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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 

� Γενικά Στοιχεία του Φορέα  

� Η πλήρης επωνυµία : 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.1  

� Ο διακριτικός τίτλος : 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 

� Έδρα : 

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 - Σέρρες 

� Αρµόδιος για επαφές : 

Τριανταφύλλου Ελένη, Συντονίστρια της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε 

� Αριθµός τηλεφώνου :  

2321064402 - 2321064403 

� Αριθµός FAX :  

2321099639 

� Ε - mail :  

info@aneser.gr  

� Περιοχή Παρέµβασης  

� Νοµός ή Τµήµα Νοµού : 

Η περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος περιλαµβάνει τµήµα του Νοµού Σερρών   

� Συνολική Έκταση : 

1.752.200 στρ.  

� Πληθυσµός : 

69.572  

� Συνολικά Χρηµατοδοτικά Στοιχεία  

� Συνολικό Κόστος : 

11.096.708,65 

� ∆ηµόσια ∆απάνη : 

7.826.880,00 

� Κοινοτική Συµµετοχή : 

6.261.503,98 

� Εθνική Συµµετοχή : 

1.565.376,02 

� Ίδια Συµµετοχή : 

3.269.828,65 

 

 

                                                
1 Στις 31/12/2008 ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, η οποία αφορούσε την προσαρµογή της στο νέο 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Από τις 31/12/2008 η επωνυµία της εταιρείας είναι «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή 

Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ».     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

1.1  Παρουσίαση προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης 

Η προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει 63 ∆ηµοτικά διαµερίσµατα από 9 ∆ήµους 

καθώς και 6 Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα που ανήκουν σε 5  Κοινότητες. Η συνολική έκταση που καλύπτουν 

είναι 1.708,70 τετρ. χλµ. και ο συνολικός τους πληθυσµός, 69.220 κάτοικοι. Από τους οικισµούς αυτούς 

σύµφωνα µε την οδηγία 75/286/ΕΟΚ, 15 έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί, 30 ως µειονεκτικοί και οι 

υπόλοιποι  24 ως πεδινοί. Η περιοχή παρέµβασης που παρουσιάζεται, δεν διαφοροποιείται από αυτή του 

αρχικού σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος. Τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 1, που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 1 ‘’Περιοχή Παρέµβασης τοπικού προγράµµατος’’ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ/ 

∆ΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ/ΤΟΠΙΚΟ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(km2)  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(στοιχεία 2001 - 

πραγµατικός 

πληθυσµός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ      

(σύµφωνα µε την 

οδηγία 75/286) 

∆.∆. Αγίου Πνεύµατος 52,7 1.954 ΟΡΕΙΝΗ 

∆.∆. ∆αφνουδίου 27,3 1.182 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Εµµανουήλ Παππά 39,0 1.121 ΟΡΕΙΝΗ 

∆.∆. Μετάλλων 17,9 386 ΟΡΕΙΝΗ 

∆.∆. Νέου Σουλίου 18,3 2.539 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Πενταπόλεως 18,4 1.715 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Τούµπας 23,0 882 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆. Εµµανουήλ Παππά  

∆.∆. Χρυσού 15,5 2.010 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Αναγεννήσεως 13,5 990 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Άνω Καµήλας 7,4 746 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Βαµβακιάς 14,3 700 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Μητρουσίου 25,3 2.224 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Μονοκκλησιάς 8,7 398 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆. Κ. Μητρούση 

∆.∆. Προβατά 18,3 1.344 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Καλών ∆ένδρων 16,4 1.356 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Λευκώνος 24,3 2.136 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ∆. Λευκώνα  

∆.∆. Χριστού 15,5 405 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Νέας Ζίχνης 47,1 2.421 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Αγίου Χριστοφόρου 12,2 390 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Αγριανής 32,8 448 ΟΡΕΙΝΗ 

∆. Νέας Ζίχνης  

∆.∆. Αναστασίας 17,9 362 ΟΡΕΙΝΗ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ/ 

∆ΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ/ΤΟΠΙΚΟ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(km2)  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(στοιχεία 2001 - 

πραγµατικός 

πληθυσµός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ      

(σύµφωνα µε την 

οδηγία 75/286) 

∆.∆. Γαζώρου 18,5 1.666 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. ∆ήµητρας 12,5 490 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. ∆ραβήσκου 26,8 1.660 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Θολού 22,2 918 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Μαυρολόφου 10,2 652 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Μεσορράχης 12,5 420 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Μυρκίνου 8,9 370 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Μυρρίνης 9,8 318 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Νέας Πέτρας 15,7 389 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Σφελινού 27,2 448 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Ελαιώνος 103,1 375 ΟΡΕΙΝΗ 

∆.∆. Επταµύλων 5,4 517 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ∆. Σερρών  

∆.∆. Οινούσσας (τ. Χιονοχωρίου) 48,0 587 ΟΡΕΙΝΗ 

∆.∆. Σιδηροκάστρου 127,8 6.349 ΟΡΕΙΝΗ 

∆.∆. Βαµβακοφύτου 16,9 1.168 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Καµαρωτού 10,0 568 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Στρυµονοχωρίου 11,8 425 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Χαροπού 21,0 1.432 ΟΡΕΙΝΗ 

∆. Σιδηροκάστρου  

∆.∆. Χορτερού 9,2 656 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Αµµουδιάς 11,8 1.124 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Γεφυρουδίου 11,1 729 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Μελενικιτσίου 27,3 759 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Νέας Τυρολόης 8,1 614 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Παλαιοκάστρου 18,6 723 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆. Σκοτούσσης  

∆.∆. Σκοτούσσης 14,9 1.440 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Αγίας Ελένης 8,2 636 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Αδελφικού 8,9 526 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Βαµβακούσσης 8,4 368 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆. Σκουτάρεως  

∆.∆. Κάτω Καµήλας 13,0 1.430 ΠΕ∆ΙΝΗ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ / 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ/ 

∆ΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ/ΤΟΠΙΚΟ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(km2)  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(στοιχεία 2001 - 

πραγµατικός 

πληθυσµός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ      

(σύµφωνα µε την 

οδηγία 75/286) 

∆.∆. Κουβουκλίων 6,4 445 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Κουµαριάς 9,1 533 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Κωνσταντινάτου 4,5 414 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Πεπονιάς 11,4 551 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Σκουτάρεως 20,3 2.614 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Βαλτοτοπίου 28,1 1.138 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Μεσοκώµης 9,0 167 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Μονόβρυσης 8,6 604 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Νέου Σκοπού 12,6 2.529 ΠΕ∆ΙΝΗ 

∆.∆. Νεοχωρίου 10,7 1.201 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Παραλιµνίου 17,0 713 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆.∆. Πεθελινού 19,5 602 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

∆. Στρυµώνα  

∆.∆. Ψυχικού 16,6 1.101 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Κ.∆. Αχλαδοχωρίου 151,9 814 ΟΡΕΙΝΗ 
Κ. Αχλαδοχωρίου  

Κ.∆. Καπνοφύτου 35,1 394 ΟΡΕΙΝΗ 

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

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

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

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

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.708,7 69.220   

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  3.970,9 200.916   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  17.629,4 1.874.214   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  131.957,4 10.964.020   

Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποποτελέσµατα απογραφής πληθυσµού  2001 

Εντός της περιοχής παρέµβασης περιλαµβάνεται το δηµοτικό διαµέρισµα Σιδηροκάστρου, του 

∆ήµου Σιδηροκάστρου για το οποίο σηµειώνεται πως ο πραγµατικός πληθυσµός ανέρχεται σε 6.349 

κατοίκους και για το οποίο είναι επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων σε εκτός σχεδίου µόνον περιοχές.  

Για τις δράσεις L312-5, L313-1 , L313-4 , L321-3 περιοχή εφαρµογής αποτελεί το σύνολο της  

περιοχής παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος «LEADER Νέα προσέγγιση» καθώς και η πόλη των 

Σερρών η οποία έχει χαρακτηριστεί ως κοµβικό σηµείο µε την έννοια της παραγράφου 2.2 του τεύχους 
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προκήρυξης για την υποβολή σχεδίων τοπικού προγράµµατος στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρµογή της 

Προσέγγισης Leader», µε το υπ΄ αριθµ. 10491/18.7.2012 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. 

Η περιοχή παρέµβασης διαφοροποιείται  γεωγραφικά σε σχέση µε τις περιοχές υλοποίησης τοπικών 

προγραµµάτων  του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Π.Α.Α στο Νοµό Σερρών, ενώ δεν υπάρχουν περιοχές 

στο Νοµό που να έχουν προταθεί στο πλαίσιο του άξονα 4 του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013. 

1.2 Πληθυσµιακή Πυκνότητα  

Από τον πίνακα 1 ανωτέρω προκύπτει πως η πληθυσµιακή πυκνότητα στο σύνολο της περιοχή 

παρέµβασης είναι 40,51, ενώ για το Νοµό Σερρών είναι 50,60, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

106,18 και το Σύνολο της χώρας 83,09. Οι διαφορές αυτές µε τους δείκτες πληθυσµιακής πυκνότητας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, είναι σε ένα βαθµό αναµενόµενες λόγω της αγροτικής 

φυσιογνωµίας τόσο της περιοχής παρέµβασης όσο και του νοµού, παράλληλα  όµως οφείλονται και  στη 

συνεχή  πληθυσµιακή συρρίκνωση που έχουν υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες, µε συνακόλουθη την  

αποδυνάµωση των µικρών και µεσαίων οικισµών. 

1.3 Έκταση ∆ιοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

Το σύνολο της έκτασης της διοικητικής περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας είναι 17.629,4 km2, 

ενώ το σύνολο της έκτασης της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης  1.708,7 km2. Η προτεινόµενη 

περιοχή παρέµβασης αποτελεί ποσοστό 9,69% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και ποσοστό 43,03% της έκτασης του Νοµού Σερρών. 

1.4 Περιοχές Νatura  

Το δίκτυο Natura 2000 στην Περιοχή Παρέµβασης  απαρτίζεται από πέντε  (5) περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) και µία (1) η οποία  χαρακτηρίζεται ως  Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (SPA).Το σύνολο των περιοχών του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

«Natura 2000» που περιλαµβάνεται εντός της περιοχής παρέµβασης δίνεται στο παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 2 ‘’Περιοχές Natura εντός της Περιοχής Παρέµβασης’’ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ΣΤΡ.) 

GR1260001 SCI 
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΡΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, 

ΑΓΓΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ 
108.805 

GR1260004 SCI ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 4.459 

GR1260004 SCI 
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-

ΥΨΩΜΑ 
116.443 

GR1260005 SCI ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΙΛΟΣ 24.574 

GR1260007 SCI ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΛΑΪΛΙΑΣ-ΕΠΙΜΗΚΕΣ 68.353 

GR1260009 SPA ΚΟIΛΑ∆Α ΤIΜIΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ - ΜΕΝΟIΚIΟΝ 198.854 

Σύνολο έκτασης περιοχών ΝΑΤURA* 496.103 

Σύνολο έκτασης Περιοχής Παρέµβασης 1.752.200 

Ποσοστό στο Σύνολο της Περιοχής Παρέµβασης 28,31% 

Πηγή: Υπουργείο ΥΠΕΧΩ∆Ε 

*Oι περιοχές µε κωδικούς GR1260004 & GR1260009 επικαλύπτονται σε µία έκταση µεγέθους 25.385 στρ. 
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Οι περιοχές κωδικούς GR1260004 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-ΥΨΩΜΑ» & 

GR1260009 «ΚΟIΛΑ∆Α ΤIΜIΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ – ΜΕΝΟIΚIΟΝ»  παρουσιάζουν χωρική αλληλοεπικάλυψη σε µία 

έκταση µεγέθους 25.385 στρεµµάτων. Το σύνολο των περιοχών, αν δεν µετρηθούν διπλά οι αλληλοεπικαλύψεις, 

καταλαµβάνουν έκταση περίπου 496.103 στρέµµατα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28,31% του συνόλου της περιοχής 

Παρέµβασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1 Γενικοί Στόχοι  

Σύµφωνα µε την ανάλυση SWOT, η περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό αναπτυξιακό δυναµικό 
καθώς:  

� Κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση αποτελώντας την πύλη εισόδου προς τις ραγδαία 

αναπτυσσόµενες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευνοείται από 
έργα εθνικής εµβέλειας όπως οι κάθετοι άξονες προς την Εγνατία οδό. 

� ∆ιαθέτει αξιόλογους αλλά αναξιοποίητους αναπτυξιακούς πόρους (τοπικά προϊόντα, εξαιρετικό 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, παραδοσιακά επαγγέλµατα, σχετικά ικανοποιητικό ανθρώπινο 
δυναµικό). 

� ∆ιαθέτει πυρήνες ανάπτυξης στους οποίους παρατηρείται αξιοσηµείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον 

κυρίως από ιδιώτες επενδυτές τους οποίους σε σηµαντικό βαθµό κινητοποίησαν οι δύο 
προηγούµενες εφαρµογές της LEADER  (LEADER II και LEADER +).     

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, η ανάπτυξή της, θα 

πρέπει να στηριχθεί  στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων για την περαιτέρω 
ανάπτυξη ποιοτικού υπαίθριου και αγροτικού τουρισµού, στην ποιοτική αναβάθµιση και εµπορική 

εκµετάλλευση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, στην µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της στρατηγικής 

γεωγραφικής της θέσης, στην εισαγωγή τεχνογνωσίας και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού 
της. 

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, ο στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος για 

την περιοχή είναι:  
η αξιοποίηση και ανάπτυξη των φυσικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής, 

(Γεωγραφική θέση, φυσικό περιβάλλον) καθώς και των ανθρωπογενών 

αναξιοποίητων πόρων της περιοχής (τοπικά προϊόντα, δοµηµένο και 

πολιτιστικό περιβάλλον), µε όρους ποιότητας και αειφορίας 

Ο στρατηγικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί µε µία προσπάθεια αναδιάρθρωσης του τοπικού παραγωγικού 

και ανθρώπινου δυναµικού, που θα βασίζεται σε πιλοτικές κατά τόπους παρεµβάσεις, στη µεταφορά και 
διάδοση τεχνογνωσίας και στην ισχυρή τεχνική υποστήριξη, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην άρση της 

εσωστρέφειας της περιοχής, στην αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήµατος των κατοίκων της. Με 

βάση το πλαίσιο αυτό οι γενικοί στόχοι που τίθενται είναι :  
1. Ενδυνάµωση της τοπικής εταιρικής σχέσης, για την προώθηση πιλοτικών σχεδίων ανάπτυξης της 

περιοχής 

2. Περαιτέρω διαφοροποίηση και εµπλουτισµός των οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιοχής 
3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, µε την βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

4. Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, µε την ενσωµάτωση των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία 

5. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του τοπικού παραγωγικού συστήµατος της περιοχής 

 

2.2 Προτεινόµενη Στρατηγική  

Από την ανάλυση του παραγωγικού συστήµατος της περιοχής, φαίνεται σαφώς ότι η περιοχή 

παρέµβασης διαθέτει εξαιρετικούς προς εκµετάλλευση πόρους οι οποίοι όµως εξειδικεύονται χωρικά σε 
δυο γεωγραφικά τµήµατα.  

Το νοτιοδυτικό τµήµα της περιοχής παρέµβασης χαρακτηρίζεται από την παραγωγή παραδοσιακών 

προϊόντων µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, δυναµική εµπορική προοπτική αλλά µε χαµηλή ως τώρα 
διείσδυση στις αγορές. Τα σηµαντικότερα απ’ αυτά τα προϊόντα είναι τα είδη ζωικής προέλευσης (κρέας, 
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γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά), τα ελαιοκοµικά, τα αρωµατικά και καλλωπιστικά φυτά, φυτικά προϊόντα 
θερµοκηπίου, ορισµένες δυναµικές δενδροκαλλιέργειες όπως η κερασιά. Τα προϊόντα αυτά µε την 

κατάλληλη µεταποίηση-τυποποίηση µπορούν ν’ αποκτήσουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και 

σηµαντική προστιθέµενη αξία βρίσκοντας καλύτερη διέξοδο στην τοπική και ευρύτερη αγορά, 
αυξάνοντας το τοπικό εισόδηµα και την απασχόληση. 

Το βορειοανατολικό τµήµα της περιοχής παρέµβασης χαρακτηρίζεται από έντονη ορεινότητα και βασικό 

αναπτυξιακό του γνώρισµα είναι η πληθώρα αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και ανθρωπογενών πόρων 
µε ιδιαίτερη τουριστική προοπτική/ ενδιαφέρον. 

Οι φυσικοί, πολιτιστικοί και ανθρωπογενείς πόροι της ορεινής ζώνης της περιοχής παρέµβασης που 

προκαλούν και θα µπορούσαν να προκαλέσουν ακόµη µεγαλύτερη τουριστική κίνηση µελλοντικά είναι : 
� Τα πυκνά δασικά συµπλέγµατα και οι περιοχές φυσικού κάλους µε πολυάριθµα και σπάνια είδη 

χλωρίδας 

� Οι επιβλητικοί ορεινοί όγκοι του Όρβηλου, Λαϊλιά, Μενοικίου  
� Οι ζώνες εκµεταλλεύσιµων τουριστικά γεωθερµικών πεδίων Σιδηροκάστρου – Αγκίστρου 

� Αρχαιολογικοί χώροι µε αιχµή τον αρχαιολογικό χώρο της Ζίχνης 

� Πλούσιος µοναστηριακός πλούτος (Θρησκευτικές διαδροµές για τους λάτρεις του 
Θρησκευτικού τουρισµού) 

� Πολυάριθµες πολιτιστικές εκδηλώσεις έθιµα και τοπικές παραδόσεις 

� Ιστορικά µνηµεία και ιστορικοί τόποι µε αιχµή την µοναδική στον κόσµο οχυρωµατική γραµµή 
του Ρούπελ 

� Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα και παραδοσιακές συνταγές 

� Τοπικά προϊόντα µε δυνατότητα διοχέτευσης στο τουριστικό σύστηµα (αµπελοοινικά, ορεινά 
σφαγεία, φέτα, κασέρι, βούτυρο, µέλι, ελαιοκοµικά) 

Ωστόσο χαρακτηριστικό γνώρισµα του υφιστάµενου παραγωγικού συστήµατος, είναι η χαλαρή 

οικονοµική συνοχή µεταξύ των δύο γεωγραφικών ενοτήτων, γεγονός που µειώνει σηµαντικά τις 
συνέργιες και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα µπορούσαν να αποληφθούν.  

Παρά την προσπάθεια που ξεκίνησε στα πλαίσια της τρίτης προγραµµατικής περιόδου και των 

πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή, (ξενοδοχειακές µονάδες, µονάδες 
εστίασης, µονάδες µεταποίησης – τυποποίησης προϊόντων), παρατηρείται ακόµη σχετική αδυναµία 

αναγνώρισης και εκµετάλλευσης των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από την ύπαρξη διαφορετικών 

χαρακτηριστικών στις δύο ενότητες, έλλειψη συγκεκριµένου και σαφούς προσανατολισµού του 
παραγωγικού συστήµατος, απρογραµµάτιστη και αποσπασµατική δηµιουργία βασικών υποδοµών. Σαν 

αποτέλεσµα, παραµένουν αδρανείς ή ελάχιστα εκµεταλλεύσιµοι οι περισσότεροι από τους άϋλους πόρους 

του συστήµατος. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής προβλέπει την 

βέλτιστη διασύνδεση των προαναφερθέντων πόρων µέσω της διοχέτευσης τοπικών 

προϊόντων ποιότητας στο τουριστικό κύκλωµα το οποίο θα αποτελέσει το όχηµα στην 

προσπάθεια της βελτίωσης της αναγνωρισιµότητας και της τόνωσης της εξωστρέφειας 

ολόκληρου του τοπικού παραγωγικού συστήµατος. Ταυτόχρονα ένα πλέγµα πολιτιστικών 

δράσεων και διαδροµών προβλέπεται να επενδύσει τους τόπους, τα προϊόντα, και τις 

υπηρεσίες στην περιοχή παρέµβασης, σε µια προσπάθεια να γίνουν όλα αυτά ελκυστικότερα.  

 

2.3 Ειδικοί Στόχοι 

Η στρατηγική του προγράµµατος, όπως αναλύθηκε παραπάνω, συνοψίζεται σε µία λέξη: 
ανασυγκρότηση της περιοχής.  

Η επιτυχία της στρατηγικής αυτής θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω ειδικών στόχων του 

προγράµµατος: 
1. Εισαγωγή τεχνογνωσίας στην περιοχή 
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2. Ενίσχυση ανθρώπινου δυναµικού – τεχνική στήριξη – προώθηση – προβολή. 
3. Εισαγωγή νέων τρόπων ανάπτυξης εξειδικευµένων δραστηριοτήτων υπαίθριου τουρισµού 

4. Αύξηση της προσφοράς τοπικών προϊόντων ποιότητας 

5. Εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην παραγωγική διαδικασία 
6. Προστασία και αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

Λαµβάνοντας υπόψη και το επενδυτικό ενδιαφέρον, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της κοινωνικής 

διαβούλευσης (top down, bottom up διαδικασία) οι παραπάνω στόχοι αυτοί αναλύονται σε µία σειρά 
επιχειρησιακών στόχων, µε τους οποίους επιδιώκονται συγκεκριµένα ποσοτικά παραδοτέα του 

προγράµµατος: 

1. Οργάνωση της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης 
2. Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράµµατος – προβολή της περιοχής 

3. Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης 

4. ∆ράσεις διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας 
5. Ενίσχυση τουριστικής υποδοµής 

6. Βελτίωση τουρ. υπηρεσιών και σύνδεση µε την τοπική παράδοση και τον πολιτισµό 

7. Νέα Τουριστικά προϊόντα 
8. Αύξηση του δυναµικού και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τοµέα της  µεταποίησης και 

εµπορίας των τοπικών προϊόντων 

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

10. Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το σχέδιο τοπικού προγράµµατος διαρθρώνεται σε τρία Μέτρα: 

1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός µέτρου: 41 

2. ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός µέτρου: 421 
3. Λειτουργία της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή – 

Κωδικός µέτρου: 431  

Τα Μέτρα 41 και 431 του τοπικού προγράµµατος όπως αναµορφώνονται µετά την έγκριση του τοπικού 
προγράµµατος και την κατανοµή των πιστώσεων περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως. Παρατίθεται 

επίσης συνοπτική παρουσίαση της αναµόρφωσης του µέτρου 421.   

 

3.1  Μέτρο 41: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης  

Το Μέτρο 41 διαρθρώνεται σε 2 οµάδες υποµέτρων,: 

1. Ανταγωνιστικότητα – Κωδικός οµάδας υποµέτρου 411 

2. Ποιότητα ζωής / διαφοροποίηση- Κωδικός οµάδας υποµέτρου 413 
Η οµάδα υποµέτρων µε κωδικό 411 περιλαµβάνει 1 υποµέτρο και 2 δράσεις, ενώ η οµάδα υποµέτρου µε 

κωδικό 413 περιλαµβάνει 6 υποµέτρα και 27 δράσεις. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα υποµέτρα και οι δράσεις του Μέτρου41, ενώ ακολουθεί συγκριτικός πίνακας της ∆ηµόσιας 
∆απάνης και του ∆είκτη Εκροών ανά δράση του αρχικού και του αναµορφωµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Τοπικού Προγράµµατος .  

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

L123 / Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

Λογική της παρέµβασης  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διεξόδου στην αγορά.  

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

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

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

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

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

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

οπωροκηπευτικών, των ανθέων, των φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών, των σπόρων, και των δασοκοµικών 
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προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι 
περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του 

ΠΑΑ.   

Στα πλαίσια της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 έχουν υλοποιηθεί επενδυτικά σχέδια στον τοµέα αυτό τόσο στα 

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

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

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

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

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

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

σχετική εµπειρογνωµοσύνης.  

Στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται από το Υποµέτρο  

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

� Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράµµατος – προβολή της περιοχής 

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

τοπικών προϊόντων 

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

Χρηµατοδοτικά στοιχεία Υποµέτρου 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Υποµέτρου 
123 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 2.282.790,50 100% 23,45%   
∆ηµόσια ∆απάνη  1.141.395,25 50%   17,58% 
Ίδια συµµετοχή 1.141.395,25 50%      

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υποµέτρο 

Στα πλαίσια του παρόντος υποµέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

L123β Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων 

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγµατοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L123α : Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η προτεινόµενη δράση αφορά στη δηµιουργία ή εκσυγχρονισµό µικρού µεγέθους µεταποιητικών επιχειρήσεων 

προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της προστιθέµενης αξίας ορισµένων 

από τα τοπικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή (πατάτες, κεράσια, ρύζι, γάλα αγελαδινό και αιγοπρόβειο, 

µέλι) µέσω της µεταποίησης και τυποποίησης τους καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της υγιεινής και της 

ασφάλειας τους ειδικότερα από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Οι τοµείς στους οποίους µπορεί να 

πραγµατοποιηθούν επενδύσεις είναι αυτοί του κρέατος, του γάλακτος, των αυγών, των πουλερικών, των κουνελιών, 

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

ανθέων, των φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών, των σπόρων.   Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν 

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

του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   Επιπλέον για την υλοποίηση των ενεργειών της δράσης θα ληφθεί υπόψη η µελέτη - 

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

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

Σε ότι αφορά τη λειτουργία των επενδύσεων που θα ενισχυθούν, βασικό στοιχείο – προτεραιότητα θα αποτελέσει η 
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ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής. Η λογική αυτή της πολιτιστικής 

ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε επένδυση που θα υλοποιηθεί µέσω του προτεινόµενου προγράµµατος καθώς 

αποτελεί βασική παράµετρο της στρατηγικής του. Η ταυτοποίηση αυτή θα πραγµατοποιηθεί µέσα από την επιλογή 

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

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

κατόπιν σχετική εµπειρογνωµοσύνης.  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 1231 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 2.144.770,50 100,00% 22,03%   93,95%   
∆ηµόσια ∆απάνη  1.072.385,25 50,00%   16,51%   93,95% 
Ίδια συµµετοχή 1.072.385,25 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

απαιτούµενη προστιθέµενη αξία τονώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους και τις δυνατότητες 

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

κρέας πουλερικών, τα ανθέων.  

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

� Η ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας τυποποιηµένων ταυτοποιηµένων και ποιοτικά αναβαθµισµένων 

τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 

� Η διοχέτευση ποιοτικά αναβαθµισµένων – ταυτοποιηµένων τοπικών προϊόντων σε τουριστικές επιχειρήσεις 

της περιοχής 

� Ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής µε στοιχεία εντοπιότητας 

� Η αύξηση της αναγνωρισιµότητας και της εµπορικότητας των τοπικών προϊόντων  

� Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική και ανέρχεται σε 16,26% περίπου του Συνολικού 

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

προτεινόµενης στρατηγικής του τοπικού προγράµµατος.  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

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

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

υλοποίηση δράσεων στον τοµέα της µεταποίησης και της παραγωγής προϊόντων.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
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παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων  

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

∆ράση L321-1: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία κλπ) 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις δράσεις που αφορούν τα τοπικά προϊόντα και την τοπική παραγωγή έγκειται στο 

γεγονός της συµβολής όλων στην αύξηση της ποιότητας, της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων και την απόκτηση 

αναβαθµισµένου προφίλ του τοπικού παραγωγικού συστήµατος. Προς την κατεύθυνση αυτή συνεργούν και τα 

σχετικά σχέδια διατοπικής διακρατικής συνεργασίας στα οποία προτίθεται να συµµετάσχει η ΟΤ∆.  

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

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

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

ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

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

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

δράσεων και τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

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

συνάδουν µε το στρατηγικό στόχο αυτού.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

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

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

ενώ το ενδιαφέρον αυτό αναµένεται να ενισχυθεί προϊόντος του χρόνου.   

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 17 
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L123β : Αύξηση της αξίας των δασικών προϊόντων 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η προτεινόµενη δράση αφορά τη δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

εµπορία και µεταποίηση δασικών προϊόντων. Στην προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης, έκταση 700 χιλιάδων 

στρεµµάτων  περίπου καλύπτεται από δάση στα οποία υπάρχει αξιόλογη ποσότητα ξυλείας δρυός και πεύκης που 

δύναται να αξιοποιηθεί προς ξύλευση. Σήµερα το ποσοστό αξιοποίηση του δασικού πλούτου της περιοχής βρίσκεται 

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

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

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

επιχειρήσεις στην πόλη των Σερρών ή εκτός νοµού.  

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

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

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

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

επιλέξιµο ύψος των επενδύσεων των επιχειρήσεων αυτών µπορεί να ανέρχεται ως 500.000 €.  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 1232 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 138.020,00 100,00% 1,42%   6,05%   
∆ηµόσια ∆απάνη  69.010,00 50,00%   1,06%   6,05% 
Ίδια συµµετοχή 69.010,00 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

� Η διοχέτευση ποιοτικά αναβαθµισµένων – τυποποιηµένων δασικών προϊόντων  

� Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του δασοκοµικού τοµέα  

� Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 5,04% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό 

βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε το φυσικό πλούτο που διαθέτει η περιοχή παρέµβασης. Ο δασικός προς αξιοποίηση 

πλούτος είναι σηµαντικός οι επενδύσεις αυτού του είδους είναι κατά κανόνα µικρού κόστους. 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εφαρµογή της δράσης όµως δίνεται στα ορεινά παραδασόβια 

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

δευτερεύουσα συµπληρωµατική  απασχόληση.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης  2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και του Καν (ΕΚ) 800/2008. 
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Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων  

∆ράση L321-1: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία κλπ) 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις δράσεις που αφορούν τα τοπικά προϊόντα και την τοπική παραγωγή έγκειται στο 

γεγονός της συµβολής όλων στην αύξηση της ποιότητας, της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων και την απόκτηση 

αναβαθµισµένου προφίλ του τοπικού παραγωγικού συστήµατος.  

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

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

δράσεων και τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

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

να χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια της δράσης.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

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

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

δασοκοµικών προϊόντων .  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 9 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

311 / ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

Λογική της παρέµβασης 

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

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

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

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

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

στην περιοχή και ιδιαίτερα στους µικρότερους οικισµούς της περιοχής παρέµβασης. 

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

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

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

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

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

Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω του ότι οι δράσεις του υποµέτρου απευθύνονται σε αγρότες – µέλη 

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

διαφορετικής µε το επαγγελµατικό τους αντικείµενο πρωτοβουλιών και σύµφωνα µε το ενδιαφέρον που προέκυψε 
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κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, οι παρεµβάσεις θα είναι µικρής έκτασης και θα έχουν το χαρακτήρα πιλότου και 

οδηγού για άλλες παρόµοιες πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν.  

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

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

όπως αυτά θα αναδειχτούν από σχετική εµπειρογνωµοσύνη. 

Στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται  

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

� Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράµµατος – προβολή της περιοχής 

� Ενίσχυση τουριστικής υποδοµής 

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

� Νέα Τουριστικά προϊόντα 

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

τοπικών προϊόντων 

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

� Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Υποµέτρου 311 

Ποσοστό (%) του Μέτρου 

  
Ποσό  Ποσοστό 

Συν. Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 179.516,28 100% 1,84%   
∆ηµόσια ∆απάνη  89.758,14 50%   1,38% 
Ίδια συµµετοχή 89.758,14 50%      

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υποµέτρο 

Στα πλαίσια του παρόντος υποµέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

γευσιγνωσίας)  

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγµατοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L311-1 : Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

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

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

υλοποιηθούν παρεµβάσεις µικρής κλίµακας δυναµικότητας 10 – 30 κλινών. Στόχος της δράσης είναι να δοθεί η 

ευκαιρία σε αγρότες ή µέλη αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής παρέµβασης, να επεκτείνουν και να εµπλουτίσουν 

τις βασικές τους δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία) µε άλλες - παράλληλα ασκούµενες - στον τοµέα του 

αγροτικού τουρισµού και ειδικότερα δηµιουργώντας υποδοµές φιλοξενίας και διανυκτέρευσης. Με την δηµιουργία 

τέτοιου είδους υποδοµών διανυκτέρευσης το αγροτικό νοικοκυριό δεν αναπροσανατολίζει πλήρως την παραγωγική 
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του κατεύθυνση αλλά δηµιουργεί µια ακόµη σηµαντική πηγή εισοδήµατος, η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά, 

αξιοποιώντας το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής (ειδικότερα της βορειονανατολικής 

πλευράς), την αυξανόµενη τάση των επισκεπτών και τουριστών για εµπειρίες στην αγροτική ύπαιθρο, καθώς και τη 

δυνατότητα να γνωρίσει στους επισκέπτες τοπικά (ενδεχοµένως και δικά του παραγόµενα) προϊόντα, τοπικές γεύσεις 

και συνταγές (π.χ µαγειρεύοντας κάποιο µέλος της οικογένειας για τους επισκέπτες). Σε ότι αφορά τον τρόπο 

κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των µονάδων αυτών και πάντοτε µε στόχο οι παρεµβάσεις να διακρίνονται 

από ποιότητα, τοπική παραδοσιακή διάσταση, ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των υπηρεσιών θα λαµβάνονται 

υπόψη στοιχεία από τη σχετική εµπειρογνωµοσύνη που εκπονήθηκε για την κατασκευή , οργάνωση και λειτουργία 

των καταλύµατα στα πλαίσια της εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος LEADER+ καθώς και την επικαιροποίηση 

της η οποία θα γίνει στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος. Τα στοιχεία αυτά θα είναι προσαρµοσµένα και θα 

προσδίδουν ιδιαίτερη έµφαση και βαρύτητα στο αγροτικό και αγροτουριστικό στοιχείο των συγκεκριµένων υποδοµών 

διανυκτέρευσης.  

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

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

πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε επένδυση του προτεινόµενου προγράµµατος καθώς αποτελεί 

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

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

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

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

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

που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3111 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00% 0,00%   0,00%   
∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00%   0,00%   0,00% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους µε πολύ υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα η οικονοµική 

δραστηριότητα έχει ως κυρίαρχο στοιχείο τη λειτουργία γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Σποραδικά 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 
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� Η ενίσχυση της δυναµικότητας των υποδοµών διανυκτέρευσης της περιοχής  

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

τους 

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

� Η αύξηση της αναγνωρισιµότητας και της επισκεψιµότητας της περιοχής  

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

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 7,12% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

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

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

αφορά την εξυπηρέτηση της προτεινόµενης στρατηγικής του τοπικού προγράµµατος. 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

δράσεων.   

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα 

µέλη του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης 

ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

γευσιγνωσίας)  

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων   

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

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

∆ράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

γευσιγνωσίας) 

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

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

αναγκών της επιχείρησης  

∆ράση L321-1: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία κλπ) 

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 
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κληρονοµιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών 

οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, 

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου 

τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα 

και επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που 

σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421α1: Γαστρονοµία στην Κεντρική Μακεδονία  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ  

Όσον αφορά τις λοιπές δράσεις που απευθύνονται σε αγρότες και µέλη του αγροτικού νοικοκυριού ή αφορούν τη 

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

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

συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο.  

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

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

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

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

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

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

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

λειτουργία της ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρµογής όλων των 

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

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

πολιτιστικής ταυτοποίησης που το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

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

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

χρηµατοδοτούνται από το ΠΑΑ.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

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

οικισµούς και αρκετά σηµαντικό (4-5 ενδιαφερόµενοι µέχρι σήµερα).  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 0 
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Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L311-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  
Η προτεινόµενη δράση αφορά στην ίδρυση – επέκταση  – εκσυγχρονισµό χώρων εστίασης και αναψυχής από 

αγρότες ή µέλη αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής. Κατά κανόνα πρόκειται για µικρής κλίµακας επενδύσεις µε 

έµφαση στην ποιότητα, την παραδοσιακή κουζίνα και τη προσωπική επαφή του ιδιοκτήτη µε τον επισκέπτη – 

πελάτη. Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να δηµιουργηθούν χώροι εστίασης ή αναψυχής. Στόχος της δράσης 

είναι να δοθεί η ευκαιρία σε αγρότες ή µέλη αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής παρέµβασης, να επεκτείνουν και να 

εµπλουτίσουν τις βασικές τους δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία) µε άλλες - παράλληλα ασκούµενες - στον 

τοµέα του αγροτικού τουρισµού και ειδικότερα δηµιουργώντας ή αναβαθµίζοντας χώρους εστίασης και αναψυχής. Σε 

ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των µονάδων αυτών και πάντοτε µε στόχο οι 

παρεµβάσεις να διακρίνονται από ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα, ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των 

υπηρεσιών θα ληφθούν υπόψη στοιχεία από τη σχετική εµπειρογνωµοσύνη που εκπονήθηκε για τους χώρους 

εστίασης στα πλαίσια της εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος LEADER+ η οποία θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια 

του παρόντος προγράµµατος. Επιπλέον βασικό και απαιτούµενο στοιχείο αναφορικά µε τη λειτουργία των 

επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα 

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

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

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

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

εργαλεία αυτά ταυτοποίησης(σήµατα, µηνύµατα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης.  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες 

του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3112 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 65.496,28 100,00% 0,67%   36,48%   
∆ηµόσια ∆απάνη  32.748,14 50,00%   0,50%   36,48% 
Ίδια συµµετοχή 32.748,14 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

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

ενθαρρυνθούν αγρότες ή µέλη των αγροτικών νοικοκυριών να δηµιουργήσουν τέτοιους χώρους που θα 

χαρακτηρίζονται από ποιότητα και παράδοση, κάτι που µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε γνωριµία των επισκεπτών µε 

την παραδοσιακή κουζίνα της περιοχής, θα αυξήσει την τουριστική τους δαπάνη, θα παρατείνει ενδεχοµένως την 

παραµονή τους στην περιοχή, και θα συµβάλει στην αύξηση του ρεύµατος των επισκεπτών που ήδη καταγράφεται 

προς αυτή. Είναι λοιπόν ιδιαίτερης σηµασίας τέτοιου είδους επενδύσεις προκειµένου ο επισκέπτης να νιώσει τη 

ζεστασιά και το χαρακτήρα του τόπου και να γίνει «καλός» πρεσβευτής της περιοχής. Ωστόσο θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι λόγω του ότι η δράση απευθύνεται σε αγρότες – µέλη αγροτικών νοικοκυριών, οι οποίοι από τη φύση 

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

αντικείµενο πρωτοβουλιών, οι παρεµβάσεις θα είναι µικρής έκτασης και θα έχουν το χαρακτήρα πιλότου και οδηγού 

για άλλες παρόµοιες πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν.  

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 
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� Η ενίσχυση της δυναµικότητας των υποδοµών εστίασης και αναψυχής της περιοχής  

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

τους 

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

� Η αύξηση της αναγνωρισιµότητας και της επισκεψιµότητας της περιοχής  

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

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,70% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

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

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

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

στρατηγικής του τοπικού προγράµµατος.  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

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

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα 

µέλη του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης 

ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

γευσιγνωσίας)   

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων   

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

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

∆ράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

γευσιγνωσίας)  

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

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

αναγκών της επιχείρησης 
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∆ράση L321-1: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία κλπ) 

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 

κληρονοµιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών 

οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, 

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου 

τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα 

και επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που 

σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά ∆ράση 421α1: Γαστρονοµία στην Κεντρική 

Μακεδονία  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις παραπάνω δράσεις έγκειται στα εξής :  

Όσον αφορά τις λοιπές δράσεις που απευθύνονται σε αγρότες και µέλη του αγροτικού νοικοκυριού ή αφορούν τη 

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

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

συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο.  

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

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

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

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

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

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

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

λειτουργία της ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρµογής όλων των 

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

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

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

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

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

εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

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

οικισµούς και ξεπερνά τους 5 ενδιαφεροµένους µέχρι σήµερα.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 1 
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Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης  

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

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

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η δράση απευθύνεται σε µέλη του αγροτικού νοικοκυριού και καλύπτει ενέργειες οι οποίες δηµιουργούν νέες ή 

βελτιώνουν υφιστάµενες δραστηριότητες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της 

υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας). 

Στόχος της δράσης είναι η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση 

εναλλακτικών εισοδηµάτων από τα µέλη του αγροτικού νοικοκυριού. Βασικό και απαιτούµενο στοιχείο θα αποτελέσει η 

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

ταυτοποίησης διαπερνά κάθε επένδυση του προτεινόµενου προγράµµατος καθώς αποτελεί βασική παράµετρο της 

στρατηγικής του. Αυτό θα συµβεί µέσα από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που θα 

ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωµατώνονται (ορισµένα από αυτά κατά 

περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, µηνύµατα κλπ)  

θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς 

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

ΠΑΑ. Στη δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο των δράσεων L311-1 και L311-2.  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3114 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00% 0,00%   0,00%   
∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00%   0,00%   0,00% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

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

προσδώσουν ένα βαθµό διαφοροποίησης και ιδιαιτερότητας. 

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

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

επιδιώκεται: 

� Η ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισµού που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση 

� Η τόνωση της διαφορετικότητας της τοπικής τουριστικής αγοράς 

� Η δηµιουργία νέων τουριστικών προϊόντων 

� Η αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή 

� Η δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε νέους τοµείς της αγοράς εργασίας 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,82% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

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

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

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

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

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Ωστόσο, ιδιαίτερη 
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βαρύτητα για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαµερίσµατα που βρίσκονται στο βορειανατολικό τµήµα 

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

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

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη 

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

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος:  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων   

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης  

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων  

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές  

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

∆ράση L313-6: Ενίσχυση επιχειρήσεων  εστίασης και αναψυχής  

∆ράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

γευσιγνωσίας) 

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

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

αναγκών της επιχείρησης 

∆ράση L321-1: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία κλπ) 

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 

κληρονοµιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 

στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, 

καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα 

οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και 

επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που 

σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  
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∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις παραπάνω δράσεις έγκειται στα εξής :  

Καταρχήν, µε τις υπόλοιπες δράσεις του υποµέτρου 311 (Μέτρα για την διαφοροποίηση της αγροτική οικονοµίας) 

συµβάλλοντας στην διαφοροποίηση των εισοδηµάτων των αγροτικών νοικοκυριών.   

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

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

προϊόντος της περιοχής και την αύξηση της επισκεψιµότητας. 

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

της περιοχής που θα αναγνωρίζεται από ντόπιους και επισκέπτες. 

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

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

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

νοικοκυριά να ασκούν τέτοιου είδους ενέργειες παράλληλα µε την βασική δραστηριότητα τους. Επίσης, καινοτοµία 

αποτελεί το γεγονός της ενσωµάτωσης στοιχείων του πολιτισµού της περιοχής σε κάθε ενέργεια που πρόκειται να 

υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης. 

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

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

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

ταυτοποίησης που το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

φάση της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος, ανέρχεται σε 4 – 5 προτάσεις.   

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 0 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L311-5 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η δράση απευθύνεται σε µέλη του αγροτικού νοικοκυριού και καλύπτει ενέργειες οι οποίες δηµιουργούν νέες ή 

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

και βιοτεχνικών µονάδων. Στόχος της δράσης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε µέλη του αγροτικού νοικοκυριού να 

ασκήσουν διαφοροποιηµένες (σε σχέση µε τη βασική τους) δραστηριότητες και να αποκτήσουν εναλλακτικά 

εισοδήµατα πλην του αγροτικού. Βασικό και απαιτούµενο στοιχείο θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της 

πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής. Η λογική αυτή της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά κάθε 

επένδυση του προτεινόµενου προγράµµατος καθώς αποτελεί βασική παράµετρο της στρατηγικής του. Αυτό θα συµβεί 

µέσα από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια 

πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωµατώνονται(ορισµένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, µηνύµατα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν 

σχετικής εµπειρογνωµοσύνης. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί 

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

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3115 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
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Συνολικό Κόστος 0,00 100,00% 0,00%   0,00%   
∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00%   0,00%   0,00% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

µετουσιώνεται σε οργανωµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Μέσω της δράσης ενθαρρύνονται τα µέλη του αγροτικού 

νοικοκυριού  να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα να αξιοποιήσουν δεξιότητες και γνώσεις που θα τους 

διασφαλίσουν εναλλακτικές και συµπληρωµατικές πηγές εισοδήµατος πλην της βασικής που είναι αυτή της αγροτική 

παραγωγής. Επίσης η εφαρµογή της δράσης µπορεί να συµβάλει στη χαλαρή έστω εµπέδωση της επιχειρηµατικής 

συνείδησης στον αγροτικό πληθυσµό της περιοχής που έχει συνηθίσει σε µια µονοδιάστατη και εξαρτώµενη 

δραστηριοποίηση στον αγροτικό τοµέα.  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,82% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

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

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

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

τοπικού προγράµµατος.  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

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

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

δράσεων στον τοµέα της µεταποίησης και της παραγωγής προϊόντων.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη 

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

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος:  

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  

∆ράση L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων  

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση  

∆ράση L312-4: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκ, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησης 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων   

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

∆ράση L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 
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∆ράση L321-1: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία κλπ) 

∆ράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ   

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς 

- στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ 

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα 

οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και 

επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες δράσεις του υποµέτρου 311 (Μέτρα για την διαφοροποίηση της αγροτική οικονοµίας) η 

συνέργεια έγκειται στη συµβολή τους στην διαφοροποίηση των εισοδηµάτων των αγροτικών νοικοκυριών.   

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

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

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

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

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

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

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

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

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

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

υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης. 

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

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

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

ταυτοποίησης που το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος, ανέρχεται σε 5 προτάσεις.   

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 0 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L311-6 : Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αγροτών µε δικαιούχους µέλη του αγροτικού νοικοκυριού 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

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

από αγρότες ή µέλη του αγροτικού νοικοκυριού οι οποίες συµπληρώνουν - διαφοροποιούν τις δραστηριότητες στη 

γεωργική τους εκµετάλλευση. Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να ενισχυθούν επιχειρήσεις µικρής κλίµακας, 

παροχής υπηρεσιών δίνοντας έµφαση στο πιλοτικό χαρακτήρα αυτών, µε σκοπό την µίµηση εν συνεχεία από ένα 

µεγαλύτερο αριθµό αγροτών και µελών αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής .  

Ειδικότερα ενισχύονται οι ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά 
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αναφέρονται η επισκευή υποδηµάτων, παντοπωλεία, δραστηριότητες κοµµωτηρίων κουρείων, λιανικό εµπόριο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

θα ενισχυθούν, θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης.  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3116 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 114.020,00 100,00% 1,17%   63,52%   
∆ηµόσια ∆απάνη  57.010,00 50,00%   0,88%   63,52% 
Ίδια συµµετοχή 57.010,00 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

� Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

� Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονοµίας της υπαίθρου 

� Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο 

� Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  

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

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,02% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου. Η δράση αυτή όµως 

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

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

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

µεταβιβασιµότητας ως αποτελέσµατα της υλοποίησής της.    

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης στο σύνολο των  ∆ηµοτικών / Κοινοτικών   ∆ιαµερισµάτων  ο πρωτογενής 

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

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

ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη 

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

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος:  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

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

∆ράση L312-4: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκ, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησης  

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

∆ράση L321-1: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία κλπ) 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες δράσεις του υποµέτρου 311 (Μέτρα για την διαφοροποίηση της αγροτική οικονοµίας) και τη 

δράση L321-1 η συνέργεια έγκειται στη συµβολή τους στην διαφοροποίηση των εισοδηµάτων των αγροτικών 

νοικοκυριών και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων στην που θα συµβάλει στη συγκράτηση του πληθυσµού 

στην  ύπαιθρο.   

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

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

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

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

πολιτιστικό στοιχείο και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στην περιοχή.   

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

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

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

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

ταυτοποίησης που το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

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

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

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.   



Αναµόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος LEADER  

 

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 31 - 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L311-7 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  
Η προτεινόµενη δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων (ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων) από 

αγρότες και  µέλη αγροτικών νοικοκυριών µε αντικείµενο την παραγωγή ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται η παραγωγή ζαχαρωδών από φρούτα και λαχανικά, αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών 

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

σοκολάτας και ζαχαρωτών, παραγωγή µακαρονιών λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων, 

επεξεργασία τσαγιού και καφέ, παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. (µη αναγραφόµενης κατηγορίας). Οι 

παρεµβάσεις θα αφορούν  επιχειρήσεις  µικρής κλίµακας µε έµφαση στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Ο όρος 

ποιότητα αναφέρεται στην οργάνωση λειτουργία και εξοπλισµό των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν και οι οποίες  θα 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις προδιαγραφές της εµπειρογνωµοσύνης «Προδιαγραφές ποιότητας µονάδων µεταποίησης 

Σερρών» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Τ.Π. LEADER+ N. Σερρών και θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος 

προγράµµατος.  Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι 

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

Στόχο της δράσης αποτελεί η  παροχή της δυνατότητας απόκτησης εναλλακτικών – συµπληρωµατικών εισοδηµάτων από 

τον αγροτικό πληθυσµό της περιοχής και η επιχειρηµατική τους δραστηριοποίηση στις εστίες τους, αξιοποιώντας τις  

πρώτες ύλες και τα προϊόντα που παράγονται  στην περιοχή . 

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

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

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

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

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

επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν, θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης.  

Στη δράση δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο της δράσης L123 

 

 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3117 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00% 0,00%   0,00%   
∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00%   0,00%   0,00% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

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

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

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

δραστηριοποίηση αυτή   µέσω της δυνατότητας που δίνεται από την συγκεκριµένη δράση  σε ένα τοµέα διαφορετικό από 
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την αγροτική παραγωγή  θα συµβάλει στην διασφάλιση περισσοτέρων  πηγών εισόδων των αγροτικών νοικοκυριών 

προσφέροντας εναλλακτικά εισοδήµατα εκτός του πρωτογενή τοµέα.  

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

� Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

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

� Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  

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

� Η αξιοποίηση των ενδογενών πόρων της περιοχής  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,92% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου. Το κύριο στοιχείο στη 

λογική της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης είναι η επιχειρηµατική ενεργοποίηση των πλέον δραστήριων αγροτών 

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

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

αγροτικών νοικοκυριών της περιοχής,  λιγότερο ώριµους  επιχειρηµατικά.   

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

της υφιστάµενης κατάστασης στο σύνολο των  ∆ηµοτικών  ∆ιαµερισµάτων  ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί τον πρώτο σε 

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

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

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

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

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη 

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

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

 

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος:  

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών 

παραδοσιακής τέχνης κλπ)  µε δικαιούχους µέλη του αγροτικού νοικοκυριού 

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση  

∆ράση L312-4: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκ, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησης  

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων   

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

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

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

∆ράση L321-1: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία κλπ) 

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 
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στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ 

∆ράση 421α1: Γαστρονοµία στην Κεντρική Μακεδονία 

∆ράση 421β1: Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις παραπάνω δράσεις έγκειται στα εξής :  

Καταρχήν υπάρχει συνεργεία µε τις υπόλοιπες δράσεις του υποµέτρου 311 (Μέρα για την διαφοροποίηση της αγροτική 

οικονοµίας) που αφορά τη συµβολή τους στην διαφοροποίηση των εισοδηµάτων των αγροτικών νοικοκυριών.   

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

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

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

από τους επισκέπτες και κατοίκους.   

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

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

προγράµµατος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής. 

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

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

ταυτοποίησης που το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

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

διαµερίσµατα  της προτεινόµενης περιοχής. Έως σήµερα το ενδιαφέρον ανέρχεται σε 5 περίπου επενδυτικά σχέδια.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων :   0 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

312 / Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

Λογική της παρέµβασης 

Στην προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης, ο µεταποιητικός τοµέας χαρακτηρίζεται από µέτρια βιοµηχανική και βιοτεχνική 

δραστηριότητα, υπάρχουν σχετικά λίγες µεγάλες και σύγχρονα οργανωµένες µεταποιητικές µονάδες, ενώ πολύ συχνά 

συναντούµε περιπτώσεις µικρών επιχειρήσεων οικογενειακού τύπου που αντιµετωπίζουν δυσκολίες καθώς κυριαρχεί η 

έλλειψη τεχνογνωσίας σύγχρονων µεθόδων παραγωγής, διοίκησης,  διακίνησης, προώθησης - εµπορίας των προϊόντων.   

Στον τοµέα µέσω του υποµέτρου επιδιώκεται η εισαγωγή τεχνογνωσίας και η δηµιουργία επιχειρήσεων ικανών να 

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

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

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

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

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

συνεργασιών, µέσω της δικτύωσης.  

Επίσης, η επιχειρηµατική δραστηριοποίηση θα συµβάλει στην διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις 
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περιοχές τις υπαίθρου σε τοµείς εκτός του γεωργικού τοµέα, ενθαρρύνοντας τις πρωτοβουλίες των κατοίκων που έχουν 

επιχειρηµατικό πνεύµα προς την κατεύθυνση ανάληψης επενδυτικών σχεδίων που θα αξιοποιούν µέσω της µεταποίησης 

τα τοπικά παραγωγικά πλεονεκτήµατα.  

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

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

21,49% του Συνολικού Κόστους του Μέτρου.  

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

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

όπως αυτά θα αναδειχτούν από σχετική εµπειρογνωµοσύνη. 

Στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται  

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

� Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράµµατος – προβολή της περιοχής 

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

τοπικών προϊόντων 

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

� Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Υποµέτρου 312 

Ποσοστό (%) του Μέτρου 

  
Ποσό  Ποσοστό 

Συν. Κόστος ∆ηµ. ∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 2.761.948,16 100% 28,37%   
∆ηµόσια ∆απάνη  1.380.974,08 50%   21,27% 
Ίδια συµµετοχή 1.380.974,08 50%      

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υποµέτρο 

Στα πλαίσια του παρόντος υποµέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 

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

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση 

∆ράση L312-4: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκ, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησης 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων  

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγµατοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L312-1 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  
Η δράση αφορά στη δηµιουργία ή βελτίωση βιοτεχνικών µονάδων (σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση ταξινόµηση 

ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα των καλυπτόµενων τοµέων της προκήρυξης) από φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα (εκτός από µέλη του αγροτικού νοικοκυριού) κατοίκους ή µη της περιοχής παρέµβασης. Βασικό και 

απαιτούµενο στοιχείο θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστική παράδοσης και ταυτότητα της περιοχής. Η 

λογική αυτή της πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά κάθε επένδυση του προτεινόµενου προγράµµατος καθώς αποτελεί 

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

εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωµατώνονται(ορισµένα από 

αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, 
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µηνύµατα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι 

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

Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3121 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 1.331.836,00 100,00% 13,68%   48,22%   
∆ηµόσια ∆απάνη  665.918,00 50,00%   10,26%   48,22% 
Ίδια συµµετοχή 665.918,00 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

ώστε να αποκτήσουν και µεγαλύτερη τελική αξία.  

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

οικογενειακής επιχείρησης.  

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

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

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

που θα αξιοποιούν µέσω της µεταποίησης τα τοπικά παραγωγικά πλεονεκτήµατα.  

Ειδικότερα η δράση :  

� Θα αξιοποιήσει τα τοπικά παραγωγικά χαρακτηριστικά, παράγοντας προϊόντα µε υψηλή τελική αξία θα 

δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 

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

εξαρτώµενο από τον πρωτογενή τοµέα.  

� Θα συµβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και του οικογενειακού εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 10,82% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό 

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

προσανατολιστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε ν’ αξιοποιηθούν και να προωθηθούν νέα προϊόντα προσαρµοσµένα στη ζήτηση 

και τον ανταγωνισµό.  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

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

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

προϊόντων.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

(ΕΚ) 800/2008.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος:  

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  

∆ράση L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων 

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 
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∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ 

µεταποίηση  

∆ράση L312-4: Αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για ίδια κατανάλωση (για βιοτεχνικές µονάδες και επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών) 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις παραπάνω δράσεις έγκειται στα εξής :  

Καταρχήν, µε τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται µε την µεταποίηση καθώς και το σχέδιο διακρατικής συνεργασίας 

συνεργούν στη µερική στροφή του παραγωγικού συστήµατος που σήµερα εξαρτάται σηµαντικά από τον πρωτογενή 

τοµέα.  

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

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

προγράµµατος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – Προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

ενέργεια που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

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

ταυτοποίησης που το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος ανέρχεται σε 15 περίπου προτάσεις. Το ενδιαφέρον 

αυτό αναµένεται ν’ αυξηθεί προϊόντος του χρόνου.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 7 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

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

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

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

Μέτρου 311 (συγκεκριµένα εκτός µελών του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα εκτός προσώπων που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση τη στιγµή υποβολής της αίτησης). 

Ειδικότερα ενισχύονται οι ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά 

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

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

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

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

τέχνης, δραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία.   
Βασικό στοιχείο  της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών θα αποτελέσει όπου είναι δυνατόν βάσει του είδους της 

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

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

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

πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και θα ενσωµατωθούν (κατά περίπτωση) στην λειτουργία των επιχειρήσεων που θα 
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ενισχυθούν, θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, 

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

του ΠΑΑ.   

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3122 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 785.896,00 100,00% 8,07%   28,45%   
∆ηµόσια ∆απάνη  392.948,00 50,00%   6,05%   28,45% 
Ίδια συµµετοχή 392.948,00 50,00%         

 

 

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

στους κατοίκους της περιοχής κρίνονται υποτονικές.  

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

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

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

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

εγκατάσταση νέων σε αυτή.  

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

� Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

� Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  

� Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονοµίας της υπαίθρου 

� Η Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο 

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

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 4,62% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου.  Το σηµαντικό ύψος της 

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

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

θελήσουν να µιµηθούν και να ακολουθήσουν .     

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

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

πρωτογενή τοµέα διαπιστώνεται στο σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

(ΕΚ) 800/2008.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος:  

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

∆ράση L312-4: Αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για ίδια κατανάλωση  

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  
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∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις παραπάνω δράσεις έγκειται στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των κατοίκων της 

υπαίθρου είτε µέσω της δηµιουργία και εκσυγχρονισµού µικρών επιχειρήσεων είτε µέσα από τη διαδικασία δικτύωσης.   

Με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤ∆ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων υπάρχει συνέργεια καθώς η λειτουργία 

της ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρµογής όλων των δράσεων του 

προγράµµατος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής. 

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

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

ταυτοποίησης που το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.     

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

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

προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης.   

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων :   5 

 

 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

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

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η προτεινόµενη δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων (ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων) από 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 (συγκεκριµένα εκτός µελών του αγροτικού νοικοκυριού 

και ειδικότερα εκτός προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση 

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

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

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

σοκολάτας και ζαχαρωτών, παραγωγή µακαρονιών λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων, 

επεξεργασία τσαγιού και καφέ, παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ. (µη αναγραφόµενης κατηγορίας). Οι 

παρεµβάσεις θα αφορούν επιχειρήσεις µικρής κλίµακας µε έµφαση στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Ο όρος 

ποιότητα αναφέρεται στην οργάνωση λειτουργία και εξοπλισµό των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν και οι οποίες θα 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις προδιαγραφές της εµπειρογνωµοσύνης «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος LEADER+ N. Σερρών και θα 

επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος καθώς και στην εφαρµογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας και 

υγιεινής.  

Στόχο της δράσης αποτελεί η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας του  πληθυσµού, αξιοποιώντας τις  πρώτες 

ύλες και τα προϊόντα που παράγονται  στην περιοχή, επεκτείνοντας τις οικονοµικές δραστηριότητες σε τοµείς εκτός του 

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

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

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

παράµετρο της στρατηγικής του. Η επιλογή των σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
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Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
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ταυτοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής και θα ενσωµατωθούν (κατά περίπτωση) στην λειτουργία των 

επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν, θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης.  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του 

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

αποτελούν αντικείµενο της δράση L123. 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3123 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 584.216,16 100,00% 6,00%   21,15%   
∆ηµόσια ∆απάνη  292.108,08 50,00%   4,50%   21,15% 
Ίδια συµµετοχή 292.108,08 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Στην προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης ο µεταποιητικός τοµέας χαρακτηρίζεται από µέτρια βιοµηχανική και βιοτεχνική 

δραστηριότητα, υπάρχουν σχετικά λίγες µεγάλες και σύγχρονα οργανωµένες µονάδες επεξεργασίας – παραγωγής ειδών 

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

αρτοποιίας, αλκοολούχα ποτά, σαλάτες κα.,  

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

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

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

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

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

δραστηριοτήτων στη περιοχή  σε τοµείς εκτός του γεωργικού  τοµέα.  

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

� Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  

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

γεωργικού τοµέα  

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

� Η αξιοποίηση των ενδογενών πόρων της περιοχής  

� Η ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 2,48% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου. Ο αριθµός και η 

διασπορά των ενισχυόµενων επενδύσεων δίνει την δυνατότητα σηµειακών παρεµβάσεων σχεδόν σε κάθε δήµο της 

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

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

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

της υφιστάµενης κατάστασης στο σύνολο των  Τοπικών  ∆ιαµερισµάτων της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης  

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

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

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

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

στον σχετικό πίνακα  «προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων» . 

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

(ΕΚ) 800/2008.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  
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Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος: 

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ενίσχυση χώρων εστίασης και αναψυχής µε δικαιούχους µέλη του αγροτικού νοικοκυριού 

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L312-4: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκ, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησης  

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων   

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

∆ράση L313-6: Ενίσχυση χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ 

∆ράση 421α1: Γαστρονοµία στην Κεντρική Μακεδονία 

∆ράση 421β1: Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις παραπάνω δράσεις έγκειται στα εξής :  

Καταρχήν υπάρχει συνέργεια  µε τις υπόλοιπες δράσεις του υποµέτρου 312 (Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ 

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

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

πρωτογενή τοµέα.   

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

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

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

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

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

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

Καινοτόµος χαρακτήρας της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

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

ταυτοποίησης που το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

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

των ∆ήµων και Κοινοτήτων της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Το σύνολο των προτάσεων ξεπέρασε τις 15 

προερχόµενο κυρίως από τα τοπικά διαµερίσµατα του νοτιοδυτικού τµήµατος της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης.  
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Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 5 

 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

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

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

επιχείρησης 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  
Η προτεινόµενη δράση αφορά την εγκατάσταση συστηµάτων αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από µικρού 

µεγέθους επιχειρήσεις δραστηριοποιούµενες κυρίως στους τοµείς της µεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών. Στόχος της 

δράσης είναι η εισαγωγή στη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων καινοτόµων πρακτικών σε ότι αφορά την κάλυψη των 

ενεργειακών τους αναγκών και η εξοικείωσή τους µε πρακτικές φιλικές και θετικές για το περιβάλλον. Η υλοποίηση µιας 

τέτοιας επένδυσης οδηγεί σε µείωση του ενεργειακού κόστους της επιχείρησης και της εξασφαλίζει σχετική αυτονόµηση 

από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ισχύ µέχρι 20KW εγκατεστηµένης ισχύος 

ενώ η παραγόµενη ισχύς θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση. Λαµβάνοντας υπόψη ότι µια 

µικρή επιχείρηση χρειάζεται για τη λειτουργία της εγκατεστηµένη ισχύ περίπου 25 – 30 KW, γίνεται αντιληπτό ότι µια 

τέτοιου είδους επένδυση σχεδόν απαλλάσσει την επιχείρηση από το ενεργειακό της κόστος.  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L312-4 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00% 0,00%  0,00%  

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00%  0,00%  0,00% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%      

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

όφελος(δραστική µείωση του κόστους ενέργειας µε σχεδόν πλήρη ενεργειακή απεξάρτηση).  

