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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Περιοχή Παρέµβασης 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ / 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(km2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 2001 
- πραγµατικός 
πληθυσµός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

1 Αλωνακίων 10,98 383 Μειονεκτική 

2 Ανθότοπου 23,95 234 Ορεινή 

3 Αργίλου 6,52 285 Μειονεκτική 

4 Βατερού 17,95 744 Μειονεκτική 

5 Εξοχής 16,92 104 Ορεινή 

6 Καλαµιάς 7,26 303 Μειονεκτική 

7 Καρυδίτσας 7,91 953 Μειονεκτική 

8 Κοίλων 15,99 1.494 Μειονεκτική 

9 Λευκόβρυσης 6,5 1.095 Μειονεκτική 

10 Λευκοπηγής 26,46 1.282 Ορεινή 

11 Λυγερής 12,83 165 Μειονεκτική 

12 Μεταµόρφωσης 19,9 491 Ορεινή 

13 Ν. Νικόπολης 16,52 224 Μειονεκτική 

14 Ξηρολίµνη 24,79 424 Μειονεκτική 

15 Οινόης 22,27 156 Μειονεκτική 

16 Πετρανών 27,39 751 Μειονεκτική 

17 Πρωτοχωρίου 11,25 626 Μειονεκτική 

18 Πτελέας 12,2 174 Μειονεκτική 

19 Σκήτης 25,75 394 Μειονεκτική 

20 Χαραυγής 18,32 1.227 Μειονεκτική 

21 
Αγ. 
Χριστόφορος 

18,23 810 Μειονεκτική 

22 Ερµακιάς 53,18 436 Ορεινή 

23 Καρυοχωρίου 23,85 597 Μειονεκτική 

24 Σπηλιάς 24,35 134 Ορεινή 

25 Αιανής 52,34 2.074 Μειονεκτική 

26 
Αγ. 
Παρασκευής 

6,05 677 Μειονεκτική 

27 Κερασιάς 9,64 192 Μειονεκτική 

28 Κτενίου 15,43 109 Ορεινή 

29 Ροδιανής 15,43 358 Ορεινή 

30 Ρυµνίου 11,5 221 Μειονεκτική 

31 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Χρωµίου 45,63 185 Ορεινή 

32 Μαυροδενδρίου 34,2 1.253 Μειονεκτική 

33 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Λιβερών 21,98 110 Ορεινή 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ / 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(km2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 2001 
- πραγµατικός 
πληθυσµός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

34 Ποντοκώµης 27,34 1.316 Μειονεκτική 

35 Σιδερών 28,55 339 Ορεινή 

36 Κρόκου 18,26 2.946 Μειονεκτική 

37 Αµυγδαλιάς 20,64 153 Μειονεκτική 

38 Α. Κώµης 12,82 1.533 Μειονεκτική 

39 Καισαρειάς 16,33 848 Μειονεκτική 

40 Κ. Κώµης 8,2 348 Μειονεκτική 

41 Κοντοβουνίου 5,23 197 Μειονεκτική 

42 Μηλέας 5,39 229 Μειονεκτική 

43 Σπάρτου 12,3 175 Μειονεκτική 

44 Κοιλάδας 21,42 850 Μειονεκτική 

45 Αγ. ∆ηµητρίου 37,55 1.079 Μειονεκτική 

46 
Αγ. 
Χαραλάµπους 

15,1 187 Ορεινή 

47 Ακρινής 38,42 1.161 Μειονεκτική 

48 Αυγής 20,33 26 Ορεινή 

49 Βοσκοχωρίου 25,1 169 Ορεινή 

50 ∆ρεπάνου 30,15 1.369 Μειονεκτική 

51 Καπνοχωρίου 25,16 424 Ορεινή 

52 Κλείτους 24,05 1.289 Μειονεκτική 

53 Πολυµύλου 57,37 619 Ορεινή 

54 Ρυακίου 18,15 339 Μειονεκτική 

55 Τετραλόφου 25,2 454 Ορεινή 

56 Ασβεστόπετρας 24,05 740 Μειονεκτική 

57 Γαλάτειας 17,13 530 Μειονεκτική 

58 ∆ροσερού 10,56 327 Μειονεκτική 

59 Κοµάνου 9,45 523 Μειονεντική 

60 Μαυροπηγής 21,04 649 Μειονεκτική 

61 Ολυµπιάδας 12,53 693 Μειονεκτική 

62 Πενταβρύσου 5,6 305 Μειονεκτική 

63 Περδίκα 30,96 1.854 Μειονεκτική 

64 Προαστίου 10,55 863 Μειονεκτική 

65 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

Πτελεώνα 9,22 113 Μειονεκτική 

66 Σερβίων 51,6 4.465 Μειονεκτική 

67 Αυλών 11 394 Μειονεκτική 

68 Βαθυλάκου 16,5 652 Μειονεκτική 

69 Γούλων 11,35 226 Μειονεκτική 

70 Ιµέρων 38,05 323 Μειονεκτική 

71 Καστανιάς 48,98 98 Ορεινή 

72 Κρανιδίων 12,3 563 Μειονεκτική 

73 

ΣΕΡΒΙΩΝ - 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Λευκάρων 25,25 231 Μειονεκτική 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡ

ΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ / 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(km2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 2001 
- πραγµατικός 
πληθυσµός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

74 Μεσιανής 16,45 340 Μειονεκτική 

75 Μεταξά 58,2 410 Ορεινή 

76 Νεράιδας 12,2 132 Μειονεκτική 

77 Λιβαδερό 52 1.645 Ορεινή 

78 
Πλατανορεύµατ
ος 

35,3 1.061 Ορεινή 

79 Πολυρράχου 28,71 400 Ορεινή 

80 Ροδίτη 16,75 304 Μειονεκτική 

81 Τριγωνικού 17,48 402 Ορεινή 

82 Βελβεντού  57,57 3.504 Μειονεκτική 

83 Τρανοβάλτου 79,25 1.084 Ορεινή 

84 Ελάτης 39,98 568 Ορεινή 

85 

ΣΕΡΒΙΩΝ - 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Μικροβάλτου 30,31 605 Ορεινή 

86 *Σιάτιστας 94,43 5.642 Ορεινή 

87 Μικροκάστρου 16,57 501 Μειονεκτική 

88 

ΒΟΪΟΥ 

Παλαιοκάστρου 47,53 404 Ορεινή 

ΣΥΝΟΛΟ 2.125,38 65.266  

 
*µόνο εκτός οικισµού 
Πληθυσµιακή Πυκνότητα της περιοχής: 30,71 κάτοικοι ανά km2 

Συνολική έκταση της διοικητικής περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η περιοχή 

παρέµβασης :  

Νοµός Κοζάνης: 3.515,85 km2 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας: 9.451,41 km2 

Κοµβικά σηµεία θεωρούνται : η πόλη της Κοζάνης στην οποία βρίσκεται η έδρα της 

ΟΤ∆ ΑΝΚΟ Α.Ε. και η πόλη της Σιάτιστας, για δράσεις προβολής και καλύτερης 

ανάδειξης της περιοχής παρέµβασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Περιοχές NATURA εντός των ορίων της περιοχής παρέµβασης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (σε km2) 

GR1330001 ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟΣ (ΜΕΣΙΑΝΟ ΝΕΡΟ) 7,64 

GR1250003 ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ 3,69 

GR1250002 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ 1,48 

GR1210001 ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ 1,47 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 0,62% 
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Χάρτης  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του προγράµµατος διαρθρώνεται γύρω από έναν Κεντρικό 

Θεµατικό Άξονα µε τίτλο: 

 

«Ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας και της Κοινωνικής Συνοχής µε 

∆ιαφοροποίηση της Τοπικής Οικονοµίας και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής – 

ΣυνΕπιχειρώντας για το Μέλλον» 

 

Ο Κεντρικός Θεµατικός Άξονας εξειδικεύεται στους ακόλουθους έξι (6) Στόχους του 

Τοπικού Προγράµµατος :  

Στόχος 1:  Ενίσχυση της απασχόλησης και της προώθησης ίσων ευκαιριών µέσω της 

δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. 

Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί µια από τις οριζόντιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  δηλώνεται εµφατικά στην αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισαβόνας και αποτελεί 

άξονα πολιτικής και παρέµβασης σε όλα τα Τοµεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα της χώρας κατά την 4η προγραµµατική περίοδο. 

Ιδιαίτερα για την Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας και την περιοχή παρέµβασης, όπου τα 

συνολικά αλλά και τα κατά κατηγορία ενεργού πληθυσµού ποσοστά ανεργίας είναι από τα 

υψηλότερα στη χώρα, η τόνωση της απασχόλησης καθίσταται κρίσιµο παράγοντα για την 

αναπτυξιακή της προοπτική και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής τόσο στην ύπαιθρο όσο 

και στα αστικά κέντρα. 

Επιδίωξη του προγράµµατος είναι η προώθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών µε έµφαση στις 

ανωτέρω οµάδες ενεργού πληθυσµού, προκειµένου να ενισχυθεί η απασχόληση και 

παράλληλα ο οικονοµικός και κυρίως ο κοινωνικός ιστός της υπαίθρου στην περιοχή 

παρέµβασης µε απώτερο αντίκτυπο την αναστροφή της πληθυσµιακής συρρίκνωσης και το 

ζωντάνεµα των δηµοτικών της διαµερισµάτων.  

Στόχος 2:  Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής 

οικονοµίας, της δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου, 

στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). 

Προτεραιότητα της προσέγγισης LEADER αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ο εµπλουτισµός 

της παραγωγικής φυσιογνωµίας των αγροτικών περιοχών µε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες 

που προσδίδουν ποικιλοµορφία στην απασχόληση και νέες διεξόδους σε κορεσµένους τοµείς 

δραστηριότητας. 

Επιπλέον λόγος για διαφοροποίηση στην απασχόληση των αγροτών αποτελεί η νέα Κοινή 

Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), η οποία ανατρέπει τις µέχρι σήµερα επιδοµατικές παραγωγικές 

πρακτικές προς όφελος µιας βιώσιµης γεωργίας µε προσανατολισµό στην αγορά προϊόντων. Η 

εξέλιξη αυτή αποτελεί πρόκληση για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών να στραφούν 
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σε νέες βιώσιµες καλλιέργειες αλλά και σε νέες δραστηριότητες που µπορούν να 

δηµιουργήσουν νέα εισοδήµατα διαµορφώνοντας συνθήκες πολυλειτουργικότητας σε τοπική 

κλίµακα. 

Επιδίωξη του προγράµµατος είναι η ενίσχυση των προσπαθειών δικτύωσης µεταξύ 

επιχειρηµατικών µονάδων της περιοχής παρέµβασης στο πλαίσιο του ίδιου τοµέα αλλά και 

µεταξύ συµπληρωµατικών τοµέων δραστηριότητας µε απώτερο σκοπό την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας. 

Στόχος 3:  Προστασία – ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 

διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Το φυσικό περιβάλλον σε µια αναπτυξιακή διαδικασία που εµπεριέχει χαρακτηριστικά 

αειφορίας εξετάζεται ταυτόχρονα από δύο πλευρές : 

• Ως φυσικός πόρος που θα πρέπει να προστατευτεί για να συνεχίσει να υπάρχει στο 

διηνεκές διασφαλίζοντας την οικολογική ισορροπία που είναι απαραίτητη.  

• Ως αναπτυξιακός πόρος που µε την κατάλληλη αξιοποίηση µπορεί να αποφέρει πλούτο 

στην περιοχή που τον διαθέτει. 

Επιδίωξη του προγράµµατος είναι η ανάδειξη και συστηµατική προβολή όλων των αξιόλογων 

φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέµβασης µε απώτερο σκοπό την 

βελτίωση της εικόνας της στο εξωτερικό περιβάλλον.    

Στόχος 4:  Βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών – αθλητικών – 

πολιτιστικών υποδοµών και της ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας των 

κατοίκων της υπαίθρου. 

Η βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών των αγροτικών περιοχών από µόνη της δεν είναι 

αρκετή για την ανάπτυξη - αναζωογόνηση της υπαίθρου. Βασική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από τα προγραµµατικά ακόµη κείµενά της αναφορικά µε την αγροτική ανάπτυξη, 

ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών µέσω της 

ενίσχυσης των διαφόρων κοινωνικών δεικτών, έτσι ώστε να αυξηθεί η προοπτική παραµονής 

τους σ’ αυτές. 

Η προτεινόµενη ανάπτυξη των διαφόρων κοινωνικών – αθλητικών – πολιτιστικών υποδοµών 

στην περιοχή παρέµβασης συµβάλλει διττά στην επίτευξη των στόχων του τοπικού 

προγράµµατος µέσω : 

� της ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στους ανωτέρω τοµείς της κοινωνικής 

οικονοµίας από κατοίκους της περιοχής και 

� της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πληθυσµού της περιοχής παρέµβασης λόγω 

της ανάδειξης δηµιουργικών διεξόδων διάθεσης του ελεύθερου χρόνου. 

 

Στόχος 5:  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και 

υπηρεσιών µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση καινοτόµων 

και σύγχρονων τεχνολογιών. 
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Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε διεθνή standards και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών και τοπικών 

οικονοµιών. 

Επιπρόσθετα για τις αγροτικές περιοχές, η εν γένει ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και 

προηγµένων διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία µπορεί να διαµορφώσει το κατάλληλο 

πλαίσιο προκειµένου να επιτευχθεί η σταδιακή προσέγγιση της οικονοµίας τους µε αυτές των 

αστικών κέντρων µε στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη. 

Η ανάπτυξη καινοτόµων πρωτοβουλιών στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή 

υπηρεσιών προσδίδει ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα δυναµικό χαρακτήρα στο παρόν 

πρόγραµµα ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης.  

Στόχο αποτελεί η εφαρµογή καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών σε όλο το κύκλωµα της 

παραγωγικής διαδικασίας επειδή µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση της διεισδυτικότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών στην ευρύτερη αγορά και συνολικά στην αύξηση της εξωστρέφειας 

της τοπικής οικονοµίας µε θετικά αποτελέσµατα στο παραγόµενο τοπικό εισόδηµα και την 

απασχόληση. 

 

Στόχος 6:  Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης. 

Η «bottom – up» διαδικασία, η οποία αποτελεί συστατικό στοιχείο της µεθοδολογίας 

εφαρµογής της προσέγγισης LEADER δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους οικονοµικούς και 

κοινωνικούς φορείς της περιοχής παρέµβασης να εκφραστούν καταθέτοντας τις απόψεις τους 

αναφορικά µε το όραµα, τη στοχοθεσία και τις επιµέρους προτάσεις ενός Τοπικού 

Προγράµµατος LEADER. 

Στόχος του προγράµµατος είναι να διατηρηθεί η τοπική εταιρική σχέση µέσω της λειτουργίας 

των οργάνων διαχείρισης (Ε.∆.Π. – ∆.Σ.) αλλά και της συνεχούς ενηµέρωσης της τοπικής 

κοινωνίας για την πορεία υλοποίησής του. 

Η ανωτέρω διαδικασία καθορισµού των Στόχων του τοπικού προγράµµατος εξασφαλίζει τη 

συνάφειά τους µε την υιοθετούµενη Αναπτυξιακή Στρατηγική, δεδοµένου ότι κατά τη 

διαδροµή εργασιών που ακολουθείται συνδυάζονται αποτελεσµατικά: 

� η φέρουσα ικανότητα της περιοχής παρέµβασης,  

� οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο στο χώρο της 

υπαίθρου και  

� η δυνατότητά της να αντιµετωπίσει τις αδυναµίες της αλλά και τις προκλήσεις στο 

πλαίσιο των  προτεραιοτήτων του Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΜΕΤΡΟΥ 41  

«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

2007-2013 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 

ΑΞΟΝΑΣ  4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Νοµός Κοζάνης 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 

Όπως ορίζονται σε κάθε υποµέτρο, σύµφωνα µε την Προκήρυξη 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2009-2015 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Μέσω των παρεµβάσεων του µέτρου επιδιώκεται : 

• η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, 

• η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονοµίας της υπαίθρου, 

• η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, 

• η µείωση των διαφορών και ανισοτήτων µεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών, 

• η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, 

• η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας), 

• η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες πληθυσµού, 

• η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές, 

• η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 

• η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη  βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο του µέτρου µπορούν να ενταχθούν παρεµβάσεις που αντιστοιχούν στις ακόλουθες οµάδες 

υποµέτρων : 
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ΟΜΑ∆Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Ανταγωνιστικότητα 411 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών 
προϊόντων 

123 

  ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 311 

  Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 
επιχειρήσεων 

      312 

Ποιότητα ζωής /  413 Ενθάρρυνση τουριστικών  δραστηριοτήτων 313 

∆ιαφοροποίηση  Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό 
πληθυσµό 

321 

  Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 322 

  
∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 323 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΑΞΟΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  10.981.320,70 89,73% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  6.183.460,00 83,11% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  5.874.287,00 83,11% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 309.173,00 83,11% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  4.797.860,70 100,00% 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  411 

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΕΤΡΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  4.648.329,46 42,33% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  2.324.164,73 37,59% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  2.207.956,49 37,59% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 116.208,24 37,59% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  2.324.164,73 48,44% 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  413 

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  6.332.991,24 57,67% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  3.859.295,27 62,41% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 3.666.330,51 62,41% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  192.964,76 62,41% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  2.473.695,97 51,56% 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων αρχικού προγράµµατος 52 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την πρόσθετη κατανοµή 54 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η τροποποίηση των 
χρηµατοδοτικών πινάκων  

72 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  4η τροποποίηση των 
χρηµατοδοτικών πινάκων 

74 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την παρούσα 5η 
τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

69 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά και την εκτίµηση των έργων που θα υλοποιηθούν από  την 3η 

προκήρυξη του προγράµµατος και την παρούσα  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 
πινάκων 

70 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων για την 
ένταξη έργων της 3ης προκήρυξης (ένα (1)έργο παραµένει επιλαχόν) 

69 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων για την 
ένταξη του ενός επιλαχόντος έργου  

68 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων για 
την ένταξη του ενός επιλαχόντος έργου 

73 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ :  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΩ∆ΙΚΟΣ 411 

ΥΠΟΜΕΤΡO  L123 

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 

Η αγροτική ανάπτυξη µε την ευρεία έννοια της ανάπτυξης της υπαίθρου, που επιδιώκεται µέσω της 

προσέγγισης LEADER, είναι σύµφωνη και συµπληρωµατική του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013. Συνοδεύει και συµπληρώνει την Κοινή Γεωργική Πολιτική των αγορών, της εισοδηµατικής στήριξης 

και συµβάλλει στην επίτευξη στόχων, όπως ορίζεται στη συνθήκη της Ε.Ε. 

∆ίνεται σηµασία στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γεωργικής δραστηριότητας της περιοχής, του ανάγλυφου, 

της χωροθέτησης των οικισµών και λοιπών ανθρώπινων δραστηριοτήτων που απορρέουν από τη δοµή της 

γεωργίας. Επιπρόσθετα, η δασοκοµία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αγροτικής ανάπτυξης µε κύριο πεδίο 

εφαρµογής την αειφόρο διαχείριση των δασών και τον πολυλειτουργικό τους ρόλο. 

Οι φορείς των επενδυτικών παρεµβάσεων είναι µικρές επιχειρήσεις, κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα, που 

µέσα από την επιχειρηµατική τους δράση εκµεταλλεύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της πρωτογενούς 

παραγωγής αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τους φυσικούς πόρους. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να 

εκµεταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες στον ανερχόµενο τοµέα της µεταποίησης, αξιοποιώντας ένα 

ευρύτατο φάσµα επιχορηγούµενων δραστηριοτήτων.  

Όπως αναφέρθηκε στην υφιστάµενη κατάσταση τα γεωργικά και δασοκοµικά προϊόντα έχουν τοπική και 

ευρύτερη σηµασία. Η πρωτογενής παραγωγή και η µεταποιητική τους επεξεργασία συµβάλουν στην αύξηση 

της προστιθέµενης αξίας στην περιοχή. Τέτοια προϊόντα είναι: τα κτηνοτροφικά (κρέας, γάλα), τα οπωρικά, 

ο κρόκος, τα κηπευτικά, τα δηµητριακά, τα αρωµατικά φυτά τα ελαιοκοµικά και τα αµπελοοινικά. Τα  

υπόλοιπα αποτελούν διατροφικά προϊόντα ή βιοµηχανικά εκτός διατροφής αλλά µπορούν να αποτελέσουν 

αντικείµενο καινοτόµων και πιλοτικών πρακτικών. 

Για την δασοκοµία ενδιαφέρον αποτελεί η διαχείριση (απάλειψη και επεξεργασία) της καύσιµης ξυλείας, µιας 

και τα περισσότερα δάση της περιοχής είναι δρυοδάση και οξιάς. 

Πολλά από τα προϊόντα της περιοχής παράγονται µε τις προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν τα ποιοτικά 

προϊόντα ως προς τις συνθήκες παραγωγής και εφαρµοζόµενων τεχνικών. ∆υστυχώς όµως µέχρι σήµερα, 

ελάχιστα απ’ αυτά έχουν σηµαντικό δείκτη αναγνωρισιµότητας, λόγω του ότι δεν είναι πιστοποιηµένα 

σύµφωνα µε τα εφαρµοζόµενα πρότυπα ποιότητας (ελληνικά και διεθνή). 

Ανατροπή της κατάστασης αυτής επιφέρει η ενίσχυση νέων µονάδων σε περιοχές που υπάρχει πρωτογενής 

παραγωγή αλλά και η επέκταση - εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων επεξεργασίας αγροτικών 

προϊόντων µε εµπειρία στην αγορά. Ο επιτυχηµένος επενδυτικός συνδυασµός του πρωτογενή τοµέα µε την 

µεταποιητική δραστηριότητα είναι καθοριστικός και αλληλένδετος παράγοντας αγροτικής ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας. Τη κατεύθυνση αυτή µπορεί να βελτιώσει η δικτύωση επιχειρήσεων µε ίδιες ή 
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συναφείς δραστηριότητες.  

Επιπλέον, για τους νέους κλάδους παραγωγής όπως έχουν προσδιοριστεί στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των 

καλλιεργειών προτείνεται η ίδρυση επιχειρήσεων αντίστοιχα. Μια νέα και καινοτόµος δράση, που άρχισε τα 

τελευταία χρόνια στο Ν. Κοζάνης είναι η καλλιέργεια µανιταριών καθώς και η εγκατάσταση φυτειών για 

παραγωγή τρούφας. Η δραστηριότητα αυτή αναµένεται να έχει µια πολυδιάστατη προσφορά στην τοπική 

οικονοµία, συνδυασµένη µε τη µεταποίηση, τη γαστρονοµία και τον αγροτουρισµό. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω η υλοποίηση των επεµβάσεων στα πλαίσια του συγκεκριµένου 

υποµέτρου, εξαλείφει τις αδυναµίες που παρουσιάζει η περιοχή παρέµβασης  και συγκεκριµένα : 

� την έλλειψη υποδοµών στον αγροτικό χώρο, 

� το µικρό βαθµό δικτύωσης µεταξύ των διαφόρων τοµέων άσκησης οικονοµικής 

δραστηριότητας, 

� το υψηλό ποσοστό ανεργίας, 

� τη µονοµερή συγκέντρωση των επιχειρηµατικών µεταποιητικών  δραστηριοτήτων, 

� τη µείωση του πληθυσµού και τη µετακίνηση του σε µεγαλύτερους οικισµούς, 

� τη µικρή διαφοροποίηση της µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, 

Από την άλλη ενισχύει και προβάλλει τα πλεονεκτήµατα της περιοχή παρέµβασης  και συγκεκριµένα : 

� την υλοποίηση σηµαντικών ιδιωτικών επενδύσεων σε προηγούµενα προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες, 

� τις πετυχηµένες προσπάθειες δικτύωσης,  

� το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για ένταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, 

� την έναρξη διαφοροποίησης των τάσεων επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 

� την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων – ύπαρξη κρίσιµης µάζας  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η ίδρυση, ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση µονάδων που 

δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση – τυποποίηση - εµπορία των αγροτικών προϊόντων σε συνδυασµό µε 

τις πρωτοβουλίες που αναµένεται να αναληφθούν από τους συναφείς συλλογικούς φορείς θα συµβάλλουν 

θετικά τόσο σε επίπεδο βιοµηχανίας τροφίµων όσο και σε επίπεδο γεωργικής παραγωγής.  

Ικανοποιητικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων -στα πλαίσια του συγκεκριµένου µέτρου- 

εκδηλώθηκε από τους πολίτες πολλών ∆ήµων της περιοχής εφαρµογής, στα πλαίσια των ηµερίδων που 

πραγµατοποιήθηκαν (π.χ. Σερβίων, Βελβεντού, ∆. Ελλησπόντου, Ελίµειας, Αγ. Παρασκευής, Αιανής, 

Καµβουνίων, κ.λπ.), αλλά και από επισκέπτες στα γραφεία της εταιρείας. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

Επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού των προϊόντων της πρωτογενούς και µεταποιηµένης 

τοπικής παραγωγής, ώστε να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις που προέρχονται από την εισαγωγική διείσδυσης 

και να διευρύνουν τις εξαγωγικές επιδόσεις. Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις συµβάλλουν στην αειφόρο 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, αντιµετωπίζουν τα διαρθρωτικά προβλήµατα των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων, συντελούν στην βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών. Παράλληλα συνεισφέρουν 

στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που η παραγωγική τους διαδικασία σέβεται το περιβάλλον, είναι 

πλήρως συµβατά µε τους κανόνες της Ενιαίας Κοινοτικής Αγοράς, διασφαλίζουν την υγιεινή κατάστασή τους 
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και προστατεύουν τον καταναλωτή.  

Στο γενικότερο επενδυτικό πλαίσιο στήριξης της επιχειρηµατικότητας της υπαίθρου απαιτείται η ίδρυση ή η 

ενίσχυση - στήριξη επενδύσεων που συµβάλλουν µε την λειτουργία στους παρακάτω κατευθυντήριους 

άξονες :  

� Βελτίωση της αποδοτικότητας του τοµέα της µεταποίησης της γεωργικής και δασοκοµικής παραγωγής. 

� Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας. 

� ∆ιάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα προϊόντα της περιοχής 

� Στήριξη των πολύ µικρών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι σε θέση να παρέχουν προστιθέµενη αξία στα 

τοπικά προϊόντα. 

� Συνεργασία οµοειδών επιχειρήσεων του κάθε κλάδου ή πολλών κλάδων καθώς και µεταξύ των γεωργών 

και της βιοµηχανίας τροφίµων. 

Συµπερασµατικά και µε βάση τις διαπιστώσεις που παρατέθηκαν παραπάνω οι στόχοι του τοπικού 

προγράµµατος που εξυπηρετούνται είναι οι εξής : 

� Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθησης ίσων ευκαιριών µέσω δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και 

της αναβάθµισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού (Στόχος 1). 

� Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, της δικτύωσης 

και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου (Στόχος 2). 

� Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την εφαρµογή 

σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών (Στόχος 5). 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΟΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  4.648.329,46 42,33% 37,98% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  2.324.164,73 37,59% 31,24% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  2.207.956,49 37,59% 31,24% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  116.208,24 37,59% 31,24% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  2.324.164,73 48,44% 48,44% 

 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων  (∆είκτες   εκροών ) 8 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων  (∆είκτες   εκροών ) µετά την πρόσθετη 

χρηµατοδότηση  
10 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 20 
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τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  4η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
20 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την 

παρούσα  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
18 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά και την εκτίµηση των έργων που θα υλοποιηθούν 

από  την 3η προκήρυξη του προγράµµατος και την παρούσα  6η τροποποίηση 

των χρηµατοδοτικών πινάκων 

17 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων για την ένταξη των έργων της 3ης προκήρυξης  
16 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων για την ένταξη των έργων της 3ης προκήρυξης 
16 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων για την ένταξη των έργων της 3ης προκήρυξης 
16 

 

∆ΡΑΣH   L123.α 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην περίπτωση 

τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι τοµείς ενίσχυσης του µέτρου καθώς και οι δικαιούχοι θα είναι σύµφωνοι µε τα προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και 

το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του υποµέτρου. 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους µέχρι το ύψος των 

500.000,00€.  

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους.  

Τα παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή παρέµβασης είναι το τυρί φέτα (προϊόν Π.Ο.Π.) ο 

κρόκος Κοζάνης (προϊόν Π.Γ.Ε.), τα ροδάκινα Βελβεντού, τα ποιοτικά κρασιά, (τοπικός οίνος Κοζάνης, 

Σιάτιστας, Βελβεντού), οι ελιές και το ελαιόλαδο της παραλίµνιας περιοχής, οι πατάτες Πολυµύλου, που εδώ 

και χρόνια έχουν σηµατοδοτήσει στην αγορά την γεωγραφική τους προέλευση αλλά τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά.  

Από τα νέα προϊόντα φαίνεται ότι τα αρωµατικά φυτά, η βιοµηχανική ντοµάτα, η τρούφα και γενικότερα η 
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παραγωγή µανιταριών προσαρµόζονται ικανοποιητικά στις περισσότερες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζουν αξιόλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από τα προϊόντα αυτά µόνο ο κρόκος διαθέτει της 

απαραίτητες υποδοµές τυποποίησης και εµπορίας της συνολικής παραγόµενης ποσότητας. 

Για τα υπόλοιπα το µεγαλύτερο µέρος της παραγόµενης ποσότητας διατίθεται σε εµπόρους – µεταποιητές 

εκτός Νοµού, αφού οι υπάρχουσες υποδοµές της περιοχής  παρέµβασης  δεν µπορούν να καλύψουν τις 

µεταποιητικές ανάγκες.   

Οι πιο σηµαντικοί τοµείς αγροτικών προϊόντων στην περιοχή παρέµβασης, σύµφωνα και µε την ανάλυση του 

πρωτογενή τοµέα που περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο 2 της  υφιστάµενης κατάστασης είναι : 

Γάλα  

Στην περιοχή παρέµβασης λειτουργούν 13 από τα 22 τυροκοµεία και γαλακτοκοµικές επιχειρήσεις του Νοµού 

ενώ παράγεται το 75% της παραγόµενης ποσότητας γάλακτος του Νοµού και πιο συγκεκριµένα 12.000 τόνοι 

πρόβειο, 12.000 τόνοι γίδινο και 21.000 τόνοι αγελαδινό.  

Οι µονάδες στο σύνολό τους, δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν σύγχρονες και µεγάλης δυναµικότητας µε 

αποτέλεσµα το µεγαλύτερο ποσοστό γάλακτος να διατίθεται  εκτός  Νοµού. Οι περισσότερες από αυτές 

παράγουν κυρίως φέτα και σε µικρότερο βαθµό κεφαλοτύρι ή κασέρι κ.α.. Οι παραγόµενες ποσότητες 

γάλακτος στην περιοχή παρέµβασης σύµφωνα και µε τις επισηµάνσεις και απόψεις Φορέων (εκπρόσωποι 

∆/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της ΝΑ Κοζάνης) που καταγράφηκαν  κατά τη διαδικασία 

διαβούλευσης επιτρέπουν την ίδρυση και την βιώσιµη λειτουργία νέων τυροκοµείων ή γαλακτοκοµικών 

επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα θα  επιδιωχθεί ο εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων µονάδων και η απόκτηση 

συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας από το σύνολο των επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα η ίδρυση µονάδας επεξεργασίας τυρογάλακτος για την ορθή διαχείρισή του από τα τυροκοµεία, 

µπορεί να συµβάλει στην επίλυση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν οι υφιστάµενες µονάδες, ώστε να 

µειώνονται στο ελάχιστο τα φορτία µόλυνσης. Η πρόταση που έχει περιβαλλοντική διάσταση µπορεί να 

υλοποιηθεί και από το ∆ίκτυο των τυροκόµων την ΑΜΚΕ ∆ΙΜΕΓΑΛ, ενώ υπάρχει και σχετική προτροπή από 

την ∆/νση Κτηνιατρικής της ΝΑ Κοζάνης (σχετικό έγγραφο στο παράρτηµα).  

 Οινοποιία  

Την τελευταία πενταετία ο κλάδος του οίνου βρίσκεται σε µία δυναµική πορεία. Ιδρύθηκαν σύγχρονες 

µονάδες παραγωγής και εµφιάλωσης κρασιών, που στηρίζονται σε ιδιοπαραγωγή πρώτης ύλης και 

συνδυάζουν νέες ποικιλίες σταφυλιών µε παραδοσιακές. 

Τα οινοποιία χωροθετούνται στις δυναµικές αµπελουργικές περιοχές του Νοµού και πιο συγκεκριµένα στην 

περιοχή της Σιάτιστας, των Σερβίων, του Βελβεντού και της Κοζάνης.   

Στην περιοχή παρέµβασης λειτουργούν 8 από τα 11 οινοποιία του Νοµού ενώ τα περισσότερα από αυτά 

συµµετέχουν στο δίκτυο επιχειρήσεων «Οι ∆ρόµοι του Κρασιού». 

Οι αµπελουργικές εκτάσεις και οι ποιοτικοί χαρακτηρισµοί (Τοπικός Οίνος Κοζάνης, Τοπικός Οίνος Σιάτιστας, 

Τοπικός Οίνος Βελβεντού,) καθώς και το µοναδικό Λιαστό κρασί της Σιάτιστας επιτρέπουν επενδύσεις 

εκσυγχρονισµού και ίδρυσης νέων οινοποιείων σε ορεινές περιοχές ή οινοποιείων που επεξεργάζονται 

σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας, ενώ υπήρξε και ενδιαφέρον και για επέκταση υφιστάµενων µονάδων.   
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Κρέας 

Οι καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες του Έλληνα κατατάσσουν το κρέας στα βασικότερα 

είδη διατροφής. Το κρέας απορροφά το 23% των συνολικών δαπανών για όλα τα είδη διατροφής. 

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την τυποποίηση και επεξεργασία του κρέατος έχουν ως βασικό 

αντικείµενο την αλλαντοποιία, τον τεµαχισµό, την αποστέωση, την τυποποίηση, καθώς και την 

παραγωγή προϊόντων κρέατος, όπως σουβλάκι, γύρος, φιλέτα, µπριζόλες κλπ. και διαχωρίζονται 

ανάλογα µε το προϊόν που επεξεργάζονται (χοιρινό και βόειο).  

Στην περιοχή παρέµβασης υπάρχουν µικρές µονάδες που επεξεργάζονται περισσότερα από ένα είδη 

κρέατος καθώς και τις καθετοποιηµένες µονάδες, οι οποίες από τη µία εκτρέφουν και από την άλλη 

επεξεργάζονται και τυποποιούν κρέας.  

Οι περισσότερες από αυτές δεν διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισµό αλλά οφείλουν να προσαρµοστούν 

µε τις τάσεις της αγοράς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς. Έτσι επιτακτική ανάγκη είναι ο 

εκσυγχρονισµός τους και παράλληλα η ίδρυση νέων µονάδων τεµαχισµού - τυποποίησης – 

συσκευασίας κρέατος µε έµφαση στην ασφάλεια των τροφίµων (απόκτηση συστηµάτων ISO 

22000).  

Αρωµατικά Φυτά – Κρόκος 

Τα αρωµατικά φυτά κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια και συγκεκριµένα αποτελούν µια 

εναλλακτική καλλιέργεια που προτείνεται λόγω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στα πλαίσια 

της Κ.Γ.Π. Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει η ίδρυση µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας 

αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών (χαµοµήλι, φασκόµηλο, τσάι, ρίγανη κλπ) καθώς και η 

παραγωγή αιθέριων ελαίων. 

Ο συνεταιρισµός κροκοπαραγωγών υλοποίησε επενδυτικά προγράµµατα εκσυγχρονισµού σε κτιριακές 

υποδοµές και σε εξοπλισµό. Στα επενδυτικά σχέδια του συνεταιρισµού περιλαµβάνονται επιχειρηµατικές 

επενδυτικές πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισµό και παραγωγή νέων προϊόντων. 

Οπωροκηπευτικά 

Στην περιοχή παρέµβασης τα διαλογητήρια – ψυγεία αγροτικών προϊόντων συγκεντρώνονται στους ∆ήµους 

Ελλησπόντου (πατάτες), Βελβεντού (ροδάκινα και µήλα) και Σερβίων (πατάτα). Οι περισσότερες ποσότητες 

των οπωροκηπευτικών επεξεργάζονται από τα διαλογητήρια – συσκευαστήρια των συνεταιρισµών (ΑΣΕΠΟΠ 

και ∆ΗΜΗΤΡΑ), ενώ αξιόλογες πρωτοβουλίες έχουν πραγµατοποιήσει ιδιώτες, οι οποίοι επεξεργάζονται κατά 

προτεραιότητα την δική τους παραγωγή.   

Στα επενδυτικά σχέδια των συνεταιρισµών και των ιδιωτών περιλαµβάνονται επιχειρηµατικές επενδυτικές 

πρωτοβουλίες για ίδρυση ή εκσυγχρονισµό µονάδων επεξεργασίας οπωροκηπευτικών.  

∆ηµητριακά 

Στην ευρύτερη περιοχή καλλιεργούνται µεγάλες εκτάσεις δηµητριακών και µε ιδιαίτερα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά (µέγεθος, χρώµα, σχήµα κλπ).   

Ο εκσυγχρονισµός αποθηκευτικών χώρων και η ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός ξηραντήριων θα µπορούσαν να 
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ενισχυθούν από το πρόγραµµα.   

Ελαιοκοµικά 

Η ελαιοκοµία στο νοµό  Κοζάνης και ιδιαίτερα στη περιοχή LEADER, αν και έχει µόνο τρεις δεκαετίες 

παρουσίας και ανάπτυξης, εντούτοις αποτελεί έναν αξιόλογο κλάδο παραγωγής µε πολύ ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, που οφείλονται τόσο στο µικροκλίµα της περιοχής, όσο και στην απουσία ενδηµικών 

ασθενειών. Ήδη έχει ιδρυθεί ένα µικρό ελαιοτριβείο στο ∆.∆. Ιµέρων του ∆.Σερβίων, χωρίς να καλύπτονται οι 

ανάγκες της περιοχής και το σηµαντικότερο, χωρίς να έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις και οι δοµές για 

την τυποποίηση και την προώθηση της παραγωγής. Υπάρχει λοιπόν έκδηλο  ενδιαφέρον τόσο για 

εκσυγχρονισµό ελαιοτριβείου και δηµιουργία τυποποιητηρίου ελαιολάδου καθώς και ενδιαφέρον για ίδρυση 

και µονάδας τυποποίησης – επεξεργασίας ελαιών (µικρές συσκευασίες, πάστα ελιάς κλπ). 

