
 

 

 

 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

LEADER 2007-2013 

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεκέμβριος  2013 

 

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com
user3
Rectangle



 i 

Πίνακας Περιεχόµενων Πρότασης 

 

 

 

 
 

Κεφάλαιο Τίτλος Σελίδα 

 Πίνακας Περιεχοµένων i 

   

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 

   

1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 

1.1 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
2 

1.2 
ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
3 

   

2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 

   

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  8 

Ι ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8 

ΙΙ 
ΜΕΤΡΟ 431: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΨΥΧΩΣΗ  
52 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 4.1   62 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 4.2.1 67 

   

4 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  68 

 



 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Επωνυµία: Πιερική Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

 

Έδρα: 16
ης

 Οκτωβρίου 17β, Κατερίνη Τ.Κ. 60100 

 

Αρµόδιος για επαφές: Μπέττυ Παρτσαλίδου 

 

Αριθµός τηλεφώνου: 23510-27541, 23510-36690 

 

Αριθµός FAX: 23510-25187 

 

Ε- mail: pieriki@otenet.gr 

 

Περιοχή Παρέµβασης: Ορεινά , Μειονεκτικά & Πεδινά ∆.∆. Νοµού Πιερίας συνολικής έκτασης 

786,10 Km2  

 

Χρηµατοδοτικά Στοιχεία:  

� Συν. Κόστος : 9.835.747,82 € 

� ∆ηµ. ∆απάνη : 6.828.320,00 € 

� Κοιν. συµµετοχή: 6.486.904,00 € 

� Εθν. συµµετοχή: 341.416,00 € 

� Ίδια συµµετοχή :3.007.427,82 € 

 

 

Χαρακτηριστικός Τίτλος: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Η προτεινόµενη περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος αποτελείται από τα κάτωθι 

26 ∆.∆. (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα) τα οποία ανήκουν σε 9 ∆ήµους. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΝΟΜΟΣ/ 
∆ΗΜΟΣ/ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ/ ΤΟΠΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(km

2
) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 

2001 – 
πραγµατικός 
πληθυσµός) 

ΧΑΡΑΚΤΗ
ΡΙΣΜΟΣ 

Ενταγµένα ∆.∆. 
στον Άξονα 4 Ε.Π. 

Αλιείας 

∆.∆. Λεπτοκαρυάς (*) 66,4 4.225 Μειονεκτική  

∆.∆. Παντελεήµονος (*) 16,5 1.187 Ορεινή  

∆.∆. Πόρων (*) 26,9 741 Μειονεκτική  

∆.∆. Σκοτίνης (*) 34,7 1.024 Μειονεκτική  

∆ήµος 
Ανατολικού 
Ολύµπου 

∆.∆. Πλαταµώνος (*) 8,5 2.197 Πεδινή  

∆.∆. Αιγινίου (*) 62,2 4.548 Πεδινή  ∆ήµος 
Αιγινίου ∆.∆. Καταχά 13,3 716 Πεδινή  

∆.∆. Άνω Αγίου Ιωάννου 8,3 504 Πεδινή  

∆.∆. Γανοχώρας 5,6 667 Πεδινή  

∆.∆. Νεοκαισαρείας 7,5 379 Πεδινή  

∆ήµος 
Κατερίνης 

∆.∆. Σβορώνου 9,2 2.175 Πεδινή  

∆.∆. Κολινδρού 47,9 3.895 Πεδινή  

∆.∆. Καστανέας 30,5 423 Μειονεκτική  

∆.∆. Λιβαδίου 14,8 307 Μειονεκτική  

∆ήµος 
Κολινδρού 

∆.∆. Ρυακίων 31,5 598 Μειονεκτική  

    ∆.∆. Κορινού  

∆.∆. Κάτω Αγίου 
Ιωάννου (*) 

12,2 702 Πεδινή  

∆.∆. Κούκκου 11,9 523 Μειονεκτική  

∆.∆. Νέας 
Τραπεζούντος 

6,5 553 Μειονεκτική  

∆ήµος 
Κορινού 

∆.∆. Σεβαστής 9,5 736 Μειονεκτική  

    ∆.∆.Μακρυγιάλου 

    ∆.∆.Μεθώνης 

    ∆.∆.Νέας 
Αγαθουπόλεως 

∆ήµος 
Μεθώνης 

∆.∆.Παλαιού 
Ελευθεροχωρίου (*) 

8,1 631 Πεδινή  

∆.∆. Καλλιθέας (**) 12,1 2.741 Πεδινή  ∆ήµος 
Παραλίας ∆.∆. Περιστάσεως (**) 10,4 2.232 Πεδινή  

    ∆.∆.Πύδνας 

∆.∆.Αλωνίων 10,8 700 Μειονεκτική  

∆.∆.Παλαιόστανης 32,8 589 Μειονεκτική  
∆ήµος Πύδνας 

∆.∆.Σφενδαµίου 20,1 1.167 Μειονεκτική  

∆ήµος 
Λιτοχώρου 

∆.∆. Λιτοχώρου (*) & 
(***) 

169,6 7.011 Πεδινή  

ΣΥΝΟΛΟ 687,80 41.171   

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 

 
(*) Στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα οι παρεµβάσεις θα χωροθετούνται εκτός της παραλιακής ζώνης, όπως αυτή 
οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
(**) Στα ∆ηµοτικά αυτά ∆ιαµερίσµατα θα υλοποιηθούν µόνον δράσεις µεταποίησης, δράσεις στήριξης πολύ µικρών 
επιχειρήσεων και δράσεις δηµοσίου ενδιαφέροντος. 
(***) ∆εν υλοποιούνται ∆ράσεις Εντός του ορίου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λιτοχώρου αφού ο πληθυσµός 
του ξεπερνά τους 5.000 κατοίκους. 
 

� Πληθυσµιακή πυκνότητα περιοχής: 59,85 κατ./ Km
2 

� Συνολική έκταση του Νοµού Πιερίας: 1.516,70 Km2. 
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Η αναµορφωµένη περιοχή εφαρµογής αποτελεί το 45,34% του Νοµού Πιερίας και εµφανίζει 
πληθυσµιακή πυκνότητα 59,85 κατ./ Km

2 
όπως προκύπτει από τον εξής τύπο: 

Π= 41.171/687,80= 59,85 κατ./ Km
2 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέµβασης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(km

2
) 

GR 1250001 (SCI –SPA) ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 80,68 

GR 1420001 (SCI) ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 13,38 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  13.67 % 

 

 

 

 

 

 

1.2. ΧΑΡΤΗΣ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Συνηµµένοι στο παρόν κείµενο υποβάλλονται : 
 

• Χάρτη στον οποίο να αποτυπώνονται τα όρια της περιοχής 
παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος LEADER και τα διοικητικά 
όρια των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, ∆ήµων, Νοµών, Περιφερειών  
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∆ΗΜ. ∆ΙΑΜ.

κλιµακα :  1:200.000

Περιοχής Παρέµβασης

LEADER  2007-2013
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στρατηγική, Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι του τοπικού προγράµµατος 

 
 

Στρατηγική του τοπικού προγράµµατος αποτελεί η :  
 

«∆ηµιουργία ανταγωνιστικής τοπικής οικονοµίας µε εξωστρεφή προσανατολισµό, ποιότητα και 
έµφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη των οικονοµικών τοµέων, τη διαφοροποίηση της τοπικής 

παραγωγής µε όρους ποιότητας, την αναβάθµιση των υπηρεσιών, την ορθολογική διαχείριση του 

περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς».  