 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

αριθµό και ποικιλία επιχειρήσεων. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται σε σχετικό  πίνακα «προτεινόµενης 
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χωροθέτησης επενδύσεων» όπου απεικονίζεται η εναρµόνιση της χωρικής διάστασης µε τις δράσεις.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων  

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

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

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

αναγκών της επιχείρησης 

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

∆ράση L323-3: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 

υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις παραπάνω δράσεις έγκειται στα εξής :  

Με τις δράσεις αξιοποίησης – µεταποίησης – τυποποίησης των τοπικών προϊόντων συνεργούν ώστε να ξεκινήσει να γίνεται 

αντιληπτό στη συνείδηση των επιχειρηµατιών ότι  ταυτόχρονα µε την ποιότητα την προβολή και τη διαφοροποίηση στην 

παραγωγή, ανταγωνιστικό στοιχείο στην επιχειρηµατική λειτουργία µπορεί να αποτελεί και η αξιοποίηση φυσικών πόρων 

κάτι που συµβάλει παράλληλα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.   

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

περιβάλλον και να ενισχυθεί η φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση του πληθυσµού της περιοχής 

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

στο γεγονός ότι η λειτουργία της ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρµογής 

όλων των δράσεων του προγράµµατος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής 

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

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

εφαρµογή της.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος ανέρχεται σε 4-5 ενδιαφερόµενους.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 0 
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Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας.  
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση των ενεργειών δικτύωσης των επιχειρήσεων, θα πραγµατοποιηθεί ειδική µελέτη – 

οδηγός η οποία θα καταδείξει τον τρόπο για τη µετεξέλιξη δικτύων επιχειρήσεων σε Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας. 

Απαιτούµενες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης είναι η καταγραφή των επιχειρηµατικών κλάδων της περιοχής οι 

οποίοι πληρούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις δηµιουργίας ενός cluster/∆ικτύου, που είναι η γεωγραφική συγκέντρωση και 

η κλαδική εξειδίκευση. Η επόµενη ενέργεια είναι η αποτύπωση των σχέσεων που διαµορφώνονται µεταξύ των 

επιχειρήσεων, αν δηλαδή υπάρχουν ή διαµορφώνονται σχέσεις εισροών – εκροών, εάν οι σχέσεις είναι ανταγωνιστικές ή 

υπάρχει συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δραστηριοτήτων  του συγκεκριµένου επιχειρηµατικού κλάδου µε άλλες οµάδες 

επιχειρήσεων (συµπληρωµατικά δίκτυα). Στο στάδιο αυτό ουσιαστικά θα καταγραφεί η ύπαρξη σχέσεων αλληλεξάρτησης 

και επικοινωνίας που αποτελεί βασική προϋπόθεση λειτουργίας ενός δικτύου. Η επόµενη και πολύ σηµαντική ενέργεια είναι 

η καταγραφή των προβληµάτων των επιχειρήσεων και η µελέτη των προοπτικών αντιµετώπισης τους µέσω της 

διαµόρφωσης σχεδίων κοινής δράσης. Στα πλαίσια της δράσης ενισχύεται η σύνταξη ολοκληρωµένου Marketing plan, η 

δηµιουργία προωθητικών εντύπων, η δηµιουργία κοινής ιστοσελίδας, η συµµετοχή σε εκθέσεις, η δηµιουργία ενός κοινού 

σήµατος που θα χρησιµοποιείται από όλα τα µέλη του δικτύου κλπ.  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3125 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 60.000,00 100,00% 0,62%   2,17%   
∆ηµόσια ∆απάνη  30.000,00 50,00%   0,46%   2,17% 
Ίδια συµµετοχή 30.000,00 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

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

που έχει δηµιουργηθεί κατά την Γ’  προγραµµατική περίοδο εκτιµάται ότι θα συµβάλει καθοριστικά στην µετάβαση στο 
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επόµενο επίπεδο που είναι η δηµιουργία και η τήρηση ενιαίων προτύπων ποιότητας για τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις, η 

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

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

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

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται :  

� Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων 

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

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

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

� Η δηµιουργία νέων βιώσιµων επιχειρηµατικών σχηµάτων.  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,23% του Συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό είναι 

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

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης και η πόλη των Σερρών η 

οποία για τη συγκεκριµένη δράση έχει χαρακτηριστεί ως κοµβικό σηµείο µε την έννοια της παραγράφου 2.2 του τεύχους 

προκήρυξης για την υποβολή σχεδίων τοπικού προγράµµατος στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρµογή της Προσέγγισης 

Leader», µε το υπ΄ αριθµ. 10491/18.7.2012 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. 

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  

∆ράση L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση  

∆ράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων  

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

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

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

∆ράση L313-6: Ενίσχυση επιχειρήσεων  εστίασης και αναψυχής  

∆ράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

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

γευσιγνωσίας) 

∆ράση 421α1: Γαστρονοµία στην Κεντρική Μακεδονία  

∆ράση 421α2: Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας   

∆ράση 421β1: Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης  

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  
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∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε όλες τις δράσεις που αφορούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες έγκειται στο γεγονός ότι η 

δικτύωση συνεργεί σε µέγιστο βαθµό προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή και τη 

δηµιουργία συνθηκών βιώσιµης λειτουργίας τους, µε την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την αύξηση της εξωστρέφειας αυτών  

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

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

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

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

έγκειται στο γεγονός ότι η λειτουργία της ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της 

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

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

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

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

καινοτόµο χαρακτήρα στην δράση. 

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

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

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

313 / Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Λογική της παρέµβασης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του Συνολικού Κόστους του Μέτρου.  

Στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται  

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

� Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράµµατος – προβολή της περιοχής 
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� Ενίσχυση τουριστικής υποδοµής 

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

� Νέα Τουριστικά προϊόντα 

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

� Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία   

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Υποµέτρου 313 

Ποσοστό (%) του Μέτρου 

  
Ποσό  Ποσοστό 

Συν. Κόστος ∆ηµ. ∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 1.468.526,62 100% 15,09%   
∆ηµόσια ∆απάνη  904.399,29 62%   13,93% 
Ίδια συµµετοχή 564.127,33 38%     

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υποµέτρο 

Στα πλαίσια του παρόντος υποµέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων 

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

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

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

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

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 

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

επιχείρησης 

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγµατοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  
Η προτεινόµενη δράση αφορά την ίδρυση και τον εκσυγχρονισµό τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία- 

περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης). Κατά κανόνα πρόκειται για µικρής κλίµακας επενδύσεις µε έµφαση στην 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το κέντρο αυτό θα αναλάβει την έγκυρη και επιστηµονική πληροφόρηση των 

επισκεπτών, θα διαθέτει υλικό τεκµηρίωσης και προβολής των τουριστικά αξιόλογων, φυσικών και λοιπών πόρων της 

περιοχής, θα διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό ικανό να παρέχει τουριστική πληροφόρηση, θα διαθέτει τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό  (τεχνικό, ηλεκτρονικό) για την σωστή του λειτουργία. Στα πλαίσια της δράσης ενισχύεται η επισκευή κτισµάτων, 

η κατασκευή νέων, µε µόνιµες ή άλλες µορφές κατασκευής εγκεκριµένες από την πολεοδοµική υπηρεσία, η προµήθεια 

εξοπλισµού (γραφεία, καρέκλες, ράφια, βιτρίνες, Η/Υ, λογισµικό), η παραγωγή εντύπων κλπ. Η διαχείριση και η λειτουργία 

του κέντρου πρέπει να ασκείται από άτοµα που διαθέτουν γνώση και εµπειρία στην διαχείριση και προώθηση  του 

τουριστικού προϊόντος.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση 

του έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες 

δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   
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Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3131 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 150.000,00 100,00% 1,54%   10,21%   
∆ηµόσια ∆απάνη  150.000,00 100,00%   2,31%   16,59% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

τρόπο αποσπασµατικό και όχι οργανωµένα. 

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

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

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

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

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

τουριστικού κυκλώµατος της περιοχής.  

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται :  

� Η βελτίωση της οργάνωσης και της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος  

� Η διάχυση της τουριστικής πληροφορίας γρήγορα και συντονισµένα 

� Η ενίσχυση της τουριστικής υποδοµής 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 4,48% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

υψηλό, ο λόγος που δίδεται τόση µεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη δράση είναι η ισχυρή δυναµική και το ενδιαφέρον που 

υπάρχει στην περιοχή για τη δηµιουργία ενός κέντρου τουριστική προβολής το οποίο θα στηρίζει πολύπλευρα τους στόχους 

του προγράµµατος.  

 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης και η πόλη των Σερρών η 

οποία για τη συγκεκριµένη δράση έχει χαρακτηριστεί ως κοµβικό σηµείο µε την έννοια της παραγράφου 2.2 του τεύχους 

προκήρυξης για την υποβολή σχεδίων τοπικού προγράµµατος στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρµογή της Προσέγγισης 

Leader», µε το υπ΄ αριθµ. 10491/18.7.2012 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. 

Ωστόσο µεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στο βορειοανατολικό τµήµα της περιοχής καθώς εκεί 

συγκεντρώνεται και ο µεγαλύτερος αριθµός επισκεπτών. Ειδικότερα σε επίπεδο τοπικών διαµερισµάτων αυτή η βαρύτητα 

αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα “προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων” 

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

δηµόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης  

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

της υπαίθρου (εναλλακτικές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)  ∆ράση L311-

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

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων  

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων  

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

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

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

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

∆ράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ   

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα 

οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και 

επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που 

σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421α2: Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις δράσεις που θα ενισχύσουν τουριστικές υποδοµές ιδιωτικού ή και δηµόσιου χαρακτήρα 

(εστίαση, φιλοξενίας, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων υπαίθρου, κλπ) έγκειται στην αναβάθµιση και εµπλουτισµό του 

τουριστικού προϊόντος, ενώ όσον αφορά τις δηµόσιες υποστηρικτικές παρεµβάσεις στον τουρισµό (ποδηλατικές διαδροµές, 

ανάπλαση χωριών, αναβάθµιση περιοχών φυσικού κάλους κλπ)  συνεργεί συµπληρωµατικά προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης του τουριστικού περιβάλλοντος της περιοχής.  

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

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

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

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

τουριστικό κύκλωµα της περιοχής.  

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

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

τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

πολιτιστικής ταυτότητας και παράδοσης της περιοχής µέσα από  καινοτόµα εργαλεία – στοιχεία πολιτιστικής ταυτοποίησης 
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που θα προκύψουν κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος αφορά την ίδρυση ενός κέντρου τουριστικής 

πληροφόρησης. 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L313-2 - Σήµανση Αξιοθέατων και Μνηµείων 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η προτεινόµενη δράση αφορά τη σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής παρέµβασης. Συγκεκριµένα αφορά 

παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα οι οποίες µπορούν να έχουν δηµοτικό ή διαδηµοτικό χαρακτήρα που θα έχουν σκοπό την 

επισήµανση, τη σήµανση και την ανάδειξη των αξιόλογων σηµείων φυσικού κάλους, αρχιτεκτονικού, ιστορικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Τα σηµεία αυτά πρέπει να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο µε τη µορφή “διαδροµής” ώστε 

να παράγουν ολοκληρωµένο τουριστικό προϊόν το οποίο θα δρα συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες υποδοµές τουριστικού 

ενδιαφέροντος, που προβλέπεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του υποµέτρου από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.   

Για την υλοποίηση της δράσης πρόκειται να ληφθεί υπόψη η µελέτη που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Τοπικού 

Προγράµµατος LEADER+.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες 

του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3132 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 16.000,00 100,00% 0,16%   1,09%   
∆ηµόσια ∆απάνη  16.000,00 100,00%   0,25%   1,77% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%         

 

 

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Οι περιοχές κυρίως του βορειοανατολικού τόξου της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης χαρακτηρίζονται από αξιόλογες 

περιοχές φυσικού κάλους, όµορφους οικισµούς µε πλούσια στοιχεία αρχιτεκτονικής παράδοσης, σηµεία συνδεδεµένα µε την 

σύγχρονη και παλαιότερη ιστορία του τόπου. Τα στοιχεία αυτά λειτουργούν αποσπασµατικά το καθένα ως πόλοι 

προσέλκυσης τουριστικού ενδιαφέροντος χωρίς όµως έως σήµερα να αναδεικνύονται ή να σηµαίνονται συστηµατικά. Σκοπός 

της δράσης είναι η συστηµατική σήµανση και ανάδειξη των σηµείων αυτών στα πλαίσια “διαδροµών” γενικού ή ειδικού 

τουριστικού ενδιαφέροντος και η ενσωµάτωσή τους στο τουριστικό προϊόν της περιοχής.  

Ειδικότερα στα πλαίσια της παρούσας δράσης επιδιώκεται :  

� Η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού , ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του  ιστορικού πλούτου της περιοχής 

µέσω της συστηµατικής σήµανσης  

� Ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής µε νέα προϊόντα.  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,16% του συνολικού κόστους του Μέτρου καθώς εκτιµάται ότι οι 

παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης αυτής δεν χρειάζονται ιδιαίτερα µεγάλους προϋπολογισµούς. Το 

ποσόν αυτό µπορεί να καλύψει µε βεβαιότητα τη δηµιουργία µιας ενέργειας. 
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Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης µε προτιµητέες τις περιοχές 

υποδοχής επισκεπτών.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

δηµόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

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

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που 

σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της παρούσας δράσης µε τις ανωτέρω δράσεις του τοπικού προγράµµατος που αφορούν τη δηµιουργία 

επιχειρήσεων εξυπηρέτησης του τουρισµού καθώς και τη δηµιουργία δηµόσιων υποδοµών ανάδειξης του τουριστικού της 

χαρακτήρα εντοπίζεται στη κοινή κατεύθυνση οργάνωσης και εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την 

ανάδειξη της ως τουριστικό προορισµό.  

Με τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤ∆ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων υπάρχει συνέργεια καθώς η λειτουργία της 

ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρµογής όλων των δράσεων του 

προγράµµατος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η δράση δεν παρουσιάζει καινοτοµία στη φύση της. Προϋπόθεση για την εφαρµογή της είναι η περιοχή εφαρµογής να µην 

είναι χαρακτηρισµένη περιοχή NATURA. 

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Από το ενδιαφέρον που κατατέθηκε στην ΑΝΕΣΕΡ κατά τη φάση της διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε κατά την 

προετοιµασία για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος προέκυψε ενδιαφέρον για την υποβολή ενός έως δύο σχεδίων  

από ΟΤΑ της περιοχής.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : 1  
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L313-3 Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης δράσης είναι η δηµιουργία – διαµόρφωση ποδηλατικών διαδροµών είτε ως διαδροµές 

περιήγησης και άθλησης των πολιτών είτε για τη χρησιµοποίηση τους για διοργάνωση ειδικών αγώνων (Mountain bikes). Ο 

σχεδιασµός, η χάραξη και η διάνοιξη των διαδροµών αυτών πρέπει να γίνει µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος 

και της φυσικής οµορφιάς, να λαµβάνει υπόψη τη δυνατότητα αειφόρου χρήσης των διαδροµών αυτών µε ελάχιστη 

συντήρηση, την ασφάλεια των χρηστών των διαδροµών και τη δυνατότητα χρησιµοποίησης τους τόσο από αθλούµενους 

πολίτες όσο και από ειδικευµένους αθλητές. Τέλος κατά το σχεδιασµό των διαδροµών αυτών πρέπει να ληφθεί µέριµνα για 

την δυνατότητα ανάπτυξης παράλληλων σχετικών δραστηριοτήτων. 

Σκοπός της δράσης είναι ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής µε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και υποδοµές 

που θα αυξήσουν τον αριθµό των δυνητικών επισκεπτών – πελατών της περιοχής, δηµιουργώντας εστίες ειδικού 

ενδιαφέροντος.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες 

του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3133 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 36.065,00 100,00% 0,37%   2,46%   
∆ηµόσια ∆απάνη  36.065,00 100,00%   0,56%   3,99% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Οι ορεινές περιοχές του βορειοανατολικού τόξου της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης, χαρακτηρίζονται ως περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους µε πλούσια βλάστηση και όµορφα µονοπάτια που συγκινούν τους ανθρώπους που αγαπούν τη 

φύση. Αντίστοιχα παρατηρείται συνεχής διεύρυνση οµάδων πληθυσµού που ασχολούνται µε δραστηριότητες στη φύση.  Μια 

τέτοια οµάδα πληθυσµού είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο ή λιγότερο συστηµατικά µε την ποδηλασία και 

ειδικότερα την ποδηλασία βουνού, οι οποίοι µάλιστα αποτελούν πλέον ένα σηµαντικό κοµµάτι της αστικής κοινωνίας, το 

οποίο τα τελευταία χρόνια συνεχώς και αυξάνεται. 

Με την υλοποίηση της περιγραφόµενης δράσης, τη χάραξη και διάνοιξη ποδηλατικών διαδροµών στις περιοχές αυτές θα 

δηµιουργηθεί ένας σηµαντικός πόλος  τουριστικής έλξης ικανός να προσελκύει στην περιοχή, σηµαντικό αριθµό επισκεπτών 

που αγαπούν τη φύση και το ποδήλατο. 

Ειδικότερα µε την υλοποίηση της δράσης επιδιώκεται : 

• Η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής, µέσω εναλλακτικών  δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο.  

• Η αξιοποίηση της τάσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας για τη χρήση του ποδήλατου. 

• Ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής µε νέες δραστηριότητες που απευθύνονται σε ειδικό κοινό. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι µικρή, ανέρχεται σε 0,37% του συνολικού κόστους του Μέτρου καθώς η δράση 

αυτή αφορά τη δηµιουργία µιας παράλληλης υποδοµής η οποία θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς τις υπόλοιπες 

επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στην περιοχή, προσδίδοντας στην ενέργεια υψηλή χρησιµότητα µε µικρό σχετικά κόστος 
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υλοποίησης.  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι το σύνολο των τοπικών διαµερισµάτων της περιοχής παρέµβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

θα δοθεί στις περιοχές οι οποίες σύµφωνα τόσο µε τα αποτελέσµατα καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης όσο και µε 

την προτεινόµενη στρατηγική του σχεδίου τοπικού προγράµµατος παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµό και ενδιαφέρον 

επισκεψιµότητας. Οι δήµοι και τα τοπικά διαµερίσµατα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα «προτεινόµενης χωροθέτησης 

επενδύσεων» 

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

δηµόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του σχεδίου τοπικού προγράµµατος 

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ενίσχυση χώρων εστίασης και αναψυχής µε δικαιούχους µέλη του αγροτικού νοικοκυριού 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης  

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

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

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

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

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

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 

µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά ∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός ως κινητήρια δύναµη τοπικής 

ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις ανωτέρω αναφερόµενες δράσεις του σχεδίου τοπικού προγράµµατος που αφορούν τη 

δηµιουργία επιχειρήσεων εξυπηρέτησης του τουρισµού (καταλύµατα, χώροι εστίασης κλπ) καθώς και µε τις ενέργειες που 

αφορούν τη δηµιουργία υποδοµών (ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλους, οικιστική αναβάθµιση  κλπ) καθώς και το σχέδιο 

διατοπικής συνεργασίας έγκειται στο γεγονός της συµπλήρωσης και εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής 

µε ενέργειες οι οποίες αναδεικνύουν την περιοχή ως τουριστικό προορισµό.  

Όσον αφορά τη συνέργεια µε τις υποστηρικτικές ενέργειες της ΟΤ∆ αυτή έγκειται στο γεγονός ότι οι υποστηρικτικές αυτές 

ενέργειες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής των υπολοίπων δράσεων και τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της 

περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 
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Ο καινοτόµος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στη δηµιουργία µιας νέας µορφής υποδοµών στην περιοχή παρέµβασης που 

αποσκοπεί στην προσέλκυση τουριστικού κοινού ειδικού ενδιαφέροντος  

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι να ληφθεί υπόψη η εµπειρογνωµοσύνη που εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

LEADER+ για την καταγραφή των πεζοπορικών διαδροµών στους ορεινούς όγκους της περιοχής παρέµβασης, όπως αυτή θα 

επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. A.E. κατά τη φάση της διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε 

κατά την προετοιµασίας για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος αφορά τους ορεινούς οικισµούς της 

βορειοανατολικής πλευράς της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης όπου συγκεντρώνεται και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

των επισκεπτών της περιοχής. 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενες ενέργειες : 1 

 

 

 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

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

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η Προβολή και Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής είναι βασική επιδίωξη του τοπικού προγράµµατος. 

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή της δράσης όλες οι ενέργειες θα λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια ενός ευρύτερου και 

ολοκληρωµένου σχεδιασµού, µε την συνεργασία αρµόδιων φορέων : ώστε να υπάρχει συντονισµός ενεργειών προβολής – 

προώθησης, να µην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ενεργειών, και να γίνεται ορθολογική και οικονοµικά αποτελεσµατική  

αξιοποίηση των πόρων. Η επιλογή των µέσων και εργαλείων προβολής θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή λαµβάνοντας υπόψη και 

αξιοποιώντας τα παραδοτέα παρόµοιων ενεργειών που έλαβαν χώρα κατά την Γ΄ προγραµµατική περίοδο. Έχοντας κατά νου 

ότι η λογική της πολιτιστικής ταυτοποίησης αποτελεί βασική παράµετρο της στρατηγικής του τοπικού προγράµµατος, το 

πολιτιστικό στοιχείο θα πρέπει να είναι κυρίαρχο και στις ενέργειες της συγκεκριµένης δράσης.    

Προαπαιτούµενη ενέργεια για την υλοποίηση της δράσης είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου  Προβολής-Προώθησης το οποίο θα 

περιλαµβάνει στοχευµένες ενέργειες  όπως : παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, παραγωγή θεµατικών ή 

χωρικών ντοκιµαντέρ,  συµµετοχή σε εκθέσεις,  καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα κλπ.  Κατά την εφαρµογή της 

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

την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο 

κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3134 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 244.520,24 100,00% 2,51%   16,65%   
∆ηµόσια ∆απάνη  171.164,17 70,00%   2,64%   18,93% 
Ίδια συµµετοχή 73.356,07 30,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Η συνεχής και σωστά σχεδιασµένη προβολή και προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής (περιβαλλοντικά 

στοιχεία, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόµενες περιοχές, δοµηµένο και ανθρωπογενές περιβάλλον, 

πολιτισµός, παράδοση, παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών ποιότητας) τα οποία αποτελούν τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήµατα, συµβάλει µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο στην ανάδειξη και αναγνώριση της ταυτότητας της. Συνήθως 

µία εικόνα είναι ικανή να δηµιουργήσει το ερέθισµα στον υποψήφιο τουρίστα ή εν δυνάµει καταναλωτή προϊόντων ώστε να 
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συµπεριλάβει στους πιθανούς προορισµού του και στις καταναλωτικές του προτιµήσεις µία συγκεκριµένη περιοχή ή τα  

αντίστοιχα προϊόντα αυτής. Στην περιοχή παρέµβασης υπάρχει ιδιαίτερος πλούτος τουριστικού ενδιαφέροντος και ένα 

αξιοπρεπές υπόβαθρο σε επίπεδο υποδοµών και επισκεπτών. Ένα σοβαρό σχέδιο προβολής το οποίο θα λειτουργεί επικουρικά 

µε τις αναγκαίες επενδύσεις σε επίπεδο υποδοµών µπορεί να βοηθήσει την περιοχή πολύ σηµαντικά. 

  Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται :  

� Η ενίσχυση της αναγνωσιµότητας της περιοχής, η ταυτοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας µε την περιοχή 

και η καθιέρωσή τους στην αγορά.   

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,51% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν είναι 

µικρό καθώς η δράση έχει συµπληρωµατικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα των υπολοίπων δράσεων του τοπικού 

προγράµµατος, έχει το χαρακτήρα οριζόντιας επίδρασης και δεν απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τις ενέργειες που θα 

υλοποιηθούν.  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης και η πόλη των Σερρών η 

οποία για τη συγκεκριµένη δράση έχει χαρακτηριστεί ως κοµβικό σηµείο µε την έννοια της παραγράφου 2.2 του τεύχους 

προκήρυξης για την υποβολή σχεδίων τοπικού προγράµµατος στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρµογή της Προσέγγισης 

Leader», µε το υπ΄ αριθµ. 10491/18.7.2012 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. 

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

δηµόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ενίσχυση χώρων εστίασης και αναψυχής µε δικαιούχους µέλη του αγροτικού νοικοκυριού 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης  

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων  

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  

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

∆ράση L313-6: Ενίσχυση χώρων εστίασης και αναψυχής  

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

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

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 
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µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421α1: Γαστρονοµία στην Κεντρική Μακεδονία  

∆ράση 421α2: Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας   

∆ράση 421β1: Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ  

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Αντικείµενο και σκοπός της παρούσας δράσης είναι η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής παρέµβασης. 

Ως εκ του τούτου η δράση συνεργεί µε όλες σχεδόν τις δράσεις του τοπικού προγράµµατος είτε αυτές αφορούν την 

παραγωγή ταυτοποιηµένων προϊόντων είτε την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος σε αυτή είτε αφορούν την ενδυνάµωση 

και προβολή των πολιτιστικών της στοιχείων. Επιπλέον η δράση συνεργεί µε τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής 

συνεργασίας καθώς και µέσα από αυτά επιτυγχάνεται η προβολή των στοιχείων της περιοχής που αποτελούν και το 

συγκριτικό της πλεονέκτηµα.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η παρούσα δράση δεν παρουσιάζει καινοτόµο χαρακτήρα µε την έννοια της εισαγωγής της καινοτοµίας.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος αφορά στο ενδιαφέρον τριών φορέων για την 

υλοποίηση ενός σχεδίου προβολής – προώθησης που να αγκαλιάζει το σύνολο της περιοχής παρέµβασης. 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 4 

 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

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

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  
Η προτεινόµενη δράση αφορά στην ίδρυση – επέκταση  – εκσυγχρονισµό µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. 

Στα πλαίσια της προτεινόµενης δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν επενδύσεις µικρής κλίµακας, δυναµικότητας µέχρι 40 

κλινών η κάθε µία. Το συνολικό ενισχυόµενο-επιλέξιµο κόστος κάθε επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 €. 

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν οι υποδοµές διανυκτέρευσης κυρίως στο βορειανατολικό τµήµα της περιοχής 

παρέµβασης όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον και καταγράφεται σηµαντικός αριθµός επισκεπτών. Σε ότι 

αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των µονάδων αυτών και πάντοτε µε στόχο οι παρεµβάσεις να 

διακρίνονται από ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα, ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των υπηρεσιών θα 

λαµβάνονται υπόψη στοιχεία από τη σχετική εµπειρογνωµοσύνη που εκπονήθηκε για τα καταλύµατα στα πλαίσια της 

εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος LEADER+ και θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος. Επιπλέον 

βασικό και απαιτούµενο στοιχείο αναφορικά µε τη λειτουργία των επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη 

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

διαπερνά σχεδόν κάθε επένδυση του προτεινόµενου προγράµµατος καθώς αποτελεί βασική παράµετρο της στρατηγικής του. 

Αυτό θα συµβεί µέσα από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που θα ταυτοποιούν τα 

πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωµατώνονται(ορισµένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, µηνύµατα κλπ)  θα προκύψουν κατόπιν σχετικής 

εµπειρογνωµοσύνης.  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3135 

  
Ποσό  Ποσοστό 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  
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Συν. 
Κόστος 

∆ηµ. 
∆απάνη 

Συν. 
Κόστος 

∆ηµ. 
∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 473.823,38 100,00% 4,87%   32,27%   
∆ηµόσια ∆απάνη  257.111,12 54,26%   3,96%   28,43% 
Ίδια συµµετοχή 216.712,26 45,74%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους µε πολύ υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα η οικονοµική δραστηριότητα έχει 

ως κυρίαρχο στοιχείο τη λειτουργία γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Σποραδικά σηµεία τουριστικού 

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

Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής τουριστικού ενδιαφέροντος είναι η πολύ µικρή τουριστική της ανάπτυξη η οποία 

εντοπίζεται κυρίως σε δύο θύλακες (Άγκιστρο και περιοχή πέριξ του χιονοδροµικού κέντρου Λαιλιά). Στο βορειοανατολικό 

αυτό τµήµα της περιοχής παρέµβασης ήδη κινείται ένα πολύ σηµαντικό ρεύµα επισκεπτών που σήµερα δεν διανυκτερεύει 

κατά ανάγκη και εντός αυτής(µεγάλος αριθµός έχει ως αφετηρία την πόλη των Σερρών).  Μέσω της δράσης επιδιώκεται να 

αξιοποιηθεί το ρεύµα των επισκεπτών που ήδη κινείται στην περιοχή, να καταλύσει και να διαµείνει αρκετές ηµέρες σε αυτή, 

να γνωρίσει τη Σερραίκή ύπαιθρο µέσα από τη λογική του υπαίθριου – εναλλακτικού τουρισµού, δίπλα στους ανθρώπους της 

περιοχής, τις γεύσεις, τις συνταγές και τις παραδόσεις τους. Επίσης ως επακόλουθος στόχος αλλά ίσης σηµασίας είναι το 

ρεύµα αυτό να ενισχυθεί, οι επισκέπτες να πολλαπλασιαστούν ώστε η περιοχή να αναδείξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και 

να γνωρίσει προς τα έξω τα τοπικά της χαρακτηριστικά και προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα 

να γνωρίσει τον τόπο, να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα και µοναδικά χαρακτηριστικά του, να νιώσει τη ζεστασιά της φιλοξενίας 

των ανθρώπων του και µε τη σειρά του να γίνει «καλός» πρεσβευτής της περιοχής. 

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

� Η ενίσχυση της δυναµικότητας των υποδοµών διανυκτέρευσης της περιοχής  

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

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

� Η αύξηση της αναγνωρισιµότητας και της επισκεψιµότητας της περιοχής  

� Η ενίσχυση της απασχόλησης και του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 4,85% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν 

είναι υψηλό και βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στην περιοχή  

  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

περιοχής το οποίο παρουσιάζει όπως προειπώθηκε υψηλότερο τουριστικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα 

αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων  όπου απεικονίζεται η εναρµόνιση της τοπικής 

διάστασης µε την σκοπιµότητα της υλοποίησης της συγκεκριµένης δράσης.   

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 
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∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων   

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

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

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

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

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

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

της επιχείρησης 

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων   

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που 

σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά  

∆ράση 421α1: Γαστρονοµία στην Κεντρική Μακεδονία  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσεις µε τις παραπάνω δράσεις έγκειται στα εξής :  

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται µε τον τουρισµό συνεργούν ώστε να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι 

υποδοµές και η λειτουργία των συντελεστών που εµπλέκονται στο τουριστικό σύστηµα της περιοχής και τελικώς να 

επιτευχθεί η προώθηση του υπαίθριου τουρισµού της 

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

οικοτεχνίας) συνεργούν ώστε όλες µαζί να συµβάλουν στην δηµιουργία ενός τουριστικού προφίλ της περιοχής που θα 

αναγνωρίζεται και θα ταυτοποιείται  από τους επισκέπτες για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικό του.  