Μέλι 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται τάση αύξησης του αριθµού των µελισσοσµηνών και των 

απασχολουµένων, περισσότερο ως συµπλήρωµα του εισοδήµατος. Ο µελισσοκοµικός συνεταιρισµός που 

αποτελείται σήµερα από περίπου 200 µέλη καθώς και µεµονωµένες επιχειρήσεις ενδιαφέρθηκαν για το 

πρόγραµµα LEADER και  συγκεκριµένα για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισµό µονάδων µεταποίησης µελιού. 

Τα τελευταία χρόνια ο µεταποιητικός τοµέας έχει αναβαθµιστεί µε επίκεντρο την καθετοποίηση, την 

τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την αποτελεσµατικότερη διαχείριση και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας.  

� Με δεδοµένο ότι η µεταπαραγωγική προστιθέµενη αξία ξεπερνάει αισθητά σε πολλές 

περιπτώσεις την προστιθέµενη αξία που δηµιουργεί η πρωτογενής παραγωγή, η αύξηση της 

µεταποιητικής δυναµικότητας της εγχώριας γεωργοβιοµηχανίας αποτελεί βασική δράση, που θα 

υλοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος. Η προστασία της δηµόσιας υγείας, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η πιστοποίηση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, η τάση 

των καταναλωτών για εγχώρια – ποιοτικά προϊόντα,  η ενίσχυση των βιολογικά παραγόµενων 

προϊόντων, αποτελούν βασικές παραµέτρους για τον σχεδιασµό-προγραµµατισµό των δράσεων. 

Ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση της δυναµικότητας των µονάδων που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση 

– τυποποίηση - εµπορία των αγροτικών προϊόντων σε συνδυασµό µε τις πρωτοβουλίες που αναµένεται να 

αναληφθούν από τους συναφείς συλλογικούς φορείς θα συµβάλλουν θετικά τόσο σε επίπεδο βιοµηχανίας 

τροφίµων όσο και σε επίπεδο γεωργικής παραγωγής. 

Απαιτείται λοιπόν η ενίσχυση και στήριξη επενδύσεων που θα συµβάλλουν στους παρακάτω στόχους : 

� Στον προσανατολισµό της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες τάσεις των αγορών 

� Στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών 

� Στην προώθηση καινοτόµων επενδύσεων 

� Στην βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων και γενικά στην βελτίωση και παρακολούθηση της 

ποιότητας. 

� Στην προστασία του περιβάλλοντος. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  4.394.148,46 94,53% 40,01% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  2.197.074,23 94,53% 35,53% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2.087.220,52 94,53% 35,53% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  109.853,71 94,53% 35,53% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  2.197.074,23 94,53% 45,79% 

 
 
 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, απαιτεί ιδιαίτερη 

στήριξη, που θα συµβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέµενης αξίας των 

προϊόντων. 

Από τη µεταποιητική δραστηριότητα σήµερα απουσιάζει ο παραγωγός πρωτογενών προϊόντων (πρώτων 

υλών). Το αποτέλεσµα είναι µην εξασφαλίζονται τα οικονοµικά οφέλη της προστιθέµενης αξίας και να 

αντιπαρατίθεται µε τους εµπόρους µεταποιητές. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα και η σπουδαιότητα της συγκεκριµένης δράσης είναι  υψηλή (43,17% σε επίπεδο 

µέτρου) καθόσον µε την υλοποίηση των παρεµβάσεων ικανοποιούνται οι στόχοι 1, 2 και 5 του 

προγράµµατος που αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης, την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. 

Με την εφαρµογή της δράσης θα επιτευχθεί η τυποποίηση και µεταποίηση παραδοσιακών και λοιπών 

προϊόντων της περιοχής και η  καθετοποίηση και η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής. 

Στην υλοποίηση  των έργων θα δοθεί έµφαση : 

� Στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών και καινοτόµων δράσεων  

� Στον προσανατολισµό της παραγωγής και στην ύπαρξη νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα  

� Στη βελτίωση της παρουσίασης και της συσκευασίας των προϊόντων και των δικτύων εµπορίας τους  

� Στη προστασία του περιβάλλοντος  

� Στην τήρηση των κοινοτικών υγειονοµικών προδιαγραφών  

� Στην οικονοµική βιωσιµότητα και στην παροχή επαρκών εγγυήσεων ως προς την αποδοτικότητά τους   

� Στη σύνδεση του οικονοµικού οφέλους  επενδυτή και παραγωγού.  
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� Στην στήριξη των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ονοµασίας προέλευσης (1.5) 

Το σύνολο των ενισχυόµενων παρεµβάσεων µπορεί να καλύψει µέρος των µεταποιητικών αναγκών των 

αγροτικών προϊόντων σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονη αγροτική δραστηριότητα. 

Οι εκτιµήσεις αυτές είναι σε συνάφεια µε τους γενικότερους στόχους του προγράµµατος για την 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας µε παράλληλη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. 

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης κρίνεται σηµαντική διότι: 

� Συµβάλει στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών  

� Αναβαθµίζει και βελτιώνει τις υποδοµές του πρωτογενή τοµέα 

� Αναπτύσσει µεθόδους και τάσεις για προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις  

� Συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας του γεωργικού τοµέα (2.8) 

� Συµβάλει στην κάλυψη της ζήτησης προϊόντων ποιότητας και βιολογικών (3.3) 

� Συµβάλει στη µείωση της ανεργίας και στην πολυαπασχόληση (2.3) 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δράση εφαρµόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης. Η δυνατότητα καθηµερινής οδικής πρόσβασης 

σε κάθε σηµείο της περιοχής µπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες για απορρόφηση των παραγόµενων  πρώτων 

υλών ή τουλάχιστον ένα µεγάλο µέρος.   

Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης των µεταποιητικών κλάδων που υποστηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή, 

καθώς η περιοχή εφαρµογής είναι µια γεωργική και κτηνοτροφική περιοχή. Η ανάπτυξη της περιοχής είναι 

δυνατό να βοηθηθεί µε την µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, πρωτογενή γεωργικά και κτηνοτροφικά 

προϊόντα είναι δυνατό να αξιοποιηθούν από σύγχρονες βιοτεχνικές µονάδες.  

Οι υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα ενισχύσει την προσπάθεια αποκέντρωσης και θα βοηθήσει  στη 

διαφοροποίηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (στόχος 2), σύµφωνα και µε τις δυνατότητες που 

παρέχονται από τη νέα ΚΑΠ µέσω της πολυασχόλησης (3.4). Επίσης θα συµβάλει στη δηµιουργία 

προστιθέµενης αξίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών παραγωγής (στόχος 5), καθώς και στην  ενίσχυση της απασχόλησης (στόχος 1) 

και στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο και τη µείωση των τάσεων φυγής (4.2) 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που δύναται να υλοποιήσουν πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά 

την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Από την υλοποίηση της δράσης προκύπτουν σαφείς συσχετισµοί µε άλλες δράσεις που αξιοποιούν τις 

δυνατότητες διαφοροποίησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

Η δηµιουργία µεταποιητικών επιχειρήσεων υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και εµπορίου οι 

οποίες αποτελούν κατευθυντήριες δράσεις του προγράµµατος αλλά και δράσεις που αλληλοσυµπληρώνονται. 

Σε άµεση συνάφεια βρίσκονται οι δράσεις επενδύσεων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις 

ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση.  

Επίσης η µεταποίηση και εµπορία αγροτών προϊόντων του διατροφικού τοµέα συνδέεται και µε τις δράσεις 

του τουρισµού. Η περιοχή παρέµβασης έχει να παρουσιάσει µεγάλη ποικιλία σε τοπικά προϊόντα 

(κτηνοτροφικά, κρασί, κρόκος,  όσπρια, πατάτα, κπλ). Τα προϊόντα αυτά µπορούν να ενταχθούν στο 

τουριστικό προϊόν µε την  ποιότητα και την σωστή προβολή τους, συντηρώντας εικόνες από την περιοχή και 

ενισχύοντας τη διάθεση νέων επισκέψεων.  

Σύµφωνα µε το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στη δηµόσια διαβούλευση, οι δράσεις µεταποίησης 

συνολικά αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντικό αριθµό επενδύσεων. 

Το σύµπλεγµα των επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθεί από αυτές τις δράσεις, θα αποτελέσει, µαζί µε τις 

επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές, το βασικό πυρήνα προώθησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του 

προγράµµατος.  

Συνεπώς, η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο καινοτόµος χαρακτήρας ορισµένων δράσεων συνίσταται στην δηµιουργία δικτύων συνεργασίας, οµοειδών 

επιχειρήσεων ή διεπαγγελµατικών συνεργασιών, καθώς επίσης και την επιτόπου αξιοποίηση νέων προϊόντων 

ή δράσεων, όπως είναι η αξιοποίηση της τρούφας και του τυρόγαλου. Καινοτόµα δράση επίσης µπορούν να 

αποτελέσουν τα προϊόντα Demeter (προϊόντα βιοδυναµικής γεωργίας), ως συνέχεια και µετεξέλιξη της 

βιολογικής παραγωγής. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

Τοµέας γάλακτος (υψηλό ενδιαφέρον) 4 

Τοµέας κρέατος (µέτριο ενδιαφέρον) 2 

Τοµέας οίνου (υψηλό ενδιαφέρον) 3 

Τοµέας οπωροκηπευτικών (υψηλό ενδιαφέρον) 5 

Τοµέας αρωµατικών – φαρµακευτικών φυτών (χαµηλό ενδιαφέρον) 2 

Αυγά - πουλερικά (χαµηλό ενδιαφέρον) 0 

Μέλι (υψηλό ενδιαφέρον) 2 
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∆ηµητριακά (υψηλό ενδιαφέρον) 6 

Ελαιούχα προϊόντα (υψηλό ενδιαφέρον) 3 

Άνθη (χαµηλό ενδιαφέρον) 0 

Σπόροι (µέτριο ενδιαφέρον) 2 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  11 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  1,2,3,4,5,6,7,8,83,84,86 4.850.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 
 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 7 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την πρόσθετη κατανοµή 9 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 17 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 17 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 15 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά και την εκτίµηση των έργων που θα 

υλοποιηθούν από  την 3η προκήρυξη του προγράµµατος και την 

παρούσα  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

14 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων για την ένταξη των έργων της 3ης 

προκήρυξης 

14 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων  14 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 15 

 
 

∆ΡΑΣΗ :  123.β 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι τοµείς ενίσχυσης του µέτρου καθώς και οι δικαιούχοι θα είναι σύµφωνοι µε τα προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και 

το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του υποµέτρου. 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους µέχρι το ύψος των 

500.000,00€.  

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Θα ενταχθούν επενδύσεις που αφορούν στη µεταποίηση και εµπορία των δασοκοµικών προϊόντων µέχρι και 

την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου και των δασοκοµικών προϊόντων, που συµβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων του µέτρου όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ.  

Σηµαντικές επιχειρήσεις µεταποίησης ξύλου υπάρχουν στην περιοχή οι οποίες θα µπορούσαν να ενταχθούν 

για εκσυγχρονισµό και εγκατάσταση καινοτόµων δράσεων στην επεξεργασία του ξύλου. 

Τα δάση στο Ν. Κοζάνης και ιδιαίτερα στην περιοχή εφαρµογής LEADER καλύπτουν µικρό µέρος της 

συνολικής έκτασης (~14%), ενώ ακόµη µικρότερο είναι το ποσοστό των υψηλών δασών που διαχειρίζονται 

και παράγουν δασικά προϊόντα, κυρίως ξύλο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη µεγάλη συµµετοχή των δρυοδασών, 

τα οποία εξαιτίας της γενικότερης υποβάθµισής τους, δεν µπορούν να έχουν µεγάλα ξυλαποθέµατα. 

Τα υποληφθέντα ξυλαποθέµατα ανέρχονται κάθε χρόνο περίπου στα 5 χιλιάδες κ.µ., από τα οποία τα µισά 

περίπου αφορούν τεχνική ξυλεία και τα υπόλοιπα µισά καυσόξυλα. 

Οι ανάγκες όµως της τοπικής κατανάλωσης είναι πολύ µεγαλύτερες και γι’ αυτό εισάγονται σηµαντικές 

ποσότητες ξύλου από άλλες περιοχές για τις ανάγκες των κατοίκων και των τοπικών επιχειρήσεων. 

Σηµαντικός αριθµός τοπικών επιχειρήσεων, πρώτης κατεργασίας του ξύλου είναι εγκατεστηµένες στην 

περιοχή, πολλές από τις οποίες απαιτούν εκσυγχρονισµό. Κυρίως στον τοµέα των καυσόξυλων, όπου η 

κατανάλωση αυξάνεται κάθε χρόνο, λόγω της οικιακής χρήσης (τζάκια). Απαιτείται λοιπόν η ενίσχυση 

τέτοιων επιχειρήσεων που θα µειώσουν το κόστος παραγωγής και θα εφαρµόσουν νέες τεχνολογίες. 

Επιπρόσθετα ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από το ∆ασικό Συν/σµό Παλαιογράτσανου για εκσυγχρονισµό του 

εξοπλισµού του. 

Ενδεικτικές επενδύσεις για  την ενίσχυση επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας δασοκοµικών προϊόντων  

που θα µπορούσαν να ενταχθούν είναι: 

� Η προµήθεια εξοπλισµού δασεργατών, ζυγαριών και δασικών εργαλείων  

� Η προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού υλοτοµίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, τεµαχισµού, 

θρυµµατισµού και πρίσης, µετατόπισης, φόρτωσης και µεταφοράς δασικών προϊόντων 

� Η δηµιουργία χώρων αποθήκευσης δασικών προϊόντων  

� Η κατασκευή υπαίθριων ξηραντηρίων φυσικής ξήρανσης της ξυλείας 

� Η δηµιουργία εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού τεχνητής ξήρανσης της ξυλείας 

� Η κατασκευή υδατοδεξαµενών και ειδικών εγκαταστάσεων καταιονισµού και ανακύκλωσης νερού για την 

προστασία της ξυλείας 
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� Η δηµιουργία εγκαταστάσεων και την προµήθεια µηχανηµάτων προστατευτικού εµποτισµού. 

� Η  προµήθεια γεφυροπλάστιγκων σταθερών για τη ζύγιση των δασικών προϊόντων 

� Η προµήθεια και εγκατάσταση µεταλλικών κλιβάνων παραγωγής ξυλανθράκων, κπλ 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  254.181,00 5,47% 2,31% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  127.090,50 5,47% 2,06% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  120.735,98 5,47% 2,06% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6.354,53 5,47% 2,06% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  127.090,50 5,47% 2,65% 

 
 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός της παρέµβασης είναι η αντιµετώπιση των προβληµάτων της δασοπονίας, η ανάπτυξη του δασικού 

τοµέα και η συµβολή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα γενικότερα.  

Η δασική ανάπτυξη στην περιοχή αντιµετωπίζει τα γενικότερα προβλήµατα που εµφανίζονται σε όλη τη 

χώρα. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις µεταποίησης και εµπορίας δασοκοµικών προϊόντων  απαιτούν ενισχύσεις για 

υλοποίηση επενδύσεων και επενδυτικών σχεδίων προµήθειας ή ανανέωσης εξοπλισµού και εκτέλεσης έργων 

υποδοµής για τη συγκοµιδή, επεξεργασία και εµπορία των δασικών προϊόντων ή µεταστροφή σε νέα 

προϊόντα υψηλής κατανάλωσης.  

Η εφαρµογή των παρεµβάσεων µπορεί  να συµβάλει : 

� Στη βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων  

� Στην Ορθολογικότερη παραγωγή δασικών προϊόντων (ή υπηρεσιών) 

� ∆ιατήρηση και αύξηση του εισοδήµατος στις αγροτικές περιοχές καθώς και αύξηση της απασχόλησης 

� Ενίσχυση των διεξόδων διάθεσης δασικών προϊόντων 

� Στον προσανατολισµό της παραγωγής και στην ύπαρξη νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα  

� Στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος  

� Στη σύνδεση του οικονοµικού οφέλους επενδυτή και παραγωγού  

Υπάρχει λοιπόν συνάφεια µε τους στόχους του προγράµµατος και συγκεκριµένα µε το στόχο 5 που αφορά 
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στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων, τον στόχο 2 για ανάπτυξη 

της επιχειρηµατικότητας και τον στόχο 1 που αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης. 

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης κρίνεται σηµαντική διότι : 

� Συµβάλει στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών  

� Αναβαθµίζει και βελτιώνει τις υποδοµές του πρωτογενή τοµέα 

� Συµβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου 

Αν και η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης  είναι χαµηλή, η σπουδαιότητά της κρίνεται 

ιδιαίτερα υψηλή, διότι έτσι προστατεύεται και διαχειρίζεται το φυσικό περιβάλλον. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρµογής LEADER.  

Οι µεταποιητικές µονάδες δασοκοµικών προϊόντων όπως αναφέρθηκε ανωτέρω εξυπηρετούν τους στόχους 1, 

2 και 5 του προγράµµατος  και θα συµβάλλουν στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο (4.2),  στη 

διαφοροποίηση και πολυαπασχόληση (3.4) και στην αύξηση της παραγωγικότητας του γεωργικού τοµέα 

(2.8). 

Η επιδοτούµενη επιχειρηµατική δράση σε µη αστικοποιηµένες – αγροτικές περιοχές λειτουργεί ανασχετικά 

στη µονοµερή συγκέντρωση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναµικού εντός του στενού αστικού κύκλου και 

µπορεί να αµβλύνει τις ανισότητες µεταξύ κέντρου και περιφέρειας (2.6). 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

� Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που δύναται να υλοποιήσουν πολύ µικρές επιχειρήσεις 

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

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Από την υλοποίηση της δράσης προκύπτουν σαφείς συσχετισµοί µε άλλες δράσεις που αξιοποιούν τις 

δυνατότητες διαφοροποίησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

Υπάρχει συνέργεια µε τις άλλες δράσεις του προγράµµατος αφού η παρέµβαση συµβάλει στην  στήριξη της 

απασχόλησης, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στη βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της 

υπαίθρου και στη διατήρηση - βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου. 

Οι επιχειρήσεις που θα δηµιουργηθούν, θα αποτελέσουν, µαζί µε τις επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές και 

µεταποίηση το βασικό πυρήνα προώθησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος.  
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο καινοτόµος χαρακτήρας ορισµένων δράσεων συνίσταται στην δηµιουργία δικτύων συνεργασίας, οµοειδών 

επιχειρήσεων ή διεπαγγελµατικών συνεργασιών. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα 
διαβούλευσης 

Μεταποιητές καύσιµου ξύλου 2 

∆ασικοί συνεταιρισµοί  1 

Σύνολο 3 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  9 200.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 
 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων  1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά και την εκτίµηση των έργων που θα 

υλοποιηθούν από  την 3η προκήρυξη του προγράµµατος και την παρούσα  

6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων για την ένταξη των έργων της 3ης προκήρυξης 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων  2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 1 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

413 

ΥΠΟΜΕΤΡO L311 

«∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες» 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο  2, «ανάλυση υφιστάµενη κατάστασης»,  οι 

προωθούµενες αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική θα επηρεάσουν αρνητικά τον αγροτικό τοµέα 

της οικονοµίας σε όλη την έκταση της περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και κατά συνέπεια στην 

περιοχή δράσης LEADER. Τις αρνητικές συνέπειες θα υποστεί άµεσα ο κλάδος  της φυτικής 

παραγωγής και ειδικότερα οι ετήσιες αροτριαίες καλλιέργειες. Το κόστος θα αφορά µείωση 

εισοδήµατος, µείωση της απασχόλησης και απαξίωση του επενδυµένου κεφαλαίου σε συγκεκριµένο 

εξοπλισµό παραγωγής, για κάθε καλλιέργεια. 

Οι  στόχοι που τίθενται στα πλαίσια της Νέας Κ.Γ.Π., αλλά και στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-

2013 και συγκεκριµένα ο 3ος Στρατηγικός Στόχος που αφορά τη διεύρυνση της οικονοµικής δραστηριότητας 

για την ανάπτυξη ενός βιώσιµου κοινωνικού ιστού, ώστε να δοθεί προοπτική στην αναζωογόνηση των 

αγροτικών περιοχών συσχετίζεται απόλυτα µε τις παρεµβάσεις που προτείνονται στο παρόν υποµέτρο και 

αποσκοπούν στην παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης 

εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα και τη συγκράτηση του 

αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Στο συγκεκριµένο υποµέτρο, εντάσσεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός : 

• Μικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης  

• Χώρων εστίασης και αναψυχής 

• Επισκέψιµων αγροκτηµάτων (µόνο ίδρυση) 

• Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου  

• Μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

• Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση  

Η υλοποίηση των παρεµβάσεων στα πλαίσια του συγκεκριµένου υποµέτρου, θα συµβάλει επίσης στην 

µείωση των αδυναµιών που παρουσιάζει η περιοχή παρέµβασης  και συγκεκριµένα : 

� τη µείωση του πληθυσµού –εν γένει- και τη µετακίνηση του σε µεγαλύτερους οικισµούς, 

� το υψηλό ποσοστό ανεργίας και 

� το µικρό βαθµό δικτύωσης µεταξύ των διαφόρων τοµέων άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας 

Ενώ θα ενισχύσει και θα προβάλλει τα πλεονεκτήµατα της και συγκεκριµένα : 
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� το πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

� τα αξιόλογα ιστορικά, πολιτιστικά και βιοµηχανικά µνηµεία  

� την ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή 

� το ικανοποιητικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών 

� την υλοποίηση σηµαντικών ιδιωτικών επενδύσεων σε προηγούµενα προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες 

� την έναρξη διαφοροποίησης των τάσεων επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 

� την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων – ύπαρξη κρίσιµης µάζας  

Συµπερασµατικά, η παρέµβαση αυτή, αναδεικνύει την περιοχή σε τουριστικό προορισµό -

αυξάνοντας την επισκεψιµότητα- και ενισχύει το τοπικό εισόδηµα –αυξάνοντας την 

επιχειρηµατικότητα- επιβραδύνοντας µ’ αυτό τον τρόπο τις τάσεις φυγής από πολλούς οικισµούς σε 

άλλους µεγαλύτερους, διαφοροποιώντας τις δραστηριότητες των πολιτών προς άλλες µη 

γεωργικές. 

Ικανοποιητικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων -στα πλαίσια του συγκεκριµένου µέτρου 

- εκδηλώθηκε από τους πολίτες πολλών ∆ήµων της περιοχής εφαρµογής, στα πλαίσια των ηµερίδων που 

πραγµατοποιήθηκαν (π.χ. Σερβίων, ∆. Υψηλάντη, Αγ. Παρασκευής, Βελβεντού, Αιανής, Καµβουνίων, 

Ελίµειας κ.λπ.), αλλά και από ενδιαφερόµενους επενδυτές που επισκέφθηκαν στα γραφεία της εταιρείας µας.  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

Οι στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται, είναι οι ακόλουθοι : 

� Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθηση ίσων ευκαιριών µέσω της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και της 

αναβάθµισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού 

� Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, της δικτύωσης και της 

πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου 

� Προστασία –ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

� Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την εφαρµογή σύγχρονων 

µεθόδων και την αξιοποίηση καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών 

� Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης  

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΟΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  139.200,00 1,27% 1,14% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  69.600,00 1,13% 0,94% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 66.120,00 1,13% 0,94% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  3.480,00 1,13% 0,94% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  69.600,00 1,45% 1,45% 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

 ∆είκτες   εκροών  

Πλήθος παρεµβάσεων 8 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 
τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  4η 
τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  5η 
τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 
πινάκων – η δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 

1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 
πινάκων  

1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση των 
χρηµατοδοτικών πινάκων 

1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση των 
χρηµατοδοτικών πινάκων 

1 

 

∆ΡΑΣΗ  L311-1 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους µέχρι το ύψος των 

600.000,00€.  Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. Η συγκεκριµένη δράση 

αφορά στην ίδρυση αλλά και στην επέκταση και στον εκσυγχρονισµό µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης,  έως 40 κλίνες. 

Οι δαπάνες της συγκεκριµένης δράσης θα αφορούν : 

• Στη δηµιουργία, επέκταση και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προµήθεια του  απαραίτητου 

ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισµού, στη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών καθώς και των 

αντίστοιχων µελετών και αδειών.   

Οι ανωτέρω παρεµβάσεις υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

2974/710/8-4-09 (ΦΕΚ 670/10-4-09) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. Θα προβλεφτεί ειδική πριµοδότηση στην περίπτωση που οι προτάσεις 

των δυνητικών δικαιούχων προβλέπουν «πρατήριο πώλησης τοπικών προϊόντων» τα οποία διαθέτουν -
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λιανική-  προερχόµενα από την τοπική παραγωγή. Η πώληση θα πραγµατοποιείται εντός της επιχείρησης, σε 

ιδιαίτερο χώρο και µε σχετική αδειοδότηση. Κατά την προκήρυξη επίσης θα προβλεφτεί ειδική πριµοδότηση 

στην περίπτωση που οι προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων προβλέπουν : 

• την ένταξή τους σε υφιστάµενο ή νέο δίκτυο (π.χ. ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ) και η τήρηση των προδιαγραφών του  

• οι κτιριακές εγκαταστάσεις συνάδουν  µε την τοπική αισθητική και αρχιτεκτονική της περιοχής 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

  
 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι προωθούµενες αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική θα επηρεάσουν αρνητικά τον αγροτικό 

τοµέα της οικονοµίας στην περιοχή δράσης LEADER. Το κόστος θα αφορά µείωση εισοδήµατος, 

µείωση της απασχόλησης και απαξίωση του επενδυµένου κεφαλαίου σε συγκεκριµένο εξοπλισµό 

παραγωγής, για κάθε καλλιέργεια. 

Μέσω των παρεµβάσεων που προτείνονται στη συγκεκριµένη δράση δίνεται η δυνατότητα στον αγροτικό 

πληθυσµό της περιοχής παρέµβασης, απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της 

υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα (3.4) και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο 

(4.2). 

Επιπρόσθετα η περιορισµένη προβολή του Νοµού και η ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης σ’αυτόν 

(Εγνατία οδός, κάθετοι άξονες), συντέλεσαν στην µείωση του αριθµού των διανυκτερεύσεων των 

επισκεπτών της περιοχής, κυρίως λόγω της απουσίας ήπιων/ εναλλακτικών µορφών τουρισµού (3.5), και 

έλλειψης συνολικής και συντονισµένης αξιοποίηση των τουριστικών πόρων (2.9) µε µέτρα που να τους 

συνδέουν µεταξύ τους και να προβάλλουν το Νοµό συνολικά.  

Μέσω λοιπόν της δράσης θα επιδιωχθεί η αύξηση του αριθµού των κλινών που µε την κατάλληλη προβολή 

(2.9) θα δηµιουργήσει µια σταθερά αυξανόµενη κίνηση και τουρισµό για όλο το χρόνο καθόσον η περιοχή 

παρέµβασης, διαθέτει ένα πανέµορφο φυσικό περιβάλλον (1.1), πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά 

(1.2), καθώς και µια πλειάδα πετυχηµένων ιδιωτικών επενδύσεων (1.4)  -διαφόρων τοµέων- πλεονεκτήµατα 

που την καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης ανέρχεται σε 4,55% του µέτρου, κρίνεται όµως 

ιδιαίτερα σηµαντική από τα αποτελέσµατα που θα έχει στην περιοχή και ποιο συγκεκριµένα,  η δηµιουργία 
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υποδοµών διανυκτέρευσης µικρής δυναµικότητας της µορφής που περιγράφεται  παραπάνω : 

• Θα αναδείξει  την περιοχή σε τουριστικό προορισµό 

• Θα αυξήσει την επισκεψιµότητα της περιοχής  

• Θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής έναντι µιας άλλης  

• Θα ενισχύσει  το τοπικό εισόδηµα  

• Θα βελτιώσει τις παροχές και τις συνθήκες παραµονής των επισκεπτών 

• Θα επιµηκύνει την τουριστική περίοδο 

• Θα αξιοποιήσει  το ενδογενές δυναµικό 

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται οι στόχοι 1 & 2 του προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η 

επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε µια προσπάθεια για ανάπτυξη ήπιου τουρισµού, κυρίως στους θύλακες 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής εφαρµογής. Πιο συγκεκριµένα, στην παραλίµνια περιοχή της λίµνης 

Πολυφύτου και στην πόλη της Σιάτιστας, η ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων, αλλά η δηµιουργία 

µικρών µονάδων διαµονής -κυρίως µέσω των προγραµµάτων LEADER & ΟΠΑΑΧ συντέλεσαν στην έναρξη της 

τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή, που µέχρι πρότινος συνιστούσε κυριολεκτικά, έναν από τους 

λιγότερο ελκυστικούς τουριστικούς προορισµούς στο σύνολο της χώρας.  Περιοχή εφαρµογής της 

συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης, η οποία περιλαµβάνει δύο υποπεριοχές ή 

ενότητες ∆ήµων, τις ακόλουθες: 

• Την νότια, που περιλαµβάνει την παραλίµνια περιοχή λίµνης Πολυφύτου  και τη Σιάτιστα. 

• Την βόρεια, που περιλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και Εορδαίας. 

Η παραλίµνια περιοχή της λίµνης Πολυφύτου, αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους φυσικούς πόρους 

του Νοµού Κοζάνης. Το υδάτινο αυτό απόθεµα σε συνδυασµό µε την ορεινή περιοχή των Πιερίων – 

Καµβουνίων, τους οικισµούς Νεράιδας, Βελβεντού, Καταφυγίου, Σερβίων και Αιανής,  µπορεί να αποτελέσει 

τον υποδοχέα ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν.  

Στη βόρεια επίσης ζώνη θα µπορούσαν να αναπτυχθούν µονάδες στις περιοχές που έχουν συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα (π.χ. ∆ήµος Αγ. Παρασκευής). Η περιοχή είναι πρόσφορη για την ανάπτυξη τουριστικής 

δραστηριότητας καθόσον συνδυάζει πλούσιο και αναξιοποίητο φυσικό περιβάλλον, πλούσια πολιτιστική 

κληρονοµιά και  απουσία υποδοµών διανυκτέρευσης. 

Εποµένως,  

• το πλούσιο φυσικό περιβάλλον στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και η αξιόλογη 

ιστορική/πολιτιστική κληρονοµιά, στο σύνολο της περιοχής (1.1, 1.2) 

• η ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή (1.3),  

η υλοποίηση συµπληρωµατικών ιδιωτικών επιχειρήσεων (1.4) (από προηγούµενα προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες) και η δικτύωση  αυτών (1.6),  σε συνδυασµό µε τη µετακίνηση του πληθυσµού σε 
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µεγαλύτερους δήµους (4.2) και το υψηλό ποσοστό ανεργίας (2.3) , καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση 

έργων της εν λόγω δράσης, σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης.  Επιτυγχάνονται έτσι οι στόχοι 1 & 2 του 

προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της 

υπαίθρου. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα  που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική 

εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της 

γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται 

οι γεωργικοί εργάτες.   

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δηµιουργία επιχειρήσεων διανυκτέρευσης, εστίασης και παραγωγής τοπικών προϊόντων, αποτελούν 

δράσεις που αλληλοσυµπληρώνονται. Η εύρυθµη λειτουργία των παραπάνω επιχειρήσεων, στηρίζεται σε 

µεγάλο βαθµό στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη δηµιουργία κέντρων 

τουριστικής πληροφόρησης, την προβολή της περιοχής και τη δικτύωση οµοειδών επιχειρήσεων, που 

αποτελούν επίσης δράσεις του προγράµµατος.  

Εποµένως, η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη ενός τόπου.  

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η συγκεκριµένη δράση µε τη µορφή που προτείνεται ενέχει το χαρακτήρα της καινοτοµίας, επιπρόσθετα θα 

επιδιωχθεί να συµµετέχει και σε συναφές δίκτυο όπως ο ‘’ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ’’. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα 
διαβούλευσης 

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πολίτες ∆ήµων, (πχ Σερβίων, ∆. Υψηλάντη, Αγ. 

Παρασκευής, Βελβεντού, Αιανής, Καµβουνίων κλπ.) αλλά και από επισκέπτες 

στα γραφεία της εταιρείας µας. 

3 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 0 

 
Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 
∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 
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∆ΡΑΣΗ  L311-2 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους µέχρι το ύψος των 

300.000,00€.  

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στη δηµιουργία νέων, αλλά και στην επέκταση και τον εκσυγχρονισµό 

υφιστάµενων χώρων εστίασης και αναψυχής. 

Οι δαπάνες της συγκεκριµένης δράσης θα αφορούν : 

• Στη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, στην επέκταση και βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών 

υποδοµών, στον απαραίτητο εξοπλισµό, στη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στις αναγκαίες 

ηλεκτρικές και λοιπές εγκαταστάσεις καθώς και στις απαιτούµενες µελέτες και άδειες.  

Στην περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισµού υφιστάµενης επιχείρησης απαιτείται η ύπαρξη άδειας 

λειτουργίας σε ισχύ. 

Στην  κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται εστιατόρια, ψησταριές, ταχυφαγεία , καφετέριες, καφενεία, κέντα 

αναψυχής και διασκέδασης, καθώς και  αναψυκτήρια. 

Κατά την προκήρυξη θα προβλεφτεί ειδική πριµοδότηση στην περίπτωση που οι προτάσεις των δυνητικών 

δικαιούχων προβλέπουν : 

• Προσφορά τοπικών προϊόντων και τοπικές συνταγές 

• Ένταξη  σε υφιστάµενο ή νέο δίκτυο (π.χ. ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ ή δίκτυο γαστρονοµίας) και τήρηση των  

προδιαγραφών αυτού. 

• Οι κτιριακές εγκαταστάσεις συνάδουν  µε την τοπική αισθητική και αρχιτεκτονική της περιοχής 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  139.200,00 100,00% 1,27% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  69.600,00 100,00% 1,13% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  66.120,00 100,00% 1,13% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  3.480,00 100,00% 1,13% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  69.600,00 100,00% 1,45% 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η περιοχή παρέµβασης διαθέτει φυσικά πλεονεκτήµατα (1.1) και πλούσια ιστορική και πολιτιστική 

κληρονοµιά (1.2). Σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή (Εγνατία 

οδός, κάθετοι άξονες) (1.3) και τη δηµιουργία πετυχηµένων ιδιωτικών επενδύσεων σε διάφορους τοµείς 

(1.4), η περιοχή καθίσταται  ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης είναι το  1,28% του µέτρου. 

Η υλοποίησή της κρίνεται σηµαντική καθόσον η ίδρυση, η επέκταση και  ο εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης 

και αναψυχής θα συµβάλουν : 

• στην αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής  

• θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής έναντι µιας άλλης  

• θα ενισχύουν το τοπικό εισόδηµα 

• θα παρέχουν συµπληρωµατικό εισόδηµα στον αγροτικό πληθυσµό 

• θα συµβάλλουν στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο 

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται ο στόχος 1 & 2 του προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η 

επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Αντίστοιχες επενδύσεις συναντάµε διάσπαρτες σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης, (κυρίως όµως στην 

περιοχή της Σιάτιστας, του Βελβεντού, της Αιανής και των Σερβίων). Κάποιες απ’ αυτές έχουν ενισχυθεί από 

επενδυτικά προγράµµατα προηγούµενων περιόδων, ενώ άλλες χρήζουν βελτίωσης και εκσυγχρονισµού. 

Υπάρχουν όµως πολλές περιοχές που δεν διαθέτουν χώρους εστίασης και αναψυχής. Εποµένως, 

• η ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή, (1.3) 

• η υλοποίηση συµπληρωµατικών ιδιωτικών επιχειρήσεων (από προηγούµενα προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες) (1.4) 

• και η δικτύωση  αυτών, (1.6)  

καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη της δράσης, σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης. 

Επιτυγχάνονται ο στόχος 1 & 2 του προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται 

η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα  που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική 

εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της 
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γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες.   

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δηµιουργία επιχειρήσεων χώρων εστίασης και αναψυχής, διανυκτέρευσης  και παραγωγής τοπικών 

προϊόντων, αποτελούν δράσεις που αλληλοσυµπληρώνονται.  

Η εύρυθµη λειτουργία των παραπάνω επιχειρήσεων, στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην προβολή της περιοχής 

και τη δικτύωση οµοειδών επιχειρήσεων, που αποτελούν επίσης δράσεις του προγράµµατος. 

Εποµένως, η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη ενός τόπου. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η επιδίωξη ένταξης των επιχειρήσεων στο προτεινόµενο «Τοπικό Γαστρονοµικό ∆ίκτυο KozaniCousineNet)» 

µέσα από το οποίο θα προβληθεί και θα προωθηθεί η τοπική γαστρονοµία, ως τουριστικό προϊόν, µέσω της 

δικτύωσης των επισιτιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων πρωτογενούς παραγωγής και των µονάδων 

εµπορίας και διακίνησης  παραδοσιακών φαγητών και  εδεσµάτων προσδίδει στη δράση καινοτοµία και 

διαφορετικότητα. Επιπρόσθετα η µέχρι σήµερα λειτουργία του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας «ΞΕΝΙΟΣ 

∆ΙΑΣ» και η εφαρµογή από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των ποιοτικών προδιαγραφών που 

ορίζονται σε αυτό, αποτελεί καινοτοµία για την περιοχή µας. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

Εκδηλώθηκε σχετικό ενδιαφέρον από πολίτες αρκετών ∆ήµων (πχ 

∆ηµητρίου Υψηλάντη, Σερβίων, Αιανής, Καµβουνίων κλπ.) αλλά και 

από επισκέπτες στα γραφεία της εταιρείας µας.  

4 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η, 4η & 5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα  6η τροποποίηση των 
χρηµατοδοτικών πινάκων – η δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η 
προκήρυξη 

1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα  7η τροποποίηση των 
χρηµατοδοτικών πινάκων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα  8η τροποποίηση των 
χρηµατοδοτικών πινάκων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα  9η  τροποποίηση των 
χρηµατοδοτικών πινάκων 1 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L311-3 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους 300.000,00 € ή έως 

600.000,00€ στην περίπτωση που περιλαµβάνει και υποδοµή διανυκτέρευσης (έως 40 κλίνες).  