 

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής διατυπώνονται οι παρακάτω γενικοί στρατηγικοί στόχοι: 
 

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας της περιοχής εφαρµογής, µέσω 

του εκσυγχρονισµού, της συµπληρωµατικότητας και της διαφοροποίησης του παραγωγικού 

ιστού. 

2. Βελτίωση της προσελκυστικότητας της περιοχής µέσω της ορθολογικής διαχείρισης του 

φυσικού περιβάλλοντος, της ανάπτυξης συναφών υποδοµών, της αναβάθµισης των 

προσφερόµενων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της διαφύλαξης και 
ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας. 

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µέσω της διασφάλισης της οικονοµικής, 
κοινωνικής και χωρικής συνοχής, της ενίσχυσης / διαφοροποίησης του τοπικού 

εισοδήµατος και συνακόλουθα της καταπολέµησης των οικονοµικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων. 

 

 
Βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της υιοθετούµενης στρατηγικής αποτελεί η 

εκπλήρωση των 3 ανωτέρω αναφερόµενων γενικών στρατηγικών στόχων, η εξυπηρέτηση των 
οποίων πραγµατοποιείται µέσω των παρακάτω ειδικών στόχων του προγράµµατος :  

 
1. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής οικονοµίας και ενθάρρυνση της 

επιχειρηµατικότητας µε όρους ποιότητας και βιωσιµότητας. 
2. Εµπλουτισµός και βελτίωση των υποδοµών τουρισµού, των υπηρεσιών αναψυχής και 

πολιτισµού, καθώς και της παραδοσιακής βιοτεχνίας – χειροτεχνίας, για τον εκσυγχρονισµό 
και τη διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήµατος. 

3. ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας προς την κατεύθυνση της ανάδειξης και 
καθιέρωσης ποιοτικών τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέµβασης, καθώς και προς την 
καθιέρωση της πολυαπασχόλησης και τη δηµιουργία συµπληρωµατικού εισοδήµατος. 

4. Ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποίηση των διαθέσιµων 
πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.   

5. Αναβάθµιση του αγροτικού τοπίου για την υποστήριξη της ελκυστικότητας της περιοχής 
παρέµβασης. 

6. Ενίσχυση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της ανάπτυξης υποδοµών 
πρόνοιας και ελεύθερου χρόνου. 

7. ∆ιατοπική και διακρατική δικτύωση – διασύνδεση  της περιοχής παρέµβασης για την 
ενσωµάτωση καλών πρακτικών στο σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων 
ανάπτυξης. 
Οι συγκεκριµένοι ειδικοί στόχοι συσχετίζονται άµεσα µε τις προτεινόµενες δράσεις του 

τοπικού προγράµµατος και  σαφώς µε τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους (εκροές κάθε 
δράσης). 
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 Στρατηγικές Ανάπτυξης των Επιµέρους Τοµέων του τοπικού προγράµµατος  

 
Η ανάπτυξη της στρατηγικής επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του προγράµµατος 

θα στηριχθεί στις επιµέρους πολιτικές ανάπτυξης των ειδικότερων τοµέων του (π.χ. αγροτικού 
τουρισµού, αξιοποίησης τοπικών πόρων στο γεωργικό και µη γεωργικό τοµέα, συµπληρωµατικές 
υποστηρικτικές ενέργειες, συνεργασίες, κλπ), οι οποίες καθορίσθηκαν µε βάση τις ανάγκες, τη 
δυναµική, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. 

Ειδικότερα, οι προτεινόµενες επιµέρους πολιτικές αφορούν στη συνολική επιχειρηµατική 
αναζωογόνηση της περιοχής στους βασικούς τοµείς ενδιαφέροντος, που είναι η στήριξη της 
προσαρµογής της τοπικής παραγωγής και του τοπικού τουριστικού προϊόντος προς τις συνθήκες 
της αγοράς, η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της δηµιουργίας συµπληρωµατικών 
οικονοµικών δραστηριοτήτων και η διασύνδεση όλων των τοµέων µεταξύ τους µε σκοπό την 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας, που µε οικονοµικούς όρους εκφράζεται ως διατήρηση και αύξηση 
της απασχόλησης και µε κοινωνικούς, ως διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή.. 

Η ουσιώδης επιδίωξη του τοπικού προγράµµατος είναι η αλληλοσύνδεση των 
συµφερόντων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς ενδιαφέροντος της τοπικής 
οικονοµίας και πρωτίστως στην κατεύθυνση της περαιτέρω αξιοποίησης της ταυτότητας της 
προτεινόµενης περιοχής. 

 
Τα βασικά θεσµικά εργαλεία, τα οποία θα προέκυψαν από την εφαρµογή της Κ.Π. 

LEADER+ στην περιοχή, ως τοπικές συµβάσεις συνολικής κοινωνικής αποδοχής, πρόκειται να 
αποτελέσουν και στην νέα προγραµµατική περίοδο τα βασικά δοµικά στοιχεία ευρύτερου Τοπικού 
Συµφώνου Ποιότητας. 
 

 Συσχέτιση της Στρατηγικής του τοπικού προγράµµατος µε την ευρύτερη στρατηγική που 
υιοθετείται για την Περιοχή σε εθνικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο 
 

Το τοπικό πρόγραµµα, µε την προτεινόµενη δοµή και στόχευση είναι σε άµεση συνάφεια µε 
τις αρχές αναπτυξιακής στρατηγικής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Όσον αφορά στη συσχέτιση του τοπικού προγράµµατος µε την εθνική αναπτυξιακή 
στρατηγική αναδεικνύεται µέσω της συνάφειάς του - πέραν του Άξονα 4 του Ε.Π. Αγροτική 
Ανάπτυξη - µε τις στοχεύσεις και τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα του Ε.Π. 
Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη. Σε περιφερειακό επίπεδο, το προτεινόµενο πρόγραµµα 
ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες του  ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης για την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013, ενώ σε τοπικό – νοµαρχιακό επίπεδο έχει ληφθεί υπόψη το Στρατηγικό 
Σχέδιο Ανάπτυξης του Νοµού Πιερίας. 

 
 
Συνάφεια του Τοπικού Προγράµµατος µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 
 

Οι Γενικοί Στόχοι 1 και 2  του ΕΣΠΑ στην ουσία ταυτίζονται µε τους Γενικούς Στόχους του 
Στρατηγικού Τοπικού Προγράµµατος , συνεπώς η συνέργεια είναι άµεση. 

Ο Γενικός στόχος 3 του ΕΣΠΑ  (περί διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας) επιτυγχάνεται µε τη διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής, στην οποία  στοχεύει το 
Τοπικό Πρόγραµµα. 

Η διασφάλιση της οικονοµικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής (Γενικός στόχος 3 του 
Τοπικού Προγράµµατος) προωθεί έµµεσα την κοινωνική ενσωµάτωση που έχει στοχοθετηθεί σε 
εθνικό επίπεδο (Γενικός Στόχος 9 του ΕΣΠΑ). 