Αντίστοιχα µε τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤ∆ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η λειτουργία 

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

προγράµµατος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράµµατος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής ταυτοποίησης που 

το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   
Επιπλέον οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης πρέπει να πληρούν τους περιορισµούς της ΚΥΑ 

2974/2009 σχετικά µε τις λειτουργικές µορφές και τις κατηγορίες των τουριστικών καταλυµάτων που χρηµατοδοτούνται από 
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Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 58 - 

το ΠΑΑ.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος είναι ιδιαίτερα υψηλό και ανέρχεται σε περίπου 15 

ενδιαφερόµενους ως σήµερα. Εκτιµάται ότι αυτό το ενδιαφέρον θα αυξηθεί προϊόντος του χρόνου.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

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

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  
Η προτεινόµενη δράση αφορά στην ίδρυση – επέκταση  – εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων  εστίασης και αναψυχής. Κατά 

κανόνα πρόκειται για µικρoµεσαίας κλίµακας επενδύσεις µε έµφαση στην ποιότητα, την παραδοσιακή κουζίνα και τη 

προσωπική επαφή του ιδιοκτήτη µε τον επισκέπτη – πελάτη. Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να δηµιουργηθούν χώροι 

εστίασης ή αναψυχής συνολικής δυναµικότητας 600 περίπου θέσεων. Το συνολικό ενισχυόµενο – επιλέξιµο κόστος κάθε 

επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €. Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθούν οι υποδοµές στο τοµέα του 

υπαίθριου και εναλλακτικού τουρισµού µέσα από τη δηµιουργία νέων ή την αναβάθµιση υφιστάµενων χώρων εστίασης και 

αναψυχής.  Σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των µονάδων αυτών και πάντοτε µε στόχο οι 

παρεµβάσεις να διακρίνονται από ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα, ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των 

υπηρεσιών θα ληφθούν υπόψη στοιχεία από τη σχετική εµπειρογνωµοσύνη που εκπονήθηκε για τους χώρους εστίασης στα 

πλαίσια της εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος LEADER+ η οποία θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος 

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

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

πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά σχεδόν κάθε επένδυση του προτεινόµενου προγράµµατος καθώς αποτελεί βασική 

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

κλπ που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωµατώνονται(ορισµένα από αυτά κατά 

περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, µηνύµατα κλπ)  θα 

προκύψουν κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς 

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

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3136 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 426.939,00 100,00% 4,39%   29,07%   
∆ηµόσια ∆απάνη  213.469,50 50,00%   3,29%   23,60% 
Ίδια συµµετοχή 213.469,50 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

τοπικών ποιοτικών προϊόντων που αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις πρώτη ύλη για αυτές τις συνταγές. Ειδικότερα το 

βορειοανατολικό τµήµα της περιοχής παρέµβασης συνδυάζει τη γαστρονοµική αυτή παράδοση και ποικιλία µε τους 

πλούσιους πόρους και στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος που προσελκύουν πολλούς επισκέπτες στην περιοχή. Μέσω της 

δράσης αυτής επιδιώκεται να αξιοποιηθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό αυτός ο συνδυασµός, να ενθαρρυνθούν 

επιχειρηµατίες να δηµιουργήσουν χώρους εστίασης και αναψυχής που θα χαρακτηρίζονται από ποιότητα, ποικιλία και 

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

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

συµβάλει στην αύξηση του ρεύµατος των επισκεπτών που ήδη καταγράφεται προς αυτή. Είναι λοιπόν πολύ µεγάλης 

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

γίνει «καλός» πρεσβευτής της περιοχής.  
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Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
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Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

� Η ενίσχυση της δυναµικότητας των υποδοµών εστίασης και αναψυχής της περιοχής  

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

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

� Η αύξηση της αναγνωρισιµότητας και της επισκεψιµότητας της περιοχής  

� Η ενίσχυση της απασχόλησης και του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 3,56% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν 

είναι υψηλό και βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στην περιοχή  

 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

τµήµα της περιοχής στο οποίο διασφαλίζεται επαρκέστερα-πληρέστερα ο συνδυασµός παραδοσιακές συνταγές-ποιοτικά 

προϊόντα διατροφής – σηµεία ιδιαίτερης οµορφιάς για επίσκεψη. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στο σχετικό 

πίνακα προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων   

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

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

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

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

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

της επιχείρησης 

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα 

οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και 

επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που 
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σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421α1: Γαστρονοµία στην Κεντρική Μακεδονία  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσεις µε τις παραπάνω δράσεις έγκειται στα εξής :  

Με τις δράσεις που αφορούν και σχετίζονται µε τον τουρισµό συνεργεί προς την κατεύθυνση εµπλουτισµού του τουριστικού 

προϊόντος της υπαίθρου.  

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

συνεργούν ώστε όλες µαζί να συµβάλουν στην δηµιουργία ενός γαστρονοµικού και διατροφικού προφίλ της περιοχής που 

θα αναγνωρίζεται από ντόπιους και επισκέπτες.  

Αντίστοιχα µε τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤ∆ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η λειτουργία 

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

προγράµµατος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράµµατος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής ταυτοποίησης που 

το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος ανέρχεται σε 20 περίπου ενδιαφερόµενους. 

Εκτιµάται ότι το ενδιαφέρον αυτό θα αυξηθεί προϊόντος του χρόνου.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 4 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

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

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

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η δράση απευθύνεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εκτός από µέλη του αγροτικού νοικοκυριού), κατοίκους ή µη της 

περιοχής παρέµβασης, προκειµένου να δηµιουργήσουν νέες ή να βελτιώσουν υφιστάµενες δραστηριότητες επιχειρήσεων 

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

τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης). Βασικό και απαιτούµενο στοιχείο 

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

πολιτιστικής ταυτοποίησης διαπερνά κάθε επένδυση του προτεινόµενου προγράµµατος καθώς αποτελεί βασική παράµετρο 

της στρατηγικής του. Αυτό θα συµβεί µέσα από την επιλογή και τυποποίηση σηµάτων – µηνυµάτων – εικόνων κλπ που θα 

ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωµατώνονται (ορισµένα από αυτά κατά περίπτωση) 

στη λειτουργία των ενισχυόµενων επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά ταυτοποίησης (σήµατα, µηνύµατα κλπ)  θα προκύψουν 

κατόπιν σχετικής εµπειρογνωµοσύνης. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι 

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

εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο των δράσεων L313-5, L313-6 και L313-7. 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 



Αναµόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος LEADER  

 

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 61 - 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3138 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 121.179,00 100,00% 1,24%   8,25%   
∆ηµόσια ∆απάνη  60.589,50 50,00%   0,93%   6,70% 
Ίδια συµµετοχή 60.589,50 50,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Η ύπαρξη πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων στην περιοχή και ειδικότερα στο βορειοανατολικό τµήµα, ευνοεί την 

ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Επίσης, η διαφαινόµενη αύξηση της τουριστικής κίνησης στη 

περιοχή και η αναζήτηση, εκ µέρους των τουριστών, νέων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο οδηγούν στην ανάγκη δηµιουργίας 

νέων µονάδων.  

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα της περιοχής θα προέλθει από την διαµόρφωση και διάθεση 

ενός τουριστικού προϊόντος µε χαρακτηριστικά στοιχεία ποιότητας και καινοτοµίας τα οποία θα του προσδώσουν ένα βαθµό 

διαφοροποίησης και ιδιαιτερότητας. 

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

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

� Η ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισµού που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση 

� Η τόνωση της διαφορετικότητας της τοπικής τουριστικής αγοράς 

� Η δηµιουργία νέων τουριστικών προϊόντων 

� Η αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή 

� Η δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε νέους τοµείς της αγοράς εργασίας 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,43% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν 

είναι υψηλό και βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στην περιοχή  

 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

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

οποίο υπάρχουν σηµεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται στον σχετικό 

πίνακα «προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων» όπου απεικονίζεται η εναρµόνιση της τοπικής διάστασης µε την 

σκοπιµότητα της υλοποίησης της συγκεκριµένης δράσης.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος:  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων   

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης  

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων  

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 



Αναµόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος LEADER  

 

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 62 - 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

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

∆ράση L313-6: Ενίσχυση χώρων εστίασης και αναψυχής  

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 

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

της επιχείρησης 

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που 

σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421α2 : Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Όσον αφορά τις δράσεις που σχετίζονται µε την ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών ιδιωτικού και δηµόσιου χαρακτήρα η 

συνέργεια µε την παρούσα δράση έγκειται στο γεγονός ότι συµβάλουν στη βελτίωση, οργάνωση και εµπλουτισµό του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την αύξηση της επισκεψιµότητας. 

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

προφίλ της περιοχής που θα αναγνωρίζεται από ντόπιους και επισκέπτες. 

Αντίστοιχα µε τις δράσεις της λειτουργίας της ΟΤ∆ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων συνεργούν καθώς η λειτουργία 

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

προγράµµατος κατευθύνοντας τες προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

που πρόκειται να υλοποιηθεί στα πλαίσια της δράσης   

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

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

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράµµατος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής ταυτοποίησης που 

το πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος, ανέρχεται σε 7 προτάσεις.   

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

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

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



Αναµόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος LEADER  

 

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 63 - 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η προτεινόµενη δράση αφορά στην εγκατάσταση συστηµάτων αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από µικρού 

µεγέθους τουριστικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της προτεινόµενης δράσης προβλέπεται να υλοποιηθούν επενδύσεις 

αξιοποίησης ανανεώσιµών πηγών ενέργειας κυρίως µέσω της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων. Στόχος της δράσης είναι η 

εισαγωγή στη λειτουργία των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων (καταλύµατα – µονάδες εστίασης κλπ) καινοτόµων 

πρακτικών σε ότι αφορά την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και η εξοικείωσή τους µε πρακτικές φιλικές και θετικές 

για το περιβάλλον. Η υλοποίηση µιας τέτοιας επένδυσης οδηγεί σε µείωση του ενεργειακού κόστους της επιχείρησης και της 

εξασφαλίζει σχετική αυτονόµηση από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν ισχύ µέχρι 

20KW εγκατεστηµένης ισχύος ενώ η παραγόµενη ισχύς θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι µια µικρής δυναµικότητας ξενοδοχειακή µονάδα χρειάζεται για τη λειτουργία της εγκατεστηµένη ισχύ 

περίπου 20 – 25 KW, γίνεται αντιληπτό ότι µια τέτοιου είδους επένδυση σχεδόν απαλλάσσει την επιχείρηση από το ενεργειακό 

της κόστος. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες 

δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L313-9 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 
0,00 100,00% 0,00%  0,00%  

∆ηµόσια ∆απάνη  
0,00 50,00%  0,00%  0,00% 

Ίδια συµµετοχή 
0,00 50,00%     

 

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

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

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

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

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

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

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

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

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

Σκοπός της δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους περισσότερο ώριµους και πρωτοπόρους επιχειρηµατίες (του τουρισµού) 

της περιοχής παρέµβασης να εισάγουν στην παραγωγική τους διαδικασία πρακτικές αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών 

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

έστω και σε µικρό βαθµό µια επιχειρηµατική κουλτούρα η οποία συνδυάζει την φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση µε το 

οικονοµικό όφελος (δραστική µείωση του κόστους ενέργειας µε σχεδόν πλήρη ενεργειακή απεξάρτηση).  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

για την εφαρµογή της δράσης δίνεται Βορειοανατολικό τµήµα της περιοχής όπου συγκεντρώνονται ευνοϊκότερες συνθήκες για 

χωροθέτηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων υπαίθριου τουρισµού. Ειδικότερα αυτή η βαρύτητα αποτυπώνεται σε σχετικό  πίνακα 

«προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων »  

∆ικαιούχοι της δράσης  

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

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

800/2008.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  
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Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ενίσχυση χώρων εστίασης και αναψυχής µε δικαιούχους µέλη του αγροτικού νοικοκυριού 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

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

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

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

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

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

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

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

∆ράση L323-3: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 

υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Όσον αφορά τη συνέργεια της παρούσας δράσης µε τις δράσεις που αφορούν τη δηµιουργία υποδοµών τουρισµού αυτή 

έγκειται στο γεγονός της ένταξης των φιλοπεριβαλλοντικών ενεργειών στη διαδικασία ανάπτυξης του τουρισµού της 

υπαίθρου.  

Με τις δράσεις προστασίας και αναβάθµισης του  φυσικού περιβάλλοντος η παρούσα δράση συνεργεί ώστε να µειωθούν 

πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον και να ενισχυθεί η φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση του πληθυσµού της περιοχής 

Αντίστοιχα µε τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤ∆ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων η παρούσα δράση 

συνεργεί καθώς η λειτουργία της ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο της εφαρµογής 

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

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

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

της.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος ανέρχεται σε 4-5 ενδιαφερόµενους. Το ενδιαφέρον 

αναµένεται να αυξηθεί προϊόντος του χρόνου.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 0 

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

L321 / Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

Λογική της παρέµβασης 

Οι παρεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του υποµέτρου, αφορούν την υλοποίηση βασικών και παράλληλων 

υποδοµών µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Καθώς η περιοχή είναι κατά κύριο λόγο 

αγροτική είναι απολύτως λογικό οι παρεµβάσεις κατά ένα µέρος να αφορούν την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην 

ύπαιθρο.  

Στα πλαίσια αυτά διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η ορθολογικότερη διαχείριση του υφιστάµενου υδατικού δυναµικού το οποίο αν 

και πλεονάζον δεν επαρκεί. Παράλληλα, απαιτείται η βελτίωση της βατότητας του αγροτικού δικτύου, η προστασία του από 
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διαβρωτικά φαινόµενα, ιδιαίτερα στις πιο επικλινείς περιοχές, και η µείωση των χρονοαποστάσεων προς τις γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις.  

Επιπλέον, η περιοχή παρέµβασης λόγω της συνύπαρξης κατοίκων διαφορετικών φυλετικών καταβολών παρουσιάζει 

πολυπολιτισµικό χαρακτήρα που αποτυπώνεται στον πλούτο των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που 

συναντώνται σε αυτή. Με τις δράσεις που προτείνονται στα πλαίσια του υποµέτρου επιδιώκεται η διάσωση, η  διατήρηση και 

η ανάδειξη των πολιτιστικών αυτών εκδηλώσεων και των εθίµων. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων και όπως προέκυψε από τη διαδικασία της διαβούλευσης, η βελτίωση των κοινωνικών και πολιτιστικών 

υποδοµών θα συµβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο και την ενδυνάµωση της πολιτιστικής δράσης και 

δηµιουργίας.  
Οι δράσει που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου.  

Στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται  

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

� Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράµµατος – προβολή της περιοχής 

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

� Νέα Τουριστικά προϊόντα 

� Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Υποµέτρου 321 

Ποσοστό (%) του Μέτρου 

  
Ποσό  Ποσοστό 

Συν. Κόστος ∆ηµ. ∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 2.154.671,96 100% 22,13%   
∆ηµόσια ∆απάνη  2.154.671,96 100%   33,18% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 0%      

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υποµέτρο 

Στα πλαίσια του παρόντος υποµέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

∆ράση L321-1: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία κλπ) 

∆ράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ  

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ 

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγµατοποιείται ακολούθως.  

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L321-1 / Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Με την παρούσα δράση προβλέπεται η χρηµατοδότηση µικρών έργων υποδοµής τα οποία σχετίζονται µε τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας των κατοίκων της υπαίθρου όπως είναι η  αγροτική οδοποιία,  έργα  αξιοποίησης επιφανειακών υδάτινων 

πόρων οι οποίοι σήµερα παραµένουν ανεκµετάλλευτοι και έργα επιδιόρθωσης υφιστάµενων δικτύων.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες 

του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 
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Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης …… 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 447.154,47 100,00% 4,59%   20,75%   
∆ηµόσια ∆απάνη  447.154,47 100,00%   6,89%   20,75% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Η αναγκαιότητα βελτίωσης της βατότητας του αγροτικού δικτύου, η προστασία του από διαβρωτικά φαινόµενα, ιδιαίτερα στις 

πιο επικλινείς περιοχές, και η µείωση των χρονοαποστάσεων προς τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις αποτελούν τους κύριους 

λόγους επιλογής της δυνατότητας χρηµατοδότησης των έργων αγροτικής οδοποιίας. 

Από την άλλη πλευρά, η χρηµατοδότηση µικρών εγγειοβελτιωτικών έργων που παρεµβαίνουν διορθωτικά σε υφιστάµενα 

δίκτυα, ή που αποτελούν λύση για την εξοικονόµηση νερού σε συγκεκριµένες περιοχές, είναι σηµαντική για την καλύτερη 

αξιοποίηση του υφιστάµενου υδατικού δυναµικού το οποίο αν και πλεονάζον, δεν επαρκεί λόγω κακής χρήσης του και 

αδυναµίας εκµετάλλευσής του σε πλήρη κλίµακα. 

Το µέγεθος της χρηµατοδοτικής βαρύτητας  της δράσης είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να δηµιουργήσει ένα αριθµό  υποδοµών 

οι οποίες να λειτουργήσουν παραδειγµατικά για τους ΟΤΑ και να καταδείξουν την αναγκαιότητα της ορθολογικής χρήσης του 

διατιθέµενου υδάτινου δυναµικού. 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Το σύνολο της περιοχής παρέµβασης, µε προτιµητέες τις περιοχές όπου η ένταση της άσκησης της αγροτικής 

δραστηριότητας και παραγωγής πρώτων υλών είναι µεγαλύτερη. 

∆ικαιούχοι της δράσης  

ΟΤΑ α’ βαθµού  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ενίσχυση χώρων εστίασης και αναψυχής µε δικαιούχους µέλη του αγροτικού νοικοκυριού 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L123-1: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  

∆ράση L123-2: Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων 

∆ράση 431α-1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β-1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β-2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β-3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β-4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις δράσεις του υποµέτρου L311 έγκειται στο γεγονός ότι το σύνολο των δράσεων αυτών έχει 

σαν ωφελούµενους τους κατοίκους της περιοχής και ως στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους, την ενίσχυση του 

εισοδήµατός τους και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στον τόπο του.  

Η συνέργεια µε τις δράσεις που αφορούν την αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων έγκειται στο 

γεγονός ότι οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης είναι ενέργειες που συνεργούν προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης των βασικών υποδοµών και των συντελεστών της πρωτογενούς παραγωγής.   

Όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης µε τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤ∆ αυτή εντοπίζεται στην εφαρµογή 
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από την ΟΤ∆ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής των υπολοίπων δράσεων και τις 

κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής 

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η δράση δεν παρουσιάζει καινοτοµία στη φύση της, εκτός από την περίπτωση έργων που αφορούν ενέργειες µείωσης των 

απωλειών σε υφιστάµενα δίκτυα, περίπτωση που δεν εφαρµόζεται σε περιοχές µε πλεόνασµα υδατικού δυναµικού όπως η 

συγκεκριµένη περιοχή παρέµβασης. 

Ειδικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του δεν υπάρχουν.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη δράση, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι τεράστιο. Όλοι ανεξαιρέτως οι ΟΤΑ 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ενέργειες εµπιπτόµενες στη δράση και ειδικότερα για ενέργειες αγροτικής οδοποιίας και µικρών 

εγγειοβελτιωτικών έργων. Με δεδοµένο το πεπερασµένο των πόρων εκτιµάται πως θα υποβληθούν περί τις 4 έως 6 

προτάσεις. 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 2 

 

 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ  

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Στην περιοχή παρέµβασης υφίστανται και δραστηριοποιούνται δεκάδες σύλλογοι και λοιποί φορείς µέσω των οποίων 

εκφράζεται ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας των κατοίκων της. Επίσης η περιοχή παρέµβασης χαρακτηρίζεται από µια σειρά 

πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν την προώθηση αθλητικών εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.  Έχει 

καταγραφεί σηµαντικό ενδιαφέρον από τέτοιους φορείς για παρεµβάσεις οι οποίες θα διατηρήσουν και θα αναδείξουν έθιµα 

παραδόσεις, πολιτιστικά δρώµενα  και υλικό που συνδέουν το σήµερα µε το πλούσιο πολιτιστικό της παρελθόντης περιοχής,  

αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος  .  

Συγκεκριµένα µε την υλοποίηση της δράσης αυτής επιδιώκεται :  

 - Η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 

 - Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής µε την ενσωµάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία 

 - Η προώθηση αθλητικών , εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων  

 - Η ενίσχυση δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης 

 - Η στενότερη σύνδεση του τουριστικού κυκλώµατος µε την τοπική πολιτιστική παράδοση.  

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3212 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 1.707.517,49 100,00% 17,54%   79,25%   
∆ηµόσια ∆απάνη  1.707.517,49 100,00%   26,30%   79,25% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Στην περιοχή παρέµβασης υφίστανται και δραστηριοποιούνται δεκάδες σύλλογοι και λοιποί φορείς µέσω των οποίων 

εκφράζεται ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας των κατοίκων της. Ήδη έχει καταγραφεί σηµαντικό ενδιαφέρον από τέτοιους 

φορείς για παρεµβάσεις οι οποίες θα διατηρήσουν και θα αναδείξουν έθιµα παραδόσεις, πολιτιστικά δρώµενα  και υλικό που 

συνδέουν το σήµερα µε το πλούσιο πολιτιστικό της παρελθόν.  



Αναµόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος LEADER  

 

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 68 - 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται να αξιοποιηθεί και να αναδειχτεί  µέρος της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας που εκφράζουν τέτοιοι 

φορείς.  

Συγκεκριµένα µε την υλοποίηση της δράσης αυτής επιδιώκεται :  

 - Η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 

 - Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής µε την ενσωµάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία 

 - Η στενότερη σύνδεση του τουριστικού κυκλώµατος µε την τοπική πολιτιστική παράδοση.  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 10,74% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Η  λογική της 

παρέµβασης είναι να ενισχύσει υποδοµές και δράσεις οι οποίες θα ενθαρύνουν και θα ενισχύσουν την περιοχή παρέµβασης µε 

την αξιοποίηση και ανάδειξη τόσο του φυσικού πλούτου της περιοχής, όσο και του κοινωνκού και πολιτιστικού της 

δυναµικού. 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Περιοχή εφαρµογής της δράσης αποτελεί το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων της περιοχής παρέµβασης του τοπικού 

προγράµµατος.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

∆ικαιούχοι της δράσης µπορεί να είναι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα , µε σκοπό την  υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα .  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η παρούσα δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ 

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 

µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421α2: Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας  

∆ράση 421β2 : Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια των ανωτέρω δράσεων έγκειται στο γεγονός της ενσωµάτωσης, ανάδειξης και προβολής των πολιτιστικών 

πόρων στα πλαίσια της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής παρέµβασης. Η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και η 

δηµιουργία πολιτιστικών δράσεων από τους φορείς τελικούς αποδέκτες της παρούσας δράσης θα συµβάλει στην ενδυνάµωση 

και εµπλουτισµό του παραγωγικού συστήµατος µε στοιχεία πολιτισµού και παράδοσης, γεγονός που είναι άλλωστε βασικό 

ζητούµενο του τοπικού προγράµµατος ώστε να επιτευχθεί η πολιτιστική ταυτοποίηση της περιοχής και ο εµπλουτισµός και 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η δράση δεν έχει καινοτόµο χαρακτήρα καθώς πολιτιστικά κέντρα βρίσκονται σχεδόν σε κάθε Τοπικό ∆ιαµέρισµα της 

περιοχής παρέµβασης. Ωστόσο στοιχεία καινοτοµίας µπορεί να προκύψουν από το φυσικό αντικείµενο των ενεργειών που θα 

υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διαδικασία διαβούλευσης που πραγµατοποίησε 
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Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 69 - 

λειτουργώντας ως υποψήφια ΟΤ∆ υπήρξε µεγάλο και προέρχεται από όλους σχεδόν τους δήµους της περιοχής. Συγκεκριµένα 

το ενδιαφέρον αφορά κυρίως τη βελτίωση – εκσυγχρονισµό πολιτιστικών κέντρων συλλόγων της περιοχής παρέµβασης. Οι 

φορείς που εκφράζουν ενδιαφέρον είναι τόσο σύλλογοι όσο και ΟΤΑ.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 8 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - στήριξη 

πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ 

* )  Σύµφωνα µε  2η   Τροποποίηση της ΚΥΑ 401/2010. (Αρ. απόφασης  24958/ 28.11.2013) έγινε 

άλλγή του  Κωδικού της  ∆ράσης (µεταφορά στο υποµέτρο L323, ∆ράση L323-5)   

 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

L322 / Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

Λογική της παρέµβασης 

Η γεωµορφολογική  ποικιλότητα και η πολυπολιτισµική σύνθεση της περιοχής παρέµβασης είχε σαν αποτέλεσµα η 

διαφορετικότητα αυτή των κατοίκων της να είναι αποτυπωµένη και στο δοµηµένο περιβάλλον της. Ιδιαίτερα στο  

βορειονατολικό της τµήµα, διαθέτει πλούσιο οικιστικό απόθεµα, µε αξιόλογα αρχιτεκτονικά γνωρίσµατα, το οποίο σε πολλές 

περιπτώσεις λόγω της µείωσης του πληθυσµού γνωρίζει την εγκατάλειψη, την απαξίωση και τελικά οδηγείται στην ερείπωση. 

Από την άλλη πλευρά ο σύγχρονος τρόπος ζωής αλλά και η στροφή στην ποιότητα δηµιουργεί την ανάγκη για την αξιοποίηση 

και αναβάθµιση του οικιστικού αποθέµατος της περιοχής.  

Οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του υποµέτρου αφορούν κυρίως ενέργειες από δηµόσιους φορείς. Για το 

λόγο αυτό, στα πλαίσια της διαδικασίας της διαβούλευσης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στους φορείς της περιοχής (ΟΤΑ, 

σύλλογοι κλπ) προκειµένου να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των παρεµβάσεων κυρίως σε οικισµούς χαρακτηρισµένους ως 

αξιόλογους ή ενδιαφέροντες.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. 

Στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται  

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

� Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράµµατος – προβολή της περιοχής 

� Ενίσχυση τουριστικής υποδοµής 

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

Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Υποµέτρου 313 
Ποσοστό (%) του Μέτρου 

  
Ποσό  Ποσοστό 

Συν. Κόστος ∆ηµ. ∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 727.854,47 100% 7,48%   
∆ηµόσια ∆απάνη  692.889,06 95%   10,67% 
Ίδια συµµετοχή 34.965,41 5%      

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υποµέτρο 

Στα πλαίσια του παρόντος υποµέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-2: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση  

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων 
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Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 70 - 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων του υποµέτρου είναι η ύπαρξη συνολικής µελέτης πλαισίου για την 

αναβάθµιση του οικισµού. Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγµατοποιείται ακολούθως.  

 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L322-1 Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων   

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

H παρούσα δράση αφορά την υλοποίηση έργων ανάπλασης – βελτίωσης οικιστικών συνόλων (οικισµών γειτονιών πλατειών 

κλπ) σε οικισµούς της περιοχής παρέµβασης για τους οποίους έχει προηγηθεί η εκπόνηση σχετικής µελέτης συνολικής 

θεώρησης της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης. Συγκεκριµένα στα πλαίσια της δράσης µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, αισθητική αναβάθµιση πλατειών, κατασκευές και ρυθµίσεις που θα 

καταστίσουν τον οικισµό λειτουργικότερο για τους κατοίκους τους και ελκυστικότερο για τους επισκέπτες.  

Στόχος της δράσης είναι οι παρεµβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν να µην είναι σηµειακές ή αποσπασµατικές αλλά να 

εντάσσονται σε ένα γενικό πλαίσιο παρεµβάσεων που πραγµατοποιούνται ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον οι 

οποίες διέπονται από µια κοινή θεώρηση που θα πηγάζει από τη µελέτη πλαίσιο που αναφέρθηκε ως προαπαιτούµενη για την 

υλοποίηση της δράσης. Στη δράση θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 

βασικά δίκτυα. 

Επιπλέον, σηµαντικό στοιχείο για την υλοποίηση των αναφερόµενων αναπλάσεων στους οικισµούς είναι η τόνωση των 

παραδοσιακών χαρακτηριστικών τους δηλαδή των αρχιτεκτονικών εκείνων στοιχείων που ταυτοποιούνται µε την πολιτιστική 

παράδοση της περιοχής, τη λαογραφία της και την αγροτική κληρονοµιά. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να 

αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ 

του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα 

τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 

εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3221 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 640.440,95 100,00% 6,58%   87,99%   
∆ηµόσια ∆απάνη  640.440,95 100,00%   9,86%   92,43% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Στην προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης αναπτύχθηκαν κατά το παρελθόν αξιόλογοι οικισµοί οι οποίοι γνώρισαν µεγάλη 

οικονοµική και κοινωνική άνθιση. Στους οικισµούς αυτούς αναπτύχθηκε ένα αξιόλογο απόθεµα αρχιτεκτονικών στοιχείων το 

οποίο χαρακτηρίστηκε από τις µορφολογικές συνθήκες που επικρατούν, τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής, τις φυλετικές 

καταβολές του πληθυσµού (βλάχοι, πόντιοι, εντόπιοι κλπ) καθώς και την ενασχόληση του πληθυσµού (π.χ. η χαρακτηριστική 

αρχιτεκτονική των καπνοχωρίων). Με το πέρασµα του χρόνου όµως και τις διάφορες ανεξέλεγκτες παρεµβάσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά περιόδους τόσο από τους ιδιώτες όσο και από τους δηµόσιους φορείς έχει αλλοιωθεί κατά πολύ η 

οµοιοµορφία και η αισθητική των οικισµών της περιοχής. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπλαση ορισµένων οικισµών βάσει 

µιας ολοκληρωµένης µελέτης ανάπλασης η οποία θα λαµβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που θα συµβάλουν στην 

βέλτιστη αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση ενός οικισµού. Η µελέτη αυτή θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τους 

οικισµούς στους οποίους θα πραγµατοποιηθεί για την υλοποίηση οποιονδήποτε µελλοντικών παρεµβάσεων. Με  τη 

συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται :  

� Η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής όπως αυτά αποτυπώνονται στην αρχιτεκτονική της  

� Η ενίσχυση του τοπικού τουριστικού προϊόντος µε την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του οικιστικού 

συνόλου  

� Η αύξηση της αναγνωρισιµότητας και της επισκεψιµότητας της περιοχής  
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Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 9,31% του Συνολικού Κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό αφορά 

στην εφαρµογή υποδειγµατικών παρεµβάσεων οι οποίες θα καταδείξουν το βέλτιστο τρόπο υλοποίησης δηµόσιων 

παρεµβάσεων ανάπλασης σε οικισµούς µε αξιόλογο οικιστικό αρχιτεκτονικό απόθεµα.  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Περιοχή εφαρµογής αποτελεί το σύνολο των τοπικών διαµερισµάτων της περιοχής παρέµβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την 

εφαρµογής της δράσης θα δοθεί στα τοπικά διαµερίσµατα του βορειοανατολικού τµήµατος της περιοχής τα οποία σύµφωνα 

τόσο µε τα αποτελέσµατα καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης όσο και µε την προτεινόµενη στρατηγική του σχεδίου 

τοπικού προγράµµατος παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµό και ενδιαφέρον επισκεψιµότητας και ιδιαίτερα σε αυτά που 

εµφανίζουν κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό “χρώµα”. Οι δήµοι και τα τοπικά διαµερίσµατα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 

προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων.   

∆ικαιούχοι της δράσης  

ΟΤΑ α’ βαθµού 

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης  

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων  

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

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

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

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

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

∆ράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ   

∆ράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ 

∆ράση L322-2: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση   

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 

µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421β2 : Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ  

Η συνέργεια της παρούσας δράσης µε τις ανωτέρω δράσεις του σχεδίου τοπικού προγράµµατος εστιάζεται στην ενίσχυση της 

ταυτότητας της περιοχής η οποία επιτυγχάνεται µε την ανάδειξη των φυσικών, ανθρωπογενών και πολιτιστικών της πόρων 
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ένας από τους οποίους είναι και η αρχιτεκτονική της παράδοση. Με τη δράση αυτή όπως και τις υπόλοιπες δράσεις 

δηµιουργίας τουριστικών υποδοµών δηµόσιου χαρακτήρα θα υλοποιηθούν ενέργειες πάνω στις οποίες θα δοµηθεί η αύξηση 

της επισκεψιµότητας της περιοχής και ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος.  

Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤ∆ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων η παρούσα δράση 

συνεργεί καθώς η λειτουργία της ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής όλων 

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η καινοτοµία της δράσης έγκειται στην ενσωµάτωση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέµβασης, τα οποία 

εκφράζονται µέσω της αρχιτεκτονικής της παράδοσης, στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής. Συγκεκριµένα οι 

αναπλάσεις που θα πραγµατοποιηθούν θα πρέπει να προσβλέπουν στην ανάδειξη στοιχείων της λαογραφίας του πολιτισµού 

και της αγροτικής παράδοσης του οικισµού στον οποίο θα πραγµατοποιηθούν .  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη συνολικής µελέτης πλαισίου για την αναβάθµιση του 

οικισµού καθώς και η εκπόνηση της ειδικής µελέτης εµπειρογνωµοσύνης η οποία θα καταδείξει τους πολιτιστικούς πόρους της 

περιοχής που δύναται να ενσωµατωθούν στην αναπτυξιακή της διαδικασία.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διαδικασία διαβούλευσης που πραγµατοποίησε 

λειτουργώντας ως υποψήφια ΟΤ∆ υπήρξε µεγάλο. Συγκεκριµένα εκφράστηκε ενδιαφέρον σχεδόν και από τους δεκαπέντε 

δήµους και κοινότητες της περιοχής.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων  : 3 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

322-2 / Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Με την παρούσα ενέργεια προβλέπεται η αποκατάσταση ενός τουλάχιστον κτιρίου που βρίσκεται σε κάποιον από τους 

οικισµούς οι οποίοι θα προχωρήσουν στη διαδικασία εκπόνησης µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθµισης τους. Σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή µπορούν να αποκατασταθούν κτίρια τα οποία στη συνέχεια θα 

χρησιµοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς. Στην ενέργεια περιλαµβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της µελέτης του έργου 

(έργων), η αποκατάσταση του κτιρίου (τεχνικό έργο) και τέλος η προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού για τη λειτουργία 

του. 

Σηµαντικό στοιχείο για την υλοποίηση των αναφερόµενων αποκαταστάσεων είναι η τόνωση των παραδοσιακών 

χαρακτηριστικών τους δηλαδή των αρχιτεκτονικών εκείνων στοιχείων που ταυτοποιούνται µε την πολιτιστική και 

αρχιτεκτοινική παράδοση της περιοχής.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L322-2 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 
0,00 100,00% 0,0%   0,00%   



Αναµόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος LEADER  

 

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 73 - 

Ίδια συµµετοχή 
0,00 0,00%         

 

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Η περιοχή παρέµβασης και ειδικότερα το ορεινό και µειονεκτικό της τµήµα, έχοντας πίσω της τουλάχιστον 2.000 χρόνια 

συνεχούς κατοίκησης, διαθέτει πλούσιο οικιστικό απόθεµα, σε πολλές δε περιπτώσεις µε αξιόλογα αρχιτεκτονικά γνωρίσµατα, 

το οποίο σήµερα λόγω της µείωσης του πληθυσµού γνωρίζει την εγκατάλειψη, την απαξίωση και τελικά οδηγείται στην 

ερείπωση. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής δηµιουργούν την ανάγκη για δηµιουργία νέων υπηρεσιών 

οι οποίες όπως είναι φυσικό απαιτούν χώρους για τη στέγασή τους. Έτσι παρατηρείται συχνά το φαινόµενο στην περιοχή, 

κτίρια αξιόλογα από αρχιτεκτονικής πλευράς να κείτονται εγκαταλειµµένα, ενώ την ίδια στιγµή διατίθενται σηµαντικά ποσά για 

την κατασκευή νέων κτιρίων για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες στέγασης κάποιας νέας δοµής ή υπηρεσίας. Με την αξιοποίηση 

του µέτρου γίνεται µια πρώτη προσπάθεια να στραφεί το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής στην επαναξιοποίηση και 

επανάχρηση του υφιστάµενου οικιστικού αποθέµατος της περιοχής.  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Ορεινές και µειονεκτικές περιοχές την περιοχής παρέµβασης. 

∆ικαιούχοι της δράσης  

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 

µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Επιµόρφωση στελεχών και µελών της Ε∆Π 

Η παρούσα δράση συνεργεί µε τις ανωτέρω αναφερόµενες δράσεις προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης ανάδειξης και 

επανάχρησης κτιρίων της περιοχής µε αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Οι δράσεις αυτές θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά 

προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της περιοχής.   

Όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης µε τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤ∆ αυτή εντοπίζεται στην εφαρµογή 

από την ΟΤ∆ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής των υπολοίπων δράσεων και τις 

κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η καινοτοµία της δράσης έγκειται στο γεγονός της διάσωσης και της αξιοποίησης των αξιόλογων από αρχιτεκτονικής άποψης 

κτιρίων της περιοχής και την ενσωµάτωσή τους µέσω της επανάχρησής τους στην κοινωνική ζωή της περιοχής.  

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

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

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράµµατος προκειµένου οι ενέργειες τους να συνάδουν µε το στρατηγικό 

στόχο αυτού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης θα αποτελέσει η ύπαρξη συνολικής µελέτης πλαισίου για την 

αναβάθµιση του οικισµού καθώς και η εκπόνηση της ειδικής µελέτης εµπειρογνωµοσύνης η οποία θα καταδείξει τους 

πολιτιστικούς πόρους της περιοχής που δύναται να ενσωµατωθούν στην αναπτυξιακή της διαδικασία. 

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Σύµφωνα µε το ενδιαφέρον που κατατέθηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διενέργεια της διαβούλευσης που πραγµατοποίησε 
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ως υποψήφια ΟΤ∆, αναµένεται η υποβολή 2 τουλάχιστον προτάσεων. 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 0 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η δράση αφορά την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων κτιρίων και την τόνωση των αρχιτεκτονικών τους στοιχείων, 

εκείνων που ταυτοποιούνται µε την αρχιτεκτονική παράδοση της περιοχής. Η δράση αφορά ιδιώτες που επιθυµούν να 

αποκαταστήσουν την όψη της οικίας τους όταν αυτή παρουσιάζει στοιχεία ιστορικής ή αισθητικής αξίας, πραγµατοποιώντας 

µικρού µεγέθους και κόστους παρεµβάσεις είτε  την αποκατάσταση όψεων κάποιων δηµόσιων κτιρίων µε ιδιαίτερα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, ιστορική ή αισθητική αξία. 

Για την εφαρµογή της δράσης θα ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική του κτιρίου, η όψη του οποίου πρόκειται να αποκατασταθεί 

σε σχέση µε την συνολική αρχιτεκτονική του οικισµού καθώς και η τεκµηρίωση της αρχιτεκτονικής, ιστορικής ή αισθητικής 

αξίας του κτιρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης θα αποτελέσει η ύπαρξη συνολικής µελέτης 

πλαισίου για την αναβάθµιση του οικισµού. 

Σκοπός της δράσης είναι να γίνουν παρεµβάσεις σε κτίρια των οποίων έχουν αλλοιωθεί τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά γνωρίσµατα 

και µε κάποιες επεµβάσεις αυτά να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, αν είναι δυνατόν, ή σε µια περισσότερο 

παραδοσιακή όψη. 

Επιπλέον βασικό στοιχείο που θα επιζητηθεί από τις παρεµβάσεις που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν είναι η ανάδειξη και 

αποτύπωση µέσω της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας στοιχείων της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής παρέµβασης.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3223 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 87.413,52 100,00% 0,90%   12,01%   
∆ηµόσια ∆απάνη  52.448,11 60,00%   0,81%   7,57% 
Ίδια συµµετοχή 34.965,41 40,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Σε πολλούς οικισµούς της περιοχής παρέµβασης υπάρχουν κτίρια ή και γειτονιές ολόκληρες που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική αξία όµως µε το πέρασµα του χρόνου πολλά από αυτά έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε µεγάλο βαθµό. 

Με την παρούσα δράση επιδιώκεται η αποκατάσταση ορισµένων από τα κτίρια αυτά µε σκοπό την αισθητική αναβάθµιση 

τόσο των ιδίων όσο και του ευρύτερου οικιστικού συνόλου στο οποίο εντάσσονται. 

Με την συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

• Η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής όπως αυτά αποτυπώνονται στην αρχιτεκτονική της 

• Η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής µε την αισθητική αναβάθµιση των οικιστικών της συνόλων. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,94 % της ∆ηµόσιας ∆απάνης του µέτρου. Το µικρό ποσοστό της 

χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης αποδίδεται στο µικρό προβλεπόµενο κόστος των ενεργειών αποκατάστασης και στον 

πιλοτικό χαρακτήρα της δράσης, που σκοπό έχει να προκαλέσει την πιλοτική αποκατάσταση ορισµένων όψεων κτιρίων, οι 

οποίες θα έχουν στη συνέχεια µεταβιβάσιµο χαρακτήρα προς τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής. 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

Περιοχή της δράσης αποτελεί το σύνολο των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων της περιοχής παρέµβασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
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Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 75 - 

πρόκειται να δοθεί στους οικισµούς εκείνους οι οποίοι σύµφωνα και µε την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αλλά και 

τη Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης του Νοµού έχουν µεγαλύτερη επισκεψιµότητα και παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

για την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται µε τον τουρισµό της υπαίθρου.    

∆ικαιούχοι της δράσης  

Φυσικά  ή νοµικά πρόσωπα που είναι νόµιµοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση 

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος. 

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης  

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων  

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

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

∆ράση L313-6: Ενίσχυση χώρων εστίασης και αναψυχής  

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

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

∆ράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ   

∆ράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

∆ράση L322-2: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 

µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421β2 : Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης αυτής µε τις ανωτέρω δράσεις έγκειται στο γεγονός της ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας της 

περιοχής µέσω της ανάδειξης των ανθρωπογενών πολιτιστικών πόρων ένας από τους οποίους είναι η αρχιτεκτονική της 

παράδοση. 

Η δράση αυτή όπως και οι υπόλοιπες δράσεις ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής θα αποτελέσουν το όχηµα 

για την ανάδειξη της, ως ενός προορισµού της υπαίθρου µε τουριστικό ενδιαφέρον.  

Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤ∆ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων η παρούσα δράση 

συνεργεί καθώς η λειτουργία της ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής όλων 

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 
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Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 76 - 

Η καινοτοµία της δράσης έγκειται στο γεγονός της ενσωµάτωση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέµβασης, τα οποία 

εκφράζονται µέσω της αρχιτεκτονικής της παράδοσης, στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής. Συγκεκριµένα η 

αποκαταστάσεις των όψεων των κτιρίων που θα πραγµατοποιηθούν θα πρέπει να προσβλέπουν στην ανάδειξη στοιχείων της 

λαογραφίας του πολιτισµού και της αγροτικής παράδοσης του οικισµού στον οποίο θα πραγµατοποιηθούν.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης θα αποτελέσει η ύπαρξη συνολικής µελέτης πλαισίου για την 

αναβάθµιση του οικισµού καθώς και η εκπόνηση της ειδικής µελέτης εµπειρογνωµοσύνης η οποία θα καταδείξει τους 

πολιτιστικούς πόρους της περιοχής που δύναται να ενσωµατωθούν στην αναπτυξιακή της διαδικασία. 

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράστηκε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  κατά τη διαβούλευση που πραγµατοποίησε, λειτουργώντας 

ως υποψήφια Οµάδα Τοπικής ∆ράσης, υπήρξε σηµαντικό. Το ενδιαφέρον αυτό προήλθε από ιδιώτες από όλους σχεδόν τους 

δήµους της περιοχής παρέµβασης που ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση των όψεων κτιρίων µε παραδοσιακό χαρακτήρα, 

αλλά κυρίως υπήρξε ενδιαφέρον από δηµόσιους φορείς για την αποκατάσταση ορισµένων παραδοσιακών (χαρακτηρισµένων ή 

µη) κτιρίων και κτιρίων µε ιστορική σηµασία. 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός ενεργειών   : 3 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

L323 / ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

Λογική της παρέµβασης 

Η ύπαρξη σηµαντικού αριθµού τοπίων υψηλής φυσικής αξίας εντός της περιοχής παρέµβασης, αλλά και περιοχών που 

παρουσιάζουν περιβαλλοντική υποβάθµιση (π.χ. ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων, αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων κλπ) 

λόγω της έλλειψης κινητοποίησης αλλά και ενηµέρωσης του πληθυσµού, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για την υλοποίηση 

παρεµβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Επίσης, η πλούσια λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά που χαρακτηρίζει την περιοχή σε σηµαντικό βαθµό 

παραµένει αναξιοποίητη, χωρίς την ανάλογη προβολή, ενώ πολλά από τα αντικείµενα που διασώζονται µέχρι σήµερα 

βρίσκονται σε χώρους όπου η προσπελασιµότητα είναι δύσκολη στο ευρύ κοινό και πολλές φορές αδύνατη. Μέσω των 

παρεµβάσεων του υποµέτρου προβλέπεται η συγκέντρωση, αξιοποίηση και προβολή της πλούσιας λαογραφικής κληρονοµιάς 

σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους οι οποίοι µπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης επισκεπτών και να συµβάλουν τόσο στην 

προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής όσο και στην προσέλκυση και ανάπτυξη εναλλακτικών οικονοµικών 

δραστηριοτήτων.  

Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της διαδικασίας της διαβούλευσης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στους φορείς της περιοχής 

(ΟΤΑ, σύλλογοι κλπ), οι οποίοι µε την σειρά τους εκδήλωσαν ενδιαφέρον προτείνοντας την υλοποίηση παρεµβάσεων σε 

περιοχές (φυσικού κάλους και υποβαθµισµένες περιοχές) σε µνηµεία µε ιδιαίτερη ιστορική και λαογραφική αξία (γεφύρια, 

µύλοι κλπ) είτε για την αποκατάσταση είτε για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή των δράσεων θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες 

του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται  

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

� Τεχνική στήριξη των δράσεων του προγράµµατος – προβολή της περιοχής 

� Ενίσχυση τουριστικής υποδοµής 

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

� Έργα προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πόρων  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία  
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Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 77 - 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα Υποµέτρου 313 
Ποσοστό (%) του Μέτρου 

  
Ποσό  Ποσοστό 

Συν. Κόστος ∆ηµ. ∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 159.367,77 100% 1,64%   
∆ηµόσια ∆απάνη  129.377,22 81%   1,99% 
Ίδια συµµετοχή 29.990,55 19%      

Περιγραφή δράσεων που εντάσσονται στο υποµέτρο 

Στα πλαίσια του παρόντος υποµέτρου προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις :  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  

∆ράση L323-3: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 

υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 

µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά  

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων πραγµατοποιείται ακολούθως.  

 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος εντάσσεται και η δράση αυτή που 

αφορά τη διατήρηση, αναβάθµιση και ανάδειξη περιοχών, µε προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας  και σε 

περιοχές Natura 2000. Οι τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας θα προσδιοριστούν µε την εκπόνηση σχετικής µελέτης 

εµπειρογνωµοσύνης ενώ επιπλέον για την εφαρµογή της δράσης θα ληφθεί υπόψη η µελέτη εµπειρογννωµοσύνη που 

εκπονήθηκε στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος LEADER+ µε τίτλο : Εµπειρογνωµοσύνη προσδιορισµού διαδροµών 

πεζοπορίας-δραστηριοτήτων στους ορεινούς όγκους Μπέλλες & Λαϊλιά, όπως αυτή θα επικαιροποιηθεί στα πλαίσια του 

παρόντος σχεδίου. Οι ενέργειες που µπορεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια της δράσης είναι: βελτίωση-σήµανση µονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και 

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Μέσω της δράσης, τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας θα µπορέσουν να προστατευθούν, να αναβαθµιστούν και να 

αναδειχθούν µέσα από ήπιες παρεµβάσεις, µικρής κλίµακας, απόλυτα εναρµονισµένες µε το φυσικό τοπίο και το χαρακτήρα 

της περιοχής.     

Συγκεκριµένα στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται η αναβάθµιση-ανάδειξη,  µίας (1) τοποθεσίας µε την βελτίωση – σήµανση 

µονοπατιών και µε την υλοποίηση φυτοτεχνικών εργασιών. Οι παρεµβάσεις αυτές θα βελτιώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης 

στην περιοχή αυτή – ιδιαίτερου φυσικού κάλους, θα λειτουργήσουν θετικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

εξειδικευµένων µορφών θεµατικού τουρισµού (φυσιολατρικός τουρισµός) και θα συµβάλουν στην ενίσχυση της τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες 
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του θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L323-1 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00% 0,00%  0,00%  

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 0,00%  0,00%  0,00% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%      

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Από άποψη φυσικού τοπίου, η προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί συγκεντρώνει 

έναν µεγάλο αριθµό τοπίων σε µικρή συνολικά έκταση και αυτό δηµιουργεί ιδανικές συνθήκες για παρεµβάσεις βελτίωσης και 

ανάδειξής τους. Προς την κατεύθυνση αυτή συµβάλλει ιδιαίτερα και ο τρόπος που τα τοπία εναλλάσσονται και συνδυάζονται 

στο χώρο. Η µικρή κλίµακα εναλλαγής των τοπίων δηµιουργεί ζώνες µε ενδιάµεσες µεταβατικές οικολογικές συνθήκες µε 

µεγάλη αισθητική αξία. 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, υψηλής φυσικής αξίας µε σκοπό την 

ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής και της ενσωµάτωσης των φυσικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Η δράση αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην επισκεψιµότητα της περιοχής καθώς ενισχύει υποδοµές που έχουν 

σχέση µε δραστηριότητες – δηµιουργούς ενός διαφοροποιηµένου τουριστικού προϊόντος και στηρίζει ενέργειες που 

συµβάλουν προς την κατεύθυνση της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφορικής διαχείρισης 

των φυσικών πόρων. 

Ειδικότερα µε την συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται : 

-Η ανάδειξη του φυσικού τοπίου της περιοχής παρέµβασης 

-Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, µε την ενσωµάτωση των φυσικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία 

-Εισαγωγή νέων τρόπων ανάπτυξης εξειδικευµένων δραστηριοτήτων υπαίθριου τουρισµού. 

 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

για την εφαρµογή της δράσης δίνεται  στο βορειοανατολικό τµήµα της περιοχής καθώς από άποψη φυσικού κάλους και 

τοπίων είναι ιδιαίτερα προικισµένη και σαφώς πιο πλούσια. Από τη σχετική εµπειρογνωµοσύνη που θα πραγµατοποιηθεί θα 

προκύψουν οι τοποθεσίες στις οποίες µπορεί να υλοποιηθεί η παρούσα δράση.  

∆ικαιούχοι της δράσης  

∆ικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.   

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

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

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

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης  

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων  

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

∆ράση L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης   
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∆ράση L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

∆ράση L313-7: Ενίσχυση γραφείων οργάνωσης και προώθησης αγροτικού τουρισµού  

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

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

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 

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

επιχείρησης 

∆ράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων 

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)   

∆ράση L323-3: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 

υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της παρούσας δράσης µε τις δράσεις που αφορούν τη δηµιουργία υποδοµών τουρισµού ιδιωτικού ή δηµόσιου 

χαρακτήρα έγκειται στο γεγονός του εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Από το σύνολο των δράσεων 

αυτών θα υλοποιηθούν ενέργειες πάνω στις οποίες θα δοµηθεί η αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής και η ανάδειξη 

της ως ενός νέου τουριστικού προορισµού της υπαίθρου. 

Όσον αφορά τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤ∆ και των λοιπών υποστηρικτικών δράσεων η παρούσα δράση 

συνεργεί καθώς η λειτουργία της ΟΤ∆ και η εφαρµογή των υποστηρικτικών δράσεων καθορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής όλων 

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

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η παρούσα δράση  δεν παρουσιάζει καινοτόµο χαρακτήρα  µε την έννοια της εισαγωγής καινοτοµίας, όµως ένα ξεχωριστό 

στοιχείο αποτελεί η επιλογή των τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας όπου είναι δυνατή η υλοποίηση της δράσης µέσα από την 

εκπόνηση ειδικής µελέτης – εµπειρογνωµοσύνης.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος προέρχεται κυρίως από δήµους και κοινότητες της 

βορειοανατολικής πλευράς της περιοχής όπου βρίσκεται και το µεγαλύτερο απόθεµα περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 0 

 

 

 

 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν 

παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά (όπως 

µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  
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Η πλούσια αγροτική παράδοση της περιοχής και τα πολιτιστικά στοιχεία του πληθυσµού µπορούν να αποτελέσουν 

ανταγωνιστικά στοιχεία ενός νέου τουριστικoύ προϊόντος  και να καταστήσουν την περιοχή ακόµη πιο ελκυστική ιδιαίτερα σε 

οµάδες ατόµων µε εξειδικευµένες αναζητήσεις. Η παράδοση αυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι αποτυπωµένη στα κτίρια και τα 

µνηµεία που βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή. Πολλά από αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα της αρχιτεκτονικής 

της περιοχής ενώ από χρηστικής άποψης έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία και τον πολιτισµό της. 

Η δράση αυτή αφορά σε παρεµβάσεις συντήρησης, αναστύλωσης, ανάδειξης κτιρίων και µνηµείων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς και ιστορικής αξίας που σχετίζονται µε την αγροτική παράδοση της περιοχής (µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια κλπ). 

Τα κτίρια θα πρέπει να είναι εγνωσµένης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αξίας αντιπροσωπευτικά της τοπικής αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς να σχετίζονται µε την αγροτική παράδοση της περιοχής και θα πρέπει να µην έχουν σοβαρά δοµικά προβλήµατα. 

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µία (1)  παρέµβαση διατήρησης, αποκατάστασης και  αναβάθµισης 

κτιρίου εστιάζοντας το ενδιαφέρον στους πανέµορφους µύλους οι οποίοι ήταν άµεσα συνδεδεµένοι µε την αγροτική και 

κοινωνική ζωή των κατοίκων.    

Όλες οι παρεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν για την διατήρηση και την αποκατάσταση των κτιρίων αυτών θα είναι 

σύµφωνες µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής και του 

τοπικού φυσικού περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας παράλληλα, κατά το µέγιστο δυνατόν, την δυνατότητα πρόσβασης σε άτοµα 

µε ειδικές ανάγκες. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν 

έσοδα (υπό την έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την 

υλοποίηση του έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι 

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

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L323-2β 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00% 0,00%  0,00%  

∆ηµόσια ∆απάνη  
0,00 

75,00%  0,00%  0,00% 

Ίδια συµµετοχή 
0,00 

25,00%     
 
Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Η περιοχή παρέµβασης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός πραγµατικά µεγάλου αριθµού κτισµάτων εγνωσµένης 

αρχιτεκτονικής αξίας όπως µύλοι, καπνοµάγαζα, πέτρινα γεφύρια τα οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγµατα της 

πολιτιστικής φυσιογνωµίας της. 

Ο αρχιτεκτονικός αυτός πλούτος ο οποίος παρέµεινε ανεκµετάλλευτος επί δεκαετίες και κινδυνεύει σήµερα από τη φθορά του 

χρόνου αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής, το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί µε σκοπό την  προβολή της 

φυσιογνωµίας της, την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

Η συγκεκριµένη δράση σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράµµατος συνεισφέρει καθοριστικά στην 

ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, στην αύξηση της επισκεψιµότητας, στην τόνωση αγοράς ειδικών 

ενδιαφερόντων (πολιτιστικός τουρισµός).     

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται:  

− Προστασία και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων .  

− Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, µε τη ενσωµάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία.  

− Βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και σύνδεση τους µε την τουριστική παράδοση και τον πολιτισµό. 

− Εισαγωγή νέων τρόπων ανάπτυξης εξειδικευµένων δραστηριοτήτων υπαίθριου τουρισµού. 

− ∆ιαφοροποίηση – εµπλουτισµός των οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιοχής 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 0,62% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό δεν είναι 

πολύ υψηλό καθώς α) οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις είναι κατά κανόνα µικρής κλίµακας και µικρού κόστους β) έχουν 



Αναµόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος LEADER  

 

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 81 - 

συµπληρωµατικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα µε τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράµµατος και κυρίως µε αυτές που 

αναδεικνύουν την περιοχή και το τουριστικό της προϊόν. 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

∆ιαµερίσµατα της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης χαρακτηρίζονται από πλούσια λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική 

παράδοση.   

∆ικαιούχοι της δράσης  

∆ικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα (φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα). 

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση 1231: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

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

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

∆ράση L313-7: Ενίσχυση γραφείων οργάνωσης και προώθησης αγροτικού τουρισµού  

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

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

∆ράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ   

∆ράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

∆ράση L322-2: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση   

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων   

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 

µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

∆ράση 421α2: Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας   

∆ράση 421β1: Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της παρούσας δράσης µε τις ανωτέρω δράσεις του σχεδίου τοπικού προγράµµατος έγκειται στην ενίσχυση της 
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ταυτότητας της περιοχής η οποία επιτυγχάνεται µε την ανάδειξη των φυσικών, ανθρωπογενών και πολιτιστικών της πόρων 

ένας από τους οποίους είναι και η αρχιτεκτονική της παράδοση. Με τη δράση αυτή όπως και οι υπόλοιπες δράσεις δηµιουργίας 

τουριστικών υποδοµών ιδιωτικού ή δηµόσιου χαρακτήρα θα υλοποιηθούν ενέργειες πάνω στις οποίες θα δοµηθεί η ανάδειξη 

της περιοχής ως τουριστικού προορισµού της υπαίθρου η αύξηση της επισκεψιµότητας της και ο εµπλουτισµός του 

τουριστικού προϊόντος. 

Όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης µε τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤ∆ αυτή εντοπίζεται στην εφαρµογή 

από την ΟΤ∆ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής των υπολοίπων δράσεων και τις 

κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής.  

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η καινοτοµία της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζει στην προσπάθεια διατήρησης- ανάδειξης και προβολής πολιτιστικών 

στοιχείων µε ιδιαίτερη µεγάλη πολιτιστική και τουριστική σηµασία για την περιοχή για τα οποία όµως µέχρι σήµερα δεν 

πραγµατοποιήθηκε καµία συντονισµένη προσπάθεια αξιοποίησής τους.    

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

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

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράµµατος προκειµένου οι ενέργειες τους να συνάδουν µε το στρατηγικό 

στόχο αυτού.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος αφορά την διατήρηση και ανάδειξη 6 συνολικά 

παραδοσιακών κρηνών, µύλων και πέτρινων γεφυριών. 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 0 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L323-3: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 

υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η προτεινόµενη δράση αφορά στην αποκατάσταση- αναβάθµιση τοποθεσιών που έχουν υποστεί τις συνέπειες παρεµβάσεων 

επιβαρυντικών προς το περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται περιοχές – χώροι απόρριψης απορριµµάτων, λατοµεία που έχουν 

εγκαταλειφθεί κλπ. Συγκεκριµένα προβλέπεται η υλοποίηση µίας (1)  τέτοιας παρέµβασης ειδικότερα σε κοµβικό σηµείο που 

επηρεάζει αρνητικά τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής όσο και την αισθητική των επισκεπτών που κινούνται 

σε αυτή. Στα πλαίσια της αποκατάστασης, οι παρεµβάσεις θα πρέπει να επαναφέρουν τους χώρους σε κατάσταση απόλυτης 

εναρµόνισης µε το µικροπεριβάλλον της γύρω περιοχής µέσα από δεντροφυτεύεις, εξυγίανση των εδαφών κλπ.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L323-3 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 
0,00 0,00% 0,00%   0,00%   

∆ηµόσια ∆απάνη  
0,00 0,00%   0,00%   0,00% 

Ίδια συµµετοχή 
0,00 0,00%         
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Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Η προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό τοπίων υψηλής 

φυσικής αξίας και φυσικό πλούτο υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο σηµειακά υπάρχουν τοποθεσίες όπου 

ανθρώπινες δραστηριότητες προκάλεσαν κατά το παρελθόν ή προκαλούν και σήµερα περιβαλλοντική υποβάθµιση. 

Αυτές οι υποβαθµισµένες περιβαλλοντικά τοποθεσίες είναι ανάγκη να αποκατασταθούν καθώς οι περιβαλλοντικές πιέσεις 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον τοπικό πληθυσµό όσο και στους επισκέπτες της περιοχής. Η οπτική ρύπανση για 

παράδειγµα που προκαλεί ένα εγκαταλελειµµένο λατοµείο ενοχλεί τόσο τους µόνιµους κατοίκους όσο και ακόµη περισσότερο 

τους επισκέπτες.   

Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η αποκατάσταση και αναβάθµιση τέτοιων τοποθεσιών, που έχουν υποστεί 

περιβαλλοντική υποβάθµιση και απαξίωση.  

Η δράση αναµένεται να συµβάλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά ιδιαίτερα στην ικανοποίηση 

των επισκεπτών και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

− Η αποκατάσταση και αναβάθµιση του περιβάλλοντος της περιοχής παρέµβασης, 

− Ο περιορισµός σηµείων και στοιχείων που αλλοιώνουν το πλούσιο φυσικό απόθεµα της περιοχής. 

− Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαµερίσµατα που σύµφωνα µε τον πίνακα προτεινόµενης χωροθετησης 

επενδύσεων παρουσιάζουν µεγαλύτερη εναρµόνιση µε την υλοποίηση επενδύσεων τουριστικού χαρακτήρα. 

∆ικαιούχοι της δράσης  

∆ικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα 

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

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

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

∆ράση L313-9: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 

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

επιχείρησης (από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό)  

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της δράσης µε τις λοιπές δράσεις που σχετίζονται µε το περιβάλλον έγκειται στο γεγονός ότι όλες συνεργούν 

προς την κατεύθυνση της προστασίας του πολύτιµου φυσικού πλούτου της περιοχής.  Επιπλέον υπάρχει συνέργεια µε τις 

δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤ∆ η οποία εντοπίζεται στην εφαρµογή από την ΟΤ∆ υποστηρικτικών δράσεων οι 

οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής των υπολοίπων δράσεων και τις κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της 

περιοχής. 

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η παρούσα δράση δεν εµφανίζει καινοτόµα στοιχεία όσον αφορά τη φιλοσοφία της παρέµβασης. Ωστόσο οι επιµέρους 

δράσεις που θα υλοποιηθούν µπορεί να εµπεριέχουν στοιχεία καινοτοµίας για την περιοχή που θα εφαρµοστούν.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει κατατεθεί στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κατά τη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε στη φάση 
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της προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος αφορά την αποκατάσταση εγκαταλειµµένων 

λατοµείων και χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριµµάτων. Έως σήµερα ο αριθµός των προτάσεων ανέρχεται σε 4.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 0 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

L323-4 : Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται µε τη 

λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η προτεινόµενη δράση αφορά παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια και την µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές –εκθετήρια 

που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική /πολιτισµική παράδοση. Κατά κανόνα πρόκειται για µικρής κλίµακας 

παρεµβάσεις που αφορούν την µετατροπή- διαµόρφωση υφιστάµενων κτιρίων σε µουσειακούς χώρους µε έµφαση στην 

συγκέντρωση και ανάδειξη εκθεµάτων και συλλογών που έχουν ιστορική και πολιτισµική αξία για την περιοχή. Στα πλαίσια της 

δράσης προβλέπεται να δηµιουργηθούν χώροι ανάδειξης, προβολής της πλούσιας λαογραφικής/ αγροτικής/πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής. Η διαµόρφωση των υφιστάµενων κτιρίων και η µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-εκθετήρια 

θα πραγµατοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί και να αναδειχθεί η τοπική αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής.  Ενδεικτικά το περιεχόµενο των θεµάτων που θα φιλοξενούνται  στους χώρους αυτούς, αφορούν στον υλικό 

βίο και την λαϊκή δηµιουργία (οίκος, αυλή, ενδύµατα, τροφή κλπ), στον πνευµατικό βίο (λατρεία, θρησκευτική ζωή, µύθοι, 

παραδόσεις κλπ), στον κοινωνικό βίο (έθιµα, παιχνίδια, σχολική ζωή κλπ), στο περιβάλλον (ζώα, φυτά κλπ). Στόχος της 

δράσης είναι η διατήρηση- διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η διάδοση και προβολή της στις επόµενες γενεές αλλά 

κυρίως η αξιοποίηση όλων εκείνων των λαογραφικών παραµέτρων που αναδεικνύουν λεπτοµερειακά την εικόνα της περιοχής 

και την πολιτιστική της ταυτότητα.  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3234 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 39.405,58 100,00% 0,40%   24,73%   
∆ηµόσια ∆απάνη  39.405,58 100,00%   0,61%   30,46% 
Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Η προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης χαρακτηρίζεται από πλούσια λαογραφική / αγροτική/πολιτιστική κληρονοµιά, η οποία σε 

σηµαντικό βαθµό παραµένει αναξιοποίητη, χωρίς την ανάλογη προβολή ενώ πολλά από τα αντικείµενα που διασώζονται µέχρι 

σήµερα βρίσκονται σε χώρους όπου η προσπελασιµότητα είναι δύσκολη στο ευρύ κοινό και πολλές φορές αδύνατη. Μέσω της 

δράσης αυτής επιδιώκεται κυρίως η συγκέντρωση, αξιοποίηση και προβολή της πλούσιας λαογραφικής κληρονοµιάς αλλά και 

σηµαντικών ευρηµάτων που έχουν ανακαλυφθεί µετά από συντονισµένη επιστηµονική προσπάθεια, σε ειδικά 

διαµορφωµένους χώρους οι οποίοι µπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης επισκεπτών και να συµβάλουν παράλληλα στην 

προώθηση  της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Τα εκθέµατα θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης από 

επιστηµονικούς φορείς και µέσω της επιστηµονικής προσέγγισης και ανάλυσης, θα είναι δυνατή η πληρέστερη εικόνα για το 

παρελθόν της περιοχής, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Η λειτουργία των µουσείων αυτών σε 

συνδυασµό µε τη διοργάνωση εκθέσεων, τη δηµιουργία και προώθηση πολιτιστικών στοιχείων που θα ταυτοποιούνται  µε την 

περιοχή, τη δηµιουργία και διάθεση πληροφοριακού υλικού, την υλοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων, θα συµβάλλει στην 

άµεση επαφή και γνωριµία των επισκεπτών µε την περιοχή.  