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Όσον αφορά στα επισκέψιµα αγροκτήµατα η ελάχιστη απαιτούµενη έκταση δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

των 20 στρεµµάτων.  

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στη δηµιουργία επισκέψιµου αγροκτήµατος που θα µπορούσε ενδεικτικά να 

περιλαµβάνει : 

Επί τόπου διάθεση παραγοµένων προϊόντων, µεταποίηση ή τυποποίηση αυτών, σπουδή, 

παρατήρηση ή και συµµετοχή στην παραγωγική διαδικασία,  εστίαση ή και διαµονή καθώς και 

εκτροφή ή διατήρηση  περιορισµένου  - σε σχέση µε την έκταση του αγροκτήµατος – αριθµού 

ζώων εντός των εγκαταστάσεων. 

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω οι δαπάνες της συγκεκριµένης δράσης θα µπορούσαν να αφορούν:  

• Στη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων (διαµονής, εστίασης, µικρής κλίµακας µονάδας 

µεταποίησης των τοπικά παραγόµενων προϊόντων και σταυλικών εγκαταστάσεων) µε τον απαραίτητο 

εξοπλισµό, καθώς και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών και την προµήθεια ζωικού 

κεφαλαίου 

• Στη δηµιουργία χώρου προβολής των παραγόµενων προϊόντων ή µουσειακού χώρου για έκθεση 

µηχανηµάτων, εργαλείων κλπ. 

Επισηµαίνουµε ότι οι υποδοµές φιλοξενίας –αν υπάρχουν- θα πρέπει να είναι ήπια κατασκευασµένες, σε 

αρµονία µε το περιβάλλον και σεβασµό στην τοπική αρχιτεκτονική παράδοση. 

Επισκέψιµο είναι το αγρόκτηµα που δέχεται επισκέπτες, παρέχει τα προϊόντα του σ’ αυτούς και τους 

ενηµερώνει σχετικά µε τις µεθόδους παραγωγής που χρησιµοποιεί.  

Το επισκέψιµο αγρόκτηµα έχει τη δυνατότητα : 

• Να διαθέτει –λιανική- προϊόντα προερχόµενα από την δική του ή τουλάχιστον την τοπική παραγωγή, µε 
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την προϋπόθεση ότι η πώληση θα πραγµατοποιείται εντός της εγκατάστασης της επιχείρησης και µε 

σχετική αδειοδότηση. 

• Να εκτρέφει ή/και να διατηρεί περιορισµένο - σε σχέση µε την έκταση του αγροκτήµατος - αριθµό ζώων 

εντός των εγκαταστάσεων του µε σκοπό είτε την παραγωγή και διάθεση ζωικών προϊόντων, είτε την 

ενηµέρωση και ψυχαγωγία των πελατών του (άλογα, θηράµατα, κλπ).  Με δεδοµένο τον περιορισµένο 

αριθµό των ζώων πρέπει να τηρούνται και ανάλογες συνθήκες υγιούς και ασφαλούς διαβίωσης των ζώων, 

καθώς και να εξασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των πελατών της επιχείρησης.  

Σκοπός του, είναι η συµµετοχή του επισκέπτη στις δραστηριότητες του αγροκτήµατος, συνδυαζόµενη µε 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ακόµη  και η διαµονή σ’ αυτό. 

Με τον τρόπο αυτό, ξαναγεννιούνται µια σειρά αγροτικών εργασιών που γίνονταν εδώ και αιώνες στην 

ελληνική ύπαιθρο, και ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσει αλλά και να συµµετέχει 

ενεργά στην τέλεση αυτών. Επίσης, παιδιά και ενήλικες, θα µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τα οικόσιτα 

ζώα, τα προϊόντα και την εργασία αυτών.  

Οι ανωτέρω παρεµβάσεις υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

2974/710/8-4-09 (ΦΕΚ 670/10-4-09) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.  

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με σκοπό την διαφοροποίηση, τη δυνατότητα στον αγροτικό πληθυσµό της περιοχής παρέµβασης, 

απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα (3.4), τη 

συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο (4.2) και αναζήτησης νέων µορφών τουρισµού και 

αναψυχής (3.5) - απ’ την πλευρά των επισκεπτών - η δηµιουργία επισκέψιµων αγροκτηµάτων θεωρείται 

επιβεβληµένη. 

Σηµειώνεται επίσης, ότι υπάρχουν υποδοµές εκτροφείου άγριων χοίρων, που ενισχύθηκε από την κοινοτική 

πρωτοβουλία LEADER+ και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη µετατροπή του σε επισκέψιµο αγρόκτηµα, µε ή 

χωρίς υποδοµή διανυκτέρευσης. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης είναι 4,55% κρίνεται όµως αναγκαία καθόσον θα 

συµβάλει στη διαφοροποίηση του τουριστικού  προϊόντος της περιοχής.  
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Η ίδρυση επισκέψιµων αγροκτηµάτων: 

• αναδεικνύει την περιοχή σε τουριστικό προορισµό, ειδικής µορφής  

• ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής έναντι µιας άλλης  

• ενισχύει το τοπικό εισόδηµα 

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται ο στόχος 1 & 2 του προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η 

επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Ανάλογου τύπου επενδύσεις δεν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. 

Συναφή επένδυση (εκτροφείο θηραµάτων) συναντάµε µόνο στην περιοχή των Σερβίων (η οποία έχει 

ενισχυθεί από το LEADER+).  

Με την  υλοποίησης της δράσης επιτυγχάνονται ο στόχος 1 & 2 του προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η 

επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου ενώ η υλοποίηση των 

παρεµβάσεων θα ικανοποιήσει τη διεθνή τάση που αφορά στην αλλαγή των προτιµήσεων των τουριστών 

(3.2), θα καταστήσει την περιοχή τουριστικό προορισµό και θα συµβάλει στην διαµόρφωση ολοκληρωµένων 

πακέτων ειδικού τουρισµού (3.5) προς τους επισκέπτες µε επακόλουθο την αύξηση της επισηµότητας και την 

επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα  που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική 

εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της 

γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες.   

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση δρα συµπληρωµατικά µε άλλες δράσεις του προγράµµατος αλλά και εξαρτάται απ 

αυτές.  Η δηµιουργία επισκέψιµων αγροκτηµάτων, επιχειρήσεων εστίασης και παραγωγής τοπικών 

προϊόντων, αποτελούν δράσεις που αλληλοσυµπληρώνονται. Η εύρυθµη λειτουργία των παραπάνω 

επιχειρήσεων, στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

στη δηµιουργία κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, στην προβολή της περιοχής και τη δικτύωση οµοειδών 

επιχειρήσεων, που αποτελούν επίσης δράσεις του προγράµµατος.  

Εποµένως, η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη ενός τόπου. 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η συγκεκριµένη δράση θεωρείται καινοτόµος, καθώς αυτή η µορφή αγροτουρισµού δεν συναντάται συχνά 

στην Ελλάδα –και ιδιαίτερα στην περιοχή παρέµβασης- σε αντίθεση µε το εξωτερικό. Επίσης, ενέχει το 

χαρακτήρα της καινοτοµίας, καθώς αποτελεί µία από τις συναφείς επιχειρήσεις και δραστηριότητες, ικανών 

να µετέχουν σε δίκτυο κλάδων και φορέων, όπως ο ‘’ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ’’ της περιοχή µας. 

Εφόσον η δηµιουργία επισκέψιµων αγροκτηµάτων, έχει σκοπό τη διάδοση ορθών γεωργικών πρακτικών και  

τη γνωριµία του αστικού πληθυσµού -ιδίως των νέων- µε τη ύπαιθρο, οι δικαιούχοι θα οφείλουν να 

ενηµερώνουν και να ξεναγούν στο χώρο του αγροκτήµατος οµάδες ατόµων, όπως σχολεία, εκδροµείς, 

µεµονωµένα άτοµα κλπ. Ο επισκέπτης θα µπορεί ακόµη και να συµµετέχει στις εργασίες του αγροκτήµατος. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

Εκδηλώθηκε µέτριο από πολίτες αρκετών ∆ήµων, (πχ  Βελβεντού, 

Αιανής, Καµβουνίων κλπ.) 4 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  10 450.000,00 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την 3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 0 

 
Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 
∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 
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∆ΡΑΣH  L311-4 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του τουρισµού της υπαίθρου ( π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, 

χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στη δηµιουργία νέων και στον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου.  

Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις αυτές θα παρέχουν υπηρεσίες, για : 

� Εναλλακτικές µορφές τουρισµού όπως : περιηγητικός, ορειβατικός, αναρριχητικός,  πεζοπορίες στο βουνό, 

αναρρίχηση, πτήση µε αλεξίπτωτο πλαγιάς, ποδήλατο βουνού, εκδροµές µε τετρακίνητα οχήµατα στο 

βουνό, παρατήρηση σε περιοχές µε άγρια πανίδα,  κ.α.) µε κύρια χαρακτηριστικά την ποικιλία 

δραστηριοτήτων και  έµφαση στην απόκτηση εµπειριών 

Η περιοχή παρέµβασης, παρουσιάζει πλούσιο φυσικό περιβάλλον και πληθώρα αξιόλογων µνηµείων             

(εκκλησιαστικών, ιστορικών κ.α.) -κατάλληλα για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων- 

καθώς και ενεργή βιοµηχανία (εργοστάσια ∆ΕΗ) και βιοµηχανικά τοπία (ορυχεία), που αποτελούν µνηµεία 

αξιόλογα για επίσκεψη, ικανά για την ανάδειξη της περιοχής µας σε βιοµηχανικό τουριστικό προϊόν. 

Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη δράση αφορά στη δηµιουργία : 

� χώρων αθλοπαιδιών όπως :mini-ποδόσφαιρο, mini-basket, mini-volley και άσκηση άλλων δραστηριοτήτων 

(όπως ζωγραφική, επιτραπέζια παιχνίδια κ.λπ.) . 

Αντικείµενο λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσίας για την  εξυπηρέτηση του τουρισµού της 

υπαίθρου, θα αποτελέσει η προσέλκυση  µεγαλύτερου αριθµού επισκεπτών και η δηµιουργία ισχυρού και 

ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος. 

Στην συγκεκριµένη δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο των δράσεων L311-1, 

L311-2, L312-2, L313-5, L313-6 και L313-7. 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια κρίνεται επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου.  

Συνεχώς αυξάνει ο αριθµός των επισκεπτών, οι οποίοι αναζητούν –εκτός από την ξεκούραση και την 

απόλαυση των αξιοθέατων- τη µοναδική εµπειρία που προσφέρει η φύση και τα προϊόντα της, 

εµπλουτίζοντας τις δραστηριότητές τους µε προγράµµατα εξειδικευµένων δράσεων (3.5). 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης είναι µόλις το 2,27% του µέτρου, όχι γιατί δεν 

κρίνεται σηµαντική δράση για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά θεωρούµε ότι λόγω των εξειδικευµένων 

γνώσεων που απαιτεί (εναλλακτικές, ειδικές µορφές τουρισµού) απευθύνεται κυρίους σε λοιπούς δικαιούχους 

µη αγρότες, της δράσης 313.7. 

Η συµβολή της, σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντική, καθώς η περιοχή παρέµβασης, παρουσιάζει πλούσιο 

φυσικό περιβάλλον (1.1) πληθώρα αξιόλογων µνηµείων (εκκλησιαστικών, ιστορικών κ.α), (1.2) ενεργή 

βιοµηχανία (εργοστάσια ∆ΕΗ) και βιοµηχανικά τοπία (ορυχεία), που αποτελούν χώρους κατάλληλους για την 

ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων και µνηµεία αξιόλογα για επίσκεψη.  

Με δεδοµένη  

• την υλοποίηση συµπληρωµατικών ιδιωτικών επενδύσεων σε προηγούµενα προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες (1.4) 

• τη σταδιακή διαφοροποίηση των τάσεων επιχειρηµατικής δράσης (2.5) και  

• το ψηλό ποσοστό ανεργίας στην περιοχή (2.3),  

η συγκεκριµένη δράση αποτελεί άρρηκτο κοµµάτι του προγράµµατος,  επιτυγχάνοντας τους  στόχους 1, 2 & 

3, καθώς ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου, αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα και 

αναδεικνύεται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης διαθέτει το κατάλληλο φυσικό, οικιστικό και πολιτισµικό  περιβάλλον, για 

την ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου 

(1.1)(1.2). 

Με τη υλοποίηση αυτής της δράσης, δηµιουργείται πρόσθετο τουριστικό προϊόν, και συµβάλει στην 

επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ανάδειξη της περιοχής ως τουριστικό προορισµό.  Καλύπτεται 

επίσης η διεθνής τάση που αφορά την αλλαγή των προτιµήσεων των τουριστών (3.2), καθώς η περιοχή µας 

δε διαθέτει θάλασσα αλλά ιδανικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για ανάπτυξη του ειδικού – 

εναλλακτικού  τουρισµού.  

Επιτυγχάνονται επίσης οι στόχοι 1, 2 & 3, καθώς ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου, 

αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα και αναδεικνύεται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα  που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική 

εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της 

γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες.   

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση συµπληρώνει άλλες δράσεις του προγράµµατος αλλά και εξαρτάται απ αυτές. 

Η εύρυθµη λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου, 

στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό : 

• στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,  

• στη δηµιουργία κέντρων τουριστικής πληροφόρησης,  

• στη δηµιουργία επιχειρήσεων διανυκτέρευσης,  

• στη δηµιουργία χώρων εστίασης,  

• στη δηµιουργία παραγωγής τοπικών προϊόντων, 

• στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής, 

• στη δικτύωση οµοειδών επιχειρήσεων 

που αποτελούν επίσης δράσεις του προγράµµατος. Εποµένως, η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη ενός τόπου. 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η συγκεκριµένη δράση ενέχει το χαρακτήρα της καινοτοµίας στην περιοχή παρέµβασης καθόσον 

παρατηρείται απουσία αντίστοιχων παρεµβάσεων και µεγάλη αναγκαιότητα δηµιουργίας τους που θα 

οδηγήσει στην αύξηση της επισηµότητας και στην παραµονή των επισκεπτών στην περιοχή γεγονός που θα 

αυξήσει τις διανυκτερεύσεις και τις πληρότητες των υφιστάµενων και µελλοντικών καταλυµάτων. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Κατά τη διάρκεια των ηµερίδων, εκδηλώθηκε περιορισµένο ενδιαφέρον 

από  αγρότες της περιοχής παρέµβασης.  Επίσης, κατά τη διαβούλευση 

µε φορείς, επισηµάνθηκε από τον ΕΟΤ ∆υτικής Μακεδονίας η ύπαρξη 

περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων αυτής της µορφής  και η 

επιβεβληµένη ανάγκη δηµιουργίας αυτών. 

2 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
0 

 

Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 

∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 
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∆ΡΑΣΗ  L311-5 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης και βιοτεχνικών µονάδων  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η δράση αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς επιχειρήσεων οικοτεχνίας και βιοτεχνιών ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, αλλά και µονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται προϊόντα σχετικά µε την 

τοπική παραγωγή και τη γενικότερη µεταποιητική δραστηριότητα σε διάφορους τοµείς (π.χ. µάρµαρο, ξύλο, 

γυαλί, ύφασµα, χηµικά παρασκευάσµατα κλπ.).  

Επιπρόσθετα προβλέπεται η ενίσχυση επιχειρήσεων δηµιουργίας ειδών λαϊκής τέχνης (χάλκινα, ξυλόγλυπτα, 

ζωγραφική σε πέτρα,  εργόχειρα κλπ). 

Στη συγκεκριµένη δράση ενδεικτικά θα ενταχθεί και η µεταποίηση γούνας και δέρµατος µετά την 

οριστικοποίηση της επιλεξιµότητάς τους από το ΕΓΤΑΑ. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η ενίσχυση µικρών βιοτεχνιών, και ειδικά των επιχειρήσεων οικοτεχνίας – χειροτεχνίας αναµένεται να δώσει 

ώθηση στην τοπική επιχειρηµατικότητα (στόχος 2) και να ενθαρρύνει τη διάδοση των τοπικών προϊόντων και 

εκτός του Νοµού. Παράλληλα, µπορεί να επιβραδύνει τις τάσεις φυγής του ενεργού πληθυσµού από τις 

ορεινές και µειονεκτικές περιοχές οι οποίες και αποτελούν την περιοχή παρέµβασης. Η Χρηµατοδοτική 

βαρύτητα φτάνει το 1,55% του µέτρου. 

Φορείς των επενδύσεων είναι µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, που µέσα από την επιχειρηµατική τους δράση 

θα εκµεταλλεύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής, θα αξιοποιούν την πολιτιστική κληρονοµιά, 

τους φυσικούς πόρους και τις παραδοσιακές τέχνες ώστε µέσω των παρεµβάσεων που προτείνονται στη 

συγκεκριµένη δράση να τους δίνεται η δυνατότητα απόκτησης συµπληρωµατικών εισοδηµάτων για τη µείωση 

της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα και τη συγκράτηση στην ύπαιθρο.  

Προτείνεται επίσης η δηµιουργία δικτύου για «την ανάδειξη της γυναικείας λαϊκής τέχνης του εργόχειρου και 

άλλων ειδών λαϊκής τέχνης (χάλκινων, ξυλόγλυπτων κλπ)» µε σκοπό την προβολή, διαφήµιση και την 

προώθησή τους µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Η δηµιουργία του ∆ικτύου και η αναβίωση του εργόχειρου και άλλων ειδών λαϊκής τέχνης θα ενισχύσει το 

εισόδηµα των γυναικών.  

Οι εκτιµήσεις αυτές είναι σε συνάφεια µε τη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και 

της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων (στόχος 5). Οι 

παρεµβάσεις τελικά αναµένεται να οδηγήσουν στη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

της περιοχής παρέµβασης, όπως αυτή προσδιορίζεται µε την αύξηση της απασχόλησης (στόχος 1) και τη 

διαφοροποίηση των πηγών εισοδήµατος του αγροτικού πληθυσµού (στόχος 2).  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η επιδότηση των µικρών µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης στοχεύει στην 

ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την ανάδειξη όλων των στοιχείων που παραδίδονται από 

γενιά σε γενιά και αποτελούν συστατικά θεµέλια της τοπικής παράδοσης και κουλτούρας. Οι µονάδες 

οικοτεχνίας αποτελούν χρήσιµα εργαλεία για τη διατήρηση της παράδοσης και την ενδυνάµωση της 

πολιτισµικής ταυτότητας, ενώ παράλληλα βοηθούν µε την εξωστρεφή τους δράση στη διάδοση της τοπικής 

κουλτούρας (στόχος 3).  

Οι µεταποιητικές βιοτεχνικές µονάδες ενισχύουν την προσπάθεια αποκέντρωσης και βοηθούν στη 

διαφοροποίηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (στόχος 2).  Ο σκοπός είναι η δηµιουργία 



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  46/166 

προστιθέµενης αξίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών παραγωγής (στόχος 5). 

Η δράση εφαρµόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης και αποσκοπεί στη διάχυση της 

επιχειρηµατικότητας (στόχος 2) εκτός των αστικών περιοχών αξιοποιώντας τις υποδοµές πρόσβασης και 

τηλεπικοινωνιών στην περιφέρεια του Νοµού. Η επιδοτούµενη επιχειρηµατική δράση σε µη αστικοποιηµένες 

– αγροτικές περιοχές λειτουργεί ανασχετικά στη µονοµερή συγκέντρωση επιχειρήσεων και ανθρώπινου 

δυναµικού εντός του στενού αστικού κύκλου και µπορεί να αµβλύνει τις ανισότητες µεταξύ κέντρου και 

περιφέρειας. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα  που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική 

εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της 

γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες.   

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Από την υλοποίηση της δράσης προκύπτουν σαφείς συσχετισµοί µε άλλες δράσεις που αξιοποιούν τις 

δυνατότητες διαφοροποίησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

Σε άµεση συνάφεια βρίσκονται οι δράσεις επενδύσεων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκτός τουριστικού 

τοµέα και επιχειρήσεις ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση. Σύµφωνα µε το επενδυτικό ενδιαφέρον 

που εκδηλώθηκε στη δηµόσια διαβούλευση, οι δράσεις µεταποίησης συνολικά αναµένεται να προσελκύσουν 

σηµαντικό αριθµό επενδύσεων. 

Το σύµπλεγµα των επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθεί από αυτές τις δράσεις, θα αποτελέσει, µαζί µε τις 

επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές, το βασικό πυρήνα προώθησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του 

προγράµµατος.   

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η υλοποίηση της δράσης δηµιουργεί τις βάσεις για τη δικτύωση βιοτεχνιών µε αµοιβαία συµφέροντα και 

κοινά προβλήµατα. Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, µε παράλληλη διαφοροποίηση της οικονοµικής ζωής και 

των πηγών εισοδήµατος, υποβοηθά τον καινοτόµο χαρακτήρα των δικτυώσεων. Από αυτές τις συνέργειες 

άλλωστε, υποστηρίζονται δυναµικά προσπάθειες συλλογικού ενδιαφέροντος σε επιχειρηµατικό επίπεδο. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Για τη δηµιουργία µικρών βιοτεχνικών µονάδων κατά τη διάρκεια των 

ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 
4 
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ορισµένους πολίτες ∆ήµων και ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. 

Στο παράρτηµα περιλαµβάνεται Τεχνικό ∆ελτίο «για την ανάδειξη της 

γυναικείας λαϊκής τέχνης του εργόχειρου και άλλων ειδών λαϊκής τέχνης 

(χάλκινων, ξυλόγλυπτων κλπ)». 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  11 300.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
0 

 

Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 

∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 
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∆ΡΑΣΗ L311-6 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η δηµιουργία νέων, αλλά και η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός µικρών 

επιχειρήσεων στους παρακάτω ενδεικτικούς κλάδους : 

• Παντοπωλεία  

• Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών  

• Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης  

• Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών  

• Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία  

• Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες  

• Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής  

• Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  

• ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων  

• ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία  

Οι δαπάνες της συγκεκριµένης δράσης θα αφορούν στη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή στην 

επέκταση και βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, µε την εγκατάσταση του  απαραίτητου 

εξοπλισµού. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  

Η περιοχή παρέµβασης διαθέτει παράδοση στη βιοτεχνία και στο εµπόριο. Σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση 

των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή (Εγνατία οδός, κάθετοι άξονες) και τηλεπικοινωνιών και τη 

δηµιουργία πετυχηµένων τουριστικών επενδύσεων, η περιοχή καθίσταται  ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

Η υλοποίηση των επιχειρήσεων στα πλαίσια της παραπάνω δράσης θα λειτουργήσει  συµπληρωµατικά µε τις 

άλλες δράσεις του προγράµµατος και µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες έλλειψης που παρουσιάζονται. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης ανέρχεται στο 0,91% στο σύνολο του µέτρου. 

Σηµειώνεται  όµως ότι οι παρεµβάσεις της κατηγορίας αυτής είναι χαµηλού κόστους.  

Η ίδρυση, η επέκταση και  ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων του τοµέα της παροχής υπηρεσίας και του 

εµπορίου στην ύπαιθρο εκτιµάται ότι θα ενισχύσει : 

• το τοπικό εισόδηµα  

• την ανταγωνιστικότητα της περιοχής έναντι µιας άλλης  

• την διαφοροποίηση από την γεωργική παραγωγή (3.4) 

• την µείωση της ανεργίας (2.3) 

µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η απασχόληση και η προώθηση ίσων ευκαιριών µέσω της δηµιουργίας νέων 

επιχειρήσεων (Στόχος 1), να αναπτύσσεται η   επιχειρηµατικότητα µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής 

οικονοµίας, της δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου (Στόχος 2), να ενισχύεται 

η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των προϊόντων (Στόχος 5). 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Με ειδική πριµοδότηση θα δοθεί βαρύτητα κατά την αξιολόγηση στην παραδοσιακή µορφή των επιχειρήσεων 

και θα δοθούν στους ενδιαφερόµενους προδιαγραφές για την αισθητική και την εµφάνιση των χώρων.  

Πιο συγκεκριµένα τα παντοπωλεία, τα καταστήµατα πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης και οι κάβες ποτών,  θα 

εφαρµόσουν  προδιαγραφές που θα εκπονηθούν από την ΑΝΚΟ ώστε να αποκτήσουν τόσο στην εξωτερική 

όψη (πινακίδα) αλλά και εντός του καταστήµατος (ράφια), παραδοσιακή, ενιαία µορφή που να συνάδει µε 

την περιοχή και τη φιλοσοφία του προγράµµατος. Άλλωστε η επιλογή ένταξης της συγκεκριµένης δράσης 

στο πρόγραµµα και των καταστηµάτων που προαναφέρθηκαν έγινε µε σκοπό να συµβάλει στην προβολή της 

περιοχής, στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και να καλύψει την έλλειψη που παρουσιάζεται σήµερα 

στην περιοχή µας από αυτού του είδους τις επενδύσεις. Επιπρόσθετα θα ληφθεί µέριµνα ώστε τα προϊόντα 

που θα διαθέτουν να είναι κατά προτεραιότητα από την περιοχή (είδη διατροφής, κρασιά, αντικείµενα λαϊκής 

τέχνης, κλπ). 
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Η ενίσχυση υλοποίησης επιχειρηµατικών δράσεων σε µη αστικοποιηµένες – αγροτικές περιοχές λειτουργεί 

ανασχετικά στη µονοµερή συγκέντρωση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναµικού εντός του στενού αστικού 

κύκλου (2.6) και µπορεί να αµβλύνει τις ανισότητες µεταξύ κέντρου και περιφέρειας (4.2).  

Η επιδότηση των µικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και του εµπορίου στοχεύει στην ενίσχυση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Εποµένως επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράµµατος, καθώς ενισχύεται η 

απασχόληση µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας (Στόχος 1), αναπτύσσεται η 

επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου (Στόχος 2),  η 

ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των προϊόντων (Στόχος 5). 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα  που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική 

εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της 

γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες.   

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δράση συµπληρώνει τις άλλες δράσεις του προγράµµατος που αξιοποιούν τις δυνατότητες διαφοροποίησης 

των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Σε άµεση συνάφεια βρίσκονται οι αντίστοιχες δράσεις επενδύσεων σε 

βιοτεχνικές, µεταποιητικές και επιχειρήσεις ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση, όπως επίσης και 

επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα. 

Η δηµιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εµπορίου δρα υποστηρικτικά στις επενδύσεις  

διανυκτέρευσης, εστίασης, µεταποίησης και παραγωγής τοπικών προϊόντων.  Εποµένως, η υλοποίηση της 

συγκεκριµένης δράσης συµβάλει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης. 

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η συγκεκριµένη δράση εµπεριέχει το χαρακτήρα της καινοτοµίας, υπό την έννοια ότι οι επιχειρήσεις αυτές  

θα υλοποιηθούν θα εφαρµόσουν συγκεκριµένες προδιαγραφές.    

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

Εκδηλώθηκε µέτριο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης 

από πολίτες αρκετών ∆ήµων, πχ Ελίµειας, Καµβουνίων, Βελβεντού, Αγ. 

Παρασκευής, Αιανής, κλπ αλλά και από επισκέπτες στα γραφεία της 

εταιρείας µας. 

10 



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  51/166 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
0 

 
 
Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 

∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L311-7 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α' 

µεταποίηση 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η δράση αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς επιχειρήσεων προϊόντων διατροφής που 

παράγονται µε χρήση µεταποιηµένων πρώτων υλών.  

Πρόκειται για µικρές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο της τυποποίησης ειδών διατροφής 

φυτικής ή και ζωικής παραγωγής. Ενδεικτικά προϊόντα που θα µπορούσαν να ενισχυθούν στα πλαίσια της 

δράσης είναι : 

o Είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής 

o Φρυγανιές, µπισκότα και διατηρούµενα είδη ζαχαροπλαστικής 

o Παραδοσιακά ζυµαρικά, κλπ 

Στην παρούσα δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο της δράσης L123. 

Τα παραγόµενα προϊόντα µπορεί να έχουν σχέση µε την παράδοση, τον πολιτισµό και την ιστορία. Κατά 

περίπτωση και ο τρόπος παραγωγής τους µπορεί να βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές. Στους δικαιούχους 

δίνεται η δυνατότητα να εκµεταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε δυναµικούς κλάδους της µεταποίησης, 

αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσµα επιχορηγούµενων δραστηριοτήτων. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η ενίσχυση µικρών βιοτεχνιών αναµένεται να δώσει ώθηση στην τοπική επιχειρηµατικότητα και να 

ενθαρρύνει τη διάδοση των τοπικών προϊόντων και εκτός του Νοµού. Παράλληλα, µπορεί να δηµιουργήσει 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις επιβράδυνσης της τάσης φυγής του ενεργού πληθυσµού από τις ορεινές και 

µειονεκτικές περιοχές, οι οποίες και αποτελούν την περιοχή παρέµβασης. Η  χρηµατοδοτική βαρύτητα 

ανέρχεται στο 0,91% του µέτρου, σηµειώνεται όµως ότι το κόστος επενδύσεων της ανωτέρω δράσης δεν 

είναι ιδιαίτερα υψηλό καθόσον οι παρεµβάσεις µπορεί να αφορούν µόνο σε προµήθεια εξοπλισµού, χωρίς την 

ανάγκη δηµιουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων.     

Η αξιοποίηση των τοπικά παραγόµενων προϊόντων και η µεταποίησή τους µε όρους ποιότητας αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα, και τη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, όπως αυτή 

προσδιορίζεται µε την αύξηση της απασχόλησης (2.3) και τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήµατος του 

αγροτικού πληθυσµού της υπαίθρου (3.4).  

Ειδικότερα, η δράση συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων 1 (ενίσχυση απασχόλησης και προώθηση ίσων 

ευκαιριών µέσω δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και της αναβάθµισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναµικού), 2 (ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, της 

δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου) και 5 (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση 

καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών). 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η δράση εφαρµόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης και αποσκοπεί στη διάχυση της 

επιχειρηµατικότητας και τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (στόχος 1) εκτός των αστικών περιοχών 

αξιοποιώντας τις υποδοµές πρόσβασης και τηλεπικοινωνιών στην περιφέρεια του Νοµού. Παράλληλα 

συµβάλλει στην ενίσχυση της πολυαπασχόλησης (στόχος 2). 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα  που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική 

εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της 

γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι 

γεωργικοί εργάτες.   
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στον ίδιο άξονα µε άλλες δράσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες διαφοροποίησης των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων κινείται η δηµιουργία και ο εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων ειδών διατροφής µετά την πρώτη 

µεταποίηση.  

Σε άµεση συνάφεια βρίσκονται οι αντίστοιχες επενδύσεις σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τουριστικού 

τοµέα και επιχειρήσεις οικοτεχνίας και βιοτεχνιών ειδών παραδοσιακής τέχνης, αλλά και µονάδες που θα 

παράγουν και θα επεξεργάζονται µεταξύ άλλων προϊόντα σχετικά µε την τοπική παραγωγή.  

Το σύµπλεγµα των επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθεί από αυτές τις δράσεις, θα αποτελέσει, µαζί µε τις 

επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές, το βασικό πυρήνα προώθησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του 

προγράµµατος.   

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η υλοποίηση της δράσης δηµιουργεί τις βάσεις για τη δικτύωση βιοτεχνιών µε αµοιβαία συµφέροντα και 

κοινά προβλήµατα. Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, µε παράλληλη διαφοροποίηση της οικονοµικής ζωής και 

των πηγών εισοδήµατος, υποβοηθά τον καινοτόµο χαρακτήρα των δικτυώσεων. Από αυτές τις συνέργειες 

άλλωστε, υποστηρίζονται δυναµικά προσπάθειες συλλογικού ενδιαφέροντος σε επιχειρηµατικό επίπεδο. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

Για τη δηµιουργία µικρών βιοτεχνικών µονάδων κατά τη διάρκεια των 

ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 

αγρότες, και οµάδες γυναικών που ενδιαφέρονται για την σύσταση 

συνεταιρισµού προκειµένου να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο.  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  12 500.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
0 

 

Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 

∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  55/166 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

413 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L312 

«Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων» 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο  2, «ανάλυση υφιστάµενη κατάστασης», η 

συµµετοχή της βιοµηχανίας στο προϊόν του νοµού ανέρχεται για το 2005 στο 48%.  

Από το ποσοστό αυτό, οι τοµείς της ενέργειας και των µεταλλείων – ορυχείων απορρόφησαν το 2005 το 

39,5% του συνολικά παραγόµενου προϊόντος, ενώ το υπόλοιπο 8,5% µοιράζεται ανάµεσα στις 

κατασκευές (5,5%) και τη µεταποίηση (3%).  

Οι κλάδοι µε το µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων (2004) είναι : 

Κατασκευές µε 1.749 επιχειρήσεις. 

Κατασκευή ειδών ένδυσης: Κατεργασία και βαφή γουναρικών µε 932 επιχειρήσεις. 

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών µε 260 επιχειρήσεις. 

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού, µε 207 

επιχειρήσεις. 

Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες Μ.Α.Κ., µε 156 επιχειρήσεις. 

Από τα παραπάνω γίνεται ορατό ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην περιοχή παρέµβασης έχει 

επηρεαστεί τις τελευταίες δεκαετίες από την έντονη παρουσία της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού 

(∆.Ε.Η.) στους τοµείς της εξόρυξης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η σηµαντική απορρόφηση εργατικού δυναµικού λειτούργησε σαν αντικίνητρο στην ανάληψη ιδιωτικών 

επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Επιπρόσθετα όσον αφορά στην οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη της περιοχής παρέµβασης 

παρατηρείται η έντονη εξάρτηση από τα αστικά κέντρα του νοµού τόσο στο σκέλος των 

εισροών πρώτων υλών για την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας που συντελείται στην 

ύπαιθρο όσο και στο σκέλος των εκροών για την απορρόφηση των τελικών προϊόντων. 

Με την υλοποίηση των δράσεων του υποµέτρου 312 και συγκεκριµένα την ίδρυση, επέκταση  και 

εκσυγχρονισµό : 
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• Βιοτεχνικών µονάδων  

• Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

• Επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση  

• Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 

αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση 

Θα επιδιωχθεί η  εξάλειψη των αδυναµιών  που παρουσιάζει η περιοχή παρέµβασης  και 

συγκεκριµένα : 

� η µείωση του πληθυσµού –εν γένει- και τη µετακίνηση του σε µεγαλύτερους οικισµούς, 

� το υψηλό ποσοστό ανεργίας 

� ο µεγάλος βαθµό εξάρτησης της οικονοµίας από τη ∆ΕΗ 

� η µονοµερής συγκέντρωση των επιχειρηµατικών  δραστηριοτήτων 

� η χαµηλή παραγωγικότητα του γεωργικού τοµέα 

� ο µικρός βαθµό δικτύωσης µεταξύ των διαφόρων τοµέων άσκησης οικονοµικής 

δραστηριότητας 

Το υποµέτρο ενισχύει και προβάλλει ταυτόχρονα τα πλεονεκτήµατα της περιοχής και συγκεκριµένα : 

� την ισχυρή παράδοση στην εµπορική δραστηριότητα  

� την ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή 

� το ικανοποιητικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών 

� την υλοποίηση σηµαντικών ιδιωτικών επενδύσεων σε προηγούµενα προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες 

� τις πετυχηµένες προσπάθειες δικτύωσης σε θέµατα ποιότητας 

� την έναρξη διαφοροποίησης των τάσεων επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 

� την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων – ύπαρξη κρίσιµης µάζας  

Συµπερασµατικά, οι παρεµβάσεις του υποµέτρου, ενισχύουν το τοπικό εισόδηµα αυξάνοντας την 

επιχειρηµατικότητα, επιβραδύνοντας µ’ αυτό τον τρόπο τις τάσεις φυγής από πολλούς οικισµούς 

σε άλλους µεγαλύτερους, διαφοροποιώντας τις δραστηριότητες των πολιτών προς άλλες µη 

γεωργικές. 

Μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του συγκεκριµένου 

υποµέτρου της στήριξης και ανάπτυξης µικρών επιχειρήσεων εκδηλώθηκε από τους πολίτες 

όλων των ∆ήµων της περιοχής εφαρµογής, στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν σε όλους τους ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης και των συναντήσεων µε 

λοιπούς φορείς.  
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

Οι στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται, είναι οι ακόλουθοι : 

� Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθηση ίσων ευκαιριών µέσω της δηµιουργίας νέων 

επιχειρήσεων και της αναβάθµισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. 

� Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, της 

δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου. 

� Προστασία –ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. 

� Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την 

εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών. 

� Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΟΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  4.178.709,74 38,05% 34,14% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  2.089.354,87 33,79% 28,08% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  1.984.887,13 33,79% 28,08% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  104.467,74 33,79% 28,08% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  2.089.354,87 43,55% 43,55% 

 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

 ∆είκτες   εκροών  

Πλήθος παρεµβάσεων 12 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
16 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  4η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
16 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  5η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
16 
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Πλήθος παρεµβάσεων µετά και την εκτίµηση των έργων που θα υλοποιηθούν 

από  την 3η προκήρυξη του προγράµµατος και την παρούσα  6η τροποποίηση 

των χρηµατοδοτικών πινάκων 

19 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
20 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
21 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
22 

 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L312-1 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός βιοτεχνικών µονάδων 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η δράση αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς επιχειρήσεων οικοτεχνίας και βιοτεχνιών 

ειδών παραδοσιακής τέχνης, αλλά και µονάδες που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται προϊόντα σχετικά µε 

την τοπική παραγωγή και τη γενικότερη µεταποιητική δραστηριότητα σε διάφορους τοµείς (π.χ. ξύλο, γυαλί, 

ύφασµα, χηµικά παρασκευάσµατα κλπ.).  

Στη συγκεκριµένη δράση ενδεικτικά θα ενταχθεί και η µεταποίηση γούνας και δέρµατος µετά την 

οριστικοποίηση της επιλεξιµότητάς τους από το ΕΓΤΑΑ. 