Τέλος, η βελτίωση στο σχεδιασµό και την εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής (Γενικός 
Στόχος 15 του ΕΣΠΑ) συµπεριλαµβάνει την προστασία και ανάδειξη χώρων ιδιαίτερης πολιτιστικής, 
αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας, συµβάλλοντας έτσι έµµεσα και στην επίτευξη του Γενικού 
Στόχου 17 του ΕΣΠΑ περί ανάδειξης του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής 
ανάπτυξης της χώρας. Ακόµη, η βελτιστοποίηση της εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής θα 
αναβαθµίσει ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των πολιτών. 
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Συνάφεια του Τοπικού Προγράµµατος µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΠ Περιβάλλον- 
Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 

 
Η επίτευξη της αειφορικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών µέσων, του φυσικού 

αποθέµατος και των Αστικών Κέντρων (Γενικός Στόχος 1 του ΠΑΑ) προϋποθέτει τη δηµιουργία 
υποδοµών περιβαλλοντικής προστασίας. Η ανάπτυξη τέτοιων υποδοµών σαφώς προβλέπεται από 
τον Γενικό Στόχο 2 του Τοπικού Προγράµµατος. 

Η βελτίωση στο σχεδιασµό και την εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής (Γενικός Στόχος 2 
του ΠΑΑ) ενέχει την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε θέµατα διαχείρισης περιβάλλοντος, όπως 
για παράδειγµα η δηµιουργία φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών για την 
αποτελεσµατική προστασία των φυσικών αποθεµάτων.  Ο Γενικός Στόχος 2 του Τοπικού 
Προγράµµατος έµµεσα µπορεί να συµβάλλει στην κάλυψη της ανάγκης αυτής. 
 
 
 
Συνάφεια του Τοπικού Προγράµµατος µε τους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Μακεδονίας- 
Θράκη 

 
Η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονοµίας (Γενικός Στόχος 1 του Τοπικού 

Προγράµµατος) συντελεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήµατος 
(Γενικός Στόχος 1 του ΠΕΠ Μ-Θ). Η ενιαία προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και 
της βιωσιµότητας της ανάπτυξης συντελεί στην υποστήριξη της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας, 
ώστε να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δοθεί µια σηµαντική ώθηση στην αύξηση 
της απασχόλησης. 

Ακόµη, η ισόρροπη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας µε στόχο 
τη µείωση των ανισοτήτων και µεγαλύτερη συµµετοχή όλων στα αποτελέσµατα της ανάπτυξης, 
µπορεί να ενισχυθεί από τη δηµιουργία λειτουργικών δικτυώσεων και κοινών δράσεων που 
προβλέπει ο Γενικός Στόχος 4 του Τοπικού Προγράµµατος. 
 

Η συνάφεια των  γενικών στόχων του Στρατηγικού Τοπικού Προγράµµατος µε τους 
στόχους του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ και ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης παρουσιάζεται εποπτικά στους πίνακες που 
ακολουθούν: 
 
 
Συνάφεια του Τοπικού Προγράµµατος µε τους Γενικούς Στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης Ν. Πιερίας 
 

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος µε το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης του Νοµού Πιερίας το οποίο εκπονήθηκε µε πρωτοβουλία της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πιερίας καταγράφονται τα εξής. 

Ο στρατηγικός στόχος του σχεδίου ανάπτυξης του Νοµού Πιερίας είναι: 
   «Πιερία, εξωστρεφής διακριτός τόπος βιώσιµης ανάπτυξης, στην τοµή Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας, µε έµφαση στην ποιότητα του περιβάλλοντος, στην ποιότητα ζωής, στον 
ολοκληρωµένο τουρισµό, στην ποιοτική αγρο-διατροφική παραγωγή, στην καθαρή βιοµηχανία και 
στις δυναµικές υπηρεσίες». 

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι της αναπτυξιακής στρατηγικής αφορούν στους εξής: 
1. Ταχύτερη αναπτυξιακή σύγκλιση 
2. Μεγαλύτερη κοινωνική και χωρική στρατηγική 
3. Σταθερή επιδίωξη της βιώσιµης ανάπτυξης 
4. Μεγαλύτερη εξωστρέφεια του τοπικού συστήµατος 
 

 
  Όπως φαίνεται από τα παραπάνω υπάρχει συσχέτιση των γενικών στόχων του τοπικού 
προγράµµατος  µε τους 1

ο
, 2

ο
, 3

ο
, 4

ο
 γενικούς στρατηγικούς στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου 

ανάπτυξης του Νοµού Πιερίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 
Ι . ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  
 

Τίτλος Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Κωδικός L 1.2.3  

Λογική 
Tο Υποµέτρο προτάσσει την αύξηση της προσφοράς και βελτίωσης της 
ποιότητας µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, προκειµένου να συµβάλλει  
στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας του τοπικά παραγόµενου προϊόντος. 

Κύριο χαρακτηριστικό των αγροτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή παρέµβασης είναι το µικρό τους µέγεθος (κυρίως ατοµικές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους) και η προβληµατική τους θέση 
έναντι των συνθηκών ανταγωνισµού. 

Γενικά ο τοµέας της µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων στην περιοχή 
εµφανίζεται υποβαθµισµένος και οι βασικοί λόγοι είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας, 
καθώς και η δυσκολία να ανταποκριθούν οργανωτικά και συνδυασµένα στις 
απαιτήσεις της κατανάλωσης.  

Στόχοι 
 

Το παρόν υποµέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων τόσο για την ίδρυση 
νέων µονάδων µεταποίησης και εµπορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων, όσο 
και αναβάθµιση των υφιστάµενων µονάδων µεταποίησης και εµπορίας τοπικών 
αγροτικών προϊόντων. 

Το Υποµέτρο προτάσσει την αύξηση της προσφοράς και βελτίωσης της 
ποιότητας µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων, προκειµένου να εξασφαλιστεί 
η αύξηση της προστιθέµενης αξίας του τοπικά παραγόµενου προϊόντος. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία 

Συνολικό κόστος: 2.466.076,00 
∆ηµ. ∆απάνη: 1.233.038,00 
Ιδ. Συµµετοχή: 1.233.038,00 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  L 1.2.3. α 

 
Τίτλος 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Κωδικός 
L 1.2.3. α 

Περιγραφή Η δράση αφορά την ενίσχυση για τη δηµιουργία νέων και την αναβάθµιση 
υφιστάµενων µονάδων µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, σε όλη 
την περιοχή εφαρµογής. 

Ενισχύονται οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές για δαπάνες συνολικού κόστους έως 
500.000,00 €  σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του θεσµικού πλαισίου του 
προγράµµατος. Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που 
χρησιµοποιούν τοπικά προϊόντα. 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Με την υλοποίηση της δράσης θα δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθούν νέα τοπικά 
προϊόντα ποιότητας τα οποία θα συµβάλλουν στην προώθηση της γεωργικής 
παραγωγής αλλά και την προβολή της περιοχής παρέµβασης. 

Το σύνολο των επιχειρήσεων που θα προκύψουν θα είναι επισκέψιµες. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία- 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 1.2.3 α 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

1.2.3 

Συνολικό Κόστος 2.466.076,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  1.233.038,00 50,00% 22,26 % 100% 

Ίδια συµµετοχή 1.233.038,00 50,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.  

Σκοπιµότητα Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων τόσο για την ίδρυση νέων 
µονάδων µεταποίησης και εµπορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων, όσο και την 
αναβάθµιση των υφιστάµενων µονάδων και την προσαρµογή τους στους όρους 
ποιότητας του Τοπικού Σύµφωνου Ποιότητας . 