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 
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� Η προστασία και η αξιοποίηση  πολιτιστικών πόρων της περιοχής 

� Η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, µε την ενσωµάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή 

διαδικασία  

� Ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής µε στοιχεία από την τοπική παράδοση και τον πολιτισµό 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 3,28% του συνολικού κόστους του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό είναι 

αρκετά υψηλό για τη φύση της δράσης καθώς υπάρχει σηµαντικό πολιτιστικό απόθεµα και ενδιαφέρον από φορείς που 

διαθέτουν πραγµατικά αξιόλογο πολιτιστικό υλικό που πρέπει να προβληθεί και να αξιοποιηθεί. 

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

∆ιαµερίσµατα της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης χαρακτηρίζονται από πλούσια λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική 

παράδοση.  Ωστόσο µεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρµογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαµερίσµατα που σύµφωνα µε 

τον πίνακα προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων παρουσιάζουν µεγαλύτερη εναρµόνιση µε την υλοποίηση επενδύσεων 

τουριστικού χαρακτήρα. 

∆ικαιούχοι της δράσης  

∆ικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα 

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

∆ράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-2: Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων 

∆ράση L313-3: Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

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

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

∆ράση L313-7: Ενίσχυση γραφείων οργάνωσης και προώθησης αγροτικού τουρισµού  

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

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

∆ράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ   

∆ράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 

στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

∆ράση L322-2: Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση   

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων 

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  

∆ράση 421α2: Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας   

∆ράση 421β1: Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  
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∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Η συνέργεια της παρούσας δράσης µε τις ανωτέρω δράσεις του σχεδίου τοπικού προγράµµατος έγκειται στην ενίσχυση της 

ταυτότητας της περιοχής και τη διασύνδεση της σηµερινής της φυσιογνωµίας µε την πολιτιστική λαογραφική και αγροτική της 

παράδοση. Όσον αφορά τις δράσεις τουριστικού χαρακτήρα µέσω ιδιωτικών ή και δηµόσιων παρεµβάσεων υπάρχει συνέργεια 

καθώς ο πολιτισµός και η παράδοση πέραν του ότι θα διαπερνούν  το σύνολο των δράσεων αυτών, αποτελούν και ένα 

αυτοδύναµο στοιχείο προσέλκυσης τουριστικού ενδιαφέροντος.  

Όσον αφορά τη συνέργεια της δράσης µε τις δράσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΟΤ∆ αυτή εντοπίζεται στην εφαρµογή 

από την ΟΤ∆ υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο εφαρµογής των υπολοίπων δράσεων και τις 

κατευθύνουν προς τη στρατηγική στόχευση της περιοχής 

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η καινοτοµία της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζει στην προσπάθεια διατήρησης- ανάδειξης και προβολής 

πολιτιστικών στοιχείων µε ιδιαίτερη µεγάλη πολιτιστική και τουριστική σηµασία για την περιοχή για τα οποία µέχρι σήµερα δεν 

έλαβε χώρα καµία συντονισµένη προσπάθεια αξιοποίησής τους.    

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

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

αξιοποιηθούν από τους τελικούς αποδέκτες του προγράµµατος στα πλαίσια της λογικής της πολιτιστικής ταυτοποίησης που το 

πρόγραµµα στοχεύει να εµφυσήσει.   

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε στη φάση της 

προετοιµασίας  για το σχεδιασµό και την  υποβολή του  τοπικού προγράµµατος αφορά όλο σχεδόν το φάσµα των 

αντικειµένων που θα µπορούσε να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί µέσα από την υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης µε 

ιδιαίτερη όµως έµφαση στα ευρήµατα επιστηµονικών ερευνών και θεµάτων που είναι άµεσα συνδεµένα µε την οικονοµική 

ζωή, την εργασία στην ύπαιθρο αλλά και τη λαογραφία των κατοίκων της περιοχής.  

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 1 

 

Κωδικός / Τίτλος ∆ράσης 

323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - στήριξη 

πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών  κλπ 

Αναλυτική περιγραφή της ∆ράσης  

Η περιοχή παρέµβασης παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον αφού σε κάθε γωνιά της, συναντά κανείς ευρήµατα, 

µνηµεία και χώρους από τους προϊστορικούς, κλασικούς, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους. Από τις αρχές του εικοστού 

αιώνα ήρθαν να «µπολιάσουν» τον τόπο µε τον δικό τους πολιτισµό προσφυγικοί πληθυσµοί διαφορετικής καταγωγής. Αυτά 

τα γενικά χαρακτηριστικά συναντά κανείς στους δήµους και τα τοπικά διαµερίσµατα της περιοχής παρέµβασης όπου 

συµβιώνουν ντόπιοι, θράκες, πόντιοι, µικρασιάτες, βλάχοι, σαρακατσάνοι, παλιννοστούντες συνθέτοντας το πολιτισµικό της 

τοπίο. Με µία τέτοια σύνθεση πληθυσµού είναι φυσικό να υπάρχει πληθωρικό πολιτισµικό υλικό. ∆εκάδες σύλλογοι, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, διάσπαρτο λαογραφικό υλικό, ήθη και έθιµα, θρησκευτικές παραδόσεις, αρχέγονα δρώµενα κ.α. Η 

αναγκαιότητα ενίσχυσης και αναβάθµισης των σηµαντικότερων πολιτιστικών στοιχείων (όπως αυτά θα προσδιοριστούν µέσα 

από την ειδική µελέτη – εµπειρογνωµοσύνη που θα εκπονηθεί από την Ο.Τ.∆) συνδέεται κυρίως µε την εξασφάλιση των 

προϋποθέσεων της βελτίωσης της ποιότητας σε επίπεδο οργάνωσης, προβολής και ενίσχυσης των δράσεων αλλά κυρίως µε 

την επίτευξη της ανάδειξης  πολιτισµικής ταυτότητας της περιοχής.   

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση µίας παρέµβασης, η οποία δεν θα εξαντλεί τους πόρους σε πρόσκαιρα 

µεµονωµένα γεγονότα αλλά θα συνδέει την κάθε ενέργεια µε τις προτεραιότητες που επιβάλει ένας ορθολογικός σχεδιασµός 

για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής µε στόχο, η λογική της πολιτιστικής ταυτοποίησης να διαπερνά κάθε επένδυση του 

προτεινόµενου προγράµµατος καθώς αποτελεί βασική παράµετρο της στρατηγικής του. Η παρέµβαση θα επενδύει ιδιαίτερα 

σε θέµατα έρευνας, καταγραφής, διάσωσης και αξιοποίησης πολιτιστικών ενεργειών έχοντας ως αφετηρία τον τόπο, τους 

ανθρώπους, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, τις παραδόσεις επιδιώκοντας να συνδέσει την διαδικασία οργάνωσης και 

υλοποίησης µε το στρατηγικό στόχο του τοπικού προγράµµατος.     
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Η συγκεκριµένη δράση σχεδιάστηκε µε στόχο να λειτουργήσει ως «οµπρέλα» κάτω από την οποία θα συσπειρωθούν όλες οι 

δράσεις του προτεινόµενου προγράµµατος αποτελώντας βασικό εργαλείο στην προσπάθεια εφαρµογής της προτεινόµενης 

στρατηγικής.  
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να επιφέρουν έσοδα (υπό την 

έννοια που θα καθοριστεί αρµοδίως από την ΕΥ∆ του ΠΑΑ) στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του 

έργου. Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τοµείς ενίσχυσης, οι περιορισµοί και οι επιλέξιµες δαπάνες του 

θεσµικού πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία – Χρηµατοδοτική Βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 3213 

Ποσοστό (%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 
Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 
Συν. 

Κόστος 
∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 119.962,19 100,00% 1,23%   5,57%   
∆ηµόσια ∆απάνη  89.971,64 75,00%   1,39%   4,18% 
Ίδια συµµετοχή 29.990,55 25,00%          

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της ∆ράσης  

Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η δηµιουργία µίας ενιαίας και ολοκληρωµένης πρότασης ανάδειξης της πολιτιστικής 

παράδοσης και κληρονοµιάς, σύνδεσή της µε τη σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία, η οποία όµως παράλληλα θα βρίσκεται σε 

απόλυτη συνάφεια µε τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής και τα προϊόντα. 

Οι πολιτιστικοί φορείς της περιοχής µε ελάχιστα µέσα προσπαθούν να διατηρήσουν την παράδοση να συνεχίσουν να 

παράγουν πολιτιστικά γεγονότα και να αξιοποιούν το τοπικό πολιτιστικό δυναµικό. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στον 

εθελοντισµό, στην συµµετοχή των κατοίκων και σε ελάχιστους πόρους από συνδροµές, συνεισφορά της αυτοδιοίκησης και 

εισπράξεις από τις  εκδηλώσεις τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία απόκτησης πολιτιστικής ταυτοποίησης των 

περιοχών και των προϊόντων και µεταβιβασιµότητας των ενεργειών.  

Με την υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης επιδιώκεται ο ποιοτικός και ποσοτικός εµπλουτισµός των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και υποδοµών λαµβάνοντας όµως υπόψη τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την σύνδεση 

των πολιτιστικών δράσεων µε την γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής. 

Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται: 

� Ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς 

� Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, µε την ενσωµάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή 

διαδικασία 

� Εµπλουτισµός του τοπικού αγροτουριστικού προϊόντος µε νέα στοιχεία διαφοροποίησης  

� Στενότερη σύνδεση του τουριστικού και παραγωγικού κυκλώµατος µε την τοπική πολιτιστική παράδοση. 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης ανέρχεται σε 1,39% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου. Το ποσοστό αυτό σε 

συνδυασµό µε τον προβλεπόµενο αριθµό των παρεµβάσεων όπως επίσης και το γεγονός ότι η συγκεκριµένη δράση έχει   

συµπληρωµατικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα µε τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράµµατος, εκτιµάται ότι αποτελεί 

κρίσιµο µέγεθος ποιοτικά ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα που είναι η µεταβιβασιµότητα σε συνδυασµό µε 

την εξυπηρέτηση της προτεινόµενης στρατηγικής του τοπικού προγράµµατος.  

Περιοχή Εφαρµογής της ∆ράσης  

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

∆ιαµερίσµατα της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης χαρακτηρίζονται από πλούσια λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική 

παράδοση.   

∆ικαιούχοι της δράσης  

∆ικαιούχοι της δράσης είναι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 

φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

Συνέργεια της δράσης µε άλλες δράσεις του τοπικού προγράµµατος  

Η προτεινόµενη δράση παρουσιάζει συνέργεια µε τις ακόλουθες δράσεις του τοπικού προγράµµατος :  

∆ράση L311-1: Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 
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∆ράση L311-2: Ενίσχυση επιχειρήσεων  εστίασης και αναψυχής µε δικαιούχους µέλη του αγροτικού νοικοκυριού 

∆ράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

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

∆ράση L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

∆ράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

∆ράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

∆ράση L313-4: Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

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

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

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

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

∆ράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ  

∆ράση L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

∆ράση L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων   

∆ράση L323-1: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 

εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

∆ράση L323-2β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία 

είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά 

(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

∆ράση L323-4: Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται 

µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά  

∆ράση 421α1: Γαστρονοµία στην Κεντρική Μακεδονία 

∆ράση 421α2: Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας   

∆ράση 421β1: Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ  

∆ράση 421β2: Ο Θερµαλισµός  ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 

∆ράση 431α1: ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

∆ράση 431β1: Εκπόνηση µελετών - εµπειρογνωµοσυνών  

∆ράση 431β2: Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης  

∆ράση 431β3: Ενέργειες προβολής - προώθησης  

∆ράση 431β4: Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Όσον αφορά τις δράσεις του αφορούν στη δηµιουργία ή εκσυγχρονισµό µεταποιητικών επιχειρήσεων, µικρών βιοτεχνιών και 

οικοτεχνιών η συνέργεια έγκειται στο γεγονός της ενσωµάτωσης στοιχείων του τοπικού πολιτισµού στη διαδικασία παραγωγής 

προϊόντων καθώς και την αντίστροφη διαδικασία δηλαδή της ενσωµάτωσης στοιχείων του τοπικού παραγωγικού συστήµατος 

στην πολιτιστική δραστηριότητα καθώς όπως αναφέρεται στην περιγραφή της δράσης κατά την υλοποίηση της ιδιαίτερη 

βαρύτητα θα δοθεί στην έρευνα, καταγραφή, διάσωση πολιτιστικών ενεργειών έχοντας ως αφετηρία τα προϊόντα της 

περιοχής.     

Όσον αφορά τις δράσεις δηµιουργίας επιχειρήσεων τουριστικού χαρακτήρα (καταλύµατα, χώροι εστίασης, επιχειρήσεις 

τουρισµού της υπαίθρου κλπ) καθώς και τις δράσεις δηµιουργίας υποδοµών δηµόσιου χαρακτήρα (ανακαίνιση δηµόσιων 

χώρων, βελτίωση όψεων κτιρίων, µετατροπή κτιρίων σε µουσεία κλπ) η συνέργεια της παρούσας δράσης έγκειται στο 

γεγονός:  

α) της συµπλήρωσης και εµπλουτισµού του συνολικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής τόσο µε ενέργειες 

(πολιτιστικές δράσεις) όσο και µε υποδοµές οι οποίες αναδεικνύουν την περιοχή ως τουριστικό προορισµό και 

απευθύνονται σε κοινό ειδικών ενδιαφερόντων. 

β) της ενσωµάτωσης των τοπικών πολιτιστικών πόρων, µέρος ή το σύνολο των οποίων αναδεικνύεται µέσα από τις 
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πολιτιστικές εκδηλώσεις, γεγονός που αποτελεί άλλωστε στρατηγικό στόχο του τοπικού προγράµµατος. 

Καινοτόµος χαρακτήρας  της δράσης – προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρµογής του 

Η παρούσα δράση  παρουσιάζει καινοτόµο χαρακτήρα  δεδοµένου ότι προσεγγίζει την ενίσχυση και ανάδειξη των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων µέσα από την υλοποίηση µίας ενιαίας και ολοκληρωµένης πρότασης ανάδειξης της πολιτιστικής παράδοσης 

και κληρονοµιάς, συνδέοντας την µε τη σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία καθώς και µε τις παραγωγικές δραστηριότητας της 

περιοχής και τα προϊόντα της σύµφωνα µε τα όσα θα καταδειχθούν µέσα από την αντίστοιχη εµπειρογνωµοσύνη.  

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον   

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

προετοιµασίας της για την υποβολή σχεδίου τοπικού προγράµµατος αφορά στην υλοποίηση τουλάχιστον 10 προτάσεων οι 

οποίες αφορούν κυρίως εταιρείες ΟΤΑ και σωµατεία. 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών)   

Προβλεπόµενος αριθµός επενδυτικών σχεδίων : 4 

 

 

Χωροθέτηση των παρεµβάσεων που προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν µέσω των 
δράσεων του τοπικού προγράµµατος  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προτεινόµενη από την οµάδα σχεδιασµού του τοπικού 
προγράµµατος χωροθέτηση των παρεµβάσεων του τοπικού προγράµµατος. Όπως εύκολα γίνεται 

αντιληπτό η χωροθέτηση  των παρεµβάσεων αντικατοπτρίζει στο έπακρο την διάρθρωση του 

παραγωγικού συστήµατος της περιοχής παρέµβασης και συµβάλει καθοριστικά στην επίτευξη  του 
στρατηγικού αναπτυξιακού στόχου για την περιοχή που προβλέπει την βέλτιστη διασύνδεση των 

φυσικών, πολιτιστικών και ανθρωπογενών πόρων µέσω της διοχέτευσης τοπικών προϊόντων ποιότητας 

στο τουριστικό κύκλωµα. Ταυτόχρονα ένα πλέγµα πολιτιστικών δράσεων και διαδροµών προβλέπεται να 
ενισχύσει τους τόπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στην περιοχή παρέµβασης, σε µια προσπάθεια να 

γίνουν ελκυστικότερα.   
 
 

Πίνακας προτεινόµενης χωροθέτησης επενδύσεων στην περιοχή παρέµβασης 

 

Τουρισµός Μεταποίηση 

∆ήµοι & Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

∆. Εµµανουήλ Παππά              

Τ.∆. Αγίου Πνεύµατος             

Τ.∆. ∆αφνουδίου             

Τ.∆. Εµµανουήλ Παππά             

Τ.∆. Μετάλλων             

Τ.∆. Νέου Σουλίου             

Τ.∆. Πενταπόλεως             

Τ.∆. Τούµπας             

Τ.∆. Χρυσού             

∆. Κ. Μητρούση             

Τ.∆. Αναγεννήσεως             

Τ.∆. Άνω Καµήλας             

Τ.∆. Βαµβακιάς             
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ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

Τ.∆. Μητρουσίου             

Τ.∆. Μονοκκλησιάς             

Τ.∆. Προβατά             

∆. Λευκώνα              

Τ.∆. Καλών ∆ένδρων             

Τ.∆. Λευκώνος             

Τ.∆. Χριστού             

∆. Νέας Ζίχνης              

Τ.∆.  Νέας Ζίχνης             

Τ.∆. Αγίου Χριστοφόρου             

Τ.∆. Αγριανής            

Τ.∆. Αναστασίας             

Τ.∆. Γαζώρου             

Τ.∆. ∆ήµητρας             

Τ.∆. ∆ραβήσκου             

Τ.∆. Θολού             

Τ.∆. Μαυρολόφου             

Τ.∆. Μεσορράχης             

Τ.∆. Μυρκίνου             

Τ.∆. Μυρρίνης             

Τ.∆. Νέας Πέτρας             

Τ.∆. Σφελινού             

∆. Σερρών              

Τ.∆. Ελαιώνος             

Τ.∆. Επταµύλων             

Τ.∆. Οινούσσας 
(τ.Χιονοχωρίου)             

∆. Σιδηροκάστρου              

Τ.∆.  Σιδηροκάστρου            

Τ.∆. Βαµβακοφύτου             

Τ.∆. Καµαρωτού             

Τ.∆. Στρυµονοχωρίου             

Τ.∆. Χαροπού             

Τ.∆. Χορτερού             

∆. Σκοτούσσης              

Τ.∆. Αµµουδιάς             

Τ.∆. Γεφυρουδίου             

Τ.∆. Μελενικιτσίου             

Τ.∆. Νέας Τυρολόης             

Τ.∆. Παλαιοκάστρου             

Τ.∆. Σκοτούσσης             

∆. Σκουτάρεως              

Τ.∆. Αγίας Ελένης             

Τ.∆. Αδελφικού             
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Τουρισµός Μεταποίηση 

∆ήµοι & Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ

Η ME TH 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣ

Η ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑΣ 

Τ.∆. Βαµβακούσσης             

Τ.∆. Κάτω Καµήλας             

Τ.∆. Κουβουκλίων             

Τ.∆. Κουµαριάς             

Τ.∆. Κωνσταντινάτου             

Τ.∆. Πεπονιάς             

Τ.∆. Σκουτάρεως             

∆. Στρυµώνα              

Τ.∆. Βαλτοτοπίου             

Τ.∆. Μεσοκώµης             

Τ.∆. Μονόβρυσης            

Τ.∆. Νέου Σκοπού             

Τ.∆. Νεοχωρίου             

Τ.∆. Παραλιµνίου             

Τ.∆. Πεθελινού             

Τ.∆. Ψυχικού             

              

Κ. Αχλαδοχωρίου             

Κ. Καπνοφύτου             

Κ. Αγκίστρου             

Κ. Άνω Βροντούς             

Κ. Ορεινής             

Κ. Προµαχώνος             
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Μεταβολή της ∆ηµόσιας ∆απάνης και του ∆είκτη Εκροών ανά δράση  

 

Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας της ∆ηµόσιας ∆απάνης και του ∆είκτη Εκροών ανά δράση του αρχικού και 
του αναµορφωµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος από τον οποίο προκύπτει ότι όσον  

αφορά το µέτρο 41 προέκυψε αναλογική σχεδόν µείωση της δηµόσιας δαπάνης του µέτρου και του 

αριθµού των προγραµµατιζόµενων παρεµβάσεων σε ποσοστό 59% και 44% αντίστοιχα.  
 

Πίνακας µεταβολής της ∆ηµόσιας ∆απάνης και του ∆είκτη Εκροών ανά δράση του αρχικού και του 

αναµορφωµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος  

 

Κωδ. 
Υποµέτρου Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµ. ∆απάνη 
δράσης αρχικής 

πρότασης 

∆ηµ. ∆απάνη 
δράσης 

αναµορφωµ
ένης 

πρότασης 

% 
µεταβολής 

∆ηµ. 
∆απάνης 
δράσης 

Αριθµός 
παρεµβάσεω

ν (δείκτης 
εκροών) 
αρχικής 

πρότασης 

Αριθµός 
παρεµβάσ

εων 
(δείκτης 
εκροών) 

αναµορφω
µένης 

πρότασης 

% 
µεταβολ

ής 
δείκτη 
εκροών 
δράσης 

L123 

Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων 1.850.000,00 1.141.395,25 -38% 15 26 73% 

L123 
L123α: Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών προϊόντων 1.500.000,00 1.072.385,25 -29% 10 17 70% 

L123 
L123β: Αύξηση της αξίας των 
δασοκοµικών προϊόντων 350.000,00 69.010,00 -80% 5 9 80% 

L311 
∆ιαφοροποίηση προς µη 
γεωργικές δραστηριότητες 1.200.000,00 89.758,14 -93% 21 2 -90% 

L311 

L311-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 225.000,00 0,00 -100% 2 0 -100% 

L311 
L311-2: Ενίσχυση χώρων 
εστίασης και αναψυχής  375.000,00 32.748,14 -91% 5 1 -80% 

L311 

L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισµού 
της υπαίθρου (εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού, ειδικές 
µορφές τουρισµού, χώροι 
αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας) 125.000,00 0,00 -100% 3 0 -100% 

L311 

L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις 
και εκσυγχρονισµοί 
βιοτεχνικών µονάδων 
(οικοτεχνία, χειροτεχνία, 
παραγωγή ειδών 
παραδοσιακής τέχνης κλπ) 125.000,00 0,00 -100% 3 0 -100% 

L311 

L311-6: Ενίσχυση 
επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών  225.000,00 57.010,00 -75% 5 1 -80% 

L311 

L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις 
και εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής µετά την α’ 
µεταποίηση 125.000,00 0,00 -100% 3 0 -100% 

L312 

Στήριξη της δηµιουργίας 
και ανάπτυξης πολύ 
µικρών επιχειρήσεων 3.700.000,00 1.380.974,08 -63% 42 18 -57% 

L312 

L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις 
και εκσυγχρονισµοί 
βιοτεχνικών µονάδων 1.250.000,00 665.918,00 -47% 12 7 -42% 



Αναµόρφωση Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικού Προγράµµατος LEADER  

 

Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - 93 - 

L312 

L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις 
και εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 1.300.000,00 392.948,00 -70% 13 5 -62% 

L312 

L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις 
και εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής µετά την α’ 
µεταποίηση 925.000,00 292.108,08 -68% 12 5 -58% 

L312 

L312-4: Αξιοποίηση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
για ίδια κατανάλωση 75.000,00 0,00 -100% 3 0 -100% 

L312 

L312-5: ∆ικτύωση οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών 
επιχειρήσεων 150.000,00 30.000,00 -80% 2 1 -50% 

L313 
Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων 5.350.000,00 904.399,29 -83% 41 16 -61% 

L313 

L313-1: Ίδρυση και 
εκσυγχρονισµός τοπικών 
κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης 50.000,00 150.000,00 200% 1 2 100% 

L313 
L313-2: Σήµανση αξιοθέατων 
και µνηµείων 100.000,00 16.000,00 -84% 1 1 0% 

L313 
L313-3: Ποδηλατικές 
διαδροµές 200.000,00 36.065,00 -82% 1 1 0% 

L313 

L313-4: Προβολή – προώθηση 
των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών 100.000,00 171.164,17 71% 1 4 300% 

L313 

L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 2.750.000,00 257.111,12 -91% 10 2 -80% 

L313 
L313-6: Ενίσχυση χώρων 
εστίασης και αναψυχής 1.575.000,00 213.469,50 -86% 16 4 -75% 

L313 

L313-7: Ενίσχυση γραφείων 
οργάνωσης και προώθησης 
αγροτικού τουρισµού 75.000,00 0,00 -100% 2 0 -100% 

L313 

L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισµού 
της υπαίθρου (εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού, ειδικές 
µορφές τουρισµού, χώροι 
αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας) 400.000,00 60.589,50 -85% 5 2 -60% 

L313 

L313-9: Βελτίωση υποδοµής 
επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιοµάζας, 
γεωθερµίας) µε σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 100.000,00 0,00 -100% 4 0 -100% 

L321 
Έργα υποδοµής µικρής 
κλίµακας 1.600.000,00 2.154.671,96 35% 9 10 11% 

L321 

L321-1: Έργα υποδοµής 
µικρής κλίµακας 
(εγγειοβελτιωτικά, αγροτική 
οδοποιία κλπ) 1.250.000,00 447.154,47 -64% 7 2 -71% 
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L321 

L321-2: Χώροι άσκησης 
πολιτιστικών, αθλητικών, 
εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και 
δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, 
όπως κέντρα φροντίδας 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία 
κλπ  50.000,00 1.707.517,49 3315% 1 8 700% 

L321 

L321-3: Ενίσχυση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής 
κληρονοµιάς - στήριξη 
πολιτιστικών φορέων για 
µικρής κλίµακας υποδοµή, 
προµήθεια εξοπλισµού, 
µουσικών οργάνων, στολών  
κλπ             

L322 
Ανακαίνιση και ανάπτυξη 
των χωριών 1.250.000,00 692.889,06 -45% 34 6 -82% 

L322 
L322-1: Βελτίωση – ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων 900.000,00 640.440,95 -29% 3 3 0% 

L322 
L322-2: Αποκατάσταση 
κτιρίων για κοινωφελή χρήση 200.000,00 0,00 -100% 1 0 -100% 

L322 
L322-3: Αποκατάσταση 
εξωτερικών όψεων κτιρίων 150.000,00 52.448,11 -65% 30 3 -90% 

L323 

∆ιατήρηση και αναβάθµιση 
της αγροτικής 
κληρονοµιάς 1.050.000,00 39.405,58 -96% 9 5 -44% 

L323 

L323-1: ∆ιατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθµιση 
περιοχών, όπως βελτίωση - 
σήµανση µονοπατιών, 
φυτοτεχνικές εργασίες, 
τεχνικά έργα µικρής κλίµακας 
για την προστασία του 
εδάφους, διαµόρφωση θέσεων 
θέας, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 250.000,00 0,00 -100% 2 0 -100% 

L323 

L323-2: ∆ιατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθµιση 
πολιτισµικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής υπαίθρου τα 
οποία είχαν παραγωγική 
δραστηριότητα µόνο κατά το 
παρελθόν και ενισχύονται 
ώστε να καταστούν 
επισκέψιµα και επιδεικτικά 
(όπως µύλοι, λιοτρίβια, 
πατητήρια) 200.000,00 0,00 -100% 2 0 -100% 

L323 

L323-3: ∆ιατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθµιση 
τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθµισµένων περιοχών, 
δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά 
είδη) 200.000,00 0,00 -100% 2 0 -100% 

L323 

L323-4: Παρεµβάσεις σε 
υφιστάµενα κτίρια για τη 
µετατροπή τους σε µουσεία - 
συλλογές - εκθετήρια που 
σχετίζονται µε τη λαογραφική 
/ αγροτική / πολιτιστική 
κληρονοµιά 400.000,00 39.405,58 -90% 3 1 -67% 
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L323 

L323-5: Ενίσχυση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής 
κληρονοµιάς - στήριξη 
πολιτιστικών φορέων για 
µικρής κλίµακας υποδοµή, 
προµήθεια εξοπλισµού, 
µουσικών οργάνων, στολών  
κλπ 300.000,00 89.971,64 -70% 1 4 300% 

ΣΥΝΟΛΟ 16.000.000,00 
6.493.465,0

0 -59% 171 95 -44% 
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3.2 Μέτρο 421: ∆ιατοπική και ∆ιεθνική Συνεργασία 

Κατά τον σχεδιασµό του τοπικού προγράµµατος LEADER µέσα από µια µακρά περίοδο διαβούλευσης µε 
τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσµό όπως επίσης και µε διακρατικούς και διατοπικούς εταίρους 

σχεδιάστηκε το µέτρο 421. Το περιεχόµενο των προτεινόµενων συνεργασιών στόχευε και εξακολουθεί να 

στοχεύει στην εξυπηρέτηση τόσο του αναπτυξιακού στρατηγικού στόχου για την περιοχή όσο και των 
γενικών στόχων που έχουν τεθεί και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2. Σήµερα στα πλαίσια της 

Αναµόρφωσης – οριστικοποίησης των τοπικών προγραµµάτων κατόπιν της έγκρισης τους και της 

κατανοµής πιστώσεων δηµόσιας δαπάνης, η οµάδα σχεδιασµού σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους 
διατοπικούς και διακρατικούς εταίρους επικαιροποίησαν τον προγραµµατισµό τους και την πρόθεση τους 

για την υλοποίηση των προτεινόµενων συνεργασιών. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αυτής 

παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα. Σηµειώνεται ότι τα σχέδια διατοπική – διεθνικής  συνεργασίας που 
αναφέρονται κάτωθι είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν µετά από σχετική έγκριση της ΕΥ∆ LEADER 

του ΠΑΑ. 