Ενδεικτικές βιοτεχνικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν να ενταχθούν είναι : 

o Στολές και ενδύµατα εργασίας 

o Έπιπλα 

o Υαλουργία 

o Είδη συσκευασίας 

o Σαπωνοποιία 

o Υφαντήρια, ταπητουργεία 
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o Είδη ταξιδιού και συναφή είδη 

o Καλαθοποιία 

o Εργαλεία  

o Κοσµήµατα 

o Μουσικά όργανα 

o Γεωργικά µηχανήµατα 

o Αποστακτήρια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών 

o Κουφώµατα  

o Μάρµαρα 

o Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευή ανοξείδωτων εγκαταστάσεων 

o Παραγωγή πέλετ, κλπ 

Φορείς των επενδύσεων είναι µικρές εταιρείες, κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα, που µέσα από την 

επιχειρηµατική τους δράση θα εκµεταλλεύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής και θα 

αξιοποιούν την πολιτιστική κληρονοµιά και τους φυσικούς πόρους. Παράλληλα, στους δικαιούχους δίνεται η 

δυνατότητα να εκµεταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε ανερχόµενους τοµείς της µεταποίησης (όπως 

π.χ. η επεξεργασία - ανακύκλωση απορριµµάτων-ανάκτηση υλικών), αξιοποιώντας ένα ευρύτατο φάσµα 

επιχορηγούµενων δραστηριοτήτων.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  2.418.617,00 57,88% 22,02% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  1.209.308,50 57,88% 19,56% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  1.148.843,08 57,88% 19,56% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  60.465,43 57,88% 19,56% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  1.209.308,50 57,88% 25,21% 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι υψηλή (16,24% σε επίπεδο µέτρου) ικανή να συµβάλει στη 

µείωση της ανεργίας (2.3), να ενθαρρύνει τη διάδοση των τοπικών προϊόντων και εκτός του Νοµού και να 

δώσει  ώθηση στην τοπική επιχειρηµατικότητα (στόχος 2), Παράλληλα, θα επιβραδύνει τις τάσεις φυγής του 

ενεργού πληθυσµού από τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (4.2) οι οποίες και αποτελούν την περιοχή 

παρέµβασης.   
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Οι εκτιµήσεις αυτές είναι σε συνάφεια µε τη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των τοπικών φυσικών, 

πολιτιστικών, ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων της περιοχής παρέµβασης, µε στόχο τη βελτίωση του 

επιπέδου της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, όπως αυτή προσδιορίζεται µε την αύξηση της απασχόλησης 

(στόχος 1) και τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήµατος του αγροτικού πληθυσµού (στόχος 2).  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η δράση εφαρµόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης και αποσκοπεί στη διάχυση της 

επιχειρηµατικότητας (στόχος 2) εκτός των αστικών περιοχών (2.6) αξιοποιώντας τις υποδοµές πρόσβασης 

και τηλεπικοινωνιών στην περιφέρεια του Νοµού. Ενισχύεται η προσπάθεια αποκέντρωσης η διαφοροποίηση 

των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (στόχος 2). Ο σκοπός είναι η δηµιουργία προστιθέµενης αξίας και η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών παραγωγής (στόχος 5). 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 

κανονισµό  (ΕΚ) 800/2008. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Από την υλοποίηση της δράσης προκύπτουν σαφείς συσχετισµοί µε άλλες δράσεις που αξιοποιούν τις 

δυνατότητες διαφοροποίησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  

Σε άµεση συνάφεια βρίσκονται οι δράσεις επενδύσεων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκτός 

τουριστικού τοµέα και επιχειρήσεις ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση. Σύµφωνα µε το 

επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στη δηµόσια διαβούλευση, οι δράσεις µεταποίησης συνολικά 

αναµένεται να προσελκύσουν σηµαντικό αριθµό επενδύσεων. 

Το σύµπλεγµα των επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθεί από αυτές τις δράσεις, θα αποτελέσει, µαζί µε τις 

επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές, το βασικό πυρήνα προώθησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του 

προγράµµατος. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η υλοποίηση της δράσης δηµιουργεί τις βάσεις για τη δικτύωση βιοτεχνιών µε αµοιβαία συµφέροντα και 

κοινά προβλήµατα.  
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Επιπρόσθετα η ένταξη των επιχειρήσεων στο προτεινόµενο δίκτυο για «την ανάδειξη της γυναικείας λαϊκής 

τέχνης του εργόχειρου και άλλων ειδών λαϊκής τέχνης (χάλκινων, ξυλόγλυπτων κλπ)» µε σκοπό την 

προβολή, διαφήµιση και την προώθησή τους µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελεί καινοτόµα δράση. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Για τη δηµιουργία µικρών βιοτεχνικών µονάδων κατά τη διάρκεια των 

ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πολίτες 

αρκετών ∆ήµων, π.χ. Σιάτιστας, Βελβεντού, Ελίµειας, Καµβουνίων, 

Σερβίων, Αιανής, κλπ.) αλλά και από επισκέπτες στα γραφεία της 

εταιρείας. 

15 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  13, 14 550.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
7 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
7 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την 5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
9 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά και την εκτίµηση των έργων που θα 

υλοποιηθούν από  την 3η προκήρυξη του προγράµµατος και την 

παρούσα  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

10 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα  7η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
11 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα  8η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
12 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα  9η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
12 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L312-2 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η δηµιουργία νέων, αλλά και η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός µικρών 

επιχειρήσεων στους παρακάτω ενδεικτικούς κλάδους : 

• Παντοπωλεία  

• Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών  

• Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης  

• Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών  

• Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία  

• Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες  

• Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής  

• Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  

• ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων  

• ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία  

• Χώροι φροντίδας µικρών ζώων 

• Υπηρεσίες logistics  

• κλπ 

Οι δαπάνες της συγκεκριµένης δράσεις θα αφορούν στη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή στην 

επέκταση και βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  713.409,74 17,07% 6,50% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  356.704,87 17,07% 5,77% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 338.869,63 17,07% 5,77% 
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 17.835,24 17,07% 5,77% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  356.704,87 17,07% 7,43% 

 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  

Η περιοχή παρέµβασης διαθέτει παράδοση στη βιοτεχνία και στο εµπόριο. Σε συνδυασµό µε την 

ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή (Εγνατία οδός, κάθετοι άξονες) και τηλεπικοινωνιών 

και τη δηµιουργία πετυχηµένων τουριστικών επενδύσεων, η περιοχή καθίσταται  ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης ανέρχεται στο 5,60% στο σύνολο του µέτρου. Ποσοστό 

ικανό να  συµβάλλει : 

• στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς 

• στην αύξηση του  τοπικού εισοδήµατος 

• στην αύξηση της  ανταγωνιστικότητα της περιοχής έναντι µιας άλλης  

• την µείωση της ανεργίας (2.3) 

 

Σηµειώνεται  όµως ότι οι παρεµβάσεις της κατηγορίας αυτής είναι χαµηλού κόστους και συνεπώς µπορεί να 

επιδοτηθεί αρκετά µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων ώστε τα αποτελέσµατα της δράσης να είναι ορατά.  

Ενισχύεται λοιπόν η απασχόληση και η  προώθηση ίσων ευκαιριών µέσω της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων 

(Στόχος 1), να αναπτύσσεται η   επιχειρηµατικότητα µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, της 

δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου (Στόχος 2), να ενισχύεται η 

ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των προϊόντων (Στόχος 5). 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Με ειδική πριµοδότηση θα δοθεί βαρύτητα κατά την αξιολόγηση στην παραδοσιακή µορφή των 

επιχειρήσεων και θα δοθούν στους ενδιαφερόµενους προδιαγραφές για την αισθητική και την εµφάνιση των 

χώρων.  

Ποιο συγκεκριµένα τα παντοπωλεία, τα καταστήµατα πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης και οι κάβες ποτών,  θα 

εφαρµόσουν  προδιαγραφές που θα εκπονηθούν από την ΑΝΚΟ ώστε να αποκτήσουν τόσο στην εξωτερική 

όψη (πινακίδα) αλλά και εντός του καταστήµατος (ράφια), παραδοσιακή, ενιαία µορφή που να συνάδει µε 
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την περιοχή και τη φιλοσοφία του προγράµµατος. Άλλωστε η επιλογή ένταξης της συγκεκριµένης δράσης 

στο πρόγραµµα και των καταστηµάτων που προαναφέρθηκαν έγινε µε σκοπό να συµβάλει στην προβολή 

της περιοχής, στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και να καλύψει την έλλειψη που παρουσιάζεται 

σήµερα στην περιοχή µας από αυτού του είδους τις επενδύσεις. Επιπρόσθετα θα ληφθεί µέριµνα ώστε τα 

προϊόντα που θα διαθέτουν να είναι κατά προτεραιότητα από την περιοχή (είδη διατροφής, κρασιά, 

αντικείµενα λαϊκής τέχνης, κλπ). 

Η ενίσχυση υλοποίησης επιχειρηµατικών δράσεων σε µη αστικοποιηµένες – αγροτικές περιοχές λειτουργεί 

ανασχετικά στη µονοµερή συγκέντρωση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναµικού εντός του στενού αστικού 

κύκλου και µπορεί να αµβλύνει τις ανισότητες µεταξύ κέντρου και περιφέρειας (2.6), και να συγκρατήσει 

τον πληθυσµό στην ύπαιθρο (4.2).  

Η επιδότηση των µικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και του εµπορίου στοχεύει στην ενίσχυση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Εποµένως επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράµµατος, που αφορούν 

στην ενίσχυση της απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου (Στόχος 2),  η ανταγωνιστικότητα και η 

ποιότητα των προϊόντων (Στόχος 5).  

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 

κανονισµό  (ΕΚ) 800/2008. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δράση συµπληρώνει τις άλλες δράσεις του προγράµµατος που αξιοποιούν τις δυνατότητες 

διαφοροποίησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Σε άµεση συνάφεια βρίσκονται οι αντίστοιχες 

δράσεις επενδύσεων σε βιοτεχνικές, µεταποιητικές και επιχειρήσεις ειδών διατροφής µετά την πρώτη 

µεταποίηση, όπως επίσης και επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα. 

Η δηµιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εµπορίου δρα υποστηρικτικά στις επενδύσεις  

διανυκτέρευσης, εστίασης, µεταποίησης και παραγωγής τοπικών προϊόντων.  

Εποµένως, η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης συµβάλει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη της περιοχής 

παρέµβασης. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η δράση είναι καινοτόµα µε  την έννοια ότι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα εφαρµόσουν 

συγκεκριµένες προδιαγραφές.    

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

Κατά τη διάρκεια των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν, εκδηλώθηκε  12 
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µεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες αρκετών ∆ήµων, π.χ.  Ελίµειας, 

Καµβουνίων, Βελβεντού, Αγ. Παρασκευής, Αιανής, κλπ αλλά και από 

επισκέπτες στα γραφεία της εταιρείας µας. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  15,16 400.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
4 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
4 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων – Η δράση δεν θα 

προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 

3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
4 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L312-3 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την 

πρώτη µεταποίηση 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. Οι παρεµβάσεις είναι 

περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η δράση αφορά σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς επιχειρήσεων προϊόντων διατροφής που 

παράγονται µε χρήση µεταποιηµένων πρώτων υλών.  

o Πρόκειται για µικρές εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο της τυποποίησης ειδών διατροφής 

φυτικής ή και ζωικής παραγωγής. Ενδεικτικά προϊόντα που θα µπορούσαν να ενισχυθούν στα πλαίσια της 

δράσης είναι :  

o Είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής 

o Παραδοσιακά ζυµαρικά  

o Φρυγανιές, µπισκότα και διατηρούµενα είδη ζαχαροπλαστικής 

o Κακάο, σοκολάτες και συναφή 

o Ζυµαρικά και αλευρούχα 

o Καφές, τσάι 

o Έτοιµα γεύµατα 

o Παραγωγή αποσταγµάτων  

Στην παρούσα δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο της δράσης L123. Τα 

παραγόµενα προϊόντα µπορεί να έχουν σχέση µε την παράδοση, τον πολιτισµό και την ιστορία. Κατά 

περίπτωση και ο τρόπος παραγωγής τους µπορεί να βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές. Στους δικαιούχους 

δίνεται η δυνατότητα να εκµεταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε δυναµικούς κλάδους της µεταποίησης, 

αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσµα επιχορηγούµενων δραστηριοτήτων. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  1.046.683,00 25,05% 9,53% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  523.341,50 25,05% 8,46% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  497.174,43 25,05% 8,46% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 26.167,08 25,05% 8,46% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  523.341,50 25,05% 10,91% 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η ενίσχυση µικρών βιοτεχνιών αναµένεται να δώσει ώθηση στην τοπική επιχειρηµατικότητα και να 

ενθαρρύνει τη διάδοση των τοπικών προϊόντων και εκτός του Νοµού. Παράλληλα, µπορεί να δηµιουργήσει 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις επιβράδυνσης της τάσης φυγής του ενεργού πληθυσµού από τις ορεινές και 

µειονεκτικές περιοχές, οι οποίες και αποτελούν την περιοχή παρέµβασης. Η χρηµατοδοτική βαρύτητα 

ανέρχεται στο 10,92% του µέτρου και επιτρέπει την υλοποίηση ικανοποιητικού αριθµού παρεµβάσεων 

σχετικά χαµηλού κόστους, ώστε τα αποτελέσµατα της δράσης να είναι ορατά.  

Η αξιοποίηση των τοπικά παραγόµενων προϊόντων και η µεταποίησή τους µε όρους ποιότητας αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα, και τη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, όπως αυτή 

προσδιορίζεται µε την αύξηση της απασχόλησης (2.3) και τη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήµατος του 

αγροτικού πληθυσµού της υπαίθρου (3.4).  

Ειδικότερα, η δράση συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων 1 (ενίσχυση απασχόλησης και προώθηση ίσων 

ευκαιριών µέσω δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και της αναβάθµισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναµικού), 2 (ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, της 

δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου) και 5 (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση 

καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών). 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η δράση εφαρµόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης και αποσκοπεί στη διάχυση της 

επιχειρηµατικότητας και τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (στόχος 1) εκτός των αστικών περιοχών 

αξιοποιώντας τις υποδοµές πρόσβασης και τηλεπικοινωνιών στην περιφέρεια του Νοµού. Η επιδοτούµενη 

επιχειρηµατική δράση σε µη αστικοποιηµένες – αγροτικές περιοχές λειτουργεί ανασχετικά στη µονοµερή 

συγκέντρωση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναµικού εντός του στενού αστικού κύκλου και δηµιουργεί 

προϋποθέσεις ενίσχυσης της πολυαπασχόλησης (στόχος 2). 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 

κανονισµό  (ΕΚ) 800/2008. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στον ίδιο άξονα µε άλλες δράσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες διαφοροποίησης των επιχειρηµατικών 
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δραστηριοτήτων κινείται η δηµιουργία και ο εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων ειδών διατροφής µετά την πρώτη 

µεταποίηση. Σε άµεση συνάφεια βρίσκονται οι αντίστοιχες επενδύσεις σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

τουριστικού τοµέα και επιχειρήσεις οικοτεχνίας και βιοτεχνιών ειδών παραδοσιακής τέχνης, αλλά και µονάδες 

που θα παράγουν και θα επεξεργάζονται µεταξύ άλλων προϊόντα σχετικά µε την τοπική παραγωγή.  Το 

σύµπλεγµα των επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθεί από αυτές τις δράσεις, θα αποτελέσει, µαζί µε τις 

επενδύσεις σε τουριστικές υποδοµές, το βασικό πυρήνα προώθησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του 

προγράµµατος.   

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η υλοποίηση της δράσης δηµιουργεί τις βάσεις για τη δικτύωση βιοτεχνιών µε αµοιβαία συµφέροντα και 

κοινά προβλήµατα. Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, µε παράλληλη διαφοροποίηση της οικονοµικής ζωής και 

των πηγών εισοδήµατος, υποβοηθά τον καινοτόµο χαρακτήρα των δικτυώσεων. Από αυτές τις συνέργειες 

άλλωστε, υποστηρίζονται δυναµικά προσπάθειες συλλογικού ενδιαφέροντος σε επιχειρηµατικό επίπεδο. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Για τη δηµιουργία µικρών βιοτεχνικών µονάδων κατά τη διάρκεια των ηµερίδων που 

πραγµατοποιήθηκαν, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πολίτες αρκετών ∆ήµων και 

∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, αλλά και από επισκέπτες στα γραφεία της εταιρείας. 

8 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
5 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  4η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
5 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  5η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
4 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά και την εκτίµηση των έργων που θα υλοποιηθούν από  

την 3η προκήρυξη του προγράµµατος και την παρούσα  6η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 

6 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση χρηµατοδοτικών πινάκων 6 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση χρηµατοδοτικών πινάκων 6 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση χρηµατοδοτικών πινάκων 6 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L312-4 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 

αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας κ.α.) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Ως ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο 

φυσικό µας περιβάλλον, η χρήση τους δεν το ρυπαίνει και η αξιοποίηση τους έγκειται µόνο στην ανάπτυξη 

αξιόπιστων και οικονοµικά αποδεκτών τεχνολογιών, που θα δεσµεύει το δυναµικό τους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην αγορά κατάλληλου εξοπλισµού αλλά και στη βελτίωση και προσαρµογή 

των υποδοµών των επιχειρήσεων για την εγκατάσταση κάποιας µορφής ανανεώσιµης πηγής ενέργειας (ΑΠΕ)  

µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

Aξιοποίηση δηλ. της ηλιακής ενέργειας µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την αξιοποίηση της αιολικής 

ενέργειας µε την εγκατάσταση ανεµογεννήτριας, όπως και την αξιοποίησης βιοµάζας ή γεωθερµίας ή 

αβαθούς γεωθερµίας για παραγωγή ενέργειας.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το λεκανοπέδιο µεταξύ Κοζάνης – Πτολεµαΐδας που είναι εγκατεστηµένες οι ατµοηλεκτρικές µονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ είναι από τις πιο βεβαρυµµένες περιβαλλοντικά περιοχές της 
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χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο µεν πληθυσµός να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος σε ζητήµατα 

περιβαλλοντικής ρύπανσης αλλά και οι επιχειρήσεις της περιοχής να αναζητούν νέους τρόπους 

εξοικονόµησης ενέργειας. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης είναι χαµηλή, µόλις το 1,45% του µέτρου καθώς µε 

δεδοµένα τα πλεονεκτήµατα χρήσης των ΑΠΕ (αποτελούν ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, συµβάλλουν στη 

µείωση της εξάρτησης από τους συµβατικούς ενεργειακούς πόρους, έχουν µηδενικά κατάλοιπα παρόλο) θα 

είναι επιδίωξη η υλοποίηση ανάλογων δράσεων από το τοπικό πρόγραµµα εν τούτοις όµως λόγω του 

υψηλού κόστους εγκατάστασης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η εγκατάσταση καθίσταται  ασύµφορη 

οικονοµικά και κατά συνέπεια δεν εκδηλώθηκε  έντονο ενδιαφέρον για την υλοποίησή τους. 

Η υλοποίησή τους θα συµβάλει στην εξοικονόµηση ενέργειας (3.6) ενώ παράλληλα η ύπαρξη σχετικού 

τµήµατος ΑΠΕ που λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο µε έδρα την Κοζάνη θα συµβάλει τόσο σε επίπεδο τεχνικό 

όσο µελετητικό στην εγκατάσταση ανάλογων µονάδων (1.9).  

Με την υλοποίησή τους θα επιτευχθούν οι στόχοι 3 & 5 του προγράµµατος, καθώς προστατεύεται το 

φυσικό περιβάλλον, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, 

εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι και αξιοποιούνται καινοτόµες και σύγχρονες τεχνολογίες. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Η περιοχή παρέµβασης διαθέτει εκτάσεις µεγάλης ηλιοφάνειας και  άλλες στις όποιες υπάρχει κίνηση αέριων 

ρευµάτων, έτσι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την αντικατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας των 

επιχειρήσεων µε ηλιακή (φωτοβολταϊκά) ή αιολική (ανεµογεννήτριες).  

Ακόµη, θα µπορούσε να γίνει χρήση βιοκαυσίµων, παραγόµενα από τα υπολείµµατα  δασικών 

εκµεταλλεύσεων, και την αξιοποίηση βιοµηχανικών αγροτικών (φυτικών ή ζωικών).  

Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις βοηθά : 

• στην εξοικονόµησης ενέργειας  (3.6) 

• στην απεξάρτηση από τους συµβατικούς ενεργειακούς πόρους  

• στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος (1.8) 

• στην µείωση της ρύπανσης (2.10) 

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται οι στόχοι 3 & 5 του προγράµµατος, καθώς προστατεύεται το φυσικό 

περιβάλλον, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρµόζονται 

σύγχρονες µέθοδοι και αξιοποιούνται καινοτόµες και σύγχρονες τεχνολογίες. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 

κανονισµό  (ΕΚ) 800/2008. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η βελτίωση των επιχειρήσεων µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, συµπληρώνει τις δράσεις του 

προγράµµατος που αφορούν τις βιοτεχνικές τις µεταποιητικές, τις επιχειρήσεις του εµπορίου και της 

παροχής υπηρεσίας.  

Εποµένως, η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η καινοτοµία της δράσης είναι ότι εφαρµόζονται καινοτόµες µέθοδοι και αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία 

για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για ιδιοκατανάλωση στις επιχειρήσεις.   

Οι επιχειρήσεις, χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για ίδια κατανάλωση, αποκοµίζουν 

οικονοµικά οφέλη κατά τη λειτουργία τους  και συµβάλλουν στην αναβάθµιση της περιοχής, ειδικά όταν οι 

εγκαταστάσεις τους βρίσκονται κατά µήκος του βιοµηχανικού άξονα Κοζάνης – Πτολεµαΐδας όπου 

παρατηρούνται περιβαλλοντικά προβλήµατα. Συντελούν επίσης στην προώθηση ανάλογων επενδύσεων 

(θερµοκηπιακές  καλλιέργειες µε τη χρήση γεωθερµικής ενέργειας, φωτοβολταϊκά και ηλιακά θερµικά σε 

δηµόσια κτίρια κ.λπ.).   

Μέχρι σήµερα, στην περιοχή εφαρµογής δεν συναντάµε αντίστοιχες δράσεις. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Εκδηλώθηκε µικρό ενδιαφέρον από πολίτες εξαιτίας του υψηλού κόστους 

εγκατάστασης ενώ τέθηκαν ερωτήσεις, από πολίτες αρκετών ∆ήµων, 

αλλά και από επισκέπτες στα γραφεία της εταιρείας µας. 

Επίσης, κατά τη διαβούλευση µε φορείς, επισηµάνθηκε από το 

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας  

• η απουσία επιχειρήσεων αυτής της µορφής   

• τα οφέλη της χρήσης αυτού του είδους της ενέργειας, 

και κατατέθηκε αριθµός προτάσεων σχετικών µε την  αξιοποίηση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

2 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  17,18,19 565.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
0 

 

 

Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 

∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L312-5 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής 

οικονοµίας  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €  

και έως 100.000,00€ εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προµήθεια εξοπλισµού ή την 

κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.  Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Το µέτρο αφορά σε δικτυώσεις οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή παρέµβασης σε διάφορους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής, της µεταποίησης και του κλάδου 

των υπηρεσιών. Με την παρέµβαση επιδιώκεται η δηµιουργία µόνιµων επιχειρηµατικών συνεργασιών µε 

στόχο την επίλυση κοινών ζητηµάτων και η ανάπτυξη εξωστρέφειας για τους συµµετέχοντες. 

Απαραίτητα προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα του δικτύου αποτελεί η κρίσιµη µάζα από πέντε (5) 

τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης, σε αντικείµενο που σχετίζεται 

µε τοµείς και δραστηριότητες που εντάσσονται στον Άξονα 4. Στην περίπτωση επιλογής πρότασης που έχει 

υποβληθεί από υπό σύσταση φορέα, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε την ΑΝΚΟ απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η σύσταση διακριτού νοµικού προσώπου. 

Με τη σύσταση των δικτύων επιδιώκεται : 

o Η από κοινού αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων και αδυναµιών του κλάδου δραστηριοποίησης 

o Η συνολική προβολή, διαφήµιση και πιστοποίηση των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων 

υπηρεσιών  

o Η υποστήριξη των µελών σε θέµατα ενηµέρωσης  και εκπαίδευσης 

o Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και των επαγγελµατιών σχετικά µε την βιολογική, 

οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών 

o Η προστασία του καταναλωτή  

Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 2 υφιστάµενα ∆ίκτυα  καθώς και 

ενδιαφέρον για δηµιουργία 5 νέων ∆ικτύων  που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων.  
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Συγκεκριµένα, τα υφιστάµενα δίκτυα είναι τα ακόλουθα: 

1. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΜΚΕ – «Ξένιος ∆ίας», 

2. ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -  ΑΜΚΕ ∆ΙΜΕΓΑΛ  

Επιπρόσθετα από το LEADER+ ενισχύθηκε το ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΜΚΕ – «Ξένιος ∆ίας», 

Στην περίπτωση ενίσχυσης του ανωτέρω δικτύου,  οι προτεινόµενες ενέργειες θα  είναι 

διαφορετικές από αυτές που ενισχύθηκαν στο LEADER+ 

Τα νέα ∆ίκτυα για τη δηµιουργία των οποίων έχουν κατατεθεί προτάσεις είναι τα ακόλουθα : 

• ∆ικτύωση των µηχανουργείων και βιοµηχανιών που δραστηριοποιούνται γύρω από τη ∆ΕΗ 

• Ανάπτυξη και δηµιουργία Τοπικού Γαστρονοµικού ∆ικτύου (KozaniCousineNet) 

• ∆ίκτυο Οικοτουρισµού Ν.Κοζάνης 

• ∆ίκτυο γυναικών µε σκοπό την ανάδειξη, προβολή, κατασκευή  και πώληση εργόχειρων και ειδών λαϊκής 

τέχνης  

• ∆ίκτυο Μελισσοκόµων 

Περιγράφονται στη συνέχεια οι προτεινόµενες  ενέργειες από τα δύο υφιστάµενα δίκτυα και το 

υπό σύσταση ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ : 

«Ξένιος ∆ίας» ΑΜΚΕ,  δηµιουργήθηκε το 2005 στα πλαίσια της δράσης 1.2.3.2 του LEADER+ και αφορά 

στη δικτύωση επιχειρήσεων στον τοµέα τουρισµού του Ν. Κοζάνης. Η πρόταση που θα κατατεθεί στον 

Άξονα 4 αναµένεται να υποστηρίζει ενέργειες όπως : 

� Την από κοινού προβολή των επιχειρήσεων του κλάδου, της περιοχής και των δυνατοτήτων που 

προσφέρει στον επισκέπτη (έντυπη και ηλεκτρονική). 

� Την εγκατάσταση ειδικών κάδων («κοµποστοποιητών») στις επιχειρήσεις που καλύπτονται στα πλαίσια 

της πιλοτικής εφαρµογής αντίστοιχου προγράµµατος ανακύκλωσης οργανικών απορριµµάτων σε αγροτικούς 

∆ήµους του Ν. Κοζάνης.  

� Την οργάνωση δραστηριοτήτων για τον ελεύθερο χρόνο των επισκεπτών, µε σκοπό την παραµονή τους 

για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα στην περιοχή (µετακίνηση, ξενάγηση, δραστηριότητες κ.λπ.). 

� Τη συνεργασία µε επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής – και κυρίως µε γυναικείους 

συνεταιρισµούς – για την κάλυψη των αναγκών διατροφής των επισκεπτών στην περιοχή. 

� Την από κοινού συνεργασία µε τουριστικά γραφεία και πράκτορες για την κατευθυνόµενη κίνηση των 

επισκεπτών. 

� Τη συνεργασία µε τοπικά δίκτυα, υφιστάµενα ή µελλοντικά, π.χ.  δίκτυο τυροκόµων,  δίκτυο  κρασιού και 

επισκέψιµων κελαριών, κλπ. 



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  75/166 

� Τον καθορισµό προγράµµατος διαδροµών και προορισµού για τους επισκέπτες. 

� Τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. γευσιγνωσίας) και τη συµµετοχή σε εκθέσεις. 

� Την προώθηση εφαρµογής ποιοτικών σηµάτων HACCP, ISO, Προδιαγραφή Αγροτουρισµού (1417) στα 

µέλη του δικτύου. 

Μέσα από τις δράσεις αυτές, ο φορέας θα επιδιώξει την καθιέρωση των αγροτουριστικών περιοχών που 

καλύπτονται από τα µέλη του στο χάρτη των ευρέως γνωστών τουριστικών προορισµών, τη διάδοση του 

τοπικού τουριστικού προϊόντος εκτός του Νοµού και την ισχυροποίηση των δεσµών µεταξύ των µελών του. 

Επισυνάπτεται υλικό προβολής της ΑΜΚΕ στο παράρτηµα 14 του φακέλου. 

«∆ΙΜΕΓΑΛ» ΑΜΚΕ, δηµιουργήθηκε το 2006 µε τη στήριξη της ΑΝΚΟ, συµµετέχουν 25  επιχειρήσεις  

µεταποίησης γάλακτος στη ∆. Μακεδονία (τυροκοµεία). Η πρόταση που θα κατατεθεί, θα υποστηρίζει την 

υλοποίηση δράσεων προβολής – προώθησης όπως : 

� ∆ηµιουργία προγράµµατος προβολής (αφισών και prospectus) 

� ∆ηµιουργία site στο internet, ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου 

� ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. εκθέσεις γευσιγνωσίας), συµµετοχή σε διαλέξεις, σεµινάρια, συµµετοχή σε 

εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού  

� Καµπάνια ενηµέρωσης καταναλωτών και επαγγελµατιών  

δράσεις τεχνικής στήριξης όπως : 

� ∆ηµιουργία γραφείου και στελέχωσή  του µε κατάλληλο προσωπικό  

� Ανάπτυξη συστήµατος πληροφόρησης και ενηµέρωσης 

� Συνεργασία µε ειδικούς σε θέµατα ποιότητας 

δράσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών όπως : 

� Έρευνα για δηµιουργία νέων προϊόντων  και συσκευασιών 

� Τεχνική βοήθεια για εξαγωγική δραστηριότητα 

� Έρευνα αγοράς 

� Πρόγραµµα µάρκετινγκ και διαφήµισης για τις αγορές 

Το ∆ΙΚΤΥΟ µεταξύ άλλων έχει στους στόχους του τη συνέργεια µε τα άλλα δίκτυα (τουρισµού, βιολογικών 

προϊόντων κλπ), τη συνεργασία µε επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής, κέντρα εστίασης 

και ξενοδοχεία, καθώς και τη διοργάνωση επισκέψεων σε περιοχές ή χώρες όπου παράγονται γαλακτοκοµικά 

προϊόντα για ανταλλαγή εµπειριών και µεταφορά τεχνογνωσίας.   

∆ίκτυο µελισσοκόµων, δίνατε να αποτελέσει µετασχηµατισµό του υφιστάµενου συλλόγου. Όπως 

ειπώθηκε και στη δηµόσια διαβούλευση µε τους εκπροσώπους του συλλόγου. Στο Νοµό καταµετράται ικανός 

αριθµός υποψήφιων µελών και συγκεκριµένα 247 µελισσοκόµοι, οι οποίοι διαθέτουν 11.500 σµήνη µελισσών. 

Στο δίκτυο των µελισσοκόµων θα µπορούσαν να υποστηριχθούν µεταξύ άλλων ενέργειες όπως :  
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� Προώθηση και προβολή των µελισσοκοµικών προϊόντων 

� Έρευνας αγοράς 

� ∆ηµιουργία ιστοσελίδας 

� Συνεργασία µε άλλα δίκτυα (τυροκόµων, ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων κλπ.)  

Η αναλυτική περιγραφή των άλλων δικτύων : 

• Ανάπτυξη και δηµιουργία Τοπικού Γαστρονοµικού ∆ικτύου (KozaniCousineNet) 

• ∆ίκτυο Οικοτουρισµού Ν.Κοζάνης 

• ∆ίκτυο γυναικών µε σκοπό την ανάδειξη, προβολή, κατασκευή  και πώληση εργόχειρων και ειδών λαϊκής 

τέχνης  

βρίσκεται στα έντυπα καταγραφής πρότασης στο παράρτηµα του φακέλου 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Από την αύξηση του βαθµού δικτύωσης µεταξύ των διάφορων τοµέων άσκησης οικονοµικής 

δραστηριότητας, επιδιώκεται η καλλιέργεια εξωστρεφούς δράσης και η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας ως 

αποτέλεσµα της συνένωσης ενεργειών και της ενιαίας επιχειρηµατικής συµπεριφοράς των µελών του δικτύου 

(1.6).  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα ανέρχεται σε 1,82% στο µέτρο. Η δικτύωση είναι πλήρως συµβατή µε τους 

στόχους ενίσχυσης της τοπικής εταιρικής σχέσης (στόχος 6) και της επιχειρηµατικότητας µέσω της 

διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας και της ενίσχυσης της πολυαπασχόλησης (στόχος 2). 

Επιπρόσθετα, χρησιµοποιώντας ως εργαλεία τη διάχυση της γνώσης και την αδιάλειπτη υποστήριξη των 

µελών τους, οι δικτυώσεις υποβοηθούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση 

καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών (στόχος 5). Στις διαπιστώσεις αυτές, άλλωστε, εστιάζεται κατά 

κύριο λόγο η βαρύτητα των δικτυώσεων συνεργασίας στα πλαίσια του συνόλου του προγράµµατος.  
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η δράση εφαρµόζεται στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης, καθώς καλύπτει το σύνολο των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.    

Τα αποτελέσµατα προηγούµενων προσπαθειών οργάνωσης οµοειδών επιχειρήσεων έδειξαν ότι τα δίκτυα 

µπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στη βελτιστοποίηση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών (στόχος 5), την εξωστρεφή δράση των επιχειρήσεων του Νοµού και την άνοδο του επιπέδου 

επαγγελµατισµού (1.6). 

Κατά κανόνα οι δικτυώσεις οδηγούν σε ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικής κουλτούρας (στόχος 6), ενώ 

παράλληλα ισχυροποιούν τους δεσµούς µεταξύ των µελών και ευνοούν τη διεύρυνση των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων και την πολυαπασχόληση (στόχος 2) (2.7).  

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν 

επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον 

κανονισµό  (ΕΚ) 800/2008. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δράση έρχεται να λειτουργήσει συµπληρωµατικά και επικουρικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες παρεµβάσεις 

που αναλύονται στα µέτρα του προγράµµατος καθώς καλύπτει διάφορους τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας.  

Στα πλαίσια αυτά, θα µπορούσαν να υλοποιηθούν προτάσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των 

υπηρεσιών, τους οποίους καλύπτουν µε τη δράση τους οι αντίστοιχες δικτυώσεις φορέων και επιχειρήσεων. 

Εποµένως, τα δίκτυα µπορούν µε τη δράση τους και λειτουργώντας ως «οµπρέλα» προστασίας, να 

συνεργαστούν µε τα µέλη τους σε θέµατα διασφάλισης κοινών συµφερόντων.  

Τέτοιες συνέργειες µπορούν να περιλαµβάνουν : 

� τρόπους διασφάλισης της ποιότητας παραγωγής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών  

� επιβολή κανόνων για την πάταξη φαινοµένων αισχροκέρδειας ή εκµετάλλευσης πελατών, την αποφυγή 

νοθείας προϊόντων κλπ.  

� επιµόρφωση µελών 

� συνολική προβολή και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών  

Αντίστροφα, τα µέλη των δικτύων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα µπορούσαν σαφώς να ενταχθούν 
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σε κάποια από τις άλλες δράσεις που σχετίζεται µε την καθαυτή επιχειρηµατική τους δράση.  Σύνδεση 

συνεπώς µε τις δράσεις των υποµέτρων  : 123, 311, 312 καθώς και µε το διακρατικό σχέδιο στο οποίο 

συµµετέχουµε : «Ευρωπαϊκό Σήµα Ποιότητας». 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων στα πλαίσια ενιαίας δραστηριοποίησης  αποτελεί ουσιαστικά από µόνη 

της καινοτόµο στοιχείο για την τοπική κοινωνία. Τα δίκτυα λειτουργούν στη βάση αµοιβαίων συµφερόντων 

µε στόχο την επίτευξη κοινών στόχων διαµέσου της ανταλλαγής εµπειριών, σκέψεων, προβληµατισµών και 

προτάσεων βελτίωσης µεταξύ των µελών τους.  

Για την επίτευξη του σκοπού τους, τα µέλη που ανήκουν σε οργανωµένα δίκτυα οφείλουν συνεργαζόµενα 

µεταξύ τους να διαχέουν τις γνώσεις τους εφαρµόζοντας τεχνικές άµιλλας. ∆εν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι 

η κατ’ αυτό τον τρόπο διαρκής και συστηµατική καλλιέργεια εξωστρέφειας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 

ίδιας της ύπαρξης των δικτύων.   

Πέρα όµως από τις καθαυτές προϋποθέσεις οµαλούς λειτουργίας των δικτύων που ενέχουν καινοτοµίες, η 

δικτύωση ως θεσµός προσελκύει πρωτότυπες και καινοτόµες δράσεις.  

Έτσι, στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης, η «Οικολογική Κίνηση Κοζάνης» εκδήλωσε ενδιαφέρον να 

υποβάλλει πρόταση υπαγωγής «πιλοτικού προγράµµατος ανακύκλωσης οργανικών απορριµµάτων µε οικιακή 

κοµποστοποίηση σε αγροτικούς ∆ήµους». Για την υλοποίηση της πρότασης, ο φορέας θα συνεργαστεί σε 

αρχικό στάδιο µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε το δίκτυο τουριστικών 

επιχειρήσεων «Ξένιος ∆ίας», στα µέλη του οποίου αναµένεται να εγκατασταθούν οι πρώτοι κάδοι 

ανακύκλωσης.  

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία δηµοσιοποίησης της 

δράσης, αναµένεται να καταθέσουν πρόταση για ένταξή τους στο πρόγραµµα 

τουλάχιστο 7 υφιστάµενα ή υπό σύσταση δίκτυα που καλύπτουν και τους τρεις 

βασικούς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή, 

τριτογενή) όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Θα επιδιωχθεί επίσης η δηµιουργία ενός ακόµα δικτύου τουριστικών 

επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής στον οικισµό της Νεράιδας. Η περιοχή 

βρίσκεται στην τεχνητή λίµνη Πολυφύτου και παρουσιάζει αξιόλογες 

προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης. 

Ωστόσο, είναι ακόµα πιθανή η υποβολή προτάσεων και από άλλους, 

ανεξάρτητους ή υπό σύσταση φορείς, που σχετίζονται µε πλήθος άλλων 

επιχειρηµατικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.  