Σκοπός της δράσης είναι η δηµιουργία και η υποστήριξη των τοπικών 
προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας της τοπικής παραγωγής, η αύξηση της 
προσφοράς των τοπικών προϊόντων και η βελτίωση των συνθηκών προώθησης 
και προβολής αυτών. 
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Τα προϊόντα αυτά είναι κυρίως: 

� Αγροτικά προϊόντα ως πρώτες ύλες για µεταποίηση (ακτινίδια, φράουλες, 
κεράσια, ελιές, ελαιόλαδο, αµπελοοινικά, αρωµατικά φυτά, φρούτα του 
δάσους, κάστανα, κηπευτικά, µέλι και προϊόντα κυψέλης, βιολογικά). 

� Αγροτικά προϊόντα πρώτης µεταποίησης (γαλακτοκοµικά – τυροκοµικά, 
ντόπια κρέατα, πουλερικά, θηράµατα, κοµπόστες φρούτων, αποστάγµατα 
σταφυλιών). 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθουν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 

∆ικαιούχοι Φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν 
πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ή την αναβάθµιση µονάδων φιλοξενίας και 
εστίασης αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς, στην προώθηση των 
τοπικών προϊόντων καθώς και στην αύξηση των εισοδηµάτων.  

Επιπλέον σε συνδυασµό µε τις ∆ράσεις της οµάδας υποµέτρου 421 στοχεύεται η 
αναβάθµιση και προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής.   

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία της δράσης αποτελεί εφαρµογή των προδιαγραφών που 
προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ανέδειξε προτάσεις των οποίων ο 
προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους  

∆είκτης εκροών 10 παρεµβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L 3.1.1 
 

Τίτλος ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

Κωδικός L 3.1.1 

Λογική Στο Υποµέτρο περιλαµβάνονταν στον αρχικο σχεδιασµό του Τοπικου 
Προγραµµατος οι ενισχύσεις επενδύσεων από µέλη αγροτικών νοικοκυριών της 
περιοχής παρέµβασης. Οι επενδύσεις αυτές σχεδιαστηκαν µε σκοπο να 
διαφοροποιήσουν τις ασκούµενες γεωργικές κατά βάση δραστηριότητες των 
αντίστοιχων εκµεταλλεύσεων, µέσω της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων που 
δεν σχετίζονται µε τη γεωργία, όπως επενδύσεις αγροτικού και εναλλακτικού 
τουρισµού, βιοτεχνία, κ.λ.π. Ωστόσο σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 
03/2011 εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε ουτε µια επενδυτικη πρόταση σε ολες 
τις δρασεις του παρόντος υποµέτρου 

Στόχοι 
 

Στόχοι του Υποµέτρου αποτελούν η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας 
πολλαπλών και διαφοροποιηµένων δραστηριοτήτων από µέλη αγροτικών 
νοικοκυριών της περιοχής παρέµβασης και βέβαια η απόκτηση εναλλακτικών 
εισοδηµάτων.  
Εξίσου σηµαντική αναµένεται να είναι η µείωση της υποαπασχόλησης στον 
γεωργικό τοµέα στην περιοχή, η δηµιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες 
και ειδικές οµάδες πληθυσµού και τέλος η βελτίωση των εισοδηµάτων και η 
συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην περιοχή. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία 

Συνολικό κόστος: 0,00 
∆ηµ. ∆απάνη: 0,00 
Ιδ. Συµµετοχή:  0,00 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  L 311-1 
 

Τίτλος Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

Κωδικός L 311-1 

Περιγραφή 

Η παρούσα δράση αναφέρεται στη δηµιουργία νέων ή/και την αναβάθµιση 
υφιστάµενων µονάδων φιλοξενίας µικρής δυναµικότητας, στην περιοχή 
παρέµβασης πρκειµένου να ενισχυθεί το εναλλακτικό εισόδηµα. Επιπλέον 
αποσκοπεί στην βελτίωση του εισοδήµατος και τη συγκράτηση του αγροτικού 
πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Επιχορηγείται η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισµού µε συνολικό κόστος έως 
600.000,00 € (εως 40 κλίνες), σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που  
προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L 311-1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

311 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00% 0,00% 0,00% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα 
Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση νέων ή/και 
αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων φιλοξενίας, και την προσαρµογή τους στους 
όρους ποιότητας του ΤΣΠ. 
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Μέσω της παρούσας ∆ράσης δίνεται η δυνατότητα 

• Ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων µε διακριτική ταυτότητα που θα 
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

• Αναβάθµιση – Επέκταση των ήδη υφισταµένων επιχειρήσεων στον 
τοµέα της φιλοξενίας επισκεπτών µε στόχο την εναρµόνιση τους µε τις 
προδιαγραφές του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας ώστε να συµβάλουν 
και αυτές στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής 
ταυτότητας της περιοχής. 

Συγκεκριµένα, η παρούσα δράση έχει ως στόχο: 

� την ενδυνάµωση του τουριστικού δυναµικού 

� τη διατήρηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών της τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

� τη βελτίωση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών 

� την αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων διατροφής. 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης εκτός των ∆.∆. Περίστασης 
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν µε το καθαρά τουριστικό ∆.∆. Παραλίας και οι 
δράσεις τουριστικού χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύµα της 
παραλιακής ζώνης. Επίσης στα ∆∆ Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , 
Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου 
δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

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

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υποµέτρου αποσκοπεί στην 
αύξηση των επισκεπτών - πελατών και την επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου λειτουργίας αλλά και των ∆ράσεων της οµάδας υποµέτρου 421 αφού 
και µε την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων στοχεύεται η αναβάθµιση και 
προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία της δράσης αποτελεί εφαρµογή των προδιαγραφών που 
προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε 
ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα δραση 

∆είκτης εκροών 0 παρέµβαση 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  L311-2 
 

Τίτλος 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

Κωδικός 
L311-2 

Περιγραφή Η παρούσα δράση αναφέρεται στη δηµιουργία νέων ή/και την αναβάθµιση 
υφιστάµενων µονάδων εστίασης και αναψυχής, στην περιοχή παρέµβασης 
προκειµένου να ενισχυθεί το εναλλακτικό εισόδηµα. Επιπλέον αποσκοπεί στην 
βελτίωση του εισοδήµατος και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην 
ύπαιθρο. 

Επιχορηγείται η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισµού µε συνολικό κόστος έως 
300.00,00 € , σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που προβλέπονται από το 
θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L311-2 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

3.1.1 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00% 0,00% 0,00% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση νέων ή/και 
αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων εστίασης και αναψυχής και την προσαρµογή 
τους στους όρους ποιότητας του ΤΣΠ. 

Τόσο οι υφιστάµενες µονάδες, όσο και οι νέες, θα πρέπει να βελτιώσουν την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και να επιτύχουν επιµήκυνση της 
περιόδου λειτουργίας τους. 

