεηξία ηξηψλ  πεξηφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ, ε 

πξσηνβνπιία LEADER είρε θηάζεη ζε επίπεδν σξηκφηεηαο ψζηε λα εθαξκνζηεί 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ εμππεξεηψληαο 

βαζηθνχο ζηφρνπο απηνχ. 

 

Καηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 ε πξνζέγγηζε LEADER δηαηεξεί ην 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εθ ησλ θάησ πξνο ηα επάλσ πξνζέγγηζεο ζην ζρεδηαζκφ 

πνιπηνκεαθψλ ηνπηθψλ ζηξαηεγηθψλ  θαη  παξάιιεια δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

πνιπηακεηαθήο πξνζέγγηζεο (CLLD) θαζψο θαη ηεο δηεχξπλζεο ησλ πεξηνρψλ 

εθαξκνγήο. Γηαηεξνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο νη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ θαη παξάιιεια δίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηεχξπλζεο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ σο πξνο ην είδνο ησλ ζρεδηαδφκελσλ 

δξάζεσλ θαη ησλ Δπξσπατθψλ Τακείσλ Φξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη ησλ πεξηνρψλ 

εθαξκνγήο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πξσηνβνπιία CLLD-LEADER πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 
 
 

• Σηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθή βάζε, πνπ

 πξννξίδνληαη γηα ζαθψο ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλεο πεξηνρέο ν                      

πιεζπζκφο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10.000-150.000 θαηνίθσλ. 

• Τνπηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα, θαινχκελεο  

«Οκάδεο Τνπηθήο Γξάζεο» (ΟΤΓ). 

• Πξνζέγγηζε εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ κε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο 

Οκάδεο Τνπηθήο Γξάζεο φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο 

ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 
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• Πνιπηνκεαθφ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κε βάζε ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θνξέσλ θαη έξγσλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. 

• Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο κηαο πνιπηακεηαθήο πξνζέγγηζεο κε ηε ζπκκεηνρή 

θαη ησλ ΔΓΤΑΑ, ΔΤΘΑ, ΔΤΠΑ θαη ΔΚΤ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε κίαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηεο ζηελήο 

ζπλέξγεηαο ησλ ηακείσλ. 

• Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ. 

• Δθαξκνγή έξγσλ ζπλεξγαζίαο. 

• Γηθηχσζε ησλ ηνπηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ. 

 

Πεξηνρέο εθαξκνγήο Σνπηθώλ Πξνγξακκάησλ Σ.Π. CLLD/LEADER 

ΔΠΑΛΘ 

 
Βάζεη ηνπ αξ. 3 ηνπ θαλ 508/2014 σο «πεξηνρή αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο» 

λνείηαη κηα πεξηνρή ε νπνία βξέρεηαη απφ ζάιαζζα, πνηακφ ή ιίκλε ή πεξηιακβάλεη 

ηερλεηέο ιίκλεο ή ιεθάλε πνηακνχ θαη ζηελ νπνία νπζηαζηηθφ πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ή ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, είλαη 

δειαδή ιεηηνπξγηθά ζπλεθηηθή απφ γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άπνςε 

θαη έρεη νξηζηεί σο ηέηνηα απφ ην θξάηνο κέινο. 

 

Καηά ηελ επηινγή ησλ πεξηνρψλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ζα ιεθζνχλ ππφςε 

θξηηήξηα φπσο: 

 Έθηαζε. Μία πεξηνρή αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ε νπνία επηιέγεηαη γηα 

ηελ παξνρή βνήζεηαο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη θαηά θαλφλα 

κηθξφηεξε απφ κία πεξηνρή ηνπ επηπέδνπ NUTS III (Ννκφο). 

 Σπλεθηηθφηεηα. Η πεξηνρή ζα είλαη ζπλεθηηθή απφ γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή άπνςε (κπνξεί λα απνηειέζεη πεξηνρή παξέκβαζεο έλα ζχλνιν 

κηθξψλ πεξηνρψλ κε φκνηα ή παξαπιήζηα ραξαθηεξηζηηθά). Οη πεξηνρέο 

αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ ρξεηάδεηαη θαη’ αλάγθε λα ζπκπίπηνπλ κε 

κηα εζληθή δηνηθεηηθή πεξηνρή ή κε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ιφγνπο 

επηιεμηκφηεηαο γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ. 