7 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  20,21,22,23,24, 83 1.022.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
0 

 

 

Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 

∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

413 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L313 

«Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 

Η τουριστική κίνηση  στο Νοµό Κοζάνης κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, καθώς πρόκειται για 

περιοχή υποδοχής περιορισµένου αριθµού επισκεπτών, στη συντριπτική  πλειοψηφία Ελλήνων. Τα 

τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται µικρή  τουριστική κίνηση εστιασµένη σε περιοχές 

µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα και φυσικές οµορφιές. Ωστόσο δεν µπορούµε να µιλούµε ακόµη για 

ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου καθώς ο νοµός κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις σε επίπεδο 

χώρας, καταγράφοντας µόλις 0,1 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο.  

Η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού και τον κάθετων αξόνων διευκόλυνε την πρόσβαση από τα 

µεγάλα αστικά κέντρα (κυρίως τη Θεσσαλονίκη), οδηγεί  όµως σε µονοήµερες ή ολιγοήµερες 

«αποδράσεις» από τα αστικά κέντρα και αφορά εκδροµές στην ευρύτερη περιοχή του νοµού, που 

συνοδεύονται κυρίως µε εστίαση και όχι µε παραµονή και διανυκτέρευση καθόσον η προβολή των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής δεν είναι ικανοποιητική, δεν έχουν αναπτυχθεί οι 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε ολοκληρωµένα πακέτα 

παροχής υπηρεσιών  και αναψυχής ώστε να καταστήσουν την περιοχή τουριστικό προορισµό. 

Η πληρότητα για το νοµό Κοζάνης ανερχόταν το έτος 2006 στα 32,4% µε σύνολο 

διανυκτερεύσεων 116.578 (στοιχεία ΕΣΥΕ), ενώ στην περιοχή παρέµβασης ποσοστό ίσο µε 20% 

και σύνολο διανυκτερεύσεων 15.659. 

Η περιοχή παρέµβασης διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. Εντός αυτής βρίσκονται το 

όρος Βούρινο (Μεσιανό νερό), τα Πιέρια όρη, το όρος Τίταρο και το όρος Βέρµιο, τα οποία έχουν ενταχθεί 

στο δίκτυο NATURA 2000. 

Όλοι οι ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης διαθέτουν αξιόλογα κτίσµατα παραδοσιακού αρχιτεκτονικού 

σχεδιασµού µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας όπως µύλοι, γεφύρια, επίσης περιοχές µε 

έντονο ανάγλυφο κατάλληλες για την ανάπτυξη ορειβατικών και πεζοπορικών διαδροµών καθώς και πλούσιο 

ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο. 

Τα συγκριτικά όµως αυτά πλεονεκτήµατα της περιοχής παρέµβασης δεν έχουν προβληθεί και αναδειχθεί σε 

µεγάλο βαθµό. Υπάρχουν εποµένως τα περιθώρια για την βελτίωση της εικόνας της περιοχής, την ανάδειξή 
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της σε τουριστικό προορισµό αλλά και την προβολή της µε αποδοτικότερο τρόπο. 

Η περιοχή παρέµβασης µπορεί να αναδειχθεί σε τουριστικό προορισµό και να προσελκύσει 

επισκέπτες ειδικού ενδιαφέροντος ενισχύοντας / βελτιώνοντας τις υπάρχουσες υποδοµές διαµονής 

και εστίασης οι οποίες θεωρούνται ανεπαρκείς. 

Στον σύνολο του Νοµού Κοζάνης συµπεριλαµβανοµένων των πόλεων Κοζάνης και Πτολεµαΐδας 

λειτουργούν σήµερα, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία που δόθηκαν από τον ΕΟΤ/Περιφερειακή 

Υπηρεσία Τουρισµού ∆υτικής Μακεδονίας, 31 ξενοδοχεία και 7 καταλύµατα (ενοικιαζόµενα δωµάτια 

/ αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα, κλπ), µε συνολική δυναµικότητα 1.666 κλίνες. 

Στην περιοχή παρέµβασης λειτουργούν 9 καταλύµατα, συνολικής δυναµικότητας 152 δωµατίων και 

312 κλινών, τα οποία δηµιουργήθηκαν µέσα από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER Ι,ΙΙ και 

LEADER + και τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης Νοµού Κοζάνης. 

• οι κλίνες στα ξενοδοχειακά καταλύµατα του νοµού αντιστοιχούν µόλις στο 0,2% του 

αντίστοιχου συνόλου της χώρας και στο 35% της περιφέρειας 

• οι κλίνες στα ξενοδοχειακά καταλύµατα της περιοχής παρέµβασης αντιστοιχούν στο 18% του 

νοµού, στο 6% της περιφέρειας και µόλις στο 0,04% του αντίστοιχου συνόλου της χώρας. 

Όσον αφορά στις µονάδες εστίασης και αναψυχής λειτουργούν στην περιοχή παρέµβασης : 

• 561 εστιατόρια, ταχυφαγεία, καφετέριες, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  33% στο σύνολο του 

νοµού,  

• 20 δραστηριότητες αναψυχής, ψυχαγωγίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% στο σύνολο 

του νοµού. 

Επιπρόσθετα στην περιοχή παρέµβασης δεν λειτουργεί κανένα γραφείο οργάνωσης και προώθησης 

του αργοτουρισµού πλην του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας «Ξένιος ∆ίας» που υλοποιήθηκε µέσω 

της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, και  δραστηριοποιείται τον τελευταίο χρόνο στο σύνολο 

του νοµού και το κέντρο πληροφόρησης της Σιάτιστας (εκτός περιοχής παρέµβασης) που θα 

ξεκινήσει τη λειτουργία του στο τέλος του 2008. 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία γενικού τουρισµού στο σύνολό τους 16 βρίσκονται 

εγκατεστηµένα στα αστικά κέντρα Κοζάνης και Πτολεµαίδας και δεν ασχολούνται µε τον 

εναλλακτικό τουρισµό. 

Από τα ανωτέρω στοιχεία γίνεται αντιληπτή η περιορισµένη δυναµικότητα των τουριστικών 

υποδοµών.  

Συνεπώς η υλοποίηση του υποµέτρου και η δηµιουργία στα πλαίσια αυτού παρεµβάσεων των 

παρακάτω κατηγοριών κρίνεται επιβεβληµένη  :    

• δηµοσίου χαρακτήρα  

o τοπικά κέντρα πληροφόρησης, σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων,  διαδροµές σε 

περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, προβολή – προώθηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και  



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  82/166 

• ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας  

o ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισµός υποδοµών διανυκτέρευσης, ίδρυση-επέκταση-

εκσυγχρονισµός κέντρων εστίασης, ίδρυση-εκσυγχρονισµός γραφείων αγροτικού τουρισµού, 

ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και βελτίωση επιχειρήσεων 

για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

Η υλοποίηση των επεµβάσεων στα πλαίσια του υποµέτρου, εξαλείφει τις αδυναµίες που 

παρουσιάζει η περιοχή παρέµβασης και συγκεκριµένα :  

 τη µείωση του πληθυσµού 

 την περιορισµένη προβολή της περιοχής 

 το µικρό βαθµό δικτύωσης µεταξύ των διαφόρων τοµέων άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας 

 το µεγάλο βαθµό εξάρτησης της οικονοµίας από τη ∆ΕΗ και 

� το υψηλό ποσοστό ανεργίας 

Ενισχύει ταυτόχρονα και προβάλει τα πλεονεκτήµατά της και συγκεκριµένα : 

� το πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

� την αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά 

� την ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή 

� την υλοποίηση σηµαντικών ιδιωτικών επενδύσεων σε προηγούµενα προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες 

� την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων – ύπαρξη κρίσιµης µάζας  

� τις πετυχηµένες προσπάθειες δικτύωσης σε θέµατα ποιότητας και 

� τη διαφοροποίηση των τάσεων επιχειρηµατικής δράσης  

Συµπερασµατικά, η παρέµβαση αυτή, αναδεικνύει την περιοχή σε τουριστικό προορισµό -

αυξάνοντας την επισκεψιµότητα- και ενισχύοντας το τοπικό εισόδηµα.  

Ο συνδυασµός σηµαντικών περιοχών φυσικού κάλλους µε την πλούσια ιστορική και πολιτιστική 

κληρονοµιά µπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης και µε κατάλληλη αξιοποίηση µπορεί να 

προκληθεί µια σταθερή τουριστική κίνηση και κατ’ επέκταση µια συµπληρωµατική απασχόληση και 

πηγή εισοδήµατος για την περιοχή. 

Μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του συγκεκριµένου 

υποµέτρου εκδηλώθηκε από τους πολίτες πολλών ∆ήµων της περιοχής εφαρµογής, από τους ίδιους 

τους ΟΤΑ και άλλους φορείς, στα πλαίσια των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν σε όλους τους 

ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης και των συναντήσεων µε λοιπούς φορείς.  

Συγκεκριµένα εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την υλοποίηση των παρεµβάσεων δηµοσίου χαρακτήρα 

από τους ∆ήµους Βελβεντού, Σερβίων, Καµβουνίων, Αιανής,  Αγίας Παρασκευής καθώς επίσης και 

της ΑΜΚΕ Ξένιος ∆ίας και της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης. 

Για τις παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι πολίτες 

όλων των ∆ήµων της περιοχής παρέµβασης. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

Οι στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι : 

� Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθησης ίσων ευκαιριών µέσω δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και 

της αναβάθµισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού 

� Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, της δικτύωσης 

και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου 

� Προστασία – ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς 

� Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την εφαρµογή 

σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΟΝΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  679.798,00 6,17% 5,54% 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  407.890,80 6,60% 5,48% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 387.496,26 6,60% 5,48% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  20.394,54 6,60% 5,48% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  271.907,20 5,63% 5,63% 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

 ∆είκτες   εκροών  

Πλήθος παρεµβάσεων 14 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
16 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
16 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
12 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά και την εκτίµηση των έργων που θα 

υλοποιηθούν από  την 3η προκήρυξη του προγράµµατος και την παρούσα  

6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

12 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση χρηµατοδοτικών 

πινάκων 
12 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
12 
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Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
13 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L313-1 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα 

ενηµέρωσης και πληροφόρησης) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στη δηµιουργία νέων και στον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων τοπικών κέντρων 

ενηµέρωσης - πληροφόρησης επισκεπτών. 

Οι δαπάνες που θα µπορούσαν να επιδοτηθούν ενδεικτικά  είναι οι ακόλουθες : 

• Κτιριακές (κατασκευή ή επισκευή – βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων)    

• Προµήθεια εξοπλισµού (γραφεία, έπιπλα και Η/Υ) 

• ∆ηµιουργία site, συστήµατα κράτησης δωµατίων και ηλεκτρονικής πληροφόρησης  επισκεπτών  κλπ 

Τα τοπικά κέντρα ενηµέρωσης θα παρέχουν την απαιτούµενη πληροφόρηση στους επισκέπτες της περιοχής, 

είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή, προκειµένου ο επισκέπτης να µπορεί να επισκεφτεί τα αξιοθέατα 

της περιοχής, να γευτεί τα παραδοσιακά εδέσµατα, να αγοράσει τα τοπικά προϊόντα και να διαµείνει σε 

καταλύµατα που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

Αντικείµενο της λειτουργίας τους θα αποτελέσει η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του τόπου 

(φυσικό περιβάλλον, ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά), η προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού επισκεπτών, 

η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθώς επίσης και η δηµιουργία ισχυρού και ανταγωνιστικού τουριστικού 

προϊόντος.  

Θα παρέχουν όλη εκείνη την πληροφόρηση που κρίνεται αναγκαία προκειµένου ο επισκέπτης να γνωρίσει την 

περιοχή, να µείνει ευχαριστηµένος από τη διαµονή, να την κάνει γνωστή στους άλλους και να την επισκεφτεί 

ξανά. 

Οι παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να 

αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίησή του έργου. Επιπλέον, 

µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA 2000. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  81.060,00 11,61% 0,74% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  81.060,00 19,47% 1,31% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  77.007,00 19,47% 1,31% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  4.053,00 19,47% 1,31% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δηµιουργία των κέντρων πληροφόρησης στη συγκεκριµένη δράση θα καλύψει εν µέρει την έλλειψη που 

παρατηρείται στη περιοχή και αφορά την περιορισµένη στην προβολή της (2.9),  ή την αποσπασµατική και 

χωρίς  οργάνωση προβολή. Όπως καταγράφηκε και στην S.W.O.T. ανάλυση, ενώ η  περιοχή παρέµβασης 

διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως : 

• πλούσιο φυσικό περιβάλλον (1.1)  

• πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά (1.2).  

και ενώ : 

• έχουν ολοκληρωθεί οι  υποδοµές πρόσβασης στην περιοχή (Εγνατία οδός, κάθετοι άξονες),  (1. 3),  που 

καθιστούν εύκολη την πρόσβαση των επισκεπτών και παράλληλα,  

• έχουν δηµιουργηθεί πετυχηµένες ιδιωτικές επενδύσεις στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από τα 

προγράµµατα κυρίως  LEADER και ΟΠΑΑΧ ,(1.4), που θα µπορούσαν να αναδείξουν την περιοχή και να την 

καταστήσουν τουριστικό πόλο, εν τούτοις η ελλιπής προβολή και η έλλειψη συµπληρωµατικών – 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων  συµβάλλουν στη χαµηλή επισκεψιµότητα της περιοχής.   

Η δηµιουργία λοιπόν των κέντρων τουριστικής πληροφόρησης κρίνεται επιτακτική. 

Σκοπός των κέντρων ενηµέρωσης θα είναι µέσα από την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 

περιοχής και των υποδοµών που έχουν υλοποιηθεί,  να δηµιουργηθεί  τουριστική κίνηση ικανή να συµβάλλει:  

� στην αύξηση της επισκεψιµότητας,  

� στην  επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και  

� στην  ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης ανέρχεται στο 0,91% περίπου του µέτρου. 

Η δράση συνδέεται µε τον Στόχο 3 του προγράµµατος «Προστασία – ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς 
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περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Απουσιάζουν σήµερα οργανωµένα κέντρα ενηµέρωσης – πληροφόρησης επισκεπτών από όλους τους ∆ήµους 

της περιοχής που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον και έχουν δυνατότητες να εξελιχθούν σε 

τουριστικούς προορισµούς. Το µόνο κέντρο πληροφόρησης που υπάρχει  δηµιουργήθηκε από το πρόγραµµα 

LEADER + στην είσοδο της πόλης της Σιάτιστας. Την αδυναµία αυτή µπορεί να καλύψει η δηµιουργία των 

τοπικών κέντρων ενηµέρωσης.  

Με τη δηµιουργία τους ενισχύονται τα πλεονεκτήµατα της περιοχής και συγκεκριµένα το πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον, η αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµία (1.1) και (1.2)., ενώ η αύξηση του αριθµού των 

επισκεπτών θα συµβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσµού στη ύπαιθρο (4.2), στη ενίσχυση της τοπικής 

οικονοµίας και στην µείωση της ανεργίας (2.3).  

Η δράση συνδέεται µε τον Στόχο 3 του προγράµµατος που αφορά στην «Προστασία – ανάδειξη φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς» όλων των ΟΤΑ 

της περιοχής καθώς και µε τον Στόχο 4 που αφορά στη «Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην 

ύπαιθρο». 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΟΤΑ,  τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς  τοπικής αυτοδιοίκησης  καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση λειτουργεί συµπληρωµατικά µε άλλες δράσεις του προγράµµατος αλλά και εξαρτάται 

από αυτές λόγω του ότι προβάλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσµατά τους.  

Οι επιχειρήσεις διαµονής, εστίασης, παροχής εναλλακτικών µορφών τουρισµού, παραγωγής τοπικών 

προϊόντων και η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος γίνονται γνωστά στον επισκέπτη 

µέσα από την σωστή και έγκυρη ενηµέρωση που παρέχει ένα κέντρο πληροφόρησης. 

Προωθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο τα αποτελέσµατα αυτών των δράσεων και καθιστά ανταγωνιστικές τις 

επιχειρήσεις τους.  

Επίσης συνδέεται µε τις δράσεις που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

περιοχής, στην ανακαίνιση των χωριών και στην διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς. 

Προωθεί και προβάλει τις περιοχές αυτές ως τουριστικό προορισµό.  Αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
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προσπάθειας για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη και προβολή του τόπου. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η καινοτοµία της συγκεκριµένης δράσης αφορά στη δικτύωση των τοπικών κέντρων ενηµέρωσης – 

πληροφόρησης µεταξύ τους µε σκοπό την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών στους επισκέπτες της 

περιοχής.  

Σκοπός του δικτύου θα είναι η οργάνωση ολοκληρωµένων πακέτων διαµονής έτσι ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την περιοχή και τις οµορφιές της. 

Καινοτοµία µπορεί επίσης να θεωρηθεί η δικτύωση όλων των επιχειρήσεων της περιοχής στις οποίες 

δραστηριοποιούνται τα τοπικά κέντρα ενηµέρωσης – πληροφόρησης και προωθούν την ανάπτυξη του 

τουρισµού.  

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

Eκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης καθώς 

και από συλλογικούς φορείς. Ποιο συγκεκριµένα εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον οι ∆ήµοι Βελβεντού, Σερβίων και η ΑΜΚΕ Ξένιος ∆ίας. 

3 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α : 25 150.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων – δράση δεν θα 

προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 

2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση 2 
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χρηµατοδοτικών πινάκων 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

 

∆ΡΑΣH  L313- 2 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στη σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής παρέµβασης. 

Η περιοχή διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον το οποίο µπορεί µέσα από οργανωµένες 

δράσεις να αναδειχθεί και να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών. 

Εντός της περιοχής παρέµβασης έχουν ανακηρυχθεί τέσσερις (4) περιοχές ως προστατευόµενες (περιοχές 

NATURA). Οι περιοχές αυτές είναι το όρος Βούρινο (Μεσιανό νερό), τα Πιέρια όρη, το όρος Τίταρο και το 

όρος Βέρµιο. 

Υπάρχουν αξιόλογα κτίσµατα παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και 

ιστορικής αξίας που χρήζουν προβολής. 

Η σωστή σήµανση ενός κτιρίου, µιας θέσης θέασης, ενός γεφυριού προβάλει µε απλό αλλά ολοκληρωµένο 

τρόπο τα αξιοθέατα µιας περιοχής, καθιστά άµεση την πρόσβαση στον επισκέπτη και του παρέχει επιπλέον 

ενηµέρωση. Οι πινακίδες σήµανσης χωρίζονται σε πινακίδες κατεύθυνσης και ερµηνείας. Οι πρώτες 

κατευθύνουν τον επισκέπτη προς το µέρος που επιθυµεί να µεταβεί, ενώ οι δεύτερες του παρέχουν µία 

σύντοµη αλλά περιεκτική πληροφόρηση για αυτό που βλέπει.  

Η κατασκευή και τα υλικά που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να σέβονται 

την ιστορία του τόπου που προβάλουν.  

Οι πληροφορίες που θα παρέχονται θα πρέπει να δίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε ο επισκέπτης να αποκτά µία 

ολοκληρωµένη και σφαιρική εικόνα για την περιοχή που επισκέπτεται. 

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στα σηµαντικότερα σηµεία µιας περιοχής για να προβάλουν την φυσική 
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οµορφιά και ιστορία του τόπου. Οι παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα δεν µπορούν να αφορούν 

επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά την 

υλοποίησή του έργου. Επιπλέον, µπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA 2000. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  17.280,00 2,47% 0,16% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  17.280,00 4,15% 0,28% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  16.416,00 4,15% 0,28% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  864,00 4,15% 0,28% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

`ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η περιοχή παρέµβασης διαθέτει αξιόλογα σηµεία (µνηµεία, κτίρια, κάστρα, γεφύρια, µύλους κλπ) που 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση και χρήζουν προβολής και ανάδειξης. Αποτελούν σηµεία αναφοράς της ζωής 

των κατοίκων της υπαίθρου και παρουσιάζουν στις νεότερες γενιές την µακραίωνη σχέση του ανθρώπου µε 

τη φύση έτσι όπως εκφράστηκε µέσα από τις απλές καθηµερινές κοινωνικοοικονοµικές πρακτικές.  

Για να αναβαθµιστεί και να αναδειχθεί η οµορφιά και η ιστορία ενός τόπου θα πρέπει να γίνει µία 

ολοκληρωµένη µελέτη προβολής του. Κοµµάτι της προσπάθειας για την προβολή όλων των αξιόλογων 

σηµείων ενός τόπου είναι και η σήµανσή τους. 

Με τη σήµανση προβάλλονται τα σηµαντικότερα αξιοθέατα και µνηµεία ενός τόπου και αναδεικνύεται η 

φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του. 

Στόχοι της σήµανσης είναι : 

� η προβολή του φυσικού περιβάλλοντος 

� η ανάδειξη των αξιόλογων µνηµείων 

� η προσέλκυση επισκεπτών 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι µικρή µόλις το 0,18% του µέτρου λόγω του µικρού κόστους 

των παρεµβάσεων. Η συγκεκριµένη δράση εξαλείφει την αδυναµία της περιορισµένης προβολής της περιοχής 

(2.9) και ενισχύει τα πλεονεκτήµατα αυτής όπως το πλούσιο φυσικό περιβάλλον (1.1) και η αξιόλογη 

ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά (1.2). 

Εξυπηρετεί επίσης τον Στόχο 3 του προγράµµατος που αφορά στην «Προστασία – ανάδειξη φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς».  
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης και συγκεκριµένα 

οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν θύλακες φυσικής οµορφιάς αλλά και σηµαντικά σηµεία µε έντονο ιστορικό 

και πολιτιστικό ενδιαφέρον (Αιανή, Βελβεντό, Σέρβια, Καµβούνια κλπ) καθώς επίσης και οι περιοχές NATURA. 

Τα αξιολογότερα σηµεία και µνηµεία της περιοχής παρέµβασης δεν διαθέτουν επαρκή σήµανση για την 

ολοκληρωµένη προβολή τους. 

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης βοηθά στην εξάλειψη της αδυναµίας της περιορισµένης προβολής 

της περιοχής (2.9) αλλά ενισχύει τα πλεονεκτήµατα που αφορούν στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον και στην 

αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά (1.1), (1.2). 

Επίσης συνδέεται µε τον Στόχο 3 του προγράµµατος που αφορά στην «Προστασία – ανάδειξη φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς».  

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΟΤΑ,  τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς  τοπικής αυτοδιοίκησης  καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των δράσεων που αφορούν στην ανακαίνιση και 

ανάπτυξη των χωριών καθώς επίσης και των δράσεων για τη διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 

κληρονοµιάς. 

Συνέχεια των ανωτέρω δράσεων είναι η σήµανση και ανάδειξη περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, περιοχών 

NATURA, µνηµείων αγροτικής υπαίθρου (γεφύρια, κάστρα, µύλοι, βρύσες κλπ)  καθώς επίσης και µνηµείων 

πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Η δράση που αφορά στη σήµανση των αξιολογότερων αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής παρέµβασης 

συνδέεται και συµπληρώνει το σχέδιο της δράσης 421β1 που αφορά στη διεθνή συνεργασία και 

συγκεκριµένα στην «Προβολή των Μεσαιωνικών Κάστρων» περιοχών της Ελλάδας και του Εξωτερικού. 

Στην περιοχή παρέµβασης Μεσαιωνικά Κάστρα, υπάρχουν στην περιοχή των Σερβίων  όπου και θα 

εφαρµοστεί η δράση. Επίσης συνδέεται µε το  σχέδιο 421α1 που αφορά στη διατοπική συνεργασία µε τίτλο  

«η ∆ιαδροµή των λιµνών». 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η καινοτοµία της συγκεκριµένης δράσης έγκειται στο γεγονός της προβολής και δικτύωσης των 

σηµαντικότερων και αξιολογότερων αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής παρέµβασης µε τη χρήση 

οµοιόµορφων πινακίδων. 

Η χρήση οµοιόµορφων πινακίδων παρέχει έναν κοινό τρόπο προβολής και καθιστά αναγνωρίσιµες τις 

περιοχές και τα σηµεία ενδιαφέροντος έναντι άλλων.  

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

Για τη σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 

από µέρους των ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης κατά τη διάρκεια 

των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν και από τις διαβουλεύσεις 

που έγιναν από την ΟΤ∆ µε φορείς. Συγκεκριµένα εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον οι ∆ήµοι Καµβουνίων, Αιανής, Σερβίων και η Οικολογική 

Κίνηση Κοζάνης. 

4 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  8 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  26 27,28  30.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα)  

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος 

και την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος 

και την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος 

και την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος 

και την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων – η δράση 

δεν θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 

2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση 2 
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χρηµατοδοτικών πινάκων 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 
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∆ΡΑΣΗ  L313-4 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 100.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των ΟΤΑ της 

περιοχής παρέµβασης. 

Κάθε ∆ήµος της περιοχής παρέµβασης διαθέτει στοιχεία που τον καθιστούν µοναδικό από άποψη φυσικού 

περιβάλλοντος, ιστορικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού πλούτου. Για να γίνει γνωστός αυτός ο πλούτος θα 

πρέπει να προβληθεί και να αναδειχθεί µε τον καταλληλότερο και αποδοτικότερο τρόπο.  

Επίσης, στην περιοχή παρέµβασης υπάρχουν τέσσερις (4) περιοχές NATURA µε αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα 

που χρήζουν προβολής. 

Η προβολή των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών µπορεί να γίνει µε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

Συγκεκριµένα θα δηµιουργηθούν λευκώµατα, αφίσες, οδηγοί, χάρτες, ηλεκτρονικό υλικό (DVD) όπου θα 

προβάλλονται οι φυσικές οµορφιές και ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής. Επίσης θα δηµιουργηθούν 

ιστοσελίδες στις οποίες θα προβάλλεται µε ολοκληρωµένο τρόπο µια περιοχή. Θα παρέχονται πληροφορίες 

στον επισκέπτη για τα αξιοθέατα της περιοχής, το φυσικό περιβάλλον, τη διαµονή, την εστίαση, τους 

τρόπους ψυχαγωγίας αλλά και για την παραγωγή τοπικών προϊόντων. 

Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί τον αµεσότερο τρόπο προβολής και ανάδειξης ενός τόπου σε τουριστικό 

προορισµό. 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  89.809,00 13,21% 0,82% 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  62.866,30 15,41% 1,02% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 59.722,99 15,41% 1,02% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  3.143,32 15,41% 1,02% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  26.942,70 9,91% 0,56% 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ενός τόπου επιδιώκεται : 

� η αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής, 

� η ανάδειξη της περιοχής σε τουριστικό προορισµό, 

� η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και του τοπικού εισοδήµατος και  

� η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής έναντι µίας άλλης 

� η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού σε θέµατα περιβάλλοντος 

Η υλοποίηση σχεδίων προβολής βοηθούν στην εξάλειψη της αδυναµίας της περιορισµένης προβολής της 

περιοχής (2.9). 

Η δράση συνδέεται και ενισχύει τα πλεονεκτήµατα της περιοχής όπως : 

� το πλούσιο φυσικό περιβάλλον (1.1),  

� την αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά (1.2),  

� την υλοποίηση σηµαντικών ιδιωτικών επενδύσεων (1.4) 

� την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων (1.5) 

 

Επίσης συνδέεται µε τον Στόχο 3 του προγράµµατος που αφορά στην «Προστασία – ανάδειξη φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα είναι το 1,09% του µέτρου.  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης.  

Κάθε ∆ήµος της περιοχής παρέµβασης διαθέτει ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά τα οποία χρήζουν προβολής 

προκειµένου να αναδειχθεί η περιοχή σε τουριστικό προορισµό προσελκύοντας ικανοποιητικό αριθµό 

επισκεπτών. 

Η ύπαρξη περιοχών NATURA αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για την περιοχή και η προβολή τους κρίνεται 

επιτακτική. 

Η υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων προβολής εξαλείφουν την αδυναµία της περιορισµένης προβολής 
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(2.9) και ενισχύουν τα πλεονεκτήµατα αυτής όπως το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, την αξιόλογη ιστορική και 

πολιτιστική κληρονοµιά, την υλοποίηση σηµαντικών ιδιωτικών επενδύσεων καθώς επίσης και την παραγωγή 

ποιοτικών προϊόντων. 

Τα ανωτέρω θα αυξήσουν την τουριστική κίνηση µε πολλαπλασιαστικά οφέλη όπως: 

• Την αύξηση του τοπικού εισοδήµατος 

• Την συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο 

• Την µείωση της ανεργίας 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΟΤΑ,  τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς  τοπικής αυτοδιοίκησης  καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των δράσεων που αφορούν στην ενθάρρυνση των 

τουριστικών δραστηριοτήτων, στην µεταποίηση τοπικών προϊόντων, στην ανακαίνιση και ανάπτυξη των 

χωριών καθώς επίσης και των δράσεων που αφορούν στη διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 

κληρονοµιάς. 

Η υλοποίηση της δράσης συµπληρώνει και ενισχύει όλες τις ανωτέρω δράσεις λόγω του ότι προβάλει τα 

αποτελέσµατά τους. Προβάλει τις τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, εστίασης, αναψυχής καθώς 

επίσης και το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής.  

Οι επιχειρήσεις διαµονής, εστίασης και µεταποίησης τοπικών προϊόντων, οι περιοχές  φυσικού πλούτου 

(περιοχές NATURA, υψηλής φυσικής αξίας κλπ), τα µονοπάτια, οι διαδροµές και το πανέµορφο οικιστικό 

περιβάλλον µπορούν να προβληθούν και να ενισχυθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε η περιοχή παρέµβασης να 

αποτελέσει πόλη έλξης επισκεπτών. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η καινοτοµία στην συγκεκριµένη δράση έγκειται στο γεγονός της χρήσης της τεχνολογίας στην προώθηση 

των πλεονεκτηµάτων της περιοχής παρέµβασης και της ανάδειξής της σε τουριστικό προορισµό.  

Η προσεγµένη κατασκευή ιστοσελίδων, οι  σύνδεσή τους µε µηχανές αναζήτησης, η συνεχής ενηµέρωση των 

στοιχείων τους, η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. δυνατότητα κράτησης δωµατίων) και η παροχή της 

δυνατότητας στον επισκέπτη να σχεδιάσει ο ίδιος τις µέρες των διακοπών του, αποτελεί για την περιοχή 

παρέµβασης ένα νέο τρόπο προβολής.  

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

Για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 6 
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περιοχής παρέµβασης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από µέρους 

των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια των ηµερίδων που 

πραγµατοποιήθηκαν. Συγκεκριµένα από τους ∆ήµους 

Βελβεντού, Αιανής, Καµβουνίων, Σερβίων και Αγίας 

Παρασκευής.   

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  6 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  29,30,31, 32, 33, 34 510.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα)  

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του 

προγράµµατος και την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων 

3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του 

προγράµµατος και την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων 

3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του 

προγράµµατος και την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων 

3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του 

προγράµµατος και την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων – η δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 

3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L313-5 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην περίπτωση 

τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 600.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην επέκταση και στον εκσυγχρονισµό µικρής 

δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης,  έως 40 κλίνες. 

Οι δαπάνες της συγκεκριµένης δράσης θα αφορούν : 

• Στη δηµιουργία, επέκταση και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην προµήθεια του  απαραίτητου 

ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισµού, στη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών καθώς και των 

αντίστοιχων µελετών και αδειών.   

Οι ανωτέρω παρεµβάσεις υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

2974/710/8-4-09 (ΦΕΚ 670/10-4-09) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής 

Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.  Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισµού των υποδοµών διανυκτέρευσης, οι 

σχετικές παρεµβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε αύξηση της δυναµικότητάς τους µέχρι το 

όριο που ορίζεται ανωτέρω, µε προσθήκη καθ’ ύψος ή / και κατ’ επέκταση. 

Θα προβλεφτεί ειδική πριµοδότηση στην περίπτωση που οι προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων προβλέπουν 

«πρατήριο πώλησης τοπικών προϊόντων» τα οποία διαθέτουν -λιανική-  προερχόµενα από την τοπική 

παραγωγή. Η πώληση θα πραγµατοποιείται εντός της επιχείρησης, σε ιδιαίτερο χώρο και µε σχετική 

αδειοδότηση. 

Κατά την προκήρυξη επίσης θα προβλεφτεί ειδική πριµοδότηση στην περίπτωση που οι προτάσεις των 

δυνητικών δικαιούχων προβλέπουν : 

• την ένταξή τους σε υφιστάµενο ή νέο δίκτυο (π.χ. ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ) και η τήρηση των προδιαγραφών του   

• οι κτιριακές εγκαταστάσεις συνάδουν  µε την τοπική αισθητική και αρχιτεκτονική της περιοχής και  

• χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την 

ίδια κατανάλωση 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

H περιορισµένη προβολή του Νοµού και η ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης σ’ αυτόν (Εγνατία οδός, 

κάθετοι άξονες), συντέλεσαν στην µείωση του αριθµού των διανυκτερεύσεων των επισκεπτών της περιοχής, 

κυρίως λόγω της απουσίας ήπιων/ εναλλακτικών µορφών τουρισµού (3.5), και έλλειψης συνολικής και 

συντονισµένης αξιοποίηση των τουριστικών πόρων (2.9) µε µέτρα που να τους συνδέουν µεταξύ τους και να 

προβάλλουν το Νοµό συνολικά.  

Μέσω λοιπόν της δράσης θα επιδιωχθεί η αύξηση του αριθµού των κλινών που µε την κατάλληλη προβολή 

(2.9) θα δηµιουργήσει µια σταθερά αυξανόµενη κίνηση και τουρισµό για όλο το χρόνο καθόσον η περιοχή 

παρέµβασης, διαθέτει ένα πανέµορφο φυσικό περιβάλλον (1.1), πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά 

(1.2), καθώς και µια πλειάδα πετυχηµένων ιδιωτικών επενδύσεων (1.4)  - διαφόρων τοµέων - πλεονεκτήµατα 

που την καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

Ιδιαίτερα σηµαντικά θα είναι τα αποτελέσµατα για την περιοχή και ποιο συγκεκριµένα,  η δηµιουργία υποδοµών 

διανυκτέρευσης µικρής δυναµικότητας της µορφής που περιγράφεται  παραπάνω : 

• Θα αναδείξει  την περιοχή σε τουριστικό προορισµό 

• Θα αυξήσει την επισκεψιµότητα της περιοχής  

• Θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής έναντι µιας άλλης  

• Θα ενισχύσει  το τοπικό εισόδηµα  

• Θα βελτιώσει τις παροχές και τις συνθήκες παραµονής των επισκεπτών 

• Θα επιµηκύνει την τουριστική περίοδο 

• Θα αξιοποιήσει  το ενδογενές δυναµικό 

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται οι στόχοι 1 & 2 του προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η 

επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε µια προσπάθεια για ανάπτυξη ήπιου τουρισµού, κυρίως στους θύλακες 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής εφαρµογής. Πιο συγκεκριµένα, στην παραλίµνια περιοχή της λίµνης 

Πολυφύτου και στην πόλη της Σιάτιστας, η ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων, αλλά η δηµιουργία µικρών 

µονάδων διαµονής -κυρίως µέσω των προγραµµάτων LEADER & ΟΠΑΑΧ- συντέλεσαν στην έναρξη της 

τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή, που µέχρι πρότινος συνιστούσε κυριολεκτικά, έναν από τους 

λιγότερο ελκυστικούς τουριστικούς προορισµούς στο σύνολο της χώρας. 

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης, η οποία 

περιλαµβάνει δύο υποπεριοχές ή ενότητες ∆ήµων, τις ακόλουθες : 

• Την νότια, που περιλαµβάνει την παραλίµνια περιοχή λίµνης Πολυφύτου  και τη Σιάτιστα. 

• Την βόρεια, που περιλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και Εορδαίας. 

Η παραλίµνια περιοχή της λίµνης Πολυφύτου, αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους φυσικούς πόρους του 

Νοµού Κοζάνης. Το υδάτινο αυτό απόθεµα σε συνδυασµό µε την ορεινή περιοχή των Πιερίων – Καµβουνίων, 

τους οικισµούς Νεράιδας, Βελβεντού, Καταφυγίου, Σερβίων και Αιανής,  µπορεί να αποτελέσει τον υποδοχέα 

ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν.  

Στη βόρεια επίσης ζώνη θα µπορούσαν να αναπτυχθούν µονάδες στις περιοχές που έχουν συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα (π.χ. ∆ήµος Αγ. Παρασκευής). Η περιοχή είναι πρόσφορη για την ανάπτυξη τουριστικής 

δραστηριότητας καθόσον συνδυάζει πλούσιο και αναξιοποίητο φυσικό περιβάλλον, πλούσια πολιτιστική 

κληρονοµιά και  απουσία υποδοµών διανυκτέρευσης. 

Εποµένως,  

• το πλούσιο φυσικό περιβάλλον στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης και η αξιόλογη ιστορική/πολιτιστική 

κληρονοµιά, στο σύνολο της περιοχής (1.1, 1.2) 

• η ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή (1.3),  

• η υλοποίηση συµπληρωµατικών ιδιωτικών επιχειρήσεων (1.4) (από προηγούµενα προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες) και η δικτύωση  αυτών (1.6),  

σε συνδυασµό µε τη µετακίνηση του πληθυσµού σε µεγαλύτερους δήµους (4.2) και το υψηλό ποσοστό 

ανεργίας (2.3) , καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση έργων της εν λόγω δράσης, σε ολόκληρη την περιοχή 

παρέµβασης. Επιτυγχάνονται έτσι οι στόχοι 1 & 2 του προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η 

επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις 

πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δηµιουργία επιχειρήσεων διανυκτέρευσης, εστίασης και παραγωγής τοπικών προϊόντων, αποτελούν δράσεις 

που αλληλοσυµπληρώνονται. Η εύρυθµη λειτουργία των παραπάνω επιχειρήσεων, στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό 

στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη δηµιουργία κέντρων τουριστικής 

πληροφόρησης, την προβολή της περιοχής και τη δικτύωση οµοειδών επιχειρήσεων, που αποτελούν επίσης 

δράσεις του προγράµµατος.  