Συγκεκριµένα, η παρούσα δράση έχει ως στόχο: 

� την ενδυνάµωση του τουριστικού δυναµικού 

� τη διατήρηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών της τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

� τη βελτίωση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών 
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� την αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων διατροφής 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης εκτός των ∆.∆. Περίστασης 
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν µε το καθαρά τουριστικό ∆.∆. Παραλίας και οι 
δράσεις τουριστικού χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύµα της 
παραλιακής ζώνης. Επίσης στα ∆∆ Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , 
Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου 
δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

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

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υποµέτρου αποσκοπεί στην 
αύξηση των επισκεπτών - πελατών και την επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου λειτουργίας αλλά και των ∆ράσεων της οµάδας υποµέτρου 421 αφού 
και µε την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων στοχεύεται η αναβάθµιση και 
προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία της δράσης αποτελεί εφαρµογή των προδιαγραφών που 
προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε 
ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα δραση 

∆είκτης εκροών 0 παρέµβαση 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  L311-5 
 

Τίτλος 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

Κωδικός 
L311-5 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην ενίσχυση δηµιουργίας ή/και αναβάθµισης µονάδων στους 
τοµείς της χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, ειδών παραδοσιακής τέχνης και βιοτεχνικών 
µονάδων . 

Επιπλέον αποσκοπεί  στη δηµιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων και 
απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της υποαπασχόλησης στο 
γεωργικό τοµέα καθώς και στην βελτίωση του εισοδήµατος και τη συγκράτηση 
του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Επιχορηγείται κατά βάση η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισµού, µε συνολικό 
κόστος έως 300.000 €, σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται 
από το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 
Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L311-5 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 
3.1.1. 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00% 0,00% 0,00% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%     

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Σκοπός της δράσης είναι να ενθαρρύνει την επιχειρηµατική πρωτοβουλία της 
περιοχής παρέµβασης, στην κατεύθυνση της επανάκτησης ή/και ανάπτυξης της 
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά σειράς παραδοσιακών χρηστικών 
προϊόντων αξιοποιώντας κατά προτεραιότητα τοπικές πρώτες ύλες. Η 
παραγωγή και η εµπορία τέτοιων προϊόντων εµπλουτίζει την τουριστική 
προσφορά της περιοχής και αντίστροφα ευνοείται απ’ αυτήν. 

Με τη δράση, δίνεται σε αυτές τις επιχειρήσεις η δυνατότητα να αναβαθµιστούν, 
να βελτιωθούν και να προβληθούν. 

Η δράση αποσκοπεί : 
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� Στην ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης. 

� Στην προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

� Στην αξιοποίηση και ανάδειξη της τοπικής παραγωγής 

� Στην αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών της περιοχής 

� Στη βελτίωση των συνθηκών προβολής και προώθησης των προϊόντων 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

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

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υποµέτρου αποσκοπεί στην 
αύξηση των επισκεπτών - πελατών και την επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου λειτουργίας αλλά και των ∆ράσεων της οµάδας υποµέτρου 421 αφού 
και µε την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων στοχεύεται η αναβάθµιση και 
προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία της δράσης αποτελεί εφαρµογή των προδιαγραφών που 
προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε 
ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα δραση 

∆είκτης εκροών 0 παρεµβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  L311-7 
 

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

Κωδικός 
L311-7 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην ενίσχυση δηµιουργίας ή/και αναβάθµισης µονάδων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση. 

Επιπλέον αποσκοπεί  στη βελτίωση του εισοδήµατος και τη συγκράτηση του 
αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Επιχορηγείται κατά βάση η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισµού, µε συνολικό 
κόστος έως 300.000 €, σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που προβλέπονται από 
το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Στην παρούσα ∆ράση  δεν περιλαµβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο 
πλαίσιο του µέτρου 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υποµέτρου L123 του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L311-7 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

3.1.1 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00% 0,00% 0,00 % 

Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%     

 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Σκοπός της δράσης είναι να ενθαρρύνει την επιχειρηµατική πρωτοβουλία της 
περιοχής παρέµβασης, στην κατεύθυνση της παραγωγής και διάθεσης στην 
αγορά παραδοσιακών ειδών διατροφής. Η παραγωγή και η εµπορία τέτοιων 
προϊόντων εµπλουτίζει την τουριστική προσφορά της περιοχής και αντίστροφα 
ευνοείται απ’ αυτήν. 

Με τη δράση, δίνεται σε µικρές επιχειρήσεις η δυνατότητα να αναβαθµιστούν, να 
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βελτιωθούν και να προβληθούν. 

 

Η δράση αποσκοπεί : 

� Στην ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης. 

� Στην προσφορά νέων προϊόντων 

� Στην αξιοποίηση και ανάδειξη της τοπικής παραγωγής 

� Στην αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών της περιοχής 

� Στη βελτίωση των συνθηκών προβολής και προώθησης των προϊόντων 

 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

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

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υποµέτρου αποσκοπεί στην 
αύξηση των επισκεπτών - πελατών και την επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου λειτουργίας αλλά και των ∆ράσεων της οµάδας υποµέτρου 421 αφού 
και µε την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων στοχεύεται η αναβάθµιση και 
προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία της δράσης αποτελεί εφαρµογή των προδιαγραφών που 
προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής. 

Επιπλέον Καινοτοµία της δράσης θα αποτελέσει η προτεραιότητα την οποία θα 
δώσει Ο.Τ.∆. στην ένταξη δράσεων που  θα τονώσουν την τοπική οικονοµία, 
ενσωµατώνοντας χαρακτηριστικά που µπορούν να αποτελέσουν καλές 
πρακτικές στο χώρο των ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε 
ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα δραση. 

∆είκτης εκροών 0 παρεµβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
 

Τίτλος Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

Κωδικός L 312 

Λογική Στο Υποµέτρο περιλαµβάνονται οι ενισχύσεις επενδύσεων από φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υποµέτρου 311, δηλαδή εκτός µελών 
αγροτικών νοικοκυριών, κατοίκων ή µη της προτεινόµενης περιοχής 
παρέµβασης. Οι επενδύσεις του Υποµέτρου 312 περιλαµβάνουν βιοτεχνικές 
µονάδες, µονάδες ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση, , χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση και δικτυωση. 

Στόχοι 
 

Στόχος του Υποµέτρου αποτελούν η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε 
την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής 
οικονοµίας και η δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή 
τοµέα.  
Εξίσου σηµαντική αναµένεται να είναι η µείωση της υποαπασχόλησης στην 
περιοχή, η δηµιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές οµάδες 
πληθυσµού και τέλος η βελτίωση των εισοδηµάτων και η συγκράτηση του 
πληθυσµού στην περιοχή. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία 

Συνολικό κόστος: 1.303.097,00 
∆ηµ. ∆απάνη: 651.548,50 
Ιδ. Συµµετοχή: 651.548,50 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L312-1 
 

Τίτλος 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων 

Κωδικός 
L312-1 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην ενίσχυση δηµιουργίας ή/και αναβάθµισης βιοτεχνικών 
µονάδων. 

Επιχορηγείται κατά βάση η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισµού, µε συνολικό 
κόστος έως 300.000 €, σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που προβλέπονται από 
το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L312-1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L312 

Συνολικό Κόστος 1.217.097,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  608.548,50 50,00% 10,98% 93,40% 

Ίδια συµµετοχή 608.548,50 50,00%     

 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Σκοπός της δράσης είναι να ενθαρρύνει την επιχειρηµατική πρωτοβουλία της 
περιοχής παρέµβασης, στην κατεύθυνση της επανάκτησης ή/και ανάπτυξης της 
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά σειράς ανταγωνιστικών προϊόντων 
αξιοποιώντας κατά προτεραιότητα τοπικές πρώτες ύλες. Η παραγωγή και η 
εµπορία τέτοιων προϊόντων εµπλουτίζει το παραγωγικό κύκλωµα της περιοχής 
και αντίστροφα ευνοείται απ’ αυτό. 