 

 Πιεζπζκφο. Η χπαξμε ζπλνρήο θαη επαξθνχο θξίζηκεο κάδαο ζηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο απφ ηελ άπνςε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ 



 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Σ.Α. 
Ύδρας 10, 65302, Καβάλα/ Σηλ.(0030.2510)620459,  Fax:(0030.2510)620459, www.ankavala.gr. / anka@ankavala.gr 

 

                    ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ Σ.Π. CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑ      Αρ. Πιςτ/ςησ: 041080139 

 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα,  ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10.000 θάηνηθνη έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία θξίζηκε κάδα ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο επηιεγείζαο ζηξαηεγηθήο θαη δελ ππεξβαίλεη ηνπο 150.000 θαηνίθνπο. 

 Δχξνο παξάθηηαο δψλεο. Οη παξάθηηεο δψλεο ησλ επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

ησλ κεγάισλ  λεζηψλ, θαηά θαλφλα δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα 10 ρηιηφκεηξα απφ 

ηελ αθηή ή ηα 5 ρηιηφκεηξα απφ ην φξην ιηκλνζάιαζζαο (ε κέηξεζε γίλεηαη ζε 

επζεία γξακκή ζε θάηνςε ηεο κεθνηνκήο). 

 Δμάξηεζε απφ ηελ αιηεία. Τν κέγεζνο θαη ε ζεκαζία ησλ θιάδσλ ζπιιεθηηθήο 

αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο (απαζρφιεζε, πιήζνο & κέγεζνο ζθαθψλ, ηχπνη 

αιηείαο & εθθνξηψζεηο, κέγεζνο παξαγσγήο πδαηνθαιιηέξγεηαο θιπ) . 

Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζε πεξηνρέο: 

α) κε κηθξέο αιηεπηηθέο θνηλφηεηεο, ή 

β) θζίλνπζαο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ή  

γ) κε ρακειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ. 

 

Οη πεξηνρέο απηέο κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη: i) Σηα λεζηά ηεο ρψξαο ηδηαίηεξα ηα 

κηθξά φπνπ ε αιηεπηηθή πεξηνρή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

κηθξψλ λεζηψλ (ή ηκήκαηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ λεζηψλ) ii) Σηηο παξάθηηεο δψλεο 

ησλ κεγάισλ λεζηψλ (ή ηκήκαηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ λεζηψλ) θαη ησλ 

επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ, iii) Σηηο παξαιίκληεο θαη παξαπνηάκηεο πεξηνρέο. 

 

Σεκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζα αηηεζεί ππνζηήξημε θαη απφ ην ΔΠΑιΘ 

ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 61 παξα. 3β & 4 ηνπ Καλ. 

(ΔΔ) 508/2014. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπηθή ζηξαηεγηθή απνηειεί απνθιεηζηηθά 

πεξηνρέο ΔΤΘΑ, απηέο εμαηξνχληαη απφ ηελ σο άλσ πεξηνξηζκφ. 

 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-2020, ζα 

επηιεγνχλ 10 πεξηνρέο εθαξκνγήο. 

 

• Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
 

Πξόγξακκα – Μέηξν Κνηλνηηθή πκκεηνρή 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-

2020 

365.451.239,00€ 

Πξνηεξαηφηεηα 4 ηνπ ΔΠΑιΘ (LEADER) 46.000.000,00€ 
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ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

CLLD/LEADER ΑΛΗΔΗΑ 

2014 – 2020 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΣΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

 
 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ CLLD/LEADER ΑΛΗΔΗΑ ΟΣΓ

 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ 

 

Η Αλαπηπμηαθή Καβάιαο ζα ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 

ΥΠΑΑΤ (ΦΔΚ 1839/Β/2016), πνπ ζα αθνξά ζε δψλε ΝΓ ηνπ Ν. Καβάιαο θαη ζα 

αθνξά ζε δξάζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο 

θαη Αιηείαο θαη ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Η δψλε απηή 

απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

CLLD/LEADER ΑΛΗΔΗΑ ΟΣΓ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ 

 

 

    
ΜΟΝΟΣΟΜΕΑΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΔΗΜΟ 
ΣΟΠΙΚΗ / 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡ
ΙΜΟ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-
2020 

ΕΚΣΑΗ 
(km2) 

ΠΛΗΘΤΜΟ
 (ςτοιχεία 

2011 – 
Μόνιμοσ 

πληθυςμόσ) 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΘΑΟΤ 

ΓΖΜΟ 
ΘΑΟΤ 
(Έδρα: 

Θάζος,η) 

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Θάζοσ ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Θεολόγοσ ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Καλλιράτης ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Λιμεναρίφν ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Ποηαμιάς ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Πρίνοσ ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Μαριών ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Παναγίας ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Ρατφνίοσ ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
φηήρος ΝΖΗΩΣΗΚΖ 

  
  

  ΤΝΟΛΟ ΓΗΜΟΤ ΘΑΟΤ   0,0 0 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΑΟΤ   0,0 0 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΚΑΒΑΛΑ  

(Έδρα: 
Καβάλα,η) 

ΓΖΜΟ 
ΚΑΒΑΛΑ  

(Έδρα: 
Καβάλα,η) 

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Καβάλας   

42,0 
56.371 

Γημοηική 
Κοινόηηηα Νέας 
Καρβάλης 

ΟΡΔΗΝΟ     
(Ο οικιιζμός 
Λεύκης ) 46,0 2.225 

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Υαλκερού ΟΡΔΗΝΖ 

30,0 
194 
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Γημοηική 
Κοινόηηηα Εσγού ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Κρηνίδφν   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Αμσγδαλεώνος   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Κορσθών ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Κρσονερίοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Λιμνιών ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Λσδίας   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Παλαιάς 
Καβάλας ΟΡΔΗΝΖ 

  

  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Πολσνέροσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Πολσζηύλοσ   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Φιλίππφν   

  
  

ΤΝΟΛΟ ΓΗΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ   118,0 58.790 

ΓΖΜΟ 
ΝΔΣΟΤ 
(Έδρα: 

Υρσζούπο
λις,η) 

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Κεραμφηής   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Αγιάζμαηος   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα Νέας 
Καρσάς   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Πηγών   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα Αγίοσ 
Κοζμά ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Γιποηάμοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Γσζβάηοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Δλαθοτφρίοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Κετροκάμποσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Λεκάνης ΟΡΔΗΝΖ 
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Σοπική 
Κοινόηηηα 
Μακρστφρίοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Πλαηαμώνος ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Υρσζούπολης   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Αβραμηλιάς ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Γέρονηα   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Γραβούνης   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Γιαλεκηού ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Δραηεινού   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Εαρκαδιάς   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα Ξεριά ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Παραδείζοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Πέρνης   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Πεηροπηγής   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Πονηολιβάδοσ   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Υρσζοτφρίοσ   

  
  

ΤΝΟΛΟ ΓΗΜΟΤ ΝΔΣΟΤ   0,0 0 

ΓΖΜΟ 
ΠΑΓΓΑΗΟ
Τ (Έδρα: 
Δλεσθερο
ύπολις,η) 

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Δλεσθερούπολης   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Αμιζιανών   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Ανηιθιλίππφν   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Κηπίφν   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Κοκκινοτώμαηος   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Υρσζοκάζηροσ   

  
  

Γημοηική       
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Κοινόηηηα Νέας 
Περάμοσ 

Σοπική 
Κοινόηηηα Αγίοσ 
Ανδρέοσ   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Δλαιοτφρίοσ   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Δλεσθερών   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Μσρηοθύηοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα Νέας 
Ζρακλίηζης   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Φφλεάς ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Ακροποηάμοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Γαληυού   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Καριανής   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Ορθανίοσ   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Οθρσνίοσ   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Ποδοτφρίοσ   

  
  

Γημοηική 
Κοινόηηηα 
Νικήζιανης   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Γεφργιανής   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Παλαιοτφρίοσ   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα Ασλής ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Γφμαηίφν ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Μελιζζοκομείοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Μεζιάς   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Μεζορόπης ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
Μοσζθένης ΟΡΔΗΝΖ 
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Σοπική 
Κοινόηηηα 
Πλαηανοηόποσ   

  
  

Σοπική 
Κοινόηηηα 
ιδηροτφρίοσ ΟΡΔΗΝΖ 

  
  

ΤΝΟΛΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ   0,0 0 
ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΚΑΒΑΛΑ   

118,0 
58.790 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ    118,0 58.790 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ 
ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑ & ΘΑΟΤ   

2.117,0 
138.687 

ΤΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ  

  14.179,0 
608.182 

    
  Πηγή : ΕΛΣΑΣ 2001, 2011  /  

Επεξεργαςία : ΑΝ.ΚΑ Α.Ε Ο.Σ.Α.    
   

 

Δηαηξηθό ρήκα – Δπίπεδν Λήςεο Απνθάζεσλ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ην εηαηξηθφ ζρήκα, ηελ 

εκπεηξία απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο ησλ πξνγξακκάησλ LEADER αιιά θαη 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο, πξνηείλεηαη ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο λα απνηειείηαη απφ ελλέα ή έληεθα κέιε (επίπεδν ιήςεο 

απνθάζεσλ) κε εθπξόζσπν/-νπο απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο: 

• Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. 