Εποµένως, η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη ενός τόπου. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η συγκεκριµένη δράση µε τη µορφή που προτείνεται ενέχει το χαρακτήρα της καινοτοµίας, επιπρόσθετα θα 

επιδιωχθεί να συµµετέχει και σε συναφές δίκτυο όπως ο ‘’ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ’’. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ Αποτέλεσµα διαβούλευσης 

εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από πολίτες αρκετών ∆ήµων, (πχ 

Σερβίων, ∆. Υψηλάντη, Αγ. Παρασκευής, Βελβεντού, Αιανής, 

Καµβουνίων κλπ.) αλλά και από επισκέπτες στα γραφεία της εταιρείας 

µας. 

8 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  35,36 750.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα) 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
0 

 

Στην 1η προκήρυξη εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον για µία µονάδα αλλά αιτήθηκε την 

απένταξη  καθόσον αδυνατούσε να λάβει χρηµατοδότηση από τραπεζικό Ίδρυµα. Στη 2η 

προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας ∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες 

δράσεις. 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L313-6 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην περίπτωση 

τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού 

ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.  Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στη δηµιουργία νέων, αλλά και στην επέκταση και τον εκσυγχρονισµό 

υφιστάµενων χώρων εστίασης και αναψυχής. 

Οι δαπάνες της συγκεκριµένης δράσης θα αφορούν : 

• Στη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, στην επέκταση και βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών 

υποδοµών, στον απαραίτητο εξοπλισµό, στη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στις αναγκαίες 

ηλεκτρικές και λοιπές εγκαταστάσεις καθώς και στις απαιτούµενες µελέτες και άδειες.  

Στην περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισµού υφιστάµενης επιχείρησης απαιτείται η ύπαρξη άδειας 

λειτουργίας σε ισχύ. Στην  κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται εστιατόρια, ψησταριές, ταχυφαγεία , 

καφετέριες, καφενεία, αναψυκτήρια, catering, κλπ. 

Κατά την προκήρυξη θα προβλεφτεί ειδική πριµοδότηση στην περίπτωση που οι προτάσεις των δυνητικών 

δικαιούχων προβλέπουν : 

• Προσφορά τοπικών προϊόντων και τοπικές συνταγές 

• Ένταξη  σε υφιστάµενο ή νέο δίκτυο (π.χ. ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ ή δίκτυο γαστρονοµίας) και τήρηση των  

προδιαγραφών αυτού 

• Οι κτιριακές εγκαταστάσεις συνάδουν  µε την τοπική αισθητική και αρχιτεκτονική της περιοχή 

• χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια 

κατανάλωση 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  450.317,00 64,47% 4,10% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  225.158,50 54,08% 3,64% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  213.900,58 54,08% 3,64% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  11.257,93 54,08% 3,64% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  225.158,50 79,81% 4,69% 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η περιοχή παρέµβασης διαθέτει φυσικά πλεονεκτήµατα (1.1) και πλούσια ιστορική και πολιτιστική 

κληρονοµιά (1.2). Σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή (Εγνατία 

οδός, κάθετοι άξονες) (1.3) και τη δηµιουργία πετυχηµένων ιδιωτικών επενδύσεων σε διάφορους τοµείς 

(1.4), η περιοχή καθίσταται  ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης είναι το  3,85% του µέτρου. 

Η υλοποίησή της κρίνεται σηµαντική καθόσον η ίδρυση, η επέκταση και  ο εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης 

και αναψυχής θα συµβάλουν : 

• στην αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής  

• θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής έναντι µιας άλλης  

• θα ενισχύουν το τοπικό εισόδηµα 

• θα συµβάλλουν στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο 

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται ο στόχος 1 & 2 του προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η 

επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Αντίστοιχες επενδύσεις συναντάµε διάσπαρτες σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης, (κυρίως όµως στην 

περιοχή της Σιάτιστας, του Βελβεντού, της Αιανής και των Σερβίων). Κάποιες απ’ αυτές έχουν ενισχυθεί από 

επενδυτικά προγράµµατα προηγούµενων περιόδων, ενώ άλλες χρήζουν βελτίωσης και εκσυγχρονισµού. 

Υπάρχουν όµως πολλές περιοχές που δεν διαθέτουν χώρους εστίασης και αναψυχής. Εποµένως, 

• η ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή, (1.3) 

• η υλοποίηση συµπληρωµατικών ιδιωτικών επιχειρήσεων (από προηγούµενα προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες) (1.4) 

• και η δικτύωση  αυτών, (1.6)  

καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη της δράσης, σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης. 

Επιτυγχάνονται ο στόχος 1 & 2 του προγράµµατος, καθώς αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα και ενισχύεται 

η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις 

πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δηµιουργία επιχειρήσεων χώρων εστίασης και αναψυχής, διανυκτέρευσης  και παραγωγής τοπικών 

προϊόντων, αποτελούν δράσεις που αλληλοσυµπληρώνονται.  

Η εύρυθµη λειτουργία των παραπάνω επιχειρήσεων, στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην προβολή της περιοχής 

και τη δικτύωση οµοειδών επιχειρήσεων, που αποτελούν επίσης δράσεις του προγράµµατος. 

Εποµένως, η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη ενός τόπου. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η επιδίωξη ένταξης των επιχειρήσεων στο προτεινόµενο «Τοπικό Γαστρονοµικό ∆ίκτυο KozaniCousineNet)» 

µέσα από το οποίο θα προβληθεί και θα προωθηθεί η τοπική γαστρονοµία, ως τουριστικό προϊόν, µέσω της 

δικτύωσης των επισιτιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων πρωτογενούς παραγωγής και των µονάδων 
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εµπορίας και διακίνησης  παραδοσιακών φαγητών και  εδεσµάτων προσδίδει στη δράση καινοτοµία και 

διαφορετικότητα. Επιπρόσθετα η µέχρι σήµερα λειτουργία του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας «ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ» 

και η εφαρµογή από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των ποιοτικών προδιαγραφών που ορίζονται σε 

αυτό, αποτελεί καινοτοµία για την περιοχή µας. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από πολίτες αρκετών ∆ήµων, (πχ ∆. 

Υψηλάντη, Σερβίων, Αιανής, Καµβουνίων κλπ.) αλλά και από επισκέπτες 

στα γραφεία της εταιρείας µας. 

15 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  37, 38 400.000,00 

  

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
9 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
9 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
5 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά και την εκτίµηση των έργων που θα 

υλοποιηθούν από  την 3η προκήρυξη του προγράµµατος και την παρούσα  

6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 

5 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 7η τροποποίηση χρηµατοδοτικών 

πινάκων 
6 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 8η τροποποίηση χρηµατοδοτικών 

πινάκων 
6 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την παρούσα 9η τροποποίηση χρηµατοδοτικών 

πινάκων 
6 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L313-7 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης 

αγροτικού τουρισµού.  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στη δηµιουργία νέων και στον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γραφείων 

οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισµού.  

Οι δαπάνες που θα µπορούσαν να επιδοτηθούν ενδεικτικά  είναι οι ακόλουθες : 

• Κτιριακές (κατασκευή ή επισκευή – βελτίωση υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων)    

• Προµήθεια εξοπλισµού (γραφεία, έπιπλα και Η/Υ κλπ) 

• Κατασκευή εντύπων, φυλλαδίων, χαρτών, site, συστήµατα κράτησης δωµατίων και ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης  επισκεπτών  κλπ. 

Τα γραφεία αυτά θα οργανώνουν εξορµήσεις και θα παρέχουν την απαιτούµενη πληροφόρηση στους 

επισκέπτες της περιοχής, προκειµένου να γνωρίσουν τα αξιοθέατα του τόπου, να γευτούν τα παραδοσιακά 

εδέσµατα, να αγοράσουν τοπικά προϊόντα και να διαµείνουν σε καταλύµατα που παρέχουν υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας.  

Αντικείµενο της λειτουργίας τους θα αποτελέσει : 

• η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του τόπου, (φυσικό περιβάλλον, ιστορική και πολιτιστική 

κληρονοµιά),  

• η προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού επισκεπτών,  

• η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθώς επίσης και  

• η δηµιουργία ισχυρού και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος.  
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  0,00 0,00% 0,00% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δηµιουργία των γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης του αγροτικού τουρισµού θα 

καλύψει σε µεγάλο βαθµό την έλλειψη που παρατηρείται στη περιοχή και αφορά την περιορισµένη στην 

προβολή της (2.9), και στην έλλειψη οργανωµένης προώθησης του αγροτικού τουρισµού (3.5). Όπως 

καταγράφηκε και στην S.W.O.T. ανάλυση, ενώ η  περιοχή παρέµβασης διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, 

όπως : 

• πλούσιο φυσικό περιβάλλον (1.1)  

• πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά (1.2).  

• παράδοση , αυθεντικότητα, 

στοιχεία ικανά να προσελκύσουν ειδικό- εναλλακτικό τουρισµό, καθόσον µε βάση και τη διεθνή τάση,  οι 

προτιµήσεις των τουριστών κατευθύνονται όλο και περισσότερο σε αυτό το είδος του τουρισµού (3.2)  

και ενώ παράλληλα  : 

• έχουν ολοκληρωθεί οι  υποδοµές πρόσβασης στην περιοχή (Εγνατία οδός, κάθετοι άξονες),  (1. 3),  που 

καθιστούν εύκολη την πρόσβαση των επισκεπτών και παράλληλα,  

• έχουν δηµιουργηθεί πετυχηµένες ιδιωτικές επενδύσεις στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από τα 

προγράµµατα κυρίως  LEADER και ΟΠΑΑΧ ,(1.4), που θα µπορούσαν να αναδείξουν την περιοχή και να 

την καταστήσουν τουριστικό πόλο,  

εν τούτοις η ελλιπής προβολή και η έλλειψη συµπληρωµατικών – εναλλακτικών δραστηριοτήτων  

συµβάλλουν στη χαµηλή επισκεψιµότητα της περιοχής.   

Η δηµιουργία λοιπόν των γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης του αγροτικού τουρισµού 

κρίνεται επιτακτική. Σκοπός των γραφείων θα είναι να προβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής, 

τις υποδοµές που έχουν υλοποιηθεί και γενικά τον τουρισµό της υπαίθρου, ώστε να δηµιουργηθεί  



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  108/166 

τουριστική κίνηση ικανή να συµβάλλει  :  

� στην αύξηση της επισκεψιµότητας,  

� στην  επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και  

� στην  ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης ανέρχεται στο 1,09% περίπου του µέτρου. 

Η δράση συνδέεται µε τον Στόχο 3 του προγράµµατος «Προστασία – ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Απουσιάζουν σήµερα  γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισµού. 

Με τη δηµιουργία τους ενισχύονται τα πλεονεκτήµατα της περιοχής και συγκεκριµένα το πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον και η αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµία (1.1) και (1.2). 

Η οργανωµένη προβολή του αγροτικού τουρισµού θα συµβάλει : 

• στην αύξηση του αριθµού των επισκεπτών 

• στη  επιµήκυνση της  παραµονής στην περιοχή 

• δηµιουργία τουρισµού για όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθόσον η περιοχή µας λόγω του φυσικού 

περιβάλλοντος, της ιστορικής κληρονοµίας  αλλά και της ποικιλίας των εκδηλώσεων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος µπορεί να αποτελέσει τουριστικό προορισµό  365 µέρες το χρόνο. 

Τα ανωτέρω θα έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα καθόσον θα οδηγήσουν : 

• στη ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας, σε όλους τους κλάδους   

• θα συµβάλλουν  στη συγκράτηση του πληθυσµού στη ύπαιθρο (4.2), και  

• στην µείωση της ανεργίας (2.3)  

Η δράση αυτή συνδέεται µε τον Στόχο 3 του προγράµµατος που αφορά στην «Προστασία – ανάδειξη 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς» 

ολόκληρης της περιοχής καθώς και µε τον Στόχο 4 που αφορά στη «Βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων στην ύπαιθρο».   

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις 

πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση λειτουργεί συµπληρωµατικά µε άλλες δράσεις του προγράµµατος αλλά και εξαρτάται 

από αυτές λόγω του ότι προβάλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσµατά τους.  

Οι επιχειρήσεις διαµονής, εστίασης, τα επισκέψιµα αγροκτήµατα, οι δράσεις παροχής εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού και αθλοπαιδιών, παραγωγής τοπικών προϊόντων και η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος γίνονται γνωστά στον επισκέπτη µέσα από την σωστή και έγκυρη ενηµέρωση που παρέχει το 

γραφείο  πληροφόρησης. 

Προωθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο τα αποτελέσµατα αυτών των δράσεων και καθιστά ανταγωνιστικές τις 

επιχειρήσεις τους..  

Επίσης συνδέεται µε τις δράσεις που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

περιοχής, στην ανακαίνιση των χωριών και στην διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς. 

Προωθεί και προβάλει τις περιοχές αυτές ως τουριστικό προορισµό.  

Αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη και προβολή του τόπου. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η συγκεκριµένη δράση ενέχει το χαρακτήρα της καινοτοµίας, καθώς αποτελεί µία από τις συναφείς 

επιχειρήσεις και δραστηριότητες, ικανών να µετέχουν σε δίκτυο κλάδων και φορέων, όπως ο ‘’ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ’’ 

της περιοχή µας.  

Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ζητούµενο αυτής της δράσης αποτελεί η διαφοροποίηση των συγκεκριµένων 

γραφείων από τα λοιπά τουριστικά πρακτορεία, καθώς θα δίνεται έµφαση στον αγροτικό τουρισµό, 

παρέχοντας ένα ολοκληρωµένο πακέτο πληροφοριών που αφορούν στη διανυκτέρευση, την εστίαση, την 

προβολή αξιοθέατων, την αγορά τοπικών προϊόντων κλπ.   

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Για τη δηµιουργία γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού 

τουρισµού, κατά τη διάρκεια των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν, εκδηλώθηκε 

ενδιαφέρον από πολίτες ∆ήµων, (πχ  Βελβεντού κλπ.), από µέλη του ∆ικτύου 

‘’ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ’’, αλλά και από επισκέπτες στα γραφεία της εταιρείας µας. 

3 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
0 

 

 

Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 

∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 
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∆ΡΑΣΗ   L 313- 8 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του τουρισµού της υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, 

χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στη δηµιουργία νέων και στον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου.  

Αναλυτικότερα, οι επιχειρήσεις αυτές θα παρέχουν υπηρεσίες, για : 

� Εναλλακτικές µορφές τουρισµού όπως : περιηγητικός, ορειβατικός, αναρριχητικός,  πεζοπορίες στο βουνό, 

αναρρίχηση, πτήση µε αλεξίπτωτο πλαγιάς, ποδήλατο βουνού, εκδροµές µε τετρακίνητα οχήµατα στο 

βουνό, παρατήρηση σε περιοχές µε άγρια πανίδα,  κ.α.) µε κύρια χαρακτηριστικά την ποικιλία 

δραστηριοτήτων και  έµφαση στην απόκτηση εµπειριών 

Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη δράση αφορά στη δηµιουργία : 

� χώρων αθλοπαιδιών όπως :mini-ποδόσφαιρο, mini-basket, mini-volley και άσκηση άλλων δραστηριοτήτων 

(όπως ζωγραφική, επιτραπέζια παιχνίδια κ.λπ.). 

Αντικείµενο λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσίας για την  εξυπηρέτηση του τουρισµού της 

υπαίθρου, θα αποτελέσει η προσέλκυση  µεγαλύτερου αριθµού επισκεπτών και η δηµιουργία ισχυρού και 

ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες που θα µπορούσαν ενδεικτικά να ενισχυθούν είναι οι ακόλουθες : 

• Κατασκευή ή βελτίωση υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

• Προµήθεια αναγκαίου εξοπλισµού 

• Κατασκευή εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού ειδικού τύπου για την εξυπηρέτηση των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού, των χώρων αθλοπαιδιών και άσκησης  δραστηριοτήτων. 

Θα προβλεφτεί ειδική πριµοδότηση στις επιχειρήσεις που προβλέπουν χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

(φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  60.000,00 8,59% 0,55% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  30.000,00 7,21% 0,49% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 28.500,00 7,21% 0,49% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1.500,00 7,21% 0,49% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  30.000,00 10,63% 0,63% 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια κρίνεται επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου.  

Συνεχώς αυξάνει ο αριθµός των επισκεπτών, οι οποίοι αναζητούν – εκτός από την ξεκούραση και την 

απόλαυση των αξιοθέατων - τη µοναδική εµπειρία που προσφέρει η φύση και τα προϊόντα της, 

εµπλουτίζοντας τις δραστηριότητές τους µε προγράµµατα εξειδικευµένων δράσεων (3.5). 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης είναι σχετικά υψηλή 4,55% του µέτρου. Εάν 

συσχετιστεί επίσης και µε τις υπόλοιπες σχετικές δράσεις που προτείνονται στο σχέδιο, (313.7), (313.1), 

(311.4) τότε µπορεί να υλοποιηθεί ένας ικανοποιητικός αριθµός παρεµβάσεων που θα συµβάλει στην 

ανάπτυξη του τουρισµού της υπαίθρου και στην κάλυψη των αναγκών. 

Η υλοποίηση της δράσης κρίνεται σηµαντική καθόσον, σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα της S.W.O.T., ενώ 

η περιοχή παρέµβασης διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως : 

• πλούσιο φυσικό περιβάλλον (1.1)  

• πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά  (1.2). 

• πληθώρα αξιόλογων µνηµείων ( εκκλησιαστικών, ιστορικών κ.α.),  

• ενεργή βιοµηχανία (εργοστάσια ∆ΕΗ) και βιοµηχανικά τοπία (ορυχεία), που αποτελούν χώρους 

κατάλληλους για την ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων και µνηµεία αξιόλογα για επίσκεψη 

• παράδοση , αυθεντικότητα, 

και ενώ παράλληλα  : 

• έχουν ολοκληρωθεί οι  υποδοµές πρόσβασης στην περιοχή (Εγνατία οδός, κάθετοι άξονες),  (1. 3),  που 

καθιστούν εύκολη την πρόσβαση των επισκεπτών και παράλληλα,  
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• έχουν δηµιουργηθεί πετυχηµένες ιδιωτικές επενδύσεις στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από τα 

προγράµµατα κυρίως  LEADER και ΟΠΑΑΧ ,(1.4), που θα µπορούσαν να αναδείξουν την περιοχή και να 

την καταστήσουν τουριστικό πόλο,  

εν τούτοις η ελλιπής προβολή και η έλλειψη συµπληρωµατικών – εναλλακτικών δραστηριοτήτων  

συµβάλλουν στη χαµηλή επισκεψηµότητα της περιοχής.   

Η δηµιουργία λοιπόν των παρεµβάσεων της δράσης κρίνεται επιτακτική αφού θα συµβάλλει  :  

� στην αύξηση της επισκεψιµότητας,  

� στην  επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και  

� στην  ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. 

η συγκεκριµένη δράση αποτελεί άρρηκτο κοµµάτι του προγράµµατος,  επιτυγχάνοντας τους  στόχους 1, 2 & 

3, καθώς ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου, αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα και 

αναδεικνύεται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Με τη υλοποίηση αυτής της δράσης, ενισχύονται τα πλεονεκτήµατα της περιοχής και συγκεκριµένα το 

πλούσιο φυσικό περιβάλλον και η αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµία (1.1) και (1.2). 

Η ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου  και η 

οργανωµένη παροχή προγραµµάτων εναλλακτικού τουρισµού θα συµβάλει: 

• στην αύξηση του αριθµού των επισκεπτών 

• στην µεγαλύτερη διάρκεια παραµονής τους στην περιοχή, καθόσον θα υπάρχουν ενδιαφέροντα 

(περιοχές  να επισκεφθούν και ποικιλία δραστηριοτήτων στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν), συνεπώς 

επιµηκύνεται ο χρόνος παραµονής στην περιοχή 

• στη δηµιουργία τουρισµού για όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθόσον η περιοχή µας λόγω του φυσικού 

περιβάλλοντος, της ιστορικής κληρονοµίας  αλλά και της ποικιλίας των εκδηλώσεων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος µπορεί να αποτελέσει τουριστικό προορισµό  365 µέρες το χρόνο 

• στην αιτία για επανάληψη της  επίσκεψης στην περιοχή , εφόσον θα έχουν ευχάριστες αναµνήσεις 

• στη δηµιουργία πρόσθετου τουριστικού προϊόντος, καλύπτοντας επίσης τη διεθνή τάση που αφορά την 

αλλαγή των προτιµήσεων των τουριστών (3.2), καθώς η περιοχή µας δε διαθέτει θάλασσα αλλά ιδανικό 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για ανάπτυξη του ειδικού – εναλλακτικού  τουρισµού  
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Τα ανωτέρω θα έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα καθόσον θα οδηγήσουν : 

• στη ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας, σε όλους τους κλάδους   

• θα συµβάλλουν  στη συγκράτηση του πληθυσµού στη ύπαιθρο (4.2), και  

• στην µείωση της ανεργίας (2.3)  

Επιτυγχάνονται επίσης οι στόχοι 1, 2 & 3, καθώς ενισχύεται η απασχόληση των κατοίκων της υπαίθρου, 

αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα και αναδεικνύεται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις 

πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση συµπληρώνει άλλες δράσεις του προγράµµατος αλλά και εξαρτάται απ αυτές. 

Η εύρυθµη λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου, 

σχετίζεται  και συµπληρώνει τις δράσεις που αφορούν : 

• στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,  

• στη δηµιουργία κέντρων τουριστικής πληροφόρησης,  

• στη δηµιουργία επιχειρήσεων διανυκτέρευσης,  

• στη δηµιουργία χώρων εστίασης,  

• στη δηµιουργία παραγωγής τοπικών προϊόντων, 

• στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής, 

• στη δικτύωση οµοειδών επιχειρήσεων 

Εποµένως, η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προσπάθειας για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη ενός τόπου. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η συγκεκριµένη δράση ενέχει το χαρακτήρα της καινοτοµίας στην περιοχή παρέµβασης καθόσον 

παρατηρείται απουσία αντίστοιχων παρεµβάσεων και µεγάλη αναγκαιότητα δηµιουργίας τους που θα 

οδηγήσει στην αύξηση της επισηµότητας και στην παραµονή των επισκεπτών στην περιοχή γεγονός που θα 

αυξήσει τις διανυκτερεύσεις και τις πληρότητες των υφιστάµενων και µελλοντικών καταλυµάτων. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Εκδηλώθηκε  ενδιαφέρον από πολίτες αρκετών ∆ήµων, αλλά και από 

επισκέπτες στα γραφεία της εταιρείας µας. 
5 
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Επίσης, κατά τη διαβούλευση µε φορείς, επισηµάνθηκε από τον ΕΟΤ ∆υτικής 

Μακεδονίας   

• η ύπαρξη περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων αυτής της µορφής   

• και η επιβαλλόµενη ανάγκη δηµιουργίας νέων. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  4 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  39,40,41,85 2.730.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα)  

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  

3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
0 

Εκτιµώµενος αριθµός παρεµβάσεων µετά την 4η προκήρυξη του 

προγράµµατος και την  9η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
1 

 

 

Στην 1η &  2η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον και το ποσό της ∆ηµόσιας 

∆απάνης µεταφέρθηκε σε άλλες δράσεις 

 

Μεταφέρθηκε ποσό 30.000,00 για να προκηρυχθεί στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης   
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

413 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L 321 

 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό» 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 

Στο συγκεκριµένο υποµέτρο εντάσσονται παρεµβάσεις που αφορούν σε :  

• Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας όπως: µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών 

πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

• Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 

• Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 

στολών. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 

γεωργικός τοµέας στην µερική επίλυση των οποίων µπορεί  να συµβάλει το πρόγραµµα είναι η έλλειψη 

έργων υποδοµής και η διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (µικρό µέγεθος αγροτεµαχίων και 

πολυδιάσπαση του κλήρου). Σε ορισµένες περιοχές όπου έχουν διενεργηθεί αναδασµοί, δεν έχουν υλοποιηθεί 

τα απαραίτητα «παράλληλα έργα», λόγω έλλειψης πόρων κυρίως ενώ σε άλλες περιοχές η αγροτική οδοποιία 

είναι σε άσχηµη κατάσταση και απαιτείται συνεχής συντήρηση. 

Στον τοµέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων µεγάλη σηµασία πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση των 

υφιστάµενων έργων και της εξοικονόµησης νερού. Η υλοποίηση λοιπόν µικρών εγγειοβελτιωτικών 

έργων ή η επέκταση αρδευτικών δικτύων σηµαντικών για την περιοχή κρίνεται ενδιαφέρουσα στα 

πλαίσια του υποµέτρου. 

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στην υφιστάµενη κατάσταση η ελλιπείς προβολή και ανάδειξη της περιοχής η 

οποία συντελεί στη µειωµένη επισκεψιµότητα της. Ένας τρόπος να συµβάλει το πρόγραµµα στην ανάδειξη 

της περιοχής παρέµβασης είναι η ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και η στήριξη πολιτιστικών 

φορέων. 

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 100 περίπου πολιτιστικοί σύλλογοι µε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων 

όλη την διάρκεια του έτους.  
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Η ενίσχυσή τους θα συµβάλει στη διατήρηση, ανάδειξη και µετάδοση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, 

ώστε να µεταδοθεί στις επόµενες γενεές. 

Η υλοποίηση των επεµβάσεων στα πλαίσια του υποµέτρου εξαλείφει τις αδυναµίες που παρουσιάζει 

η περιοχή παρέµβασης και συγκεκριµένα :  

� τη µείωση του πληθυσµού 

� την περιορισµένη προβολή της περιοχής 

� το χαµηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών υποδοµών (στις αποµακρυσµένες περιοχές) 

� την χαµηλή παραγωγικότητα του γεωργικού τοµέα 

Ενισχύει ταυτόχρονα και προβάλει τα πλεονεκτήµατά της και συγκεκριµένα : 

� το πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

� την αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά 

� την ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή 

� την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 

Στα πλαίσια των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν σε όλους τους ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης και των 

συναντήσεων µε λοιπούς φορείς, µεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στα 

πλαίσια του συγκεκριµένου υποµέτρου εκδηλώθηκε από τους Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων 

(Τ.Ο.Ε.Β.), από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καθώς και από πολιτιστικούς 

συλλόγους. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

Οι στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται µε το συγκεκριµένο υποµέτρο είναι οι ακόλουθοι: 

� Προστασία – ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς 

� Βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών – αθλητικών – πολιτιστικών υποδοµών 

και της ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου. 

� Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την εφαρµογή 

σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΟΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  109.279,59 1,00% 0,89% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  89.459,69 1,45% 1,20% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 84.986,71 1,45% 1,20% 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  4.472,98 1,45% 1,20% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  19.819,90 0,41% 0,41% 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

 ∆είκτες   εκροών  

Πλήθος παρεµβάσεων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  3η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
8 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
8 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
8 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και 

την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων – η δράση δεν 

θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη του προγράµµατος 

8 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων  
8 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 8η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
8 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 9η τροποποίηση των 

χρηµατοδοτικών πινάκων 
9 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L321-2 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, 

όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους. 

Η δράση L321-2 αφορά στην ενίσχυση δράσεων που αφορούν στην προώθηση δραστηριοτήτων σχετικών µε 

τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού. 

Ενδεικτικές παρεµβάσεις είναι οι ακόλουθες :  

� Κέντρα φροντίδας παιδιών  προσχολικής ηλικίας 

� ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες 

� Ωδεία 

� Αθλητικές εγκαταστάσεις 

� Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις 

� κ.λπ. 

∆ικαιούχοι 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 

Οι επιλέξιµες δαπάνες για τη δράση L321-2  είναι : 

1. ∆απάνες εκπόνησης απαιτούµενων µελετών. 

2. ∆απάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων. 

3. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

λειτουργίας του έργου, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, 

περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις, κ.λπ. 

4. ∆απάνες αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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5. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού. 

6. Αγορά ειδικών επαγγελµατικών οχηµάτων στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως 

αιτιολογηµένη από το είδος του έργου. 

Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο 

κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Η δράση δεν είχε ενταχθεί στο αρχικό πρόγραµµα γιατί δεν υπήρξε ενδιαφέρον κατά την αρχική 

διαβούλευση. 

Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε πρόσφατα αφορά στην παραλίµνια περιοχή της λίµνης Πολυφύτου 

κοντά στον οικισµό της Νεράιδας και ειδικότερα σε δραστηριότητες που αφορούν τον Ναυτικό Όµιλο 

Κοζάνης (Ν.Ο.Κ.) για προµήθεια εξοπλισµού κωπηλατικών λέµβων και λοιπού  εξοπλισµού µε σκοπό την 

εκπαίδευση και συµµετοχή παιδιών και ενηλίκων σε κωπηλατικούς αγώνες.    

Η κατασκευή πλωτού λιµανιού, για τον λιµενισµό σκαφών αλιευτικών ή αναψυχής, στην περιοχή της 

Νεράιδας, πλησίον των  εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Κ. έθεσε τα «θεµέλια» των παραλίµνιων 

παρεµβάσεων για την ανάπτυξη παραλίµνιων δραστηριοτήτων.  

Σήµερα  η Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ µε συγκεκριµένα έργα που εντάσσονται στο γενικό τίτλο:«ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΙΑ» για 

την ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ»  και είναι 1 από τα 181 ενταγµένα «Έργα Προτεραιότητας» 

της Χώρας, επιχειρεί να «δώσει ώθηση» στην τουριστική αξιοποίηση της παραλίµνιας περιοχής της 

λίµνης Πολυφύτου, ώστε αυτή να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και ο τουρισµός να γίνει µοχλός 

ανάπτυξης της περιοχής.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  30.000,00 27,45% 0,27% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  30.000,00 33,53% 0,49% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  28.500,00 33,53% 0,49% 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  1.500,00 33,53% 0,49% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η ενίσχυση της δράσης θα συµβάλει : 

� Στην  αύξηση της επισκεψιµότητας στην περιοχή 



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  120/166 

� στην ενίσχυση του τουρισµού 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης ανέρχεται στο ποσοστό  0,27% του µέτρου. Το 

διαθέσιµο ποσό θα επιτρέψει την υλοποίηση µίας ενέργειας που θα συµβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής 

(1.2), στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στη στήριξης της τοπικής οικονοµίας και στη 

διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης , στην τουριστική αξιοποίηση της παραλίµνιας περιοχής της 

λίµνης Πολυφύτου, ώστε αυτή να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και ο τουρισµός να γίνει µοχλός 

ανάπτυξης της περιοχής. 

Συνδέεται λοιπόν µε το στόχο 4 που αφορά τη «βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάδειξης της 

πολιτιστικής δηµιουργίας και κληρονοµίας» και το στόχο 3 «ανάδειξη και διατήρηση πολιτιστικής 

κληρονοµίας. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης και ειδικότερα 

στην παραλίµνια περιοχή της λίµνης Πολυφύτου 

Πέρα από αυτό θα συµβάλει στην προβολή της περιοχής (2.9), στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και  

στην ανάπτυξη ειδικού τουρισµού, που σύµφωνα µε τη διεθνή τάση.   

Τα ανωτέρω θα συµβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο (4.2) και 

στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου.  Συνδέεται µε στόχο 4 που αφορά τη «βελτίωση της ποιότητας 

ζωής µέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας και κληρονοµίας» και το στόχο 3 «ανάδειξη και 

διατήρηση πολιτιστικής κληρονοµίας. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

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 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σηµειώνεται επίσης ότι στο πρόγραµµα LEADER έχει ενταχθεί και είναι σε εξέλιξη το έργο µε 

τίτλο:«Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού και δράσεις ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησης για τον υγρότοπο της 

Λίµνης Πολυφύτου και της ευρύτερης περιοχής» µε δικαιούχο την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης. Η πρόταση 

αφορά ανάδειξη, ευαισθητοποίηση και προβολή της πανίδας της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου, σε 

εφαρµογή ειδικών µελετών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ώστε τα πορίσµατά τους να γίνουν κτήµα των 

κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών. Προβλέπονται δαπάνες για κιόσκια και πινακίδες ερµηνείας του 
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περιβάλλοντος, παραγωγή εντύπων, φυλλαδίων καθώς και η δηµιουργία πακέτου περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης για την περιοχή.  

 

Επίσης το έργο µε τίτλο : «Ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, µνηµείων και οικοτόπων µε 

παράλληλες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» που αφορά µία ολοκληρωµένη παρέµβαση για 

την ανάδειξη της ευρύτερης παραλίµνιας  περιοχής του ∆ήµου Σερβίων – Βεςλβεντού µε δηµιουργία 

θέσεων θέας,  πινακίδες πληροφόρησης, διόπτρες παρατήρησης, σήµανση µονοπατιών, διαµόρφωση 

χώρου και κατασκευή παρατηρητηρίου πουλιών, το οποίο απεντάχθηκε εξαιτίας της ανυπαρξίας µελετών, 

σήµερα θα επανυποβληθεί  µετά την ολοκλήρωση των µελετών και των ενεργειών ωριµότητας του έργου, 

στη δράση 323-1. 

 

     Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω δεδοµένα εκτιµούµε ότι θα πρέπει να δοθεί  η δυνατότητα προκήρυξης της 

ανωτέρω δράσης και µε σκοπό τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της παραλίµνιας περιοχής η δυνατότητα 

επιχορήγησης του ΝΟΚ για δράσεις προµήθειας αναγκαίου εξοπλισµού όπως προαναφέρθηκε. Εκτιµούµε 

ότι η προµήθεια αυτού του εξοπλισµού θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους να ασχοληθούν 

µε το άθληµα στην παραλίµνια περιοχή, τη διεξαγωγή αγώνων και εκδηλώσεων που θα έχουν ως 

αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη προβολή της περιοχής και θα αποτελέσει πρόσθετο λόγο για να επισκεφτεί 

κάποιος την περιοχή.  

  Η ανακοίνωση της συγκεκριµένης δράσης σε περίπτωση που θα γίνει αποδεκτό το αίτηµα θα αφορά σε όλο το 

φάσµα των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη δράση 321-2 µε προτεραιότητα τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα. 

Η υλοποίηση της δράσης συµπληρώνει και ενισχύει όλες τις ανωτέρω δράσεις λόγω του ότι αποτελεί 

συνέχεια και αποτέλεσµα όλων των προσπαθειών για την συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, την 

ανάδειξη περιοχών σε τουριστικό προορισµό και την ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο Ολοκληρωµένος  και συµπληρωµατικός σχεδιασµός δράσεων ΠΕΠ και LEADER 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Στο πλαίσιο της  4ης  προκήρυξης 1 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

0 0 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα)  

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 
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Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 4η προκήρυξη του προγράµµατος και την 9η  

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
1 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  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. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 30.000,00 €   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 

διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς καθώς επίσης και την στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας 

υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων και στολών. 

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα κάθε ∆ήµου της 

περιοχής παρέµβασης, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πλούσιας πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

Πιο συγκεκριµένα, δίνεται η δυνατότητα στους πολιτιστικούς φορείς να προβούν σε: 

� Σύνθεση, παραγωγή και διακίνηση υλικού δηµοσιοποίησης και προβολής των εκδηλώσεων τους 

(φυλλάδια, αφίσες κ.α) 

� ∆ηµιουργία και καταχώρηση διαφηµίσεων για την εκδήλωση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 

� Μίσθωση χώρων και εξοπλισµού για την οργάνωση των εκδηλώσεων 

� ∆ιαµόρφωση των χώρων αυτών (κινητά χωρίσµατα, προθήκες, φωτισµοί κ.ο.κ.) 

� Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (µακέτες, φωτογραφήσεις κ.α.) 

� Κατασκευή εκθετηρίων κ.ο.κ. 

� Ενοικίαση οπτικοακουστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, όπως video, οθόνες 

προβολής, µηχανήµατα ήχου κ.ο. κ. 

� Κατασκευή ή αγορά παραδοσιακών στολών και κατασκευή ή αγορά παραδοσιακών µουσικών οργάνων 

για τις ανάγκες των εκδηλώσεων αυτών. 

� Συµµετοχή παραδοσιακών µουσικών και χορευτικών  συγκροτηµάτων ή οργάνωση πολιτιστικών 

δρώµενων (θέατρο, χορός, φωτογραφία κ.α.) 
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Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο 

κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  79.279,59 72,55% 0,72% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  59.459,69 66,47% 0,96% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  56.486,71 66,47% 0,96% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  2.972,98 66,47% 0,96% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  19.819,90 100,00% 0,41% 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με την ενίσχυση των εκδηλώσεων επιδιώκεται : 

� Η διατήρηση των ηθών και εθίµων της περιοχής και µεταφορά πολιτιστικής γνώσης από τους  

πρεσβύτερους στους νεώτερους. 

� Η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και κληρονοµιάς. 

� Η ενδυνάµωση των κοινωνικών δεσµών και των δεσµών µε τον τόπο. 

� Η προβολή του πολιτιστικού προϊόντος. 

Σύµφωνα µε τα  αποτελέσµατα της S.W.O.T., η περιοχή παρέµβασης ενώ διαθέτει  πλούσια πολιτιστική  

κληρονοµιά (1.2), εν τούτοις  η προβολή της  δεν είναι ικανοποιητική (2.9).  

Η ενίσχυση των εκδηλώσεων θα συµβάλει : 

� Στην  αύξηση της επισκεψιµότητας στην περιοχή 

� στην ενίσχυση του τουρισµού 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης ανέρχεται στο ποσοστό  0,82% του µέτρου. Το 

διαθέσιµο ποσό θα επιτρέψει την υλοποίηση περίπου επτά ενεργειών (ενδεικτικά πέντε από συλλογικούς 

φορείς και δύο από ∆ήµους) οι οποίες θα συµβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς (1.2), στη 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στη στήριξης της τοπικής οικονοµίας και στη διεύρυνση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης. 

Συνδέεται λοιπόν µε το στόχο 4 που αφορά τη «βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάδειξης της 

πολιτιστικής δηµιουργίας και κληρονοµίας» και το στόχο 3 «ανάδειξη και διατήρηση πολιτιστικής 

κληρονοµίας. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης.  

Πέρα από αυτό θα συµβάλει στην προβολή της περιοχής (2.9), στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και  

στην ανάπτυξη ειδικού τουρισµού, που σύµφωνα µε τη διεθνή τάση, οι προτιµήσεις των τουριστών έχουν 

αλλάξει και στα  ενδιαφερόντων τους (3.2) εντάσσεται  και η πολιτιστική κληρονοµία κάθε τόπου.   