Με τη δράση, δίνεται σε βιοτεχνίες η δυνατότητα να αναβαθµιστούν, να 
βελτιωθούν και να προβληθούν. 

Η δράση αποσκοπεί : 

� Στην ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης. 

� Στην προσφορά νέων προϊόντων . 

� Στην αξιοποίηση και ανάδειξη της τοπικής παραγωγής 
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� Στην αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών της περιοχής 

� Στη βελτίωση των συνθηκών προβολής και προώθησης των προϊόντων 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι 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 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υποµέτρου αποσκοπεί στην 
αύξηση των επισκεπτών - πελατών και την επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου λειτουργίας αλλά και των ∆ράσεων της οµάδας υποµέτρου 421 αφού 
και µε την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων στοχεύεται η αναβάθµιση και 
προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία της δράσης αποτελεί εφαρµογή των προδιαγραφών που 
προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής. 

Επιπλέον καινοτοµία της δράσης θα αποτελέσει η προτεραιότητα την οποία θα 
δώσει Ο.Τ.∆. στην ένταξη δράσεων που παράγουν προϊόντα τα οποία τονώνουν 
την τοπική οικονοµία, ενσωµατώνοντας χαρακτηριστικά προηγµένης τεχνολογίας 
ή ακόµη παραγωγή προϊόντων µε νέες µεθόδους που µπορούν να αποτελέσουν 
καλές πρακτικές στο χώρο του δευτερογενούς τοµέα. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους  

∆είκτης εκροών 7 παρεµβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L312-3 
 

Τίτλος 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 

Κωδικός 
L312-3 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην ενίσχυση δηµιουργίας ή/και αναβάθµισης µονάδων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση. 

Επιχορηγείται κατά βάση η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισµού, µε συνολικό 
κόστος έως 300.000 €, σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται 
από το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Στην παρούσα ∆ράση  δεν περιλαµβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο 
πλαίσιο του µέτρου 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υποµέτρου L123 του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L312-3 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L312 

Συνολικό Κόστος 86.000,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  43.000,00 50,00% 0,78% 6,60% 

Ίδια συµµετοχή 43.000,00 50,00%     

 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Σκοπός της δράσης είναι να ενθαρρύνει την επιχειρηµατική πρωτοβουλία της 
περιοχής παρέµβασης, στην κατεύθυνση της επανάκτησης ή/και ανάπτυξης της 
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά σειράς παραδοσιακών ειδών διατροφής. Η 
παραγωγή και η εµπορία τέτοιων προϊόντων εµπλουτίζει την τουριστική 
προσφορά της περιοχής και αντίστροφα ευνοείται απ’ αυτήν. 

Με τη δράση, δίνεται σε µικρές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών η δυνατότητα 
να αναβαθµιστούν, να βελτιωθούν και να προβληθούν. 
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Η δράση αποσκοπεί : 

� Στην ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης. 

� Στην προσφορά νέων προϊόντων . 

� Στην αξιοποίηση και ανάδειξη της τοπικής παραγωγής 

� Στην αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών της περιοχής 

� Στη βελτίωση των συνθηκών προβολής και προώθησης των προϊόντων 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι 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 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υποµέτρου αποσκοπεί στην 
αύξηση των επισκεπτών - πελατών και την επιµήκυνση της τουριστικής 
περιόδου λειτουργίας αλλά και των ∆ράσεων της οµάδας υποµέτρου 421 αφού 
και µε την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων στοχεύεται η αναβάθµιση και 
προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία της δράσης αποτελεί εφαρµογή των προδιαγραφών που 
προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής. 

Επιπλέον καινοτοµία της δράσης θα αποτελέσει η προτεραιότητα την οποία θα 
δώσει Ο.Τ.∆. στην ένταξη δράσεων που  θα τονώσουν την τοπική οικονοµία, 
ενσωµατώνοντας χαρακτηριστικά που µπορούν να αποτελέσουν καλές 
πρακτικές στο χώρο των ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους  

∆είκτης εκροών 1 παρεµβάση 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L312-4 
 

Τίτλος Βελτίωση επιχειρήσεων (πού εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

Κωδικός L312-4 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται 
του υποµέτρου  3.1.2.) µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς 
τους µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) και σκοπό την ίδια κατανάλωση.  

Η δράση στοχεύει στην εξοικονόµηση ενέργειας στις αγροτικές περιοχές που 
περιλαµβάνονται στην περιοχή παρέµβασης. 

Επιχορηγούνται οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές για δαπάνες συνολικού κόστους 
έως 300.000,00 €  σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του θεσµικού πλαισίου 
του προγράµµατος. 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων αλλά και 
να υπάρξει η µέγιστη συνέργια µεταξύ αυτών θα πρέπει να τονωθεί η δικτύωση 
των επιχειρήσεων.  

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 
Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές κατασκευών , 

προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την εφαρµογή της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και στη νέα 
περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L312-4 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L312 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00% 0,00% 0,00% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%     

 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος µηδενιστηκε αφου σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 
εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα 
δραση 

Σκοπιµότητα Η παρούσα δράση αφορά την βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των  
επιχειρήσεων που θα επιτυγχάνεται αποκλειστικά από την χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. Απόρροια της δράσης 
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αποτελεί η αναβάθµιση των συγκεκριµένων µονάδων και, επιπλέον, η 
προσαρµογή τους στους όρους ποιότητας του ΤΣΠ και προώθησης τοπικών 
προϊόντων και ειδικά στους κανόνες εξοικονόµησης ενέργειας. 

Σκοπός της δράσης είναι η εξοικονόµηση στην κατανάλωση ενέργειας µε 
αντίστοιχη µείωση των εκποµπών ρύπων, µε ιδανικό σενάριο την πλήρη 
ενεργειακή αυτονόµηση των επιχειρήσεων αυτών.   

Επιµέρους στόχοι είναι: 

� Η κατάστρωση και ο συντονισµός στρατηγικών ενεργειακής αναβάθµισης 
σε επίπεδο περιοχής παρέµβασης,  

� Η υποστήριξη κάθε είδους επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τοµέα 
εξοικονόµησης ενέργειας. 

Η στήριξη τόσο του σχεδιασµού όσο και της υλοποίησης στις εµπλεκόµενες 
επιχειρήσεις. 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι 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 

Συνέργια Με την υλοποίηση της δράσης δηµιοιυργείται οµάδα επιχειρήσεων που θα έχουν 
εγκαταστήσει συστήµατα Α.Π.Ε. και θα επιτυγχάνουν εξοικονόµηση ενέργειας µε 
απώτερο στόχο την ενεργειακή αυτονοµία.  

Και σε συνδυασµό µε τις ∆ράσεις όλου του Τοπικού Προγράµµατος στοχεύεται η 
αναβάθµιση και προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής.   