 
 
 

Πίνακας κατανοµής πιστώσεων Μέτρου 421  
στην αρχική και την αναµορφωµένη πρόταση Τοπικού Προγράµµατος 

Τίτλος σχεδίου 
∆ηµόσια ∆απάνη 
σχεδίου αρχικής 

πρότασης 

∆ηµόσια ∆απάνη 
σχεδίου 

αναµορφωµένης  
πρότασης 

Α. ∆ιατοπικά 

Γαστρονοµία στην Κεντρική Μακεδονία 72.000,0 15.000,0 

Προώθηση του οικοτουρισµού, προστασία και ανάδειξη των 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων στις προστατευόµενες 

περιοχές 
72.000,0 0,0 

Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 56.000,0 14.000,0 

Β. ∆ιεθνικά 

Το πολιτιστικό απόθεµα των γεωργικών προϊόντων της 
Γηραιάς Ηπείρου 

64.000,0  

Quality makes us BIG…GER 80.000,0  

Ο Θερµαλισµός ως κινητήρια δύναµη τοπικής ανάπτυξης 56.000,0 25.000,0 

Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ  45.000,0 

 
 

Η µείωση των διατοπικών συνεργασιών από 3 σε 2 µε την εξαίρεση της διατοπικής συνεργασίας µε τίτλο 

«Προώθηση του οικοτουρισµού, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στις 
προστατευόµενες περιοχές» είναι αποτέλεσµα της αξιολόγησης των συνθηκών όπως αυτές έχουν 

διαµορφωθεί σήµερα και αφορούν τις διαθέσιµες πιστώσεις του προγράµµατος και τον βαθµό 

ωριµότητας των συνεργασιών. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγµατοποιήθηκε έχοντας ως σταθερή 
παράµετρο την διατήρηση της συσχέτισης του µέτρου µε τους στόχους του τοπικού προγράµµατος.  

Μέσα από την ίδια διαδικασία αναµορφώνονται – οριστικοποιούνται και οι διακρατικές συνεργασίες. 

Συγκεκριµένα η διακρατική συνεργασία µε τίτλο «Quality makes us BIG…GER»  εξαιρείται από το τοπικό 
πρόγραµµα  λόγω αλλαγής σχεδιασµού του διακρατικού εταίρου ο οποίος έχει ενηµερώσει εγγράφως τον 

φορέα µας σχετικά µε  τον προγραµµατισµό του, ενώ το σχέδιο διακρατικής συνεργασίας µε τίτλο «Το 
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πολιτιστικό απόθεµα των γεωργικών προϊόντων της Γηραιάς Ηπείρου» εξαιρείται από το τοπικό 
πρόγραµµα λόγω µείωσης των διαθέσιµων πιστώσεων. Κατόπιν των εξελίξεων αυτών το µέτρο 

αναµορφώνεται µε την ένταξη στο τοπικό πρόγραµµα της διακρατικής συνεργασίας µε τίτλο  «Αναβίωση 

- ανάδειξη της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ». Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε µε την πρόταση αυτή επανέρχεται σε 
µία βασική προτεραιότητας της που είναι η ανάδειξη των οχυρών του Ρούπελ µέσα από την υλοποίηση 

µιας διακρατικής συνεργασίας. Τα θεµέλια για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου διακρατικής 

συνεργασίας µπήκαν κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Σήµερα το περιβάλλον είναι πολύ 
πιο ώριµο και η δράση σε απόλυτη συσχέτιση µε τους στόχους του προγράµµατος 
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3.3 Μέτρο 431: Λειτουργία Οµάδας Τοπικής ∆ράσης, Απόκτηση ∆εξιοτήτων και 

Εµψύχωση στην Περιοχή 

Το Μέτρο 431 διαρθρώνεται σε 2 υποµέτρα: 
1. ∆απάνες λειτουργίας της Ο.Τ.∆. – Κωδικός υποµέτρου 431α 

2. Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή παρέµβασης- Κωδικός υποµέτρου 431β 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα υποµέτρα και οι δράσεις του Μέτρου.  

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

431α / ∆απάνες λειτουργίας της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης 

Απαιτούµενες ενέργειες για την εφαρµογή του προγράµµατος 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά την στήριξη της λειτουργίας της ΟΤ∆ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε) που θα αναλάβει την υλοποίηση του 

τοπικού προγράµµατος LEADER στην περιοχή της. Η Ο.Τ.∆ κατά την διάρκεια υλοποίησης των τοπικών προγραµµάτων 

στα πλαίσια της  LEADER II,   LEADER+, ΟΠΑΑΧ κλπ δηµιούργησε την ακόλουθη υποδοµή σε ανθρώπινο δυναµικό και 

τεχνικά µέσα : 

Α. Στελεχιακό δυναµικό : 

Το ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται ή συνεργάζεται µε την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών είναι 26 άτοµα από τα 

οποία 3 είναι πολιτικοί µηχανικοί, 2 οικονοµολόγοι, 6 γεωπόνοι, 5 ψυχολόγοι, 1 κοινωνιολόγος, 1 µηχανικός 

γεωπληροφορικής, 2 βοηθοί λογιστές και 7 λοιπών ειδικοτήτων. Οι 20 από αυτούς δεσµεύονται µε την εταιρεία µε 

Συµβάσεις έργων, οι 2 µε σύµβαση αορίστου χρόνου και οι 4 µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.    

Β. Εξοπλισµός : 

Η έδρα της εταιρείας περιλαµβάνει χώρο γραφείων συνολικού εµβαδού 441 τ.µ σε νοικιασµένο ακίνητο. Στις 

εγκαταστάσεις αυτές, υπάρχει πλήρης εξοπλισµός γραφείων για 25 θέσεις εργασίας, αρχειοθήκες, αίθουσα συσκέψεων, 

οπτικοακουστικά µέσα, µέσα επικοινωνίας, φωτοαντιγραφικά. Ο ειδικός εξοπλισµός της εταιρείας (υπολογιστές, 

εκτυπωτές κλπ) αποκτήθηκε µέσα στο 2003 και έκτοτε υπόκειται σε συνεχείς αναβαθµίσεις. Όλοι οι υπολογιστές είναι 

συνδεδεµένοι µε έναν κεντρικό υπολογιστή δηµιουργώντας ένα δίκτυο µεταξύ τους και έχοντας όλοι οι Η/Υ πρόσβαση 

στο δίκτυο. Επίσης είναι εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα προγράµµατα λογισµικού και µε άδειες χρήσεις για το σύνολο 

των χρησιµοποιούµενων προγραµµάτων λογισµικού.  

Με βάση την εµπειρία από τη µέχρι σήµερα υλοποίηση του προγράµµατος LEADER II & LEADER+ και τις απαιτήσεις του 

νέου προγράµµατος LEADER η διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία µε την οµάδα έργου του σχεδιασµού του 

προγράµµατος LEADER προέβησαν στην ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων που έπρεπε να διευθετηθούν ή να 

δροµολογηθούν άµεσα,  προκειµένου η ΟΤ∆ να εξασφαλίσει τη µέγιστη ετοιµότητα για αποτελεσµατική και χωρίς 

καθυσερήσεις εφαρµογή του προτεινόµενου τοπικού προγράµµατος στην περιοχή της. Συγκεκριµένα προέβη στην 

ολοκλήρωση των κάτωθι ενεργειών : 

� Ολοκλήρωσε την διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας της Ο.Τ.∆ σε όλα τα επίπεδα.    

� Συγκρότησε σε σώµα την  Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος LEADER (Ε∆Π L) 

� Ολοκλήρωσε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την στελέχωση και την λειτουργία της Ο.Τ.∆ 

� Ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησης της ΑΝ.Ε.Σ.ΕΡ Α.Ε κατά το πρότυπο ISO 9001: 2000 

� Όσον αφορά τον εξοπλισµό της ΟΤ∆ πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός προµήθειας εξοπλισµού για τις ανάγκες 

τεχνικής στήριξης του τοπικού προγράµµατος. Συγκεκριµένα λόγω του ότι ο εξοπλισµός της Εταιρείας είναι 

σχετικά πρόσφατα αναβαθµισµένος εκτιµήθηκε ότι η αντικατάστασή του θα πραγµατοποιηθεί σε δύο έτη (2010) 

και η αναβάθµισή του σε πέντε έτη (20013). Από τον υπάρχοντα εξοπλισµό της Ο.Τ.∆ θα χρησιµοποιηθούν 

πλήρως εξοπλισµένες 9 θέσεις εργασίας (γραφεία, αρχειοθήκες, καθίσµατα, Η/Υ κλπ) και λοιπός εξοπλισµός που 

αποτελείται από  µηχανές γραφείων, εκτυπωτές, φωτοτυπικό  καθώς επίσης και 3 θέσεις εργασίες πλήρως 

εξοπλισµένες για τους εξωτερικούς συνεργάτες της Ο.Τ.∆ όποτε αυτό απαιτείται. 

� Προέβη σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών για την 

ανάληψη των συµβατικών υποχρεώσεων  

� Προετοίµασε το πλαίσιο εφαρµογής των δράσεων (Εµπειρογνωµοσύνες – µικρές µελέτες, προδιαγραφές έργων 

κλπ)  

Εφόσον εγκριθεί το τοπικό πρόγραµµα, θα προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την τυχόν απαιτούµενη 
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αναµόρφωση του τοπικού προγράµµατος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 12 και 15 του αναλυτικού τεύχους της 

προκήρυξης, της υπογραφής της σύµβασης και της εφαρµογής του προγράµµατος. Συγκεκριµένα : 

� Θα προβεί στην συγκέντρωση και υποβολή όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

� Θα συµµετέχει σε όλες τις τεχνικές συσκέψεις που θα πραγµατοποιηθούν για να αναµορφώσει το πρόγραµµά της 

σύµφωνα µε την κατανοµή των πιστώσεων 

� Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες και προβλεπόµενες ενέργειες δηµοσιοποίησης του προγράµµατος και 

ενηµέρωσης του πληθυσµού µέσα σε χρονικό περιθώριο ικανό να εξασφαλίσει του κανόνες διαφάνειας. Στο ίδιο 

πλαίσιο θα προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εν δυνάµει τελικούς αποδέκτες, 

συγκεκριµένου χρονικού ορίου, η οποία θα περιλαµβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης, τρόπο 

αξιολόγησης, κριτήρια αξιολόγησης (µε την αντίστοιχη βαρύτητα). Για το σκοπό αυτό θα παράγει και θα διανείµει 

δωρεάν στους ενδιαφερόµενους αποδέκτες το απαραίτητο ενηµερωτικό υλικό. 

� Θα σχεδιάσει και θα προβεί σε διαγωνισµούς, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την επιλογή εξωτερικών 

συµβούλων προκειµένου να εκπονήσει τις απαραίτητες για την εφαρµογή του προγράµµατος µελέτες 

(εµπειρογνωµοσύνες κλπ)   

Εκτίµηση απαιτούµενης στελεχιακής δοµής 

Η Ο.Τ.∆ για να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από το 

προτεινόµενο πρόγραµµα, στην περιοχή παρέµβασης θα πρέπει να έχει ενδεικτικά την ακόλουθη σύνθεση : 

• Συντονιστή 

• ∆ύο Γεωπόνους 

• ∆ύο πολιτικούς Μηχανικούς 

• Ένα Οικονοµολόγο 

• Ένα Βοηθό Λογιστή  

• Ένα Κοινωνιολόγο 

• Ένα ∆ιοικητικό 

Τον Συντονισµό του προγράµµατος θα αναλάβει Οικονοµολόγος, απόφοιτος ΑΕΙ µε εµπειρία στην υλοποίηση 

αναπτυξιακών προγραµµάτων και µε διοικητικά προσόντα. Επιπλέον θεωρείται δεδοµένη η απασχόληση του ∆ιευθυντή 

της εταιρείας ιδιαίτερα σε θέµατα αναπτυξιακού χαρακτήρα και στρατηγικού σχεδιασµού. 

Για την υλοποίηση του προτεινόµενου τοπικού προγράµµατος LEADER, ο υπεύθυνος στελεχιακός πυρήνας πρόκειται να 

πλαισιωθεί από οµάδα 3 εξωτερικών συνεργατών που θα στηρίζει το έργο της Ο.Τ.∆ σε θέµατα νοµικής φύσεως, 

περιβάλλοντος και πληροφοριακής υποστήριξης.    

Το στελεχιακό δυναµικό που προτείνεται στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος αποτελείται από ένα κράµα έµπειρων 

και νέων (στην εµπειρία) στελεχών. Η συσσωρευµένη εµπειρία της σύνθεσης αυτής ανταποκρίνεται µε ιδιαίτερα 

ικανοποιητικό τρόπο στις απαιτήσεις στελέχωσης της ΟΤ∆. Η αξιοποίηση της εµπειρίας της σύνθεσης των στελεχών της 

Ο.Τ.∆ που διαχειρίστηκε το LEADER II  άλλα και το   LEADER+ και η συµπλήρωση της στελέχωσης της νέας Ο.Τ.∆ µε 

άτοµα βεβαιωµένης επαγγελµατικής κατάρτισης εγγυώνται µε τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα του συγκεκριµένου 

σχήµατος να ανταποκριθεί σε ένα διπλασίου όγκου και µε αυξηµένες απαιτήσεις πρόγραµµα. Η επάρκεια της 

προτεινόµενης στελέχωσης είναι προφανής εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προγράµµατος όσον αφορά τις 

κρίσιµες ειδικότητες ενώ καλύπτονται επαρκώς όλες οι επιπλέον ειδικότητες. Η ποιότητα του στελεχιακού πυρήνα της 

Ο.Τ.∆ πρέπει επίσης να θεωρείται δεδοµένη αφού αυτό προκύπτει άµεσα από την αποτελεσµατικότητα και την ορθότητα 

µε την οποία διαχειρίστηκαν τόσο το τοπικό πρόγραµµα LEADER II όσο και το τοπικό πρόγραµµα LEADER+. Η 

σταθερότητα της στελεχιακής δοµής µπορεί να αποδειχθεί έµµεσα από το ιστορικό της Ο.Τ.∆ (σηµαντικός αριθµός 

στελεχών της προτεινόµενης Ο.Τ.∆  συγκρότησαν την πρώτη Ο.Τ.∆ στα πλαίσια εφαρµογής της LEADER II  ενώ τα 

υπόλοιπα στελέχη πλαισίωσαν την Ο.Τ.∆ στα πλαίσια εφαρµογής της LEADER+) και άµεσα µε την δέσµευση της 

εταιρείας σχετικά µε την συγκρότηση της νέας Ο.Τ.∆  η οποία αποδεικνύεται  µε την  υπ΄ αριθµ 66/08 απόφαση του ∆.Σ, 

µε την υποβολή αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης του προέδρου της εταιρείας σε συνέχεια της υπ’ αριθµ 68/08 απόφασης 

του ∆.Σ. Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. µε σκοπό να εξασφαλίσει την µέγιστη ετοιµότητα για την εφαρµογή του προτεινόµενου 

τοπικού προγράµµατος LEADER, αξιοποιώντας την εµπειρία της Γ’ προγραµµατικής περιόδου έχειο ολοκληρώσει τη 

διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας της Ο.Τ.∆. σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριµένα :  
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Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη απόφαση, η οποία επισυνάπτεται στο παράρτηµα (Σηµείο 16) και αξιοποιώντας  την 

εµπειρία που έχει αποκτηθεί µέχρι σήµερα από την υλοποίηση ενός µεγάλου αριθµού έργων το ∆.Σ της εταιρείας σε 

συνεργασία µε την Οµάδα έργου σχεδίασης του τοπικού προγράµµατος LEADER  καθόρισαν την  οργανωτική δοµή της 

ΟΤ∆ και τις βασικές  αρµοδιότητες του κάθε στελέχους της Ο.Τ.∆ : 

Συγκρότηση Επιτροπών 

Για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος LEADER στα πλαίσια της Ο.Τ.∆.,  µε την υπ’ αριθµ 66/08 του ∆.Σ. της 

εταιρείας,  συγκροτήθηκαν οι εξής επιτροπές : 

1. Επιτροπή αξιολόγησης φακέλων υποψηφιότητας υποψήφιων επενδυτών. Η επιτροπή είναι τριµελής και  

στελεχώνεατι από έναν Οικονοµολόγο, έναν Γεωπόνο και έναν Πολιτικό Μηχανικό. 

2. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων φακέλων υποψηφιότητας. Η επιτροπή  είναι τριµελής και στελεχώνεται από 

έναν Οικονοµολόγο, έναν Γεωπόνο και έναν Πολιτικό Μηχανικό.  

3. Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER . Έχει συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή 

παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER. Η επιτροπή στελεχώνεται από έναν Οικονοµολόγο, 

έναν Γεωπόνο και έναν Πολιτικό Μηχανικό, αναλογα µε τη φύση και το µέγεθος του έργου η επιτροπή  

ενισχύεται µε επιπλέον στελέχη κατάλληλων ειδικοτήτων προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική, ορθή 

και κυρίως χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος 

Τον συντονισµό όλων των ανωτέρω επιτροπών θα έχει ο συντονιστής του προγράµµατος, ο οποίος έχει την ευθύνη της 

εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας τους.  

 

Αρµοδιότητες Βασικών στελεχών της Ο.Τ.∆ 

Συντονιστής Προγράµµατος  

• Ο Συντονιστής του προγράµµατος είναι υπεύθυνος της διαδικασίας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

τοπικού πληθυσµού και των φορέων της περιοχής κατά την φάση :         

      α)  σχεδιασµού της πρότασης   

      β) δηµοσιοποίησης του τοπικού προγράµµατος µετά την έγκριση από το Υπουργείο     Αγροτικής    και 

Τροφίµων 

      γ)  υλοποίησης και εφαρµογής καθ΄ όλη την διάρκεια 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το βασικό χαρακτηριστικό της σχεδίασης και της υλοποίησης του προγράµµατος 

LEADER είναι η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τη συµµετοχή του πληθυσµού 

στη διαµόρφωση της πολιτικής της τοπικής ανάπτυξης καθώς και τη συλλογική λήψη αποφάσεων για τον ίδιο σκοπό 

η ενέργεια αυτή σε όλα τα στάδιά της θα διεξάγεται σε συνεργασία και µε τη συµµετοχή του ∆ιευθυντή της 

εταιρείας. 

• Υπεύθυνος σχεδιασµού και εφαρµογής της µεθοδολογίας που προτίθεται να ακολουθήσει η ΟΤ∆ κατά την 

υλοποίηση του προγράµµατος. 

     α) έκδοση των αντίστοιχων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

     β) έκδοση εντύπων και αναλυτικών οδηγιών προς τους υποψήφιους τελικούς αποδέκτες 

     γ) κατάρτιση των σχεδίων των φακέλων υποψηφιότητας και των κριτηρίων αξιολόγησης των  προτάσεων 

των υποψήφιων επενδυτών 

• Συµµετέχει στην τεχνική επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών και προΐσταται 

όλων των διαδικασιών έκδοσης των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης. 

• Προΐσταται της επιτροπής επιτόπιων ελέγχων και παραλαβών έργων καθώς επίσης και της επιτροπής πληρωµών 

της εγκεκριµένης επιχορήγησης. 

• Υπεύθυνος ελέγχου  και υποβολής των Τεχνικών δελτίων που υποβάλλονται στο ΟΠΣ 

• Ελέγχει και Υπογράφει µε τον Πρόεδρο της Ε∆Π όλα τα τεχνικά δελτία έργων 

• Ελέγχει και υπογράφει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράµµατος και 

έχει την ευθύνη της έγκαιρης  αποστολής προς την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων 

• Έχει την αποκλειστική ευθύνη επικοινωνίας µε την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων και είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων που θα ζητούνται από την 
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∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος 

• Τηρεί όλες τις υποχρεώσεις έναντι της Ε∆Π L όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισµό λειτουργίας 

της Ε∆Π 

• ∆ιευκολύνει και συντονίζει όλες τις εργασίες διεξαγωγής τακτικών ή έκτατων ελέγχων που διενεργούνται από 

διάφορα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων, του Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Ο Συντονιστής του προγράµµατος είναι υπεύθυνος για την οµαλή, έγκυρη και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος.  

• Έίναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρµογή του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Ο.Τ.∆ που έχει ήδη 

υιοθετήσει η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε 

• Είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση του πνεύµατος της οµαδικότητας  µεταξύ των στελεχών της Ο.Τ.∆ και της 

ανάπτυξης της έννοιας του «εµείς» σε όλα τα στάδια εφαρµογής του προγράµµατος.    

 

Οικονοµολόγος 

• Αποτελεί µέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων επιτροπών  

• Αποτελεί µέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγµένων έργων 

• Έίναι υπεύθυνος για την χρήση του λογισµικού συστήµατος του προγράµµατος και την έκδοση των 

καταστάσεων νοµίµων δικαιολογητικών που θα καταθέτει ο επενδυτής για έλεγχο και πιστοποίηση των 

ενεργειών του, έκδοση εκκαθαριστικών σηµειωµάτων και βεβαιώσεων πληρωµών 

• Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών απαιτούµενων για την καταβολή της επιχορήγησης 

(φορολογική, και ασφαλιστική ενηµερότητα, συµφωνητικά προµηθειών εξοπλισµού, συµφωνητικά ανάθεσης της 

εργολαβίας κλπ) 

• Σε συνεργασία µε τον πολιτικό µηχανικό και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων  

συντάσσει και υπογράφει τις Βεβαιώσεις ελέγχου προόδου εργασιών των έργων (Β.Ε.Π.Ε) 

• Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και αποστολή των µηνιαίων και τριµηνιαίων καταστάσεων του προγράµµατος 

LEADER  στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης.  

• Συµµετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Ε∆Π L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο. 

 

Πολιτικός Μηχανικός  (1)   

• Αποτελεί µέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων επιτροπών  

• Αποτελεί µέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγµένων έργων 

• Σε συνεργασία µε τον Οικονοµολόγο και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων συντάσσει 

και υπογράφει τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου των έργων.  

• Συµµετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Ε∆Π L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο. 

 

Πολιτικός Μηχανικός  (2)   

•   Αποτελεί µέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων 

επιτροπών  

• Αποτελεί µέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγµένων έργων 

• Σε συνεργασία µε τον Οικονοµολόγο και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων συντάσσει 

και υπογράφει τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου των έργων. 

• Συµµετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Ε∆Π L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο. 

 

Γεωπόνος  (1)   

• Αποτελεί µέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων επιτροπών  

• Αποτελεί µέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγµένων έργων 
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• Σε συνεργασία µε τον Πολιτικό Μηχανικό και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων 

συντάσσει και υπογράφει τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου των έργων. 

• Θα συµµετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Ε∆Π L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο 

 

 Γεωπόνος  (2)   

•  Αποτελεί µέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων 

επιτροπών  

• Αποτελεί µέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγµένων έργων 

• Σε συνεργασία µε τον Οικονοµολόγο και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων συντάσσει 

και υπογράφει τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου των έργων. 

• Συµµετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Ε∆Π L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο. 

Β. Λογιστή 

• Αποτελεί µέλος της τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας των υποψήφιων επιτροπών  

• Αποτελεί µέλος της επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης της πορείας των εργασιών των ενταγµένων έργων 

• Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία µε τον Οικονοµολόγο της Ο.Τ.∆ για την χρήση του λογισµικού συστήµατος του 

προγράµµατος και την έκδοση των καταστάσεων νοµίµων δικαιολογητικών που θα καταθέτει ο επενδυτής για 

έλεγχο και πιστοποίηση των ενεργειών του, έκδοση εκκαθαριστικών σηµειωµάτων και βεβαιώσεων πληρωµών 

• Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών απαιτούµενων για την καταβολή της επιχορήγησης 

(φορολογική, και ασφαλιστική ενηµερότητα, συµφωνητικά προµηθειών εξοπλισµού, συµφωνητικά ανάθεσης της 

εργολαβίας κλπ) 

• Σε συνεργασία µε τον πολιτικό µηχανικό και τον γεωπόνο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής έργων  

συντάσσει και πογράφει τα Πρακτικά ∆ιοικητικού Ελέγχου των έργων. 

• Εκτελεί τις εντολές πληρωµών των εγκεκριµένων επιχορηγήσεων 

• Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασµών του προγράµµατος LEADER και για την 

αποστολή των σχετικών καταστάσεων  στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων 

• Συµµετέχει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της Ε∆Π L στις συνεδριάσεις τις εν λόγου επιτροπής όταν 

κρίνεται σκόπιµο και απαραίτητο. 

 

Κοινωνιολόγος 

• Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και τεκµηρίωση των σχεδίων δράσεων της Ο.Τ.∆ στα πλαίσια των δράσεων  

πληροφόρησης, προβολής του τοπικού προγράµµατος. 

• Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνιακή και αισθητική επιµέλεια των ενεργειών προβολής –δηµοσιοποίησης του 

τοπικού προγράµµατος και των ενεργειών ενηµέρωσης –ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού και των 

φορέων της περιοχής  

• Οργανώνει και επιµελείται όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την ωρίµανση των διατοπικών και διακρατικών 

συνεργασιών. 

• Στηρίζει και θα βοηθάει την οµάδα σε όλα τα επίπεδα του έργου της. 

 

∆ιοικητικός  

• Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στο έργο της Ο.Τ.∆ όπως διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, υπεύθυνη  

παρακολούθησης του πρωτοκόλλου της Ο.Τ.∆, της αρχειοθέτησης των εγγράφων κλπ 

• Στηρίζει και θα βοηθάει την οµάδα σε όλα τα επίπεδα του έργου της. 

Στελέχη ΠΕ & ΤΕ  

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρείας µε την υπ΄ αριθµ. 66/08 απόφασή του και µε την υποβολή της αντίστοιχης 

υπεύθυνης δήλωσης, δεσµεύτηκε για την απασχόληση  στο πρόγραµµα LEADER από την έναρξη υλοποίησης του 2 

στελεχών. Συγκεκριµένα µίας αποφοίτου του Οικονοµικού Τµήµατος της σχολής Οικονοµικών και Νοµικών Επιστήµων 
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του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και ενός Αποφοίτου του τµήµατος Λογιστικής, του Τ.Ε.Ι Σερρών.  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Σύνολο ∆απάνες Στελέχωσης Λειτουργικά Έξοδα 
Εξοπλισµός - 

Μηχανοργάνωση 

 

Ποσό Ποσοστό Ποσό 

%  

του 

Υποµέτρου  

Ποσό 

%  

του 

Υποµέτρου 

Ποσό 

%  

του 

Υποµέτρου 

Συνολικό 

Κόστος 
1.159.415,00 100% 990.000,0 85,4 % 137.500,0 11,85% 31.915,0 2,75% 

∆ηµόσια 

∆απάνη 
1.159.415,00 100% 990.000,0 85,4 % 137.500,0 11,85% 31.915,0 2,75% 

Ίδια 

συµµετοχή 
0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

 

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

431β1/ Εκπόνηση Μελετών – Εµπειρογνωµοσυνών 

Περιεχόµενο  

Η συγκεκριµένη δράση αφορά την εκπόνηση µικρών µελετών – εµπειρογνωµοσυνών οι οποίες έχουν υποστηρικτικό 

χαρακτήρα και κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή εφαρµογή των δράσεων του τοπικού προγράµµατος.    

Το αντικείµενο και περιεχόµενο των µελετών – εµπειρογνωµοσυνών είναι ενδεικτικό και θα οριστικοποιηθεί, σε 

µεταγενέστερη φάση σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ του ΠΑΑ.  Ενδεικτικά οι µελέτες – εµπειρογνωµοσύνες που θα 

εκπονηθούν στα πλαίσια της συγκεκριµένης δράσης είναι οι ακόλουθες: 

• Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 

µονάδες φιλοξενίας.  

• Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 

µονάδες εστίασης.  

• Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των 

µεταποιηµένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.  

• Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου ενσωµάτωσης του πολιτιστικού δυναµικού της 

περιοχής στα επιτόπου παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες 

• Μελέτη- οδηγός για την µετεξέλιξη δικτύων επιχειρήσεων σε τοπικό σύµφωνο ποιότητας.    

Στα πλαίσια του τοπικού προγράµµατος LEADER+, εκπονήθηκαν µικρές µελέτες- εµπειρογνωµοσύνες για τον καθορισµό 

προδιαγραφών / κριτηρίων ποιότητας στις µονάδες φιλοξενίες, εστίασης καθώς επίσης και για τα µεταποιηµένα προϊόντα 

ζωικής και φυτικής παραγωγής και αποτέλεσαν οδηγό για την εφαρµογή των αντίστοιχων δράσεων του τοπικού 

προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των συγκεκριµένων µελετών καταγράφονται ως ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά. Επειδή όµως η προσπάθεια αναβάθµισης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και 

ανθρωπίνου κεφαλαίου, καθώς επίσης και η βελτίωση του τουριστικού περιβάλλοντος είναι µία συνεχής διαδικασία 

κρίθηκε απαραίτητο η επικαιροποίηση των προαναφερόµενων µελετών καθώς επίσης και η επέκταση τους σε θέµατα 

κριτηρίων λειτουργίας έτσι ώστε το όλο παραγωγικό σύστηµα να προετοιµαστεί καλύτερα για την καθιέρωση και 

εφαρµογή ενός τοπικού συµφώνου ποιότητας.  

Πέρα της εφαρµοστέας πολιτικής ποιότητας κύριο χαρακτηριστικό της προτεινόµενης στρατηγικής είναι η ενσωµάτωση 

των πλούσιων πολιτιστικών πόρων της περιοχής στη διαδικασία προώθησης των τοπικών προϊόντων. Έτσι ήθη, 

παραδόσεις, µύθοι, ιστορίες πολιτισµού, επιβάλλεται να «ντύσουν» τα προωθούµενα προϊόντα, µε στόχο το ταυτόχρονο  

πλασάρισµα περιοχής-προϊόντος-ιστορίας-πολιτισµού και την ενσωµάτωση τελικά όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών 

σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σύνολο. Η εµπειρογνωµοσύνη που θα εκπονηθεί θα καταδείξει τον βέλτιστο τρόπο µε τον 

οποίο θα επιτευχθεί η ενσωµάτωση αυτή. 

Με την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος LEADER + θεµελιώθηκε η έννοια της δικτύωσης ως µιας δοµή που µπορεί 

να συµβάλει στην επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µικρές κυρίως επιχειρήσεις  και οφείλονται  στον έντονα 
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ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η σχετική µελέτη που θα εκπονηθεί θα αποτελέσει έναν χρήσιµο και 

καθοριστικής σηµασίας οδηγό που θα καθορίσει τα κριτήρια  δικτύωσης, καθιέρωσης συστήµατος ελέγχου τήρησης των 

προδιαγραφών ποιότητας, καθιέρωση και τήρηση ενός κοινού σήµατος κλπ προκειµένου να δηµιουργηθούν οι συνθήκες 

εκείνες που θα οδηγήσουν στον σχεδιασµό και στην αποδοχή του τοπικού συµφώνου ποιότητας. 

Σκοπιµότητα  

Η εκπόνηση των προαναφερόµενων µελετών θα  αποτελεί βασικό υποστηρικτικό εργαλείο στην προσπάθεια εφαρµογής 

της ακολουθητέας στρατηγικής του σχεδίου, δεδοµένου ότι καινοτόµες παρεµβάσεις, νέες µέθοδοι και εξωστρεφής 

προσανατολισµός απαιτούν έρευνα και τεχνογνωσία. Κύριος σκοπός της συγκεκριµένης δράσης είναι η υποστήριξη των 

υπολοίπων δράσεων προγράµµατος για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και την επίτευξη των αναµενόµενων 

αποτελεσµάτων .Μέσω της συγκεκριµένης δράσης επιδιώκεται η απόκτηση χρήσιµων εργαλείων που θα συµβάλουν 

στην : 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής µε την βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 

Ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής µε την ενσωµάτωση των πολιτιστικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Εισαγωγή τεχνογνωσίας   

Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα που θα παραχθούν από την εκπόνηση της δράσης είναι τα τελικά παραδοτέα των πέντε µελετών  

• Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 

µονάδες φιλοξενίας.  

• Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις 

µονάδες εστίασης.  

• Επικαιροποίηση/ επέκταση της εµπειρογνωµοσύνης καθορισµού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας των 

µεταποιηµένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.  

• Εµπειρογνωµοσύνη για τον καθορισµό του βέλτιστου τρόπου ενσωµάτωσης του πολιτιστικού δυναµικού της 

περιοχής στα επιτόπου παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες 

• Μελέτη- οδηγός για την µετεξέλιξη δικτύων επιχειρήσεων σε τοπικό σύµφωνο ποιότητας.    