Τα ανωτέρω θα συµβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο (4.2) και 

στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου.  Συνδέεται µε στόχο 4 που αφορά τη «βελτίωση της ποιότητας 

ζωής µέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας και κληρονοµίας» και το στόχο 3 «ανάδειξη και 

διατήρηση πολιτιστικής κληρονοµίας. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ο.Τ.Α., τα νοµικά τους πρόσωπα, και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµοσίου χαρακτήρα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των δράσεων που αφορούν στην ενθάρρυνση των 

τουριστικών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη των χωριών καθώς επίσης και των δράσεων για τη διατήρηση 

της αγροτικής κληρονοµιάς. Η υλοποίηση της δράσης συµπληρώνει και ενισχύει όλες τις ανωτέρω δράσεις 

λόγω του ότι αποτελεί συνέχεια και αποτέλεσµα όλων των προσπαθειών για την συγκράτηση του πληθυσµού 

στην ύπαιθρο, την ανάδειξη περιοχών σε τουριστικό προορισµό και την ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η καινοτοµία της συγκεκριµένης δράσης έγκειται στο γεγονός της δικτύωσης των πολιτιστικών συλλόγων 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης µε απώτερο σκοπό την αναβάθµιση και ανάδειξη των 

υπαρχουσών πολιτιστικών δρώµενων καθώς επίσης και την δηµιουργία ετήσιου µόνιµου πολιτιστικού 

ηµερολογίου. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την στήριξη πολιτιστικών φορέων 

εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους της περιοχής παρέµβασης κατά τη 

διάρκεια των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν. 

15 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ :  5 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

α/α :  46,47,48,49,50 267.000,00 

(σύµφωνα µε τον πίνακα στο παράρτηµα)  

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
8 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  4η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
8 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  5η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
8 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  6η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων – η δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η 

προκήρυξη 

8 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων  8 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 8 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  9η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 8 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ :  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ / ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

413 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L 322 

 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών» 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 

Η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού 

χώρου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αποτελούν τους στόχος των 

παρεµβάσεων του συγκεκριµένου υποµέτρου.  Στην περιοχή παρέµβασης υπάρχουν οικισµοί µε 

έντονο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον (Αιανή, Βελβεντό, Σέρβια, Καµβούνια κλπ) στους 

οποίους µπορούν να εφαρµοστούν έργα συνολικής αναβάθµισης τους.  

Επίσης κτίσµατα, κυρίως λιθόκτιστα, που κουβαλάνε επάνω τους την ιστορία και τον  πολιτισµό του τόπου, 

που µε µεγάλο κόπο προσπαθούν να αντισταθούν στην φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη των 

ανθρώπων, θα έχουν την δυνατότητα να επισκευαστούν και να αποκατασταθούν προκειµένου η παράδοσή 

τους να διατηρηθεί και να µεταδοθεί στις επόµενες γενεές.  

Στο συγκεκριµένο υποµέτρο εντάσσονται παρεµβάσεις που αφορούν σε :  

• Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (όπως διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, 

πλακοστρώσεις – πεζοδροµήσεις, φωτισµός, υπογειοποίηση καλωδίων). 

• Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής 

αξίας. 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη µελέτης συνολικής θεώρησης, αισθητικής και 

λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης του οικισµού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. 

Οι παρεµβάσεις δεν εφαρµόζονται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς..  

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (πχ. 

ύδρευσης, αποχέτευσης). 

Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο 

κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Η υλοποίηση των επεµβάσεων στα πλαίσια του υποµέτρου εξαλείφει τις αδυναµίες που παρουσιάζει 

η περιοχή παρέµβασης και συγκεκριµένα :  

� τη µείωση του πληθυσµού 

� την περιορισµένη προβολή της περιοχής 

� το χαµηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών υποδοµών (στις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές) 

Ενισχύει ταυτόχρονα και προβάλει τα πλεονεκτήµατά της και συγκεκριµένα : 

� το πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

� την αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά 
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� την ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή 

Στα πλαίσια των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν σε όλους τους Ο.Τ.Α. της περιοχής 

παρέµβασης και των συναντήσεων µε λοιπούς φορείς, µεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του συγκεκριµένου υποµέτρου εκδηλώθηκε από µέρους των 

Ο.Τ.Α. καθώς και από πολίτες ∆ήµων της περιοχής παρέµβασης. Πιο συγκεκριµένα εκδηλώθηκε 

ενδιαφέρον για την υλοποίηση των παρεµβάσεων που αφορούν στην βελτίωση και ανάπλαση 

κοινόχρηστων χώρων από τους ∆ήµους Βελβεντού, Καµβουνίων, Αιανής και Σερβίων, ενώ 

παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάστηκε και για την υλοποίηση των παρεµβάσεων που αφορούν 

στην αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής 

αξίας από πολίτες των ∆ήµων Βελβεντού, Ελλησπόντου, Καµβουνίων και Αιανής. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

Οι στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται µε το συγκεκριµένο υποµέτρο είναι οι ακόλουθοι: 

� Προστασία – ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς 

� Βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών – αθλητικών – πολιτιστικών υποδοµών 

και της ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΟΝΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  563.707,44 5,13% 4,61% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  550.887,44 8,91% 7,40% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

523.343,07 8,91% 7,40% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 27.544,37 8,91% 7,40% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  12.820,00 0,27% 0,27% 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

 ∆είκτες   εκροών  

Πλήθος παρεµβάσεων 5 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
4 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 4 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων  3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 3 
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Πλήθος παρεµβάσεων µε την  8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 3 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L322-1 

ΤΙΤΛΟΣ 

Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων πλακοστρώσεις-

πεζοδροµήσεις, φωτισµός, υπογειοποίηση  καλωδίων 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 1.000.000,00 €  ανά οικισµό. Το ποσοστό ενίσχυσης 

ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους. Η συγκεκριµένη δράση αναφέρεται στην βελτίωση και 

ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων µε  παρεµβάσεις που αφορούν σε πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµό 

και υπογειοποίηση καλωδίων, σε µη χαρακτηρισµένους οικισµούς  της περιοχής παρέµβασης. 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη µελέτης συνολικής θεώρησης, αισθητικής και 

λειτουργικής αναβάθµισης του οικισµού ή ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Οι παρεµβάσεις δεν 

εφαρµόζονται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς.  Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται 

περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (πχ. ύδρευσης, αποχέτευσης). 

Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο 

κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται ένα από τα  πάγια αιτήµατα  των κατοίκων για καλύτερη ποιότητα ζωής 

στους χώρους όπου διαµένουν.  

Ενισχύεται η ελκυστικότητα των οικισµών και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για τουριστική ανάπτυξη 

αυτών.  Με την ολοκληρωµένη µελέτη εφαρµογής διαµορφώνεται µία σύνθεση στον τοµέα των υποδοµών, 

που ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες των κατοίκων  αλλά και τις αισθητικές απαιτήσεις στο χώρο, 

ακολουθώντας τους στόχους της οικιστικής ανάπτυξης, λαµβάνοντας ταυτόχρονα µέριµνα και για την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛIΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  531.657,44 94,31% 4,84% 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  531.657,44 96,51% 8,60% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 505.074,57 96,51% 8,60% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 26.582,87 96,51% 8,60% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στην περιοχή παρέµβασης υπάρχουν οικισµοί στους οποίους µε την κατάλληλη µελέτη µπορούν  να 

εφαρµοστούν οι παραπάνω δράσεις.  

Επειδή το µέτρο αφορά σε έργα δηµόσιου χαρακτήρα, δίδεται η ευκαιρία  στους  φορείς  της τοπικής 

αυτοδιοίκησης να προβούν σε τέτοιου είδους µελέτη, για την ανάδειξη του οικιστικού περιβάλλοντος του 

αγροτικού χώρου. 

Στόχος αυτών των παρεµβάσεων είναι : 

� η αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής 

� ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος   

� η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

� η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων  

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται οι στόχοι 3 & 4 του προγράµµατος που αφορούν στην «Προστασία – 

ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς» και  «Βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών-αθλητικών-πολιτιστικών 

υποδοµών και της ανάδειξης της  πολιτιστικής δηµιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου».  

Με την ανάπλαση των οικισµών οι τάσεις φυγής του ενεργού πληθυσµού θα µειωθούν (4.2) καθόσον, θα 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και επιπρόσθετα  µε την ανάδειξη του οικισµού σε τουριστικό πόλο έλξης και 

την αύξηση της επισκεψιµότητας, θα αυξηθεί το εισόδηµά και θα µειωθεί η ανεργία (2.3).  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται στο 4,83% του µέτρου. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 
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 Με την υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης εξαλείφεται η αδυναµία της περιορισµένης προβολής της 

περιοχής και το χαµηλό επίπεδο κοινωνικών υποδοµών και  ενισχύονται τα πλεονεκτήµατα που αφορούν στο 

πλούσιο φυσικό περιβάλλον και την ολοκλήρωση υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή. 

Επίσης συνδέεται µε τους Στόχους 3 & 4 του προγράµµατος που αφορά στην «Προστασία – ανάδειξη 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς» και  

«Βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών-αθλητικών-πολιτιστικών υποδοµών και της 

ανάδειξης της  πολιτιστικής δηµιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου». 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ο.Τ.Α.  α’ βαθµού  

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση συνδέεται µε όλες τις δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού 

(καταλύµατα, εστίαση, εναλλακτικές µορφές τουρισµού, γραφεία προώθησης του αγροτικού τουρισµού, 

κλπ). Το σύνολο των δράσεων συµβάλει στην βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων,  των προσπαθειών 

για την συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, την ανάδειξη περιοχών σε τουριστικό προορισµό καθώς 

επίσης και των δράσεων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός παρεµβάσεων ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών, µε έργα που αλληλοσυµπληρώνονται 

και συνδέονται µεταξύ τους (οικιστική ανάπλαση, καταλύµατα, εστιατόρια, τουριστική προβολή, ενίσχυση 

εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση τοπικών προϊόντων) αποτελεί  την καινοτοµία της δράσης. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Για την υλοποίηση των υποδοµών  εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από µέρους 

των ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης κατά τη διάρκεια των ηµερίδων που 

πραγµατοποιήθηκαν. (∆ήµος Καµβουνίων, ∆ήµος Βελβεντού, ∆ήµος 

Αιανής και ∆ήµος Σερβίων , κλπ) 

8 

 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 2 
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πινάκων 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων – η δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων  
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 

πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  9η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων                2 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L322-3 

ΤΙΤΛΟΣ 

Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής 

αξίας. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 40.000,00 €.   Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 

60% του συνολικού κόστους. Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων 

κτισµάτων τα οποία παρουσιάζουν στοιχεία αισθητικής αξίας. 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη µελέτης συνολικής θεώρησης, αισθητικής και 

λειτουργικής αναβάθµισης του οικισµού ή ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. 

Οι παρεµβάσεις δεν εφαρµόζονται σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς. 

Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο κατά τη 

διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Κτίσµατα, κυρίως λιθόκτιστα, θα έχουν την δυνατότητα να 

επισκευαστούν και να αποκατασταθούν προκειµένου η παράδοσή τους να διατηρηθεί και να µεταδοθεί στις 

επόµενες γενεές.  

Οι επεµβάσεις στις εξωτερικές όψεις των κτισµάτων αυτών θα πρέπει να γίνουν µε τρόπο και υλικά που θα 

ακολουθούν τις κατά τόπους κατασκευαστικές παραδόσεις έτσι ώστε µαζί µε τα υπόλοιπα παραδοσιακά και 

καλοδιατηρηµένα κτίσµατα των γύρω περιοχών, να αποτελέσουν ένα οµοιογενές σύνολο µνηµειακού 

χαρακτήρα και υψηλής αρχιτεκτονικής στάθµης. 

Οι επεµβάσεις αφορούν µόνο αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων και µικρές παρεµβάσεις 
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στον περιβάλλοντα χώρο, που ενδεικτικά περιλαµβάνουν: 

• Ανακατασκευή στέγης, κουφώµατα, αρµολογήµατα, κιγκλιδώµατα, πλακοστρώσεις,  κλπ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  32.050,00 5,69% 0,29% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  19.230,00 3,49% 0,31% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18.268,50 3,49% 0,31% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  961,50 3,49% 0,31% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  12.820,00 100,00% 0,27% 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση αποσκοπεί στη διατήρηση αξιόλογων στοιχείων της αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς των οικισµών οι οποίοι παρουσιάζουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον όσον αφορά την 

τοπική αρχιτεκτονική. Η διατήρηση των στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής συµβάλλει στην 

ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας και ιστορίας του τόπου και δηµιουργεί συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που µπορούν να αυξήσουν την επισκεψιµότητα της περιοχής και να δηµιουργήσουν 

µια σταθερά αυξανόµενη τουριστική κίνηση.  

Με τις προβλεπόµενες ενισχύσεις επιδιώκεται συνεπώς : 

� Η προστασία και η ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής (στόχος 3) 

� Η διατήρηση της παραδοσιακής  αισθητικής των οικηµάτων 

Τα ανωτέρω θα οδηγήσουν  : 

� σε προβολή της περιοχής (2.9) 

� σε αύξηση της τουριστικής κίνησης και  

� σε προσέλκυση τουριστών ειδικού τύπου (3.2) 

που θα συµβάλλουν : 

� στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (στόχος 4) 

� η ενίσχυση της απασχόλησης και  του εισοδήµατος (στόχος 1) 

Η  χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης ανέρχεται σε ποσοστό 0,30% του µέτρου. Με το 

διαθέσιµο ποσό µπορούν να αποκατασταθούν 2 κτίρια και να συµβάλλουν στην ανάδειξη της πλούσιας 

κληρονοµιάς και της πολιτιστικής ταυτότητα ενός τόπου. 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. Σε πολλά 

δηµοτικά διαµερίσµατα της περιοχής παρέµβασης υπάρχουν κτίσµατα που αποτελούν αρχιτεκτονικά 

επιτεύγµατα και στολίδια µιας διαφορετικής εποχής και στα οποία οι επεµβάσεις, µε σεβασµό πάντα προς το 

φυσικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, χρίζουν επιτακτικής ανάγκης προκειµένου 

να διατηρηθούν, έτσι ώστε να συνεχίσουν να µαρτυρούν την ιστορία και τον πολιτισµό κάθε περιοχής. Η 

αποκατάστασή τους θα συµβάλλει στην προβολή της περιοχής, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και 

στην ενίσχυση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. Εξυπηρετούνται οι στόχοι 3 , 1, και 4 του 

τοπικού προγράµµατος , ήτοι «Η προστασία και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς», 

«ενίσχυση της απασχόλησης», «Βελτίωση της ποιότητας ζωής». 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι νόµιµοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των δράσεων που αφορούν στην βελτίωση και 

ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, στην αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση καθώς επίσης και στην 

διατήρηση, στην αποκατάσταση και στη αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου. 

Επίσης συνδέεται µε όλες τις δράσεις του τουριστικού τοµέα καθώς αναβαθµίζει το τουριστικό προϊόν κάθε 

περιοχής στην οποία θα εφαρµοστεί.  

Η υλοποίηση της θα συµβάλει για την συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, την ανάδειξη περιοχών σε 

τουριστικό προορισµό και την ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η καινοτοµία της συγκεκριµένης δράσης έγκειται στο γεγονός της προβολής και δικτύωσης κτισµάτων µε 

µεγάλη ιστορική, πολιτιστική αλλά και αισθητική αξία προκείµενου όλα µαζί να αποτελέσουν ένα οµοιογενές 

σύνολο µνηµειακού χαρακτήρα και υψηλής αρχιτεκτονικής στάθµης που θα προσελκύσει τον επισκέπτη και 

θα τον µεταφέρει σε µια εξωπραγµατική διάσταση της οποίας την ύπαρξη µόνο µελετώντας ιστορικά κείµενα 

θα µπορούσε να φανταστεί. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 
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Για την αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία 

αισθητικής και ιστορικής αξίας εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους Ο.Τ.Α. αλλά και 

από φυσικά πρόσωπα της περιοχής παρέµβασης κατά τη διάρκεια των ηµερίδων 

που πραγµατοποιήθηκαν. 

9 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων – η 

δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 
1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 7 & 8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 9η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 1 
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413 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  L 323 

 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς» 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 

H προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, καθώς και των παραδοσιακών στοιχείων της 

πολιτιστικής κληρονοµίας της υπαίθρου αποτελούν τους στόχους των παρεµβάσεων του 

συγκεκριµένου µέτρου. 

Στην περιοχή παρέµβασης τέσσερις (4) περιοχές έχουν ανακηρυχθεί ως προστατευόµενες (περιοχές 

NATURA). Αυτές είναι το όρος Βούρινο (Μεσιανό νερό), τα Πιέρια όρη, το όρος Τίταρο και το όρος Βέρµιο. 

Η ύπαρξη περιοχών NATURA αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για την περιοχή και συµβάλλει στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων, κατοίκων και επισκεπτών.   

Επίσης σε πολλά δηµοτικά διαµερίσµατα της περιοχής παρέµβασης υπάρχουν κτίσµατα (γεφύρια, 

βρύσες, κλπ), καθώς και αξιόλογα κτίρια τα οποία µε σεβασµό και ειδικές παρεµβάσεις µπορούν να 

συντηρηθούν ή και να αποκτήσουν κοινωφελή χρήση και επισκέψιµο χαρακτήρα.  

Στο συγκεκριµένο υποµέτρο εντάσσονται οι παρακάτω παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα : 

o διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών µε προτεραιότητα σε περιοχές NATURA 

όπως βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας 

για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

o διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 

υπαίθρου όπως γεφύρια, βρύσες. 

o παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές – εκθετήρια 

που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική  κληρονοµιά.   

Η υλοποίηση των παρεµβάσεων στα πλαίσια του υποµέτρου εξαλείφει τις αδυναµίες που 

παρουσιάζει η περιοχή παρέµβασης και συγκεκριµένα :  

� την περιορισµένη προβολή της περιοχής 

� το µικρό βαθµό δικτύωσης µεταξύ των διαφόρων τοµέων άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας 

� το µεγάλο βαθµό εξάρτησης της οικονοµίας από τη ∆ΕΗ και 

� την ύπαρξη σηµειακών προβληµάτων ρύπανσης αέρα – εδάφους. 

Ενισχύει ταυτόχρονα και προβάλει τα πλεονεκτήµατά της και συγκεκριµένα : 
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� το πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

� την αξιόλογη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά 

� την ολοκλήρωση των υποδοµών πρόσβασης στην περιοχή και  

� τις πετυχηµένες προσπάθειες δικτύωσης σε θέµατα ποιότητας. 

Μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του συγκεκριµένου 

υποµέτρου εκδηλώθηκε από τους ίδιους τους ΟΤΑ και της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης , στα 

πλαίσια των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν σε όλους τους ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης και 

των συναντήσεων µε λοιπούς φορείς.  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

Οι στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι : 

� Προστασία – ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονοµιάς 

� Βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών – αθλητικών – πολιτιστικών υποδοµών 

και της ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΟΝΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  643.628,47 5,86% 5,26% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  643.628,47 10,41% 8,65% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  611.447,05 10,41% 8,65% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  32.181,42 10,41% 8,65% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

 ∆είκτες   εκροών 4 

Πλήθος παρεµβάσεων 4 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
7 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 9 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 11 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων – η 

δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 
10 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων  9 



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  138/166 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 7 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 9 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323- 1 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών : βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, 

διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών των ∆ήµων της 

περιοχής παρέµβασης. 

Στην περιοχή παρέµβασης τέσσερις (4) περιοχές έχουν ανακηρυχθεί ως προστατευόµενες (περιοχές 

NATURA). Αυτές είναι το όρος Βούρινο (Μεσιανό νερό), τα Πιέρια όρη, το όρος Τίταρο και το όρος Βέρµιο. 

Με προτεραιότητα η δράση θα εφαρµοστεί σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας και στις ανωτέρω περιοχές 

NATURA 2000. 

Η σήµανση µονοπατιών, η διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και τα τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την 

προστασία του εδάφους, καθώς και οι δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης θα συµβάλλουν 

πρωτίστως στην περιβαλλοντική προστασία και δευτερευόντως στην ανάδειξη των αξιοθέατων της περιοχής 

ενώ παράλληλα θα προσελκύουν το ενδιαφέρον επισκεπτών και τουριστών. 

Η προστασία του εδάφους θα συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο δικαιούχο 

κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  

ΠΟΣΟ (σε 
Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛIΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  321.824,88 50,00% 2,93% 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  321.824,88 50,00% 5,20% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  305.733,64 50,00% 5,20% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  16.091,24 50,00% 5,20% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι περιοχές NATURA λόγω της αξιόλογης χλωρίδας και πανίδας που διαθέτουν, θα µπορούσαν µε 

την κατάλληλη προβολή και ανάδειξη, να προσελκύσουν ειδικό τουρισµό. 

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης : 

� Συµβάλει  στην ανάδειξη της περιοχής 

� Αξιοποιεί την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά 

� Αναδεικνύει τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής και προσελκύει επισκέπτες.    

Έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος 3 του προγράµµατος που αφορά στην «Προστασία – ανάδειξη φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς», ενώ η αύξηση 

της επισκεψιµότητας θα συµβάλει στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο (4.2)  στην αύξηση των 

εισοδηµάτων τους και την επίτευξη του στόχου 1 ενίσχυση της απασχόλησης. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης είναι 3,54% του µέτρου. Σε συνδυασµό µε τις άλλες 

παρεµφερείς  δράσεις (323.2), (313.2), (313.4) κλπ, τα αποτελέσµατα θα είναι ορατά και σηµαντικά για την 

περιοχή παρέµβασης. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης δράσης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή παρέµβασης. 

Με προτεραιότητα η δράση θα εφαρµοστεί σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας και στις ανωτέρω περιοχές 

NATURA 2000, όρος Βούρινο (Μεσιανό νερό), τα Πιέρια όρη, το όρος Τίταρο και το όρος Βέρµιο. 

Η ύπαρξη περιοχών NATURA αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για την περιοχή και συµβάλλει στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων, κατοίκων και επισκεπτών.   

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης κρίνεται σηµαντική διότι: 
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 Προστατεύεται το περιβάλλον 

 Αναδεικνύονται τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής. 

Παράλληλα, υπάρχει σύνδεση µε τον Στόχο 3 του προγράµµατος που αφορά στην «Προστασία – ανάδειξη 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΟΤΑ,  τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς  τοπικής αυτοδιοίκησης  καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των δράσεων που αφορούν στην ενθάρρυνση των 

τουριστικών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη των χωριών καθώς επίσης και των δράσεων για τις βασικές 

υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό.  

Η υλοποίηση της δράσης συµπληρώνει και ενισχύει όλες τις παραπάνω δράσεις. Αποτελεί συνέχεια και 

αποτέλεσµα όλων των προσπαθειών για την συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, την ενίσχυση του 

τοπικού εισοδήµατος και την αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής. 

Οι περιοχές NATURA µε τον πλούσιο φυσικό τους πλούτο µπορούν να αναβαθµιστούν και να αποτελέσουν 

πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες.  Στα πλαίσια των σχεδίων θα επιδιωχθεί η καταγραφή, δικτύωση και 

προβολή του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η καινοτοµία της συγκεκριµένης δράσης έγκειται στο γεγονός της προβολής και δικτύωσης περιοχών µε 

φυσική οµορφιά και περιοχών NATURA µε την σήµανση µονοπατιών και την διαµόρφωση θέσεων θέας. Η 

βελτίωση και σήµανση µονοπατιών καθιστά αναγνωρίσιµες τις περιοχές και η διαµόρφωση θέσεων θέας 

προβάλλει τα αξιοθέατα της περιοχής σε σχέση µε άλλες περιοχές. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση των περιοχών εκδηλώθηκε 

ενδιαφέρον από µέρους των ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης κατά τη διάρκεια των 

ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν καθώς και από την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης.  

7 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
5 
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Πλήθος παρεµβάσεων µε την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 5 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 6 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων - η 

δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 
5 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  7η  τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων  5 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων  

(απένταξη 2 δηµόσιων έργων) 
3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  9η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων  

και εκτίµηση  παρεµβάσεων από 4η προκήρυξη 
5 

 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L323-2α 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

∆ιατήρηση αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 

υπαίθρου: γεφύρια, βρύσες. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους. 

Στην συγκεκριµένη δράση περιλαµβάνεται η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική 

δραστηριότητα (όπως γεφύρια,  βρύσες). 

Επιπρόσθετα θα πρέπει: 

1. Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά 

2. Να υλοποιούνται σύµφωνα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρον στη διατήρηση 

της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος 

3. Να µην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισµάτων  

Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο 
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δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  55.279,59 8,59% 0,50% 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ  55.279,59 8,59% 0,89% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 52.515,61 8,59% 0,89% 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2.763,98 8,59% 0,89% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δράση αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής 

παρέµβασης, όσον αφορά τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, οι οποίοι θα αποτελέσουν 

στοιχεία έλξης ειδικών οµάδων τουριστών και κατοίκων των αστικών κέντρων.  

Το σύνολο των ενισχυόµενων παρεµβάσεων έχει σαν στόχο να συµβάλει στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στη 

διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωµίας του κάθε οικισµού και των φυσικών πόρων 

καθώς και στην αύξηση της επισκεψιµότητας των οικισµών και κατ’ επέκταση στην οικονοµική 

ανάπτυξη αυτών.  

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης κρίνεται απαραίτητη διότι : 

� Βελτιώνει την  αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της περιοχής. 

� Συσχετίζεται µε την αναβίωση και την προβολή αγροτικών δραστηριοτήτων και της  πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. 

� Συµβάλει στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος 

� Αξιοποιεί την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά 

� Αναδεικνύει τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.    

Αν και η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης είναι χαµηλή 1,14%, η σπουδαιότητά 
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της κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή, διότι έτσι αναδεικνύεται η πλούσια κληρονοµιά και η πολιτιστική 

ταυτότητα ενός τόπου. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δράση εφαρµόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης και αποσκοπεί στην ανάδειξη όλων 

των στοιχείων που παραδίδονται από γενιά σε γενιά και αποτελούν συστατικά θεµέλια της τοπικής 

παράδοσης και κουλτούρας.  

Οι παρεµβάσεις συνδέονται µε τον Στόχο 3 και 4 του προγράµµατος που είναι αντίστοιχα η 

«Προστασία – ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής 

και πολιτιστικής κληρονοµιάς» και η « Βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης 

κοινωνικών – αθλητικών – πολιτιστικών υποδοµών και ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας των 

κατοίκων της υπαίθρου». 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΟΤΑ,  τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς  τοπικής αυτοδιοίκησης  καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των δράσεων που αφορούν στην 

ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων, στην ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών καθώς 

επίσης και των δράσεων για τις βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό.  

Η υλοποίηση της δράσης συµπληρώνει και ενισχύει όλες τις παραπάνω δράσεις. Αποτελεί συνέχεια 

και αποτέλεσµα όλων των προσπαθειών για την συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, την 

ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος και την αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Για τη διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς  των περιοχών 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από µέρους των ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης 

κατά τη διάρκεια των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν. 

4 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 
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Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  4η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  5η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων

– η δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 
3 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων  2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την 9η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 2 
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∆ΡΑΣΗ  L 323-4 

ΤΙΤΛΟΣ 

Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές – εκθετήρια 

που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική  κληρονοµιά.   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει  την 

εφαρµογή του  Άξονα 4 του ΠΑΑ και αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες. Στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Οι παρεµβάσεις είναι συνολικού ανώτατου κόστους έως 300.000,00 €.   

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους. 

Η δράση αφορά την ενίσχυση αξιόλογων κτισµάτων παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και τη 

µετατροπή τους σε  µουσεία, συλλογές, εκθετήρια κλπ.  

Ο επισκέψιµος χαρακτήρας θα δίνει την δυνατότητα για επαφή του κοινού µε την αγροτική και λαογραφική 

παράδοση αφού στον εσωτερικό χώρο θα παρουσιάζονται εκθέµατα τοπικής αγροτικής - πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της κάθε περιοχής, όπως  παραδοσιακές ενδυµασίες, κεντήµατα, υφαντά, εργαλεία που 

χρησιµοποιούνταν παλαιότερα σε αγροτικές εργασίες, παραδοσιακά µουσικά όργανα, γραπτά ιστορικά ή 

πολιτιστικά ντοκουµέντα κλπ).  

Πολλά αντικείµενα αγροτικής και κοινωνικής δραστηριότητας του παρελθόντος φυλάγονται µε 

ευλάβεια από πολιτιστικά ευαισθητοποιηµένους πολίτες σε προσωπικούς χώρους. Ωστόσο οι 

χώροι αυτοί αφενός δεν διαθέτουν τις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης και αφετέρου δεν 

αναδεικνύουν  την αξία των αντικειµένων.  

Η δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει έσοδα στο 

δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  266.524,00 41,41% 2,43% 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ  266.524,00 41,41% 4,31% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  253.197,80 41,41% 4,31% 
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ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  13.326,20 41,41% 4,31% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 

 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δράση αποσκοπεί στην βελτίωση και µετατροπή κτιρίων σε µουσεία  – συλλογές – εκθετήρια 

για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής παρέµβασης.  

Το σύνολο των ενισχυόµενων παρεµβάσεων µπορεί να καλύψει τις ανάγκες παρόµοιων 

επενδυτικών δράσεων σε ∆ήµους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον και έχουν 

δυνατότητες να εξελιχθούν σε τουριστικό προορισµό. Με τη δηµιουργία τους ενισχύονται οι 

πολιτιστικές παρεµβάσεις σε περιοχές µε  αξιόλογη αγροτική και πολιτιστική κληρονοµιά. 

Οι εκτιµήσεις αυτές είναι σε συνάφεια µε τη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των τοπικών 

φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων της περιοχής παρέµβασης, µε στόχο τη βελτίωση 

του επιπέδου της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. 

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης κρίνεται σηµαντική διότι: 

� Συσχετίζεται µε την αναβίωση και την προβολή αγροτικών δραστηριοτήτων. 

� Συµβάλει  στην ανάδειξη της περιοχής 

� Αξιοποιεί την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά 

� Αναδεικνύει τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.    

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της συγκεκριµένης δράσης είναι 2,46%  του µέτρου. Η σπουδαιότητά 

της κρίνεται υψηλή, διότι έτσι αναδεικνύεται η πλούσια κληρονοµιά και η πολιτιστική ταυτότητα 

ενός τόπου. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ 

S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η δράση εφαρµόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης και αποσκοπεί στην ανάδειξη όλων 

των στοιχείων που παραδίδονται από γενιά σε γενιά και αποτελούν συστατικά θεµέλια της 



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  147/166 

τοπικής παράδοσης και κουλτούρας.  

Σε αρκετά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα υπάρχουν αξιόλογα κτίρια τα οποία µε µικρές επεµβάσεις 

µπορούν να αποκτήσουν κοινωφελή χρήση και επισκέψιµο χαρακτήρα. Οι επεµβάσεις θα 

πραγµατοποιηθούν µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

περιοχής. Από την µια θα συντηρηθούν και από την άλλη µε την παρουσίαση των εκθεµάτων θα 

µαρτυρούν την ιστορία και τον πολιτισµό της περιοχής. 

Έτσι, µε υλοποίηση της συγκεκριµένης επιδιώκεται: 

� Η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής της περιοχής. 

� Η συµβολή στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµίας. 

� Η  συµβολή στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών 

Οι παρεµβάσεις συνδέονται µε τον Στόχο 3 και 4 του προγράµµατος που είναι αντίστοιχα η «Προστασία – 

ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς» και η «Βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών – αθλητικών – 

πολιτιστικών υποδοµών και ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου». 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΟΤΑ,  τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριµένη δράση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των δράσεων που αφορούν στην 

ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων, στην ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

καθώς επίσης και των δράσεων για τις βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό 

πληθυσµό.  

Η υλοποίηση της δράσης συµπληρώνει και ενισχύει όλες τις παραπάνω δράσεις. Αποτελεί 

συνέχεια και αποτέλεσµα όλων των προσπαθειών για την συγκράτηση του πληθυσµού στην 

ύπαιθρο, την ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος και την αύξηση της επισκεψιµότητας της 

περιοχής. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η καινοτοµία της συγκεκριµένης δράσης έγκειται στο γεγονός της προβολής και δικτύωσης 

κτισµάτων µε µεγάλη ιστορική, πολιτιστική αλλά και αισθητική αξία προκείµενου όλα µαζί να 

αποτελέσουν ένα οµοιογενές σύνολο µνηµειακού χαρακτήρα και υψηλής αρχιτεκτονικής στάθµης 

που θα προσελκύσει τον επισκέπτη και θα τον µεταφέρει σε µια εξωπραγµατική διάσταση της 



[TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.doc] ΑΝΚΟ Σελ  148/166 

οποίας την ύπαρξη µόνο µελετώντας ιστορικά κείµενα θα µπορούσε να φανταστεί. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
Αποτέλεσµα 

διαβούλευσης 

Για τη διατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς των περιοχών 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από µέρους των ΟΤΑ της περιοχής παρέµβασης κατά 

τη διάρκεια των ηµερίδων που πραγµατοποιήθηκαν. 

4 

 

∆είκτης εκροών Στόχος 2015 

Πλήθος παρεµβάσεων 1 

Πλήθος παρεµβάσεων µετά την 2η προκήρυξη του προγράµµατος και την  3η 

τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  4η τροποποίηση των  

χρηµατοδοτικών πινάκων 
1 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  5η τροποποίηση των  

χρηµατοδοτικών πινάκων 
2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  6η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων 
– η δράση δεν θα προκηρυχθεί στην 3η προκήρυξη 

2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  7η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων  2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  8η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 
πινάκων 

2 

Πλήθος παρεµβάσεων µε την  9η τροποποίηση των χρηµατοδοτικών 
πινάκων 

2 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΜΕΤΡΟΥ 421  

«∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
2007-2013 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 

ΑΞΟΝΑΣ  4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΕΤΡΟ 
ΟΤ∆ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2009-2015 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υποµέτρο 421α Συνολικό αρχικό ποσό :25.000,00€ 

Υποµέτρο 421β Συνολικό αρχικό ποσό : 99.000,00€ 

Σύνολο µέτρου 421: 124.000,00€ 

Στο µέτρο µετά τις ενέργειες διαβούλευσης µε λοιπές ΟΤ∆ η ΑΝΚΟ συµµετέχει τελικά σε 2 

σχέδια ως ακολούθως µετά τις σχετικές εγκρίσεις  ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ : 

Υποµέτρο 421α  

421 α1   «Ελλήνων γεύσεις εκλεκτές»  

Το διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας µε τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» 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. Εργαλείο ανάδειξης της 
ελληνικής διατροφής γενικότερα και της γαστρονοµικής κουλτούρας κάθε τόπου ειδικότερα 
είναι το ∆ίκτυο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», που θα συστήσουν οι ΟΤΑ και οι παραγωγικοί 
φορείς της Ελλάδος. Το ∆ίκτυο θα δηµιουργηθεί και θα υποστηριχθεί από το Σχέδιο και θα 
έχει βιώσιµη προοπτική, ευρεία απήχηση και εθνικό χαρακτήρα, εκπροσωπώντας όλες τις 
περιοχές της Ελλάδας µε αναγνωρισµένα, φηµισµένα, χαρακτηριστικά και ποιοτικά 
προϊόντα. 
 
Στο σχέδιο συµµετέχουν 19 Αναπτυξιακές εταιρείας και το συνολικό κόστος του σχεδίου 
ανέρχεται στα 321.000,00€ 
 
Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι οι εξής:  
• Ανάδειξη και προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων µε προϊόντα που διαθέτουν 

ποιότητα, φήµη και άµεση σύνδεση µε την περιοχή παραγωγής. 

• ∆ηµιουργία ∆ικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», µε ενσωµάτωση ενός τουλάχιστον 

χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το 
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δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της χώρας. 

• Σχεδιασµός δράσεων άµεσης εφαρµογής, που θα υλοποιούνται και θα 

χρηµατοδοτούνται από το ∆ιατοπικό Σχέδιο συνεργασίας και δράσεων επόµενης 

φάσης, που µπορεί να υλοποιήσει το ∆ίκτυο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές».  

Η ΑΝΚΟ συµµετέχει στο σχέδιο µε το ποσό των  20.000,00€ 

 

Υπόλοιπο διαθέσιµο ποσό  στη δράση 421α ∆ιατοπική συνεργασία :5.000,00                

 

Υποµέτρο 421β 

421 β1  «Γαστρονοµικές περιπλανήσεις και ο πολιτισµός των γεύσεων»  

Το σχήµα συνεργασίας για τις: «Γαστρονοµικές Περιπλανήσεις και τον Πολιτισµό των Γεύσεων»,  

αφορά µια διακρατική συνεργασία µεταξύ 16 Οµάδων Τοπικής ∆ράσης από 3 χώρες, µε βασική 

επιδίωξη την ανάπτυξη τοπικών, ενδοπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων συλλογικού 

ενδιαφέροντος, για την επίτευξη συνεργιών και τη δηµιουργία ολοκληρωµένων παρεµβάσεων στον 

τοµέα του γαστρονοµικού πολιτισµού.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του σχεδίου ανέρχεται σε 582.800,00€  

Το σχέδιο περιλαµβάνει: 

∆ράση 1: ∆ιαδροµές Γεύσεων και Πολιτισµού 

∆ιαδροµές που περιλαµβάνουν τα σηµαντικότερα σηµεία γαστρονοµικού και οινολογικού 

ενδιαφέροντος, τα οποία θα έχουν επιλεγεί βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών και ποιοτικών 

κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται η συνολική ποιότητα της ενέργειας και τα σηµεία να λειτουργούν 

ως πρεσβευτές της περιοχής παρέµβασης.  

∆ράση 2: Γαστρονοµικοί χάρτες, οδηγοί και τηλεοπτικά σποτ  

Οι χάρτες θα απεικονίζουν τις γαστρονοµικές διαδροµές της ∆ράσης 1 και πλήθος πρακτικών 

πληροφοριών για τους σχετικούς επισκέψιµους χώρους. Τα τηλεοπτικά σποτ (διάρκειας 7-10’) θα 

καλύπτουν σειρά θεµατικών ενοτήτων, όπως γαστρονοµικός πολιτισµός, οινικές δραστηριότητες, 

οπτικοποίηση των προτάσεων της δράσης 1.  