 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία αποτελεί η δράση καθ’ αυτή καθώς θα επιτευχθεί εφαρµογή 
συστηµάτων Α.Π.Ε. σε αγροτικές περιοχές και σε επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστηµένες σε αυτές τις περιοχές, επιτυγχάνοντας εξοικονόµηση ενέργειας 
αλλά και µείωση εκποµπών ρύπων.  Επιπλέον, καινοτοµία της δράσης αποτελεί 
εφαρµογή των προδιαγραφών που προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ 
µέσω των οποίων επιτυγχάνεται διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η 
ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής. 

 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε 
ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα δραση 

∆είκτης εκροών 0 παρέµβαση 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L312-5 
 

Τίτλος ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 

Κωδικός L312-5 

Περιγραφή Ως cluster χαρακτηρίζεται ένα σύνολο αλληλοεξαρτώµενων επιχειρήσεων 
συνδεδεµένων σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας µε στρατηγικές συµµαχίες, µε 
προµηθευτές, πελάτες, εργαζόµενους, όπου υπάρχει διάχυση πληροφοριών 
µεταξύ των µελών και προάγεται η καινοτοµία.  

Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση των δικτύων (cluster) που θα 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της ορεινής Πιερίας πάντα σύµφωνα µε 
επιλέξιµες δαπάνες που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος. 

Επιχορηγούνται οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές για δαπάνες συνολικού κόστους 
έως 300.000,00 € (* 100.000,00 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για 
την προµήθεια εξοπλισµού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων)  
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του θεσµικού πλαισίου του προγράµµατος. 

 

Με την λειτουργία των cluster εξυπηρετούνται κοινά συµφέροντα και ανάγκες 
που βελτιώνουν την οικονοµική θέση και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων µελών του. Επιπλέον µέσω των cluster γίνεται µεταφορά 
τεχνολογίας και διάχυσης των πληροφοριών προς τα µέλη. Εξυπηρετούνται 
κοινοί στόχοι και συµφέροντα (προβολή), επιτυγχάνονται αποτελέσµατα που δεν 
µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν αν οι επιχειρηµατίες / µέλη λειτουργούσαν 
ανεξάρτητα και αυτόνοµα.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L312-5 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L312 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 50,00% 0,00% 0,00% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 50,00%     

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος µηδενιστηκε αφου σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 
εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα 
δραση. 
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Σκοπιµότητα Σκοπός της δράσης είναι από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
έχουν σχέση µε διάφορους τοµείς της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας 
καθώς και η επίτευξη επιχειρηµατικών συνεργασιών που που θα επιτρέψουν 
στις επιχειρήσεις / µέλη να διεισδύσουν σε νέες αγορές πέρα από αυτές που 
τους επιτρέπει η δική τους παραγωγική δοµή και ικανότητα. 
Αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η διατήρηση και ανάπτυξη βιώσιµων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, µέσω της συνδιασµένης ανάδειξης και 
αξιοποίησης της παράδοσης, γνησιότητας και ποιότητας της τοπικής παραγωγής 
και φιλοξενίας, του αγροτικού τοπίου, των ιστορικών τόπων, της πολιτιστικής 
ποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος.  

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι 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 

Συνέργια Επιπλέον σε συνδυασµό µε τις ∆ράσεις της οµάδας υποµέτρου 4.2.1. στοχεύεται 
η αναβάθµιση και προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής.   

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία στην παρούσα δραση αποτελεί η ίδια λειτουργία του δικτύου η οποία 
προωθεί τα συλλογικά συµφέροντα των µελών της υιοθετώντας παραµέτρους 
που αναδεικνύουν και προωθούν τα τοπικά προιόντα και την ταυτότητα της 
περιοχής µέσω της υποχρεωτικής εφαρµογής των προδιαγραφών που 
προκύπτουν από τα θεσµικά εργαλεία του ΤΣΠ. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε 
ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα δραση 

∆είκτης εκροών 0 παρέµβαση 
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 
 

Τίτλος Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Κωδικός L313 

Λογική Στο Υποµέτρο περιλαµβάνονται τόσο παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας από πολύ µικρές επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), όσο 
και παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα. 
Οι επενδύσεις αυτές πρόκειται να βελτιώσουν συνολικά το υφιστάµενο 
τουριστικό προϊόν της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. 
Οι παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας αφορούν πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

Στόχοι 
 

Στόχους του Υποµέτρου αποτελούν η αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής 
παρέµβασης, η συνολική επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και η 
προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία 

Συνολικό κόστος: 2.186.203,74 
∆ηµ. ∆απάνη: 1.131.797,87 
Ιδ. Συµµετοχή: 1.131.797,87 
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  L313-4 

 

Τίτλος Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών 

Κωδικός L313-4 

Περιγραφή Για την υλοποίηση της δράσης θα προηγηθεί κατάρτιση «Σχεδίου» 
δηµοσιότητας. Οι δραστηριότητες πρέπει να προβάλλονται ολοκληρωµένες και 
συνδυασµένες, ενώ µε τον κατάλληλο τρόπο πρέπει να παρουσιάζονται τα 
φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά. 

Η επιχορήγηση αφορά δαπάνες συνολικού κόστους έως 100.000,00 € σύµφωνα 
µε τους ειδικότερους όρους του αναµενόµενου θεσµικού πλαισίου του 
προγράµµατος. 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Κατά την προβολή του προγράµµατος και της περιοχής παρέµβασης θα 
αξιοποιηθούν σύγχρονα µέσα προβολής & προώθησης 

Το υλικό προβολής θα προωθηθει: 

� στα τουριστικά γραφεία 

� σε όλες τις µονάδες εστίασης  

� στις µονάδες φιλοξενίας  

� στις µονάδες ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων 

� σε κεντρικά σηµεία πώλησης εκτός της περιοχής παρέµβασης  

� στα γραφεία της ΟΤ∆ 

 

Η ∆ραση δεν είναι επιχειρηµατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και 
µετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία – 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L313-4 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L313 

Συνολικό Κόστος 193.480,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  135.436,00 70,00% 2,44 % 11,97% 

Ίδια συµµετοχή 58.044,00 30,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Η προβολή της περιοχής παρέµβασης και ειδικότερα των στοιχείων που 
συνθέτουν την ταυτότητά της, δηλαδή της τοπικής παράδοσης, της γνησιότητας 
και της ποιότητας της τοπικής παραγωγής, της φιλοξενίας, της οµορφιάς του 
αγροτικού της τοπίου, των ιστορικών της τόπων, αλλά και της ποικιλότητας του 
πολιτιστικού και φυσικού της περιβάλλοντος, που αρθρώνονται γύρω από τον 
επιβλητικό όγκο του Ολύµπου και τα Πιέρια Όρη, βοηθά στη διατήρηση και την 
ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων της, διότι ολοκληρώνει µία θετική 
αντίληψη και λειτουργεί προσελκυστικά προς τους καταναλωτές. Η περιοχή 
διαθέτει φυσικές οµορφιές, παραδοσιακούς οικισµούς και οικισµούς µε ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, πολιτιστική κληρονοµιά, σηµαντικά αρχαιολογικά 
ευρήµατα και προστατευόµενες περιοχές (τµήµατα προστατευόµενων περιοχών 
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του Νοµού). 