τα οποία θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο - οδηγό τόσο για την υλοποίηση έργων και ενεργειών στα πλαίσια του 

τοπικού προγράµµατος όσο και εργαλείο για την υλοποίηση γενικότερων αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Τα παραδοτέα 

της δράσης παρουσιάζουν συνέργεια µε το σύνολο σχεδόν των δράσεων του τοπικού προγράµµατος όπως 

αποτυπώνεται και στον σχετικό πίνακα “Συνέργεια µεταξύ των δράσεων του τοπικού προγράµµατος.” 

Ωφελούµενοι  

Άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση της δράσης είναι η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης η οποία θα παραλάβει και θα 

χρησιµοποιήσει τα παραγόµενα εργαλεία για την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος, καθώς και οι κάτοικοι της 

περιοχής παρέµβασης όπου και θα υλοποιηθούν οι δράσεις του προγράµµατος οι οποίες θα διέπονται από τα 

συµπεράσµατα των ανωτέρω µελετών – εµπειρογνωµοσυνών. Έµµεσα ωφελούµενοι της δράσης θα είναι όλοι η κάτοικοι 

του Νοµού Σερρών στη διάθεση των οποίων θα βρίσκονται τα εργαλεία – οδηγοί που θα παραχθούν στα πλαίσια της 

δράσης.  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 431β1 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 
12.000,00 100,00% 0,97% 

  
16,00%   
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Ίδια συµµετοχή 
0,00 0,00%   

    
  

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

431β2/ Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης 

Περιεχόµενο  

Η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσµού για τους στόχους, τη 

στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα κλπ  αποτελεί κύρια παράµετρο για την λειτουργία της Ο.Τ.∆  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε ως φορέα τοπικής 

ανάπτυξης, η οποία πρέπει να πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένο σχεδιασµό καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 

Για την επίτευξη του µέγιστου δυνατού οφέλους θα χρησιµοποιείται κάθε πρόσφορο µέσο, ενώ η όλη διαδικασία θα 

κορυφώνεται σε τρεις κυρίως περιόδους: 

1.Κατά την διάρκεια του σχεδιασµού του προγράµµατος 

2.Κατά την διάρκεια των προκηρύξεων των δράσεων του τοπικού προγράµµατος 

3.Κατά την διάρκεια του κλεισίµατος του προγράµµατος  

Η Ο.Τ.∆ προκειµένου να διεξάγει τις ενέργειες πληροφόρησης και ενηµέρωσης µε οργανωµένο και αποτελεσµατικό 

τρόπο θα ακολουθεί  συγκεκριµένο σχέδιο δράσης το οποίο θα αναπτύσσεται λαµβάνοντας  υπόψη τα παρακάτω 4 

σηµεία : 

Α) να έχει συγκεκριµένους στόχους  

Β) να περιέχει το κατάλληλο µήνυµα 

Γ) να υλοποιείται µε τα κατάλληλα µέσα 

∆) να υλοποιείται την κατάλληλη στιγµή. 

Κατά την περίοδο  σχεδιασµού του τοπικού προγράµµατος 

Η Αναπτυξιακή εταιρεία ενεργώντας ως υποψήφια οµάδα τοπικής δράσης κυρίως για το διάστηµα από τον Ιούνιο έως το 

τέλος Αυγούστου του 2008 πραγµατοποίησε ευρεία εκστρατεία ενηµέρωσης του τοπικού πληθυσµού στα πλαίσια της 

«εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγισης» (η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 της πρότασης)  

Πριν από κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Την περίοδο αυτή η επαφή της Ο.Τ.∆ µε τον τοπικό πληθυσµό και τους φορείς είναι φανερό ότι κορυφώνεται 

προκειµένου να δηµιουργηθούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι υλοποίησης και καρποφορίας του προγράµµατος. Οι ενέργειες 

που θα πραγµατοποιούνται θα είναι : Παραγωγή οδηγού εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος, παραγωγή 

φακέλου/ων υποψηφιότητας, διενέργεια ανοικτών εκδηλώσεων σε όλους τους ∆ήµους και τις κοινότητες της περιοχής 

παρέµβασης, συµµετοχή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές, σχεδιασµός και µετάδοση τηλεοπτικού και 

ραδιοφωνικού σποτ, δηµοσίευση ανακοινώσεων και άρθρων για το πρόγραµµα, παραγωγή και διανοµή αφισών και 

ειδικού πληροφοριακού εντύπου, διοργάνωση ηµερίδων µε θέµα τις δυνατότητες χρηµατοδότησης και την προετοιµασία 

των τεχνοοικονοµικών µελετών, καθηµερινή ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων στα γραφεία της Ο.Τ.∆, ενηµέρωση της 

ιστοσελίδας . 

Κατά το κλείσιµο του τοπικού προγράµµατος     

Παραγωγή απολογιστικού εντύπου και παραγωγή CD/DVD µε τα αποτελέσµατα εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος, 

διοργάνωση ηµερίδας για την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής.  

Επίσης στα πλαίσια της συγκεκριµένης δράσης θα παράγεται και θα διανέµεται σε εξαµηνιαία βάση έντυπο τύπου 

Newsletter, µε σκοπό την καλύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για την πορεία εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος.    

Σκοπιµότητα  

Οι ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού και των φορέων της περιοχής αποτελούν για το 

LEADER δοµικό στοιχείο του σχεδιασµού του και κύρια παράµετρο για την επιτυχία της εφαρµογής του. Η µέγιστη 

συµµετοχή του πληθυσµού στη συνολική διαδικασία σχεδιασµού / υλοποίησης του προγράµµατος αποτελεί παράµετρο 

επιτυχίας εφόσον κινητοποιεί στο µέγιστο βαθµό τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, αξιοποιεί αδρανείς πόρους 

µε το καλύτερο δυνατό τρόπο και ενεργοποιεί τον υγιή επιχειρηµατικό ανταγωνισµό στην περιοχή παρέµβασης µε 

ευθέως ανάλογο τρόπο. Να παρακινήσει µε κάθε τεχνική πληροφορία, σε εξατοµικευµένη βάση, κάθε ενδιαφερόµενο να 
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προχωρήσει σε εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.  

Επίσης αποτελεί το βασικό συστατικό για την εµπέδωση στον τοπικό πληθυσµό της πεποίθησης για δυνατότητα 

συµµετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, γεγονός ιδιαίτερα εκτιµητέο στις τοπικές κοινωνίες ιδιαίτερα της Ελληνικής 

Υπαίθρου.   

Η δράση λειτουργεί ως καταλύτης για την εξυπηρέτηση του συνόλου των στόχων του προγράµµατος.      

Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω , ως αναµενόµενα αποτελέσµατα καταγράφονται τα εξής : 

� Η διενέργεια τεσσάρων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας 

από τους υποψήφιους επενδυτές 

� Η διοργάνωση 4 ηµερίδων κατά την προκήρυξη των δράσεων του προγράµµατος 

� Η διενέργεια τουλάχιστον 50 παρουσιάσεων του προγράµµατος σε έδρες των δήµων και στα τοπικά 

διαµερίσµατα 

� Η έκδοση αντίστοιχων αφισών και προσκλήσεων 

� Η έκδοση εντύπου για επενδυτικές δυνατότητες µέσω του προγράµµατος 

� Η έκδοση εντύπου και CD – ROM µε πλήρη παρουσίαση του προγράµµατος 

� Η καταχώρηση 10 τουλάχιστον εντύπων δηµοσιεύσεων, και η συµµετοχή στελεχών της Ο.Τ.∆ σε 10 

τουλάχιστον εκποµπές του ηλεκτρονικού τύπου 

� Η µετάδοση τεσσάρων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ 

Όλα τα παραπάνω θα περιληφθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης (διέγερση ενδιαφέροντος) και εµψύχωσης (ώθηση για απόφαση ) του τοπικού 

προγράµµατος αποτελούν τα βασικότερα µέσα για την επιτυχή εφαρµογή του. Οι ενέργειες αυτές προβλέπεται να 

παρακινήσουν και να ενθαρρύνουν τον τοπικό πληθυσµό να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες. Επίσης εκτιµάται ότι 

θα συµβάλουν καθοριστικά στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από γυναίκες, νέους και ειδικές οµάδες 

πληθυσµού δεοµένου ότι όλες οι ενέργειες θα εστιάζουν ιδιαίτερα στην παράµετρο αυτή. Ως τελικό αναµενόµενο 

αποτέλεσµα καταγράφεται η υποβολή τουλάχιστον 230 επενδυτικών σχεδίων και η ανάληψη επενδυτικών 

πρωτοβουλιών από γυναίκες και νέους που να ξεπέρνα το 60 % του συνολικού εκδηλωθέντος ενδιαφέροντος.   

 

Ωφελούµενοι  

Ο τοπικός πληθυσµός και οι φορείς της περιοχής οι οποίοι θα είναι οι δέκτες της πληροφόρησης που θα παρέχεται µέσω 

των ενεργειών της συγκεκριµένης δράσης δεδοµένου ότι µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης δράσης από την Ο.Τ.∆ θα 

δηµιουργηθεί ένας ολοκληρωµένος µηχανισµός επαφής µε τους φορείς και τον τοπικό πληθυσµό της περιοχής ο οποίος 

θα προκαλέσει διέγερση ενδιαφέροντος και ώθηση για απόφαση ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 431β2 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 
25.000,00 100,00% 25,25%   33,33%   

∆ηµόσια ∆απάνη  
25.000,00 100,00%   25,25%   33,33% 

Ίδια συµµετοχή 
0,00 0,00%         
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Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

431β3/ Ενέργειες προβολής – προώθησης 

Περιεχόµενο  

Η δράση αφορά στην υλοποίηση  δράσεων προβολής του τοπικού προγράµµατος στους άµεσα ενδιαφερόµενους (τοπικό 

πληθυσµό και τοπικοί φορείς) 

Για την υλοποίηση της δράσης θα γίνουν ολοκληρωµένες και συνδυασµένες δραστηριότητες οι οποίες θα αποτελούν ένα 

αυτόνοµο βέβαια κοµµάτι , στα πλαίσια όµως ενός συνολικού σχεδίου για την δηµοσιοποίηση των ενεργειών και των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Συνεπώς στα πλαίσια της συγκεκριµένης δράσης θα διοργανωθούν εκδηλώσεις για 

την προβολή των αποτελεσµάτων της εφαρµοστέας στρατηγικής όπως δηµόσια αξιολόγηση του προγράµµατος, προβολή 

βέλτιστων πρακτικών κλπ. Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος 

έτσι ώστε να λειτουργήσουν υποστηρικτικά  και πολλαπλασιαστικά στην εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος.  

Σκοπιµότητα  

Η σκοπιµότητα της δράσης βρίσκεται σε απόλυτη συνέργεια µε την σκοπιµότητα της δράσης 431β2 . Η δράση επιδιώκει 

µέσα από την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου προβολής – προώθησης να ενεργοποιήσει, ευαισθητοποιήσει τον 

τοπικό πληθυσµό και τους φορείς να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες µε όρους διαφάνειας.      

Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της δράσης αφορούν στη γενικότερη προβολή των προοπτικών τοπικής ανάπτυξης µέσω 

του προγράµµατος, ώστε να ενεργοποιηθεί και να ενισχυθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον.  

Ωφελούµενοι  

Ο τοπικός πληθυσµός και οι φορείς της περιοχής οι οποίοι θα είναι οι δέκτες της πληροφόρησης που θα παρέχεται µέσω 

των ενεργειών της συγκεκριµένης δράσης δεδοµένου ότι µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης δράσης από την Ο.Τ.∆ θα 

δηµιουργηθεί ένας ολοκληρωµένος µηχανισµός επαφής µε τους φορείς και τον τοπικό πληθυσµό της περιοχής ο οποίος 

θα προκαλέσει διέγερση ενδιαφέροντος και ώθηση για απόφαση ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 431β3 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 
35.000,00 100,00% 35,35%   46,67%   

∆ηµόσια ∆απάνη  
35.000,00 100,00%   35,35%   46,67% 

Ίδια συµµετοχή 
0,00 0,00%         

 

 

Κωδικός / Τίτλος Υποµέτρου 

431β4 / Ενέργειες επιµόρφωσης στελεχών ΟΤ∆ - ΟΤΑ 

Περιεχόµενο της δράσης  

Η δράση αφορά στην επιµόρφωση ατόµων της Ο.Τ.∆. και των ΟΤΑ της περιοχής που έχουν ηγετικό ρόλο στην εταιρεία 

και στα αντίστοιχα τµήµατα των υπηρεσιών.   

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι ενέργειες επιµόρφωσης, ανάπτυξης και  πιστοποίησης των ικανοτήτων των 

στελεχών της εταιρείας και των στελεχών των ΟΤΑ της περιοχής και της επάρκειας στη διαχείριση των έργων που θα 

υλοποιηθούν στα πλαίσια του Άξονα 4 του Π.Α.Α., είναι καθοριστικές προκειµένου να ανταποκριθούν στο σχεδιασµό και 

στη διαχείριση των έργων αγροτικής ανάπτυξης µε όρους αποτελεσµατικούς και αποδοτικούς.  

Οι ενέργειες επιµόρφωσης θα κινηθούν σε δύο άξονες: 

1. Επιµόρφωση στελεχών της Αναπτυξιακής εταιρείας στον τοµέα της ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management) 

κατά το πρότυπο του IPMA (International Project Management Association) που αποτελεί το διεθνές δίκτυο 

Εθνικών Φορέων ∆ιαχείρισης Έργων 
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2. Επιµόρφωση στελεχών των ΟΤΑ της περιοχής, µε ηγετικό ρόλο στις αντίστοιχες υπηρεσίες, µε αντικείµενο το 

σχεδιασµό και διαχείριση έργων στα πλαίσια της 4ης Προγραµµατικής περιόδου 2007-2013  

Αναλυτικά: 

Επιµόρφωση στελεχών της Αναπτυξιακής Εταιρείας στον τοµέα της ∆ιαχείρισης Έργων  

Η επιµόρφωση θα ακολουθήσει ολοκληρωµένη προσέγγιση που θα περιλαµβάνει: σχεδιασµό προγράµµατος κατάρτισης, 

workshop θεµατικών αξόνων, επιµορφωτική προετοιµασία πιστοποίησης, πιστοποίηση. 

Το περιεχόµενο του προτεινόµενου προγράµµατος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των διαχειριστών έργων αγροτικής 

ανάπτυξης περιλαµβάνει 3 βασικές περιοχές στοιχείων επάρκειας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα του ΙΡΜΑ: 

� Την περιοχή τεχνικής επάρκειας (Technical) – για να περιγράψει τις θεµελιώδεις αρχές επάρκειας στη διαχείριση 

έργων. Το ΙΡΜΑ περιλαµβάνει 20 τεχνικές στοιχειώδεις αρχές επάρκειας όπως: Συντελεστές επιτυχίας διαχείρισης 

έργου, Προσδιορισµός ενδιαφερόµενων µερών, Καθορισµός Απαιτήσεων και στόχων, Κίνδυνοι και ευκαιρίες, 

Ποιότητα, Επίλυση προβληµάτων, Αντικείµενο και παραδοτέα, Χρόνος και φάσεις έργου, ∆ιαχείρισης πόρων, Κόστος & 

χρηµατοδότηση, Προµήθειες και συµβάσεις, ∆ιαχείριση Αλλαγών, Έλεγχοι και αναφορές, Πληροφόρηση και 

τεκµηρίωση, Επικοινωνία, κ.ά. 

� Την περιοχή επάρκειας Συµπεριφοράς (Behavioural) – για να περιγράψει τις προσωπικές στοιχειώδεις αρχές 

επάρκειας στη διαχείριση έργων. Αυτή η περιοχή καλύπτει την συµπεριφορά και δεξιότητες του διαχειριστή έργων. Το 

ΙΡΜΑ περιλαµβάνει 15 στοιχειώδεις αρχές επάρκειας συµπεριφοράς όπως: Ηγεσία, ∆έσµευση & παρακίνηση, 

Αυτοέλεγχος, Πειστικότητα, ∆ηµιουργικότητα, Επικέντρωση στα αποτελέσµατα, Απόδοση, ∆ιαβούλευση, 

∆ιαπραγµάτευση, Επίλυση συγκρούσεων & κρίσεων, Αξιοπιστία, Ανοχή διαφορετικών αντιλήψεων, ∆εοντολογία, κ.ά.  

� Την περιοχή επάρκειας Πλαισίου (Contextual) – για να περιγράψει τις στοιχειώδεις αρχές διαχείρισης έργων που 

σχετίζονται µε το ευρύτερο πλαίσιο του έργου και το γενικότερο περιβάλλον µέσα στο οποίο εκτελούνται τα έργα. 

Αυτή η περιοχή καλύπτει τις επάρκειες του διαχειριστή έργων σε σχέση µε τη µόνιµη δοµή της επιχείρησης και τη 

δυνατότητα να λειτουργήσει σε οργανωτική δοµή επικεντρωµένη σε έργα. 

Επιµόρφωση στελεχών των ΟΤΑ της περιοχής  

Η επιµόρφωση αφορά στην διαδικασία σχεδιασµού, ωρίµανσης και εκτέλεσης των δηµοσίων έργων, περιλαµβάνοντας το 

σύνολο της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας µε όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις και την ισχύουσα 

νοµολογία. Επιπλέον αφορά την επιµόρφωση σε θέµατα διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 όπως καθορίζονται από το ΥΠΟΙΟ.  

Σκοπιµότητα σε σχέση µε τις ανάγκες του τοπικού προγράµµατος  

Στόχος της παρούσας ενέργειας είναι η ολοκληρωµένη επιµορφωτική εκπαίδευση των στελεχών Επιµέρους στόχοι είναι: 

• Να αναβαθµισθούν οι ικανότητες των στελεχών και συνεπώς το αποτέλεσµα της εργασίας που υλοποιούν. 

• Να ενδυναµωθούν τα στελέχη που ασχολούνται µε την υλοποίηση δηµόσιων και ιδιωτικών έργων καθώς και 

γενικότερα µε τη διαχείριση των έργων στον τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης. 

Είναι τεκµηριωµένο ότι η ύπαιθρος µε τις ιδιαιτερότητες που αντιµετωπίζει αποτελεί από µόνη της  ένα πεδίο έρευνας του 

σύγχρονου project management. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται είναι πολλά και έχουν να κάνουν µε τα πολύ 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία παρατηρείται, σε επίπεδο Ε.Ε. 

τουλάχιστον, µια σταδιακή αλλά σταθερή αλλαγή αντίληψης ως προς τις αναπτυξιακές στρατηγικές, διαδικασίες και 

δυναµικές στην ύπαιθρο. Κυρίαρχη είναι η µετάβαση από µία αντίληψη της ανάπτυξης της υπαίθρου που στηρίζεται 

σχεδόν αποκλειστικά στη γεωργία και συνδέεται µε την παραδοχή ότι οι αγροτικές περιοχές θα αναπτυχθούν µέσω της 

επίτευξης οικονοµιών κλίµακας, της εντατικοποίησης και της εξειδίκευσης, σε µία ευρύτερη/σφαιρικότερη αντίληψη, 

γνωστή ως «ολοκληρωµένη» ανάπτυξη της υπαίθρου.  

Ειδικά στον τοµέα των δηµοσίων έργων ο σκοπός της επιµόρφωσης είναι η εις βάθος ανάλυση, όλου του νοµικού 

πλαισίου εκτέλεσης των δηµοσίων έργων, µε εµπεριστατωµένες αναφορές στη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

Η τελευταία βασίζεται στην παροχή ότι το κλειδί για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών αφορά την αποτελεσµατική 

διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων (φυσικούς, ανθρώπινους, πολιτιστικούς) των εν λόγω περιοχών και κατά συνέπεια, 

προτάσσει ως κινητήριο µοχλό της ανάπτυξης την τοπική πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει 

τον τοπικό προσδιορισµό των αναπτυξιακών προοπτικών, τον τοπικό ή περιφερειακό έλεγχο της αναπτυξιακής 

διαδικασίας και τη διατήρηση των ωφελειών της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 
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Κρίσιµα ζητήµατα αποτελούν: 

• Τα παραδοτέα, οι µέθοδοι και τα εργαλεία της επαγγελµατικής διοίκησης – διαχείρισης των έργων. 

• Η προστιθέµενη αξία της ποιότητας στη διοίκηση – διαχείριση έργων. 

• Η επάρκεια της οµάδας έργου για ένα δεδοµένο έργο, φάση, και περιοχή ευθύνης. 

• Η ικανότητα διαχείρισης έργου για ένα συγκεκριµένο έργο. 

Για να είναι επαγγελµατική, η άσκηση διοίκησης – διαχείρισης έργων θα πρέπει να έχει τα αυστηρά πρότυπα και 

κατευθυντήριες οδηγίες που καθορίζουν την εργασία του προσωπικού διοίκησης – διαχείρισης 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της δράσης   

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης υλοποιούνται έργα διαφορετικής πολυπλοκότητας, 

δυσκολίας, µεγέθους. Ταυτόχρονα, η ενασχόληση των διαφόρων «στελεχών» είτε ως υπευθύνων ρόλων είτε ως µελών 

οµάδας έργου απαιτεί διαφοροποίηση των ικανοτήτων τους στις διάφορες φάσεις (χρονικός και οικονοµικός 

προγραµµατισµός, διαχείριση αλλαγών, επίλυση προβληµάτων, ανάλυση κινδύνων κλπ.). 

Από την επιµόρφωσης στον τοµέα των δηµοσίων έργων και των απαιτήσεων της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων 

των επιχειρησιακών προγραµµάτων αναµένεται η ολοκληρωµένη επιµόρφωση των ηγετικών στελεχών ώστε 

αξιοποιηθούν κατά µέγιστο βαθµό οι δυνατότητες που δίνονται στην περιοχή.  

Όσον αφορά την επιµόρφωση στο σύστηµα πιστοποίησης ΙΡΜΑ παρέχεται αποτελεσµατική προετοιµασία για τη 

διαχείριση έργων / προγραµµάτων, αβεβαιοτήτων / κινδύνων καθώς και πιστοποίησης βασισµένη σε επαγγελµατική 

επάρκεια και όχι µόνο σε γνώσεις.  

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι: 

• Απόκτηση βασικής κατάρτισης των στελεχών στους θεµατικούς άξονες της διαχείρισης των έργων 

• Προετοιµασία πιστοποίηση κατά ΙΡΜΑ 

• Πιστοποίηση  

Ωφελούµενοι της δράσης   

Άµεσα θα ωφεληθούν τα υπό επιµόρφωση ηγετικά στελέχη της εταιρίας και στελέχη των ΟΤΑ της περιοχής. Έµµεσα θα 

ωφεληθεί το σύνολο των επενδυτών και των έργων που υλοποιούν, καθώς απαίτηση των καιρών είναι η παραγωγή 

έργων µε ποιότητα, χρονική συνέπεια και οικονοµικά αποτελέσµατα ώστε η χώρα να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον 

διεθνούς ανταγωνισµού και αυτό επιβάλλει την προσαρµογή, αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων 

για την αποτελεσµατική διαχείριση των εκτελούµενων έργων και προγραµµάτων. Έµµεσα, επίσης, θα ωφεληθεί και η 

τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές καθώς θα υποστηρίζονται από επιµορφωµένα στελέχη. 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία    

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 431β4 

Ποσοστό (%) του 

Μέτρου 

Ποσοστό (%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συν. 

Κόστος 

∆ηµ. 

∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 
3.000,00 100,00% 3,03%   4,00%   

∆ηµόσια ∆απάνη  
3.000,00 100,00%   3,03%   4,00% 

Ίδια συµµετοχή 
0,00 0,00%         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ   

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του τοπικού προγράµµατος 

όπως αυτοί διαµορφώνονται κατόπιν της αναµόρφωσης αυτού.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ -  ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ 

∆ΡΑΣΗ 

∆ΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕ       
ΤΟΧΗ 

41 : Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης   

123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων  

1231: Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 2.144.770,50 1.072.385,25 1.018.765,99 53.619,26 1.072.385,25 

1232: Αύξηση της αξίας των 
δασοκοµικών προϊόντων 138.020,00 69.010,00 65.559,50 3.450,50 69.010,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 2.282.790,50 1.141.395,25 1.084.325,49 57.069,76 1.141.395,25 

311: ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες   

3111: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας 
υποδοµών διανυκτέρευσης των 
αγροτών 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3112: Ενίσχυση χώρων εστίασης και 
αναψυχής των αγροτών 65.496,28 32.748,14 31.110,73 1.637,41 32.748,14 

3114: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισµού της υπαίθρου (εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές 
τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας) των αγροτών 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3115: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 
(οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή 
ειδών παραδοσιακής τέχνης κλπ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3116: Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών αγροτών 114.020,00 57.010,00 54.159,50 2.850,50 57.010,00 

3117: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την 
α’ µεταποίηση αγροτών 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 179.516,28 89.758,14 85.270,23 4.487,91 89.758,14 

312: Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων  

3121: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 

1.331.836,00 665.918,00 632.622,10 33.295,90 665.918,00 

3122: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

785.896,00 392.948,00 373.300,60 19.647,40 392.948,00 
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3123: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την 
α’ µεταποίηση 

584.216,16 292.108,08 277.502,68 14.605,40 292.108,08 

3124: Αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας για ίδια κατανάλωση 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3125: ∆ικτύωση οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων  

60.000,00 30.000,00 28.500,00 1.500,00 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 2.761.948,16 1.380.974,08 1.311.925,38 69.048,70 1.380.974,08 

313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

3131: Ίδρυση και εκσυγχρονισµός 
τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης 

150.000,00 150.000,00 142.500,00 7.500,00 0,00 

3132: Σήµανση αξιοθέατων και 
µνηµείων 

16.000,00 16.000,00 15.200,00 800,00 0,00 

3133: Ποδηλατικές διαδροµές 36.065,00 36.065,00 34.261,75 1.803,25 0,00 

3134: Προβολή – προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 
περιοχής 

244.520,24 171.164,17 162.605,96 8.558,21 73.356,07 

3135: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας 
υποδοµών διανυκτέρευσης  

473.823,38 257.111,12 244.255,56 12.855,56 236.911,69 

3136: Ενίσχυση χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

426.939,00 213.469,50 202.796,03 10.673,48 213.469,50 

3137: Ενίσχυση γραφείων οργάνωσης 
και προώθησης αγροτικού τουρισµού 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3138: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισµού της υπαίθρου (εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές 
τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας) 

121.179,00 60.589,50 57.560,03 3.029,48 60.589,50 

3139: Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων 
(που εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 1.468.526,62 904.399,29 859.179,33 45.219,96 584.326,76 

321: Βασικές υποδοµές για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό  

3211: Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας 
(εγγειοβελτιωτικά, αγροτική οδοποιία 
κλπ) 

447.154,47 447.154,47 424.796,75 22.357,72 0,00 

3212: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, 
αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, όπως 
κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία 
κλπ  

1.707.517,49 1.707.517,49 1.622.141,62 85.375,87 0,00 
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3213: Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 
και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς 
- στήριξη πολιτιστικών φορέων για 
µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια 
εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 
στολών  κλπ 

- 

 
- - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 2.154.671,96 2.154.671,96 2.046.938,36 107.733,60 0,00 

322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών  

3221: Βελτίωση – ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων 640.440,95 640.440,95 608.418,90 32.022,05 0,00 

3222: Αποκατάσταση κτιρίων για 
κοινωφελή χρήση  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3223: Αποκατάσταση εξωτερικών 
όψεων κτιρίων 87.413,52 52.448,11 49.825,70 2.622,41 34.965,41 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 727.854,47 692.889,06 658.244,61 34.644,45 34.965,41 

323: ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς  

3231: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση - 
σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 
εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας 
για την προστασία του εδάφους, 
διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και 
δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3232β: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση πολιτισµικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική 
δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν 
και ενισχύονται ώστε να καταστούν 
επισκέψιµα και επιδεικτικά (όπως µύλοι, 
λιοτρίβια, πατητήρια)  

0,00 0,00 0,00 0,00 13.333,33 

3233: ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθµισµένων περιοχών, 
δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3234: Αποκατάσταση κτιρίων και 
µετατροπής τους σε µουσεία – 
συλλογές - εκθετήρια 

39.405,58 39.405,58 37.435,30 1.970,28 0,00 

3235: Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 
και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς 
- στήριξη πολιτιστικών φορέων για 
µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια 
εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 
στολών   

119.962,19 89.971,64 85.473,06 4.498,58 29.990,55 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 159.367,77 129.377,22 122.908,36 6.468,86 43.323,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41  
9.734.675,76 6.493.465,00 6.168.791,75 324.673,25 3.274.743,52 
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421 ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία  

421α ∆ιατοπική συνεργασία  

421α1 Γαστρονοµία στην Κεντρική 
Μακεδονία 15.000,00 15.000,00 12.000,00 3.000,00 0,00 

421α2 Πολιτιστικό Καλεντάρι της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

14.000,00 14.000,00 11.200,00 2.800,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 29.000,00 29.000,00 23.200,00 5.800,00 0,00 

421β ∆ιακρατική συνεργασία   

421β1 Αναβίωση - ανάδειξη της Μάχης 
των Οχυρών του Ρούπελ 45.000,00 45.000,00 36.000,00 9.000,00 0,00 

421β2 Ο Θερµαλισµός ως κινητήρια 
δύναµη τοπικής ανάπτυξης  25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 70.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 99.000,00 99.000,00 79.200,00 19.800,00 0,00 

            

431 Λειτουργία της οµάδας Τοπικής ∆ράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή  
  

431α ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆  

431α1 ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 

1.159.415,00 1.159.415,00 927.532,00 231.883,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 1.159.415,00 1.159.415,00 927.532,00 231.883,00 0,00 

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση  

431β1 Εκπόνηση µελετών - 
εµπειρογνωµοσυνών 12.000,00 12.000,00 9.600,00 2.400,00 0,00 

431β2 Ενέργειες ενηµέρωσης - 
ευαισθητοποίησης 25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 

431β3 Ενέργειες προβολής - 
προώθησης 

35.000,00 35.000,00 28.000,00 7.000,00 0,00 

431β4 Επιµόρφωση στελεχών και 
µελών της Ε∆Π 3.000,00 3.000,00 2.400,00 600,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 75.000,00 75.000,00 60.000,00 15.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.234.415,00 1.234.415,00 987.532,00 246.883,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 11.096.708,65 7.826.880,00 6.261.503,98 1.565.376,02 3.269.828,65 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ και ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

  ∆ηµόσια ∆απάνη 
αρχικής 

πρότασης 

% επί της 
συνολικής 
∆ηµόσιας 

∆απάνης της 
αρχικής 

πρότασης 

∆ηµόσια ∆απάνη 
αναµορφωµένης 

πρότασης 

% επί της 
συνολικής  

∆ηµόσιας ∆απάνης 
της 

αναµορφωµένης 
πρότασης 

ΜΕΤΡΟ 41 16.000.000 82 6.493.465,00 82,96 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 123 1.850.000 9 1.141.395,25 17,58 

311 1.200.000 6 89.758,14 1,38 

 

312 3.700.000 19 1.380.974,08 21,27 

313 5.350.000 27 904.399,29 13,93 

321 1.600.000 8 2.154.671,96 33,18 

322 1.250.000 6 692.889,06 10,67 

323 1.050.000 5 129.377,22 1,99 

ΜΕΤΡΟ 421 400.000 2 99.000,00 1,26 

421α 200.000 1 29.000,00 0,37 

421β 200.000 1 70.000,00 0,89 

ΜΕΤΡΟ 431 3.104.000 16 1.234.415,00 15,77 

431α 2.784.000 14 1.159.415,00 14,81 

431β 320.000 2 75.000,00 0,96 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 431α 
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Σύνολο 
∆ηµόσιας 
∆απάνης 
µέτρου 431α 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.159.415,00 53.388,52 94.990,90 234.697,99 166.586,21 203.250,46 203.250,46 203.250,46 

 