∆ράση 3: Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση 

Ενηµέρωση ιστοσελίδων των ΟΤ∆, διάθεση των παραδοτέων δικτύου στο κοινό, ραδιοφωνικές και 

τηλεοπτικές συνεντεύξεις, διοργάνωση ή συµµετοχή σε ενηµερωτικές συναντήσεις, συνέδρια και 

ηµερίδες και συµµετοχή σε εκδηλώσεις δηµοσίου διαλόγου ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και 

διοργάνωση τοπικών τεχνικών συσκέψεων και συναντήσεων.  

∆ράση 4: Εκπαιδευτικό πακέτο και δράσεις  

Στοχευµένες δράσεις για παιδιά 1οβάθµιας εκπαίδευσης που θα αφορούν την τοπική γαστρονοµία, 

βιωµατικές εκπαιδευτικές δράσεις, τοπικά προϊόντα και µεθόδους παραγωγής κ. ά. Η δράση θα 

υλοποιηθεί σε 2 φάσεις: α) τοπικά σε σχολεία δηµοτικού και β) διακρατικά µε συµµετοχή σε 

διακρατικό γεγονός. 1η φάση: δηµιουργία θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικού φακέλου και 

πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, επισκέψεων, συναντήσεων. Ο εκπαιδευτικός 

φάκελος δοµείται σε 3 ενότητες:  α) ενηµερωτικό υλικό – ιστορία, γύρω από το περιβάλλον, τα 

τοπικά προϊόντα, το γαστρονοµικό πολιτισµό και την οργάνωση ζωής στην περιοχή παρέµβασης, β) 
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υλικό κατανόησης, κουίζ, τεστ, εφαρµογές για την εµπέδωσης του υλικού της 1ης ενότητας, γ) 

δηµιουργικό υλικό και παιχνίδια αφοµοίωσης, δηµιουργικές δράσεις.  2η φάση: διακρατικό γεγονός 

και συνάντηση παρουσίασης αποτελεσµάτων δράσης 4.  

∆ράση 5: Συνέδριο µε θέµα «Γαστρονοµικός Πολιτισµός και Τουρισµός» 

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες και χρόνος διεξαγωγής: 2014,2015  

Παράλληλες εκδηλώσεις: έκθεση προϊόντων και αποτελεσµάτων σχεδίου, networking, στρογγυλά 

τραπέζια, συσκέψεις, γαστρονοµικές εκδηλώσεις κ.ά.  

∆ράση 6: Ιστοσελίδα δικτύου    

Ενσωµάτωση και επέκταση της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας δικτύου από την προηγούµενη περίοδο 

συνεργασίας. Υλικό: οινογαστρονοµικές  διαδροµές, επισκέψιµοι χώροι, παραδοτέα δράσεων, λοιπό 

ψηφιοποιηµένο υλικό θεµατολογίας δικτύου κ.ά. Πρόταση: περαιτέρω χρήση και ανάπτυξη του 

δικτύου intranet.  

∆ράση 7: Εξειδικευµένες εκθέσεις 

∆ιοργάνωση και συµµετοχή σε 1-2 προωθητικά γεγονότα, εκθέσεις θεµατολογίας γαστρονοµίας και 

τουρισµού. Το πρώτο γεγονός θα αφορά συµµετοχή σε έκθεση τουρισµού (πιθανότατα του 

Βερολίνου).  

∆ράση 8: Επισκέψεις δηµοσιογράφων  

∆ιοργάνωση 2 επισκέψεων ανά περιοχή παρέµβασης εξειδικευµένων δηµοσιογράφων µε περιήγηση 

γαστρονοµικού ενδιαφέροντος. Οι επισκέψεις µπορεί να διοργανωθούν από κοινού µεταξύ ΟΤ∆ ανά 

«περιφερειακές ενότητες», θα συνοδεύονται από αντίστοιχο δηµοσίευµα και αφιέρωµα σε 

εξειδικευµένα θεµατικά ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικά) 

∆ράση 9: Συντονισµός 

∆απάνες µετάφρασης, διερµηνείας, υποδοχής και φιλοξενίας, έξοδα µετακίνησης και διαµονής και 

αµοιβές εκτός έδρας και συντονιστικών ενεργειών.  

Η ΑΝΚΟ συµµετείχε αρχικά στο σχέδιο µε το ποσό των 40.000,00€ 

 

Κατά την 19η συνεδρίαση της Ε∆Π στις 1-7-14, αποφασίστηκε η  αύξηση προϋπολογισµού του 

διακρατικού σχεδίου κατά 8.000,00 €, λόγω της συµµετοχής του δικτύου MEDEAT στην έκθεση 

PHILOXENIA. Πρόκειται για την µεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ελλάδα µε ιστορία 30 ετών και 

πολύ µεγάλη επισκεψιµότητα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.  

 

Το πρόσθετο ποσό των 8.000,00 € θα αντιστοιχηθεί στην ∆ράση 7 του Προγράµµατος (Συµµετοχή 

σε εξειδικευµένες εκθέσεις εναλλακτικού τουρισµού) µε αποτέλεσµα ο προϋπολογισµός της 

συγκεκριµένης δράσης, να φτάσει στο ποσό των 13.000,00 €.  

Η αύξηση έγινε από το υπόλοιπο διαθέσιµο ποσό της δράσης 421 Β «∆ιακρατική συνεργασία», 

(συνολικού ύψους 99.000,00€) καθόσον δεν υλοποιείται άλλο πρόγραµµα στη δράση  πλην του 

σχεδίου «Γαστρονοµικές περιπλανήσεις και πολιτισµός των γεύσεων».  

Κατά την 22η Συνεδρίαση της Ε∆Π στις 3/11/2014, αποφασίστηκε, η αύξηση του 

προϋπολογισµού κατά 2.000,00€ για την κάλυψη του συνόλου των δαπανών συµµετοχής του 
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δικτύου MEDEAT στην έκθεση PHILOXENIA. Κατά συνέπεια η δράση 7 ανέρχεται πλέον στα 

15.000,00€ 

Με την νέα αύξηση, το ποσό του διακρατικού ανέρχεται πλέον  στο ποσό των 

50.000,00€.  

Η αύξηση θα γίνει από το υπόλοιπο διαθέσιµο ποσό της δράσης 421 Β «∆ιακρατική συνεργασία», 

καθόσον δεν υλοποιείται άλλο πρόγραµµα στη δράση. Το υπόλοιπο διαθέσιµο πλέον ποσό 

ανέρχεται στα 49.000,00€. 

Η Ε∆Π στην 26η συνεδρίασή 6-3-2015,  της αποφάσισε την αύξηση του διακρατικού σχεδίου µε 

τίτλο: «Γαστρονοµικές Περιπλανήσεις και Πολιτισµός των γεύσεων» κατά 5.000,00€ από τα 

ήδη διαθέσιµα ποσά της δράσης L421 β, και ενέκρινε ο συνολικός προϋπολογισµός του σχεδίου να 

ανέλθει στις 55.000,00€. 

Η αύξηση κατά 5.000,00 € του διακρατικού σχεδίου και η τροποποίηση του προϋπολογισµού του 

πραγµατοποιείται  αφενός λόγω της συµµετοχής του δικτύου MEDEAT στην έκθεση B-Travel στην 

Βαρκελώνη και αφετέρου λόγω των αναγκών που προκύπτουν για την υλοποίηση των δράσεων του 

έργου.  

Η διεθνής τουριστική έκθεση B-Travel αφορά µια από τις καλύτερες και ανερχόµενες εκθέσεις 

Τουρισµού Παγκοσµίως και περιλαµβάνει πολλά θεµατικά πεδία. Η φετινή της ιδιαιτερότητα είναι ότι 

περιλαµβάνει και µια στοχευµένη ενότητα γαστρονοµίας µε περίπτερα – κουζίνας προκειµένου να 

ενισχυθεί ο γαστρονοµικός τουρισµός. Η B-Travel 2015 θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη της 

Βαρκελώνης από τις 17 έως 19 Απριλίου. 

Το πρόσθετο ποσό των 5.000,00 € θα αντιστοιχηθεί στην ∆ράση 7 του Προγράµµατος (Συµµετοχή σε 

εξειδικευµένες εκθέσεις εναλλακτικού τουρισµού) µε αποτέλεσµα ο προϋπολογισµός της συγκεκριµένης 

δράσης, να φτάσει στο ποσό των 25.500,00€. Η αιτία της αύξησης του προϋπολογισµού στην 

συγκεκριµένη δράση, οφείλεται στο γεγονός ότι η ΑΝΚΟ θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα της ενοικίασης 

και κατασκευής του περιπτέρου στην έκθεση B-Travel εκ µέρους των ελληνικών ΟΤ∆ του δικτύου 

MEDEAT.  

Η αύξηση του ποσού του διακρατικού γίνεται από το υπόλοιπο διαθέσιµο ποσό της δράσης 421 Β 

«∆ιακρατική συνεργασία»,  καθόσον δεν υλοποιείται άλλο πρόγραµµα στη δράση. Με την ανωτέρω 

αύξηση το σχέδιο «Γαστρονοµικές περιπλανήσεις και πολιτισµός των γεύσεων» θα ανέλθει στο ποσό 

των 55.000,00€.  

Το υπόλοιπο διαθέσιµο ποσό της δράσης 421B ανέρχεται σήµερα στα 44.000,00€.  

Η αύξηση του προϋπολογισµού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία µε τη 

συντονίστρια του σχεδίου «Αναπτυξιακή Ηρακλείου» και θα ολοκληρωθεί µετά την έγκριση 

του Τεχνικού ∆ελτίου από το Υπουργείο και την έκδοση της απόφασης τροποποίησης του 

σχεδίου.  
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΟΝΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  124.000,00 1,01% 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  124.000,00 1,67% 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  117.800,00 1,67% 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  6.200,00 1,67% 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 

 
 
 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

∆είκτες   εκροών 4 

Μειώνεται ο δείκτης εκροών σε από 4 σε 2 καθόσον δεν υποβλήθηκαν µέχρι 31/12/2013 

προς ένταξη στην Υπηρεσία άλλα σχέδια πλην των 2 που υλοποιούνται. Η µεταφορά της 

πλεονάζουσας δηµόσιας δαπάνης θα αποφασιστεί σε επόµενη Ε∆Π LEADER.  

2 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΜΕΤΡΟΥ 431  

«Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην 

περιοχή» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
2007-2013 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 

ΑΞΟΝΑΣ  4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Νοµός Κοζάνης 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΕΤΡΟ 
Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) της ΑΝΚΟ  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2009-2015 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχος του µέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης της ΑΝΚΟ  που θα 

αναλάβει την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης LEADER στην περιοχή 

παρέµβασης, συµβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη µέσω της bottom-up διαδικασίας. 

Στα πλαίσια του µέτρου 431, επιδιώκεται η στήριξη των φορέων σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής 

στρατηγικής, οι οποίοι αφενός είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν αποτελεσµατικό επίπεδο λήψης αποφάσεων, 

αφετέρου ισχυρό υπηρεσιακό πυρήνα, ώστε να µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά και µακροπρόθεσµα στην 

αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής τους. 

Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση της εκ των κάτω προσέγγισης, θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ενέργειες 

πληροφόρησης, αλλά και σε ενέργειες διαβούλευσης µε τους φορείς της περιοχής και κυρίως µε τους εταίρους 

του επιπέδου λήψης αποφάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού, όσο και σε επίπεδο εφαρµογής. 

Επιπλέον, για την καλύτερη υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος, απαιτούνται υποστηρικτικές ενέργειες, όπως 

η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η αναβάθµιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού που εµπλέκεται στην 

εφαρµογή και διαχείριση.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Μέτρο περιλαµβάνει δύο υποµέτρα τα ακόλουθα : 

431α. ∆απάνες λειτουργίας της Ο.Τ.∆.: 

Περιλαµβάνονται ενέργειες και αντίστοιχες δαπάνες µε στόχο τη στήριξη της ΟΤ∆ ΑΝΚΟ προκειµένου να 

υλοποιηθεί η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. Ενδεικτικά, περιλαµβάνονται δαπάνες για τη στελέχωση, τις 

µετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα, τον εξοπλισµό και τη µηχανοργάνωση της Οµάδας. 

431 β. Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση:   

Περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: 

• ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέµβασης και την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. Οι 

ενέργειες αυτές αφορούν ενδεικτικά: τη διεξοδική πληροφόρηση των 

τοπικών φορέων  και  του  πληθυσµού  για  τους  στόχους,   τη  στρατηγική,   τις 

δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τα επιµέρους θεµατικά πεδία αυτού, τις διαδικασίες 

εφαρµογής κ.λπ., 

• διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής, 

• ενέργειες επιµόρφωσης ατόµων µε ηγετικό ρόλο (αφορά τα µέλη του 

Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και τους Συντονιστές του τοπικού προγράµµατος για 

θέµατα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφαρµογής προγράµµατος, διοίκησης κ.λπ.). 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΞΟΝΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 41 

ΣΥΝΟΛΟΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  1.133.000,00 9,23 10,29% 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  1.133.000,00 15,23 18,32% 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  1.076.350,00 15,23 18,32% 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  56.650,00 15,23 18,32% 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00 0,00% 

 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

 ∆είκτες   εκροών 1 

Πλήθος παρεµβάσεων (ΟΤ∆) 1 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΥΠΟΜΕΤΡOY  431α 

«∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆» 

 

Απαιτούµενες ενέργειες για την έναρξη του προγράµµατος/στελεχιακή δοµή 

   Στελέχωση : 

Η Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας ΑΝΚΟ µέσα από το οργανόγραµµα λειτουργίας της,  έχει 

δηµιουργήσει ειδικό τµήµα µε τίτλο «Τµήµα Ανάπτυξης της Υπαίθρου». 

Η χρησιµότητα αυτού του Τµήµατος είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του 

οργανογράµµατος της εταιρείας από τις  αρχές του 1998 προκειµένου η Εταιρεία να παίξει ρόλο 

στην στήριξη της Ανάπτυξης της Υπαίθρου στη ∆υτική Μακεδονία µε όσο το δυνατόν πιο 

συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο. 

Στόχος, η συνεχής ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση των κατοίκων της υπαίθρου (µε ηµερίδες, 

φυλλάδια, επιτόπια ενηµέρωση κ.λπ.) αλλά και η διαχείριση προγραµµάτων προς όφελός τους 

(π.χ. Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I, LEADER II, LEADER+, Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης 

(Τ.Σ.Α.) Νοµού Κοζάνης, Ελληνικό ∆ίκτυο LEADER , Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης 

Αγροτικού Χώρου Ο.Π.Α.Α.Χ  του ΕΠΑΥ & ΠΕΠ,  κ.λπ.). 

Το Τµήµα αυτό θα έχει υπό την ευθύνη του το νέο πρόγραµµα Άξονας 4:  «Εφαρµογή 

της προσέγγισης  LEADER». 

Για την παροχή τεχνικής στήριξης υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER +, 

συγκροτήθηκε στην ΑΝΚΟ  επιστηµονική οµάδα από προσωπικό που είχε σηµαντική εµπειρία 

παρακολούθησης και διαχείρισης Προγραµµάτων.  

 

Για την έναρξη λοιπόν του τοπικού προγράµµατος δεν θα απαιτηθεί καµία πρόσθετη ενέργεια 

καθόσον η ΟΤ∆ έχει επαρκή στελεχιακή δοµή και εξοπλισµό που την καθιστούν ικανή για την 

υλοποίηση του νέου  προγράµµατος.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται παρουσίαση ανά ειδικότητα του συγκεκριµένου στελεχιακού 

δυναµικού που θα χρησιµοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος και 

περιγραφή των αρµοδιοτήτων  του κάθε στελέχους.  

 

Η ΑΝΚΟ δεσµεύεται ότι θα τα χρησιµοποιήσει στη στελεχιακή δοµή της ΟΤ∆ από την έναρξη 

του προγράµµατος και θα απασχοληθούν άτοµα κατάλληλων ειδικοτήτων.  
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Ακολουθεί η παρουσίαση αρµοδιοτήτων του στελεχιακού δυναµικού :  

1. Συντονιστής  70% 

Έχει τη συνολική ευθύνη για τον συντονισµό υλοποίησης του Προγράµµατος και είναι το 

αρµόδιο πρόσωπο για τις επαφές µε τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες και την Ε∆Π LEADER.  

Έχει την ευθύνη της αλληλογραφίας και των εκθέσεων της Ο.Τ.∆., των πληρωµών των τελικών 

αποδεκτών, των ενεργειών προβολής, ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού, της 

δηµιουργίας ευνοϊκών συνθηκών και οµαλής ροής των εργασιών της Οµάδας Έργου. Αύξηση 

του ποσοστού από 50% σε 70% µε την µε α/α: 9/21-12-12 απόφαση της Ε∆Π LEADER, 

εφαρµογή από 1/1/13. 

2. Πολιτικός Μηχανικός 100% 

Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του φυσικού αντικειµένου των οικοδοµικών εργασιών, της 

σύνταξης των  πιστοποιήσεων και πληρωµών των τελικών αποδεκτών. 

Μέλος της τριµελούς επιτροπής ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής έργων. Συµµετέχει 

στην προετοιµασία των εκθέσεων της Ο.Τ.∆. των  µηνιαίων και τριµηνιαίων δελτίων. 

3. Γεωπόνος 50%  

Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων, των 

κανονισµών και της σύνταξης των πιστοποιήσεων και πληρωµών των τελικών αποδεκτών. 

Μέλος της τριµελούς επιτροπής ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής έργων. Παίρνει µέρος 

στις διαδικασίες ενηµέρωσης του τοπικού πληθυσµού και δηµοσιότητας. Συµµετέχει στην 

προετοιµασία των εκθέσεων της Ο.Τ.∆., των  µηνιαίων και τριµηνιαίων δελτίων. 

4. Οικονοµολόγος 50% 

Έχει την ευθύνη συσχετισµού των δαπανών, επαλήθευσης αυτών και γενικά της διαπίστωσης 

εφαρµογής των αναγκαίων διαδικασιών βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), κατά 

την υλοποίηση των έργων αρµοδιότητας της Ο.Τ.∆. Συντάσσει τις πιστοποιήσεις που αφορούν 

την ΟΤ∆, και συµµετέχει στην τριµελή επιτροπή ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής 

έργων. Συµµετέχει στην προετοιµασία των τριµηνιαίων δελτίων. Μερικής απασχόλησης καθώς 

το ύψος του προγράµµατος δεν επαρκεί για να καλύψει το συνολικό του κόστος το οποίο θα 

επιβαρύνει την ΑΝΚΟ.  

5. Οικονοµολόγος 50% 

Έχει την ευθύνη συσχετισµού των δαπανών, επαλήθευσης αυτών και γενικά της διαπίστωσης 

εφαρµογής των αναγκαίων διαδικασιών βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), κατά 

την υλοποίηση των έργων αρµοδιότητας της Ο.Τ.∆. Συντάσσει τις πιστοποιήσεις που αφορούν 
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την ΟΤ∆, και συµµετέχει στην τριµελή επιτροπή ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής 

έργων. Συµµετέχει στην προετοιµασία των τριµηνιαίων δελτίων. Μερικής απασχόλησης καθώς 

το ύψος του προγράµµατος δεν επαρκεί για να καλύψει το συνολικό του κόστος το οποίο θα 

επιβαρύνει την ΑΝΚΟ.  

6. Λογιστής    50% 

Εκτελεί υποστηρικτική λειτουργία της Ο.Τ.∆. στα ζητήµατα της αρµοδιότητάς του π.χ. 

µισθοδοσίες, γενικά έξοδα λειτουργίας κ.λπ. Μεριµνά για την χωριστή λογιστική εγγραφή και 

παρακολούθηση των δαπανών που αφορούν στην λειτουργία της Ο.Τ.∆. στα πλαίσια παροχής 

των υπηρεσιών υποστήριξης, από πιθανές άλλες δραστηριότητες. Η δράση του είναι γενικά 

οριζόντια,  αλλά το ύψος του προγράµµατος δεν επαρκεί για να καλύψει το κόστος του το 

οποίο θα επιβαρύνει την ΑΝΚΟ. Συµµετοχή στην οµάδα µε ποσοστό 50% µε την µε α/α: 9/21-

12-12 απόφαση της Ε∆Π LEADER, εφαρµογή από 1-1-13. 

7. Γραµµατέας 100% 

Συνδράµει στο έργο της Οµάδας Έργου µε υπηρεσίες δακτυλογράφησης, υποστήριξης και 

διεκπεραίωσης. Συµµετοχή στην οµάδα µε ποσοστό 100% µε την µε α/α: 9/21-12-12 απόφαση 

της Ε∆Π LEADER, εφαρµογή από 1-1-13. 

8. Στέλεχος για την απασχόληση στο µέτρο  421 µε ποσοστό  20% 

Συντονισµός του διακρατικού σχεδίου. Με την µε α/α : 12/18-6-13 απόφαση της Ε∆Π 

αποφασίστηκε η κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας σε ποσοστό ίσο µε το 10%, ενώ µε την µε 

α/α: 15/27-12-13 αποφασίστηκε η κάλυψη των δαπανών σε ποσοστό ίσο µε το 20%. 

Εφαρµογή από 1/1/14. 

9. Νοµικός 

Μεριµνά για την αντιµετώπιση ζητηµάτων της Ο.Τ.∆. που έχουν σχέση µε συµβάσεις 

επενδυτών, τακτοποίηση διαφορών ή παρερµηνειών κ.λπ. Η δράση της είναι οριζόντια, αλλά 

δεν καλύπτεται το κόστος της από το µέτρο 431της ΑΝΚΟ. 

Στην οµάδα συµµετέχουν µε µερική απασχόληση ο Γενικός ∆/ντης και ο ∆/ντης προγραµµάτων 

στο επίπεδο παρακολούθησης, κατευθύνσεων και καθοδήγησης της ΟΤ∆,  αλλά δεν καλύπτεται 

το κόστος τους από το µέτρο 431 της ΑΝΚΟ. Επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι δαπάνες 

µετακίνησης όταν αποδεδειγµένα αφορούν στο πρόγραµµα. 

Συνολικές ΕΜΕ: 4,7 Οµάδα έργου + 0,2 στέλεχος στο διακρατικό σχέδιο 

Η παραπάνω δοµή υποστηρίζεται όποτε υπάρχει ανάγκη από το λοιπό προσωπικό της ΑΝΚΟ το οποίο θα 

επιβαρύνει την ΑΝΚΟ. 

Το εταιρικό σχήµα της ΑΝΚΟ  αποτελεί µια µακροχρόνια και σταθερή δοµή αναπτυξιακού 

σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων, η οποία τεκµηριώνεται από την ενεργό εµπλοκή του στα 
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διάφορα αναπτυξιακά ζητήµατα της περιοχής. 

Η εµπειρία από την υλοποίηση των τριών προηγούµενων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER καθώς 

και άλλων προγραµµάτων (ΟΠΑΑΧ) έχει διαµορφώσει και αναδείξει ένα ικανό και αποτελεσµατικό 

υπηρεσιακό πυρήνα που θα αναλάβει τη στήριξη των επενδυτικών προσπαθειών του τοπικού 

πληθυσµού µέσα από την προσέγγιση LEADER. 

Ενδεικτικά, οι αρµοδιότητες / υποχρεώσεις της ΟΤ∆ θα είναι οι ακόλουθες : 

• Πραγµατοποίηση, ενεργειών  ευρείας  ενηµέρωσης  και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού. 

• Πραγµατοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους 

εν δυνάµει δικαιούχους. 

• Αναπαραγωγή και διανοµή στους ενδιαφερόµενους δικαιούχους του απαραίτητου ενηµερωτικού και 

λοιπού υλικού για την υποβολή των προτάσεων τους. 

• Αξιολόγησης και  επιλογή   των   επενδύσεων   που   θα   ενισχυθούν   στα   πλαίσια   του   τοπικού 

προγράµµατος LEADER. 

• Ενηµέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασης τους. 

• Σύνταξη και υποβολή στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίµων των τεχνικών δελτίων του τοπικού προγράµµατος LEADER. 

• Υπογραφή επιµέρους συµβάσεων µε τους δικαιούχους του τοπικού προγράµµατος LEADER.   

• Παρακολούθηση της τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων καθώς και την πορεία υλοποίησης του 

φυσικού,    τεχνικού,    οικονοµικού    αντικειµένου    της    κάθε   πράξης    και    του χρονοδιαγράµµατος 

της. 

• Πραγµατοποίηση   της   πληρωµής   της   προβλεπόµενης   ενίσχυσης   προς  δικαιούχους αφού 

διενεργήσει όλους τους απαιτούµενους ελέγχους. 

• Παροχή τακτικής πληροφόρησης στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του  Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων και τον Οργανισµό Πληρωµών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο θεσµικό πλαίσιο 

του ΠΑΑ. 

• Εφαρµογή των διαδικασιών χρηµατοδοτήσεων - χρηµατορροών,  όπως αυτές  προβλέπονται στις 

σχετικές αποφάσεις. 

• Έλεγχος και παραλαβή των πράξεων του τοπικού προγράµµατος LEADER. 

• Μέριµνα για την εγκατάσταση και χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης και 

έγκαιρη εισαγωγή όλων των απαιτούµενων στοιχείων. 

• Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο και παροχή στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και σε κάθε άλλο αρµόδιο όργανο κάθε 

απαιτούµενου στοιχείου σχετικά µε την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος LEADER. 

• Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρµοδίων οργάνων. 

Οι  προσφερόµενες από τις Ο.Τ.∆.  προς τους δικαιούχους  υπηρεσίες στήριξης θα παρέχονται σε αυτούς 
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χωρίς καµία επιβάρυνση. 

Η λειτουργία της ΟΤ∆ βασίζεται στις παρακάτω Βασικές Αρχές : 

• ∆ιαφάνεια 

• Ισότιµη µεταχείριση των ενδιαφερόµενων 

• Συνδροµή σε κάθε πρόβληµα 

• ∆ιασφάλιση του δηµόσιου χρήµατος 

• ∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης 

• Αναζωογόνηση της υπαίθρου 

• Ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και πολιτών 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  1.074.000,00 94,79% 94,79% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  1.074.000,00 94,79% 94,79% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1.020.300,00 94,79% 94,79% 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 53.700,00 94,79% 94,79% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 
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Πίνακας προσωπικού  

 

 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΙ∆Α 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1 ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 

Γεωπόνος ΠΕ Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας 

Γενικός ∆/ντής Μερική 

απασχόληση 

χωρίς αµοιβή 

2 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Οικονοµολόγος ΠΕ Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας 

∆/ντής 

Προγραµµάτων 

Μερική 

απασχόληση 

χωρίς αµοιβή  

3 ΓΚΕΡΕΧΤΕ ΖΩΗ Οικονοµολόγος ΠΕ Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας 

Συντονίστρια Μερική 

απασχόληση 70% 

4 ΓΚΟΥΝΤΙΟ ΕΦΗ Πολιτικός 

Μηχανικός 

ΠΕ Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας 

Μέλος  

επιτροπής 

ελέγχου έργων 

Πλήρης 

απασχόληση 

100% 

5 ΜΙΜΙΚΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ 

Γεωπόνος ΠΕ Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας 

Μέλος επιτροπής 

ελέγχου έργων 

Μερική  

απασχόληση 50% 

6 ΡΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Οικονοµολόγος ΠΕ Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας 

Μέλος επιτροπής 

ελέγχου έργων 

Μερική 

απασχόληση 50% 

7 ΠΑΠΑΓΕΡΙ∆ΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΗ  

Οικονοµολόγος ΠΕ Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας 

Αναπληρωµατικό 

µέλος επιτροπής 

ελέγχου έργων 

Μερική 

απασχόληση 50% 

8 ΚΩΣΤΑΚΗ 

ΕΙΡΗΝΗ 

Γραµµατέας ∆Ε Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας 

Γραµµατειακή 

υποστήριξη 

Πλήρης 

απασχόληση  

100% 

9 ΠΛΙΑΤΣΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Λογιστής ΤΕ Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας  

Λογιστική 

υποστήριξη 

Μερική 

απασχόληση 50% 

10 ΦΑΡΜΑΚΗ 

ΠΟΛΥΝΑ 

Νοµικός ΠΕ Σύµβαση 

έργου 

Νοµική 

Υποστήριξη 

Μερική 

απασχόληση 

χωρίς αµοιβή 

 

 

 

Α/Α 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΙ∆Α 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1 ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Πολιτικός 

Μηχανικός 

ΠΕ Εξαρτηµένη 

σχέση 

εργασίας 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 

421 ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

∆εν συµµετέχει 

στην ΟΤ∆. 

Επιµερισµός στο 

πρόγραµµα  20% 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΥΠΟΜΕΤΡOY  431β 

«Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση» 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

α.  Ενέργειες πληροφόρησης: 

Η ΑΝΚΟ δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην ευαισθητοποίηση  και πληροφόρηση του τοπικού 

πληθυσµού για τους στόχους, τη στρατηγική και τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα 

LEADER σε συνδυασµό µε τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα, τα επιµέρους θεµατικά πεδία, τις διαδικασίες εφαρµογής και αξιολόγησης,  

ξεκίνησε ήδη από τη φάση του σχεδιασµού τις ενηµερωτικές διαδικασίες σε όλη τη 

γεωγραφική έκταση της περιοχής αναφοράς. 

Η “bottom up”  διαδικασία που εφαρµόζεται θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράµµατος έτσι ώστε να αποτελέσει σηµαντικό µηχανισµό ανατροφοδότησης, 

εµπλουτισµού και διορθωτικών παρεµβάσεων. 

Οι ενέργειες επιµερίζονται σε αυτές που έγιναν σε επίπεδο σχεδιασµού και σε αυτές που 

αφορούν στην εφαρµογή του σχεδίου.  

1. Ενέργειες από την ΟΤ∆ ΑΝΚΟ  σε επίπεδο σχεδιασµού του τοπικού προγράµµατος: 

Το διάστηµα αυτό αποτελεί την φάση προπαρασκευής για την προετοιµασία του 

προγράµµατος. 

Είναι στρατηγικής σηµασίας για την επίτευξη των στόχων του τοπικού προγράµµατος 

καθόσον την περίοδο αυτή ενεργοποιήθηκε το σύνολο των ενεργειών που ενδυναµώνουν 

την τοπική εταιρική σχέση και ενηµερώνουν τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες. Κατά τον 

τρόπο αυτό το τοπικό πρόγραµµα έγινε ρεαλιστικό, εφαρµόσιµο, αντιπροσωπευτικό και 

κυρίως αποτέλεσε προϊόν σχεδιασµού «από τη βάση προς τα πάνω». 

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν  χρονικά είναι :   

Σύσταση οµάδας έργου 

Η εµπειρία από την υλοποίηση των  Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER Ι,ΙΙ & LEADER+ 

καθώς και άλλων προγραµµάτων έχει διαµορφώσει και αναδείξει ένα ικανό και 

αποτελεσµατικό υπηρεσιακό πυρήνα που θα αναλάβει τη στήριξη των επενδυτικών 

προσπαθειών του τοπικού πληθυσµού µέσα από το νέο πρόγραµµα  προσέγγιση LEADER. 

Συγκρότηση σε σώµα της Ε∆Π 

Η λήψη των αποφάσεων για ζητήµατα της LEADER θα γίνεται από 7µελή Επιτροπή 

∆ιαχείρισης του Προγράµµατος LEADER όπως αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της ΑΝΚΟ στις 4/7/08  και στην οποία συµµετέχουν: 

α)  µε τρία (3) µέλη και ποσοστό 43% φορείς που, ανεξάρτητα από το νοµικό τους 
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καθεστώς, εξυπηρετούν συµφέροντα του ∆ηµοσίου όπως η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, 

η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, και η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Κοζάνης. 

β)   µε τέσσερα (4) µέλη και ποσοστό 57% φορείς που, ανεξάρτητα από το νοµικό τους 

καθεστώς, είναι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής και εκπρόσωποι της 

κοινωνίας των πολιτών  όπως ο Αναγκαστικός Συνεταιρισµός Κροκοπαραγών Κοζάνης,  η 

Ένωση  Νέων Αγροτικών, η Οικολογική Κίνηση και το  Επιµελητήριο Κοζάνης.  

Με την απόφαση αυτή µεταβιβάστηκαν στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος  LEADER 

οι αρµοδιότητες για την αποτελεσµατική, αυτόνοµη  και πολυσυµµετοχική υλοποίηση του 

προγράµµατος. 

Οι εκπρόσωποι των Φορέων του επιπέδου λήψης αποφάσεων ορίστηκαν µε αποφάσεις των 

αρµοδίων αποφασιστικών οργάνων τους.  

Ενηµέρωση του πληθυσµού για την έναρξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

� ∆ηµιουργία και έκδοση ενηµερωτικού υλικού 

� Έκδοση αφίσας 

� Καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο 

� ∆ελτία τύπου - συνεντεύξεις 

� Προετοιµασία του website και καταχώρηση πληροφοριακού υλικού και το σύνολο    των 

ενεργειών της διαβούλευσης στο διαδίκτυο  

Έκδοση συνοπτικού εντύπου κατάθεσης ιδέας - πρότασης 

Ο τοπικός πληθυσµός είχε τη δυνατότητα να καταθέσει τις προτάσεις και τις ιδέες του,   οι 

οποίες βοήθησαν στην σύνταξη του σχεδίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατατέθηκαν 86 

προτάσεις συνολικού ύψους 23.410.700,00€  

Οργάνωση θεµατικών  συναντήσεων  

� Τυροκόµοι και παραγωγοί τυροκοµικών προϊόντων 

� Ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες εστιατορίων 

� Ενώσεις,  Συν/σµοί και συλλογικοί φορείς 

Οργάνωση τοµεακών ενηµερωτικών συναντήσεων µε φορείς. 

� Τεχνικό Επιµελητήριο – Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας 

� Γεωτεχνικό επιµελητήριο – Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας 

� Οικονοµικό επιµελητήριο – Περιφερειακό Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας 

� Εµπορικό – Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Κοζάνης 

� Οικολογική κίνηση 

� Κέντρο προστασίας καταναλωτών 

Συναντήσεις µε επιστηµονικούς φορείς 

Πανεπιστήµιο 
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Ηµερίδες - διαβούλευση 

Σε κάθε δηµοτικό διαµέρισµα της περιοχής παρέµβασης. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 12 

ηµερίδες 

Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 - ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

2. ∆ηµοσιοποίηση - ευαισθητοποίηση & προβολή µετά την έγκριση του 

προγράµµατος και κατά τη διάρκεια εφαρµογής του 

Η διαδικασία δηµοσιοποίησης και προβολής του προγράµµατος είναι  πολύ σηµαντική και 

απαραίτητο στοιχείο στην προσπάθεια αύξησης των αναµενόµενων αποτελεσµάτων αλλά και 

την προβολή του προγράµµατος και της περιοχής γενικότερα. 

Για το σκοπό αυτό θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος : 

� Εκδόσεις πληροφοριακών -  διαφηµιστικών  εντύπων 

� Παραγωγή σποτ 

� ∆ιαφηµίσεις σε ΜΜΕ 

� Ηµερίδες. 

� Συµµετοχή σε εκθέσεις 

β. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής – δηµοσιοποίηση προγράµµατος 

Η προβολή του προγράµµατος είναι  πολύ σηµαντική ώστε να γίνουν γνωστά τα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος αλλά και για την προβολή  της περιοχής γενικότερα. 

Για το σκοπό αυτό θα πραγµατοποιηθούν  κατά την ολοκλήρωσή του οι παρακάτω ενέργειες: 

� Ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων. 

� Λεύκωµα µε τα αποτελέσµατα του LEADER 

γ, Ενέργειες επιµόρφωσης ατόµων µε ηγετικό ρόλο 

Με σκοπό την αναβάθµιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού αλλά και την επιµόρφωση 

των Μελών του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων σε θέµατα αναπτυξιακού χαρακτήρα, 

εφαρµογής και διαχείρισης του τοπικού προγράµµατος  προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες: 

• Κατάρτιση των µελών του επιπέδου λήψης απόφασης σε θέµατα αναπτυξιακού χαρακτήρα, 

εφαρµογής του προγράµµατος, αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, παρακολούθησης και διοίκησης 

έργων 

• Σεµινάριο στα στελέχη της ΟΤ∆  σε θέµατα διοίκησης - διαχείρισης έργων 

• Σεµινάριο στα στελέχη της ΟΤ∆  σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων 
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ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

Στόχος του µέτρου είναι η στήριξη της υλοποίησης των παρεµβάσεων που θα ενταχθούν  µε την 

παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους φορείς που συγκροτούν την τοπική κοινωνία και 

εµπλέκονται στην υλοποίηση των παρεµβάσεων αυτών.  

Η πληροφόρηση και εµψύχωση των δικαιούχων και των λοιπών τοπικών φορέων που εµπλέκονται 

µε οποιοδήποτε τρόπο στην αναπτυξιακή διαδικασία καθώς και  η  διαδικασία δηµοσιοποίησης και 

προβολής του προγράµµατος είναι  πολύ σηµαντική και απαραίτητο στοιχείο στην προσπάθεια 

αύξησης των αναµενόµενων αποτελεσµάτων αλλά και την προβολή του προγράµµατος και της 

περιοχής γενικότερα. 

Για την καλύτερη υλοποίηση του προγράµµατος προβλέπονται οι ενέργειες αναβάθµιση των 

δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναµικού και των µελών της Ε∆Π  σε αντικείµενα που σχετίζονται µε 

την υλοποίηση της πρωτοβουλίας 

Ωφελούµενοι είναι τόσο οι αποδέκτες των ενισχύσεων όσο και τα στελέχη των ΟΤ∆ καθώς 

αναβαθµίζονται οι δεξιότητες τους στην εφαρµογή και διαχείριση των προγραµµάτων 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  
ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΕΤΡΟΥ 41 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  59.000,00 5,21% 5,21% 0,95% 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  59.000,00 5,21% 5,21% 0,95% 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  56.050,00 5,21% 5,21% 

0,95% 
ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  2.950,00 5,21% 5,21% 

0,95% 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Στόχος 2015 

 ∆είκτες   εκροών 29 

Σποτ 1 

Εκδόσεις 3 

Ηµερίδες 21 

Λεύκωµα  1 

Σεµινάρια  3 

 