• ΟΤΑ πεξηνρήο παξέκβαζεο 

• Δπηκειεηήξηα 

• Δλψζεηο Αγξνηηθψλ Σπλεηαηξηζκψλ (ΔΑΣ) 

• Αιηεπηηθνχο Φνξείο 

• Κνηλσληθνχο / Πεξηβαιινληηθνχο / Πνιηηηζηηθνχο Φνξείο 

 

Θεκαηηθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηαζθάιηζε ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ θάζε ΟΤΓ, γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ θαηάξηηζε ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο, πξέπεη λα δηαιέμεη κία βαζηθή ζεκαηηθή 

θαηεχζπλζε ηνπηθήο αλάπηπμεο ε νπνία κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε 

δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 
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Καη ε βαζηθή αιιά θαη νη δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 

πεξηνρήο, θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-2020. Η βαζηθή ζεκαηηθή 

θαηεχζπλζε ηνπηθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε ρξεκαηνδνηηθή 

βαξχηεηα ζην ηνπηθφ πξφγξακκα. 

 

Οη ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηα παξαθάησ: 

 

• Γηαζχλδεζε αγξνηνδηαηξνθηθνύ ηνκέα κε ηνλ ηνπξηζκφ, ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ. 

• Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηόηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ 

• Δλίζρπζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή 

• Αμηνπνίεζε, πξνζηαζία, αλάδεημε πνιηηηζηηθώλ πόξσλ 

• Δλίζρπζε θαηλνηνκίαο θαη θαηλνηόκσλ παξεκβάζεσλ 

 

• Υινπνίεζε θνηλσληθψλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρηαο 

• Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηύσζεο 

θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηνρψλ, εηαίξσλ θαη θξαηψλ 

• Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

• Δηζαγσγή πξαθηηθώλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

• Τπνζηήξημε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αλάδεημε ηεο ηνπηθήο 

ηαπηόηεηαο 

• Γηαβνύιεπζε 

 

Η δηαβνχιεπζε γίλεηαη ζην πιαίζην πξνεηνηκαζίαο ηεο Τνπηθήο Αλάπηπμεο κε 

Πξσηνβνπιία Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ (CLLD/LEADER) θαη αθνξά ζηελ επηινγή: 

 

•  ηεο πεξηνρήο ηνπ Ν. Καβάιαο πνπ ζα εληζρπζεί ζην πιαίζην ηεο 

Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αχμεζε ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Δδαθηθήο Σπλνρήο» 

ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020, 
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•  ηνπ ηνπηθνύ εηαηξηθνύ ζρήκαηνο (Οκάδα Τνπηθήο Γξάζεο Αιηείαο) πνπ 

ζα ζρεδηάζεη θαη ζα εθαξκφζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπο, 

•  ηεο/ησλ ζεκαηηθήο/-ώλ θαηεύζπλζεο/-σλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

 
Σχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, ν Φάθεινο Α΄ ηεο πξφηαζεο πνπ αθνξά ζηελ επηινγή 

ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ζην ηνπηθφ εηαηξηθφ ζρήκα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο πνπ έγηλαλ γη’ απηά ηα ζέκαηα, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη 

20/7/2016. Ο Φάθεινο Β΄ πνπ αθνξά ζηελ ηνπηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηα  

ηζρπξά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηηο δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ζα δεηήζεη ρξεκαηνδφηεζε ε ΟΤΓ Αιηείαο θαη ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ 

ηνπο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 

 κέρξη 16/9/2016. 
 

Οη θνξείο ή ν ηνπηθόο πιεζπζκόο πνπ επηζπκεί λα δηαηππώζεη ηελ 

άπνςή ηνπ γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην Φάθειν Α΄ 

(πεξηνρή, εηαηξηθό ζρήκα θαη ζεκαηηθή θαηεύζπλζε) κπνξεί λα 

ππνβάιιεη ζρεηηθό έγγξαθν ζηελ Αλαπηπμηαθή Καβάιαο,  κέρξη 

 15 Ηνπιίνπ 2016, ελώ γηα ηα ζέκαηα ηνπ Φαθέινπ Β΄ (επελδπηηθή ηδέα, 

πξόηαζε) κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην ζρεηηθό έληππν πνπ είλαη 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη λα ην ππνβάιιεη κέρξη 25 

Απγνύζηνπ 2015. 

 



 ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Σ.Α. 
Ύδρας 10, 65302, Καβάλα/ Σηλ.(0030.2510)620459,  Fax:(0030.2510)620459, www.ankavala.gr. / anka@ankavala.gr 

 

                    ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ Σ.Π. CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑ      Αρ. Πιςτ/ςησ: 041080139 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΑΛΗΔΗΑ & ΘΑΛΑΑ 2014 – 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΘΑΛΑΑ & ΑΛΗΔΗΑ 

 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ  

ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗ 
 
 
 
 
 
 

 