Σκοπός της δράσης συνεπώς είναι η προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή 
παρέµβασης. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προβολής και προώθησης 
τόσο των τοπικών προϊόντων όσο και των τουριστικών δραστηριοτήτων της 
περιοχής, καθώς και στην ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της. 

Επειδή είναι σκόπιµο να δοθεί προτεραιότητα / έµφαση σε προτάσεις που 
αφορούν στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης οι υποψηφιοι δικαιουχοι θα 
πρέπει να εχουν αντιστοιχη αρµοδιοτητα / δραστηριοτητα. 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιµελητήρια µε 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί 
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δηµόσιου χαρακτήρα  

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράµµατος αποσκοπεί 
στην αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής παρέµβασης, την συνολική 
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και την προβολή – προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Η ίδια δράση δεν παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά καινοτοµίας. Παρόλα αυτά 
θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε πιλοτική την πολυτοµεακή παρέµβαση του 
προγράµµατος, ώστε να εξασφαλίσει συνέργεια δράσεων σε όλο το παραγωγικό 
σύστηµα. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους 

∆είκτης εκροών 2 παρέµβασεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L313-5 

 

Τίτλος 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας 
υποδοµών διανυκτέρευσης 

Κωδικός 
L313-5 

Περιγραφή Η παρούσα δράση αναφέρεται στη δηµιουργία νέων ή/και την αναβάθµιση 
υφιστάµενων µονάδων φιλοξενίας µικρής δυναµικότητας, στην περιοχή 
παρέµβασης. 

Επιχορηγείται η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισµού µε συνολικό κόστος έως 
600.000,00 € (εως 40 κλίνες), σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που  
προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) µε 
την τροποποίηση της 3427/722/9-6-2010 , όπως ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L313-5 

Ποσοστό 
(%) του 

Μέτρου 4.1 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

L313 

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 

∆ηµ. 
∆απάνη 

Συνολικό Κόστος 1.488.705,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  744.352,50 50,00% 13,44 % 65,76 % 

Ίδια συµµετοχή 744.352,50 50,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση νέων ή/και 
αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων φιλοξενίας, και την προσαρµογή τους στους 
όρους ποιότητας του ΤΣΠ. 

Μέσω της παρούσας ∆ράσης δίνεται η δυνατότητα 

� Ίδρυσης νέων µονάδων τουριστικών µονάδων υψηλών τεχνικών 
προδιαγραφών µε διακριτική ταυτότητα που θα ενισχύει την 
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ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

� Αναβάθµιση – Επέκταση των ήδη υφισταµένων επιχειρήσεων στον τοµέα 
της φιλοξενίας επισκεπτών µε στόχο την εναρµόνιση τους µε τις 
προδιαγραφές του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας ώστε να συµβάλουν και 
αυτές στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής 
ταυτότητας της περιοχής. 

Με την υλοποίηση της ∆ρασης οι υφιστάµενες µονάδες αλλά και οι νέες, θα 
πρέπει σαφώς να επιτύχουν επιµήκυνση της περιόδου λειτουργίας τους. 

Συγκεκριµένα, η παρούσα δράση έχει ως στόχο: 

� την ενδυνάµωση του τουριστικού δυναµικού 

� τη διατήρηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών της τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

� τη βελτίωση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών 

� την αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων διατροφής. 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης εκτός των ∆.∆. Περίστασης 
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν µε το καθαρά τουριστικό ∆.∆. Παραλίας και οι 
δράσεις τουριστικού χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύµα της 
παραλιακής ζώνης. Επίσης στα ∆∆ Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , 
Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου 
δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι 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 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υποµέτρου και των ∆ράσεων της 
οµάδας υποµέτρου 421 αποσκοπεί στην αύξηση των επισκεπτών - πελατών και 
την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου λειτουργίας και την αναβάθµιση και 
προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία της δράσης αποτελεί εφαρµογή των προδιαγραφών που 
προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής.. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους 

∆είκτης εκροών 6 παρεµβάσεις 

 
 



 34 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L313-6 

 

Τίτλος 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

Κωδικός 
L313-6 

Περιγραφή Η παρούσα δράση αναφέρεται στη δηµιουργία νέων ή/και την αναβάθµιση 
υφιστάµενων µονάδων εστίασης και αναψυχής, στην περιοχή παρέµβασης. 
Επιπλέον αποσκοπεί στην βελτίωση του εισοδήµατος και τη συγκράτηση του 
αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Επιχορηγείται η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισµού µε συνολικό κόστος έως 
300.00,00 € , σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που προβλέπονται από το 
θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L313-6 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L313 

Συνολικό Κόστος 504.018,74 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  252.009,37 50,00% 4,55% 22,27 % 

Ίδια συµµετοχή 252.009,37 50,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση νέων ή/και 
αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων εστίασης και αναψυχής και την προσαρµογή 
τους στους όρους ποιότητας του ΤΣΠ. 

Οι υφιστάµενες µονάδες, όσο και οι νέες, θα πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών και να επιτύχουν επιµήκυνση της περιόδου 
λειτουργίας τους. 

Συγκεκριµένα, η παρούσα δράση έχει ως στόχο: 

� την ενδυνάµωση του τουριστικού δυναµικού 

� τη διατήρηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών της τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

� τη βελτίωση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών 
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� την αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων διατροφής 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης εκτός των ∆.∆. Περίστασης 
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν µε το καθαρά τουριστικό ∆.∆. Παραλίας και οι 
δράσεις τουριστικού χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύµα της 
παραλιακής ζώνης. Επίσης στα ∆∆ Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , 
Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου 
δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι 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 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υποµέτρου των ∆ράσεων της 
οµάδας υποµέτρου 421 αποσκοπεί στην αύξηση των επισκεπτών - πελατών και 
την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου λειτουργίας και την αναβάθµιση και 
προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία της δράσης αποτελεί εφαρµογή των προδιαγραφών που 
προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής.. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους 

∆είκτης εκροών 5 παρεµβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L313-9 

 

Τίτλος Βελτίωση επιχειρήσεων (πού εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

Κωδικός L313-9 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται 
του υποµέτρου  3.1.3.) µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς 
τους µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας) και σκοπό την ίδια κατανάλωση.  

Η δράση στοχεύει στην εξοικονόµηση ενέργειας στις αγροτικές περιοχές που 
περιλαµβάνονται στην περιοχή παρέµβασης. 

Επιχορηγούνται οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές για δαπάνες συνολικού κόστους 
έως 300.000,00 €  σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του θεσµικού πλαισίου 
του προγράµµατος. 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων αλλά και 
να υπάρξει η µέγιστη συνέργια µεταξύ αυτών θα πρέπει να τονωθεί η δικτύωση 
των επιχειρήσεων.  

Προκειµένου να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία όλων των παρεµβάσεων θα 
πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του ΤΣΠ. Αυτό θα διασφαλίσει την 
διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και την 
εφαρµογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κυρίως στις υπηρεσίες 
διαµορφώνοντας ευδιάκριτη ταυτότητα περιοχής. 
Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας (το οποίο περιλαµβάνει προδιαγραφές 
κατασκευών , προδιαγραφές εξοικονόµησης ενέργειας) που προέκυψε από την 
εφαρµογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + πρόκειται να συνεχίσει και 
στη νέα περίοδο να διαµορφώνει πολιτικές που να επηρεάζουν τη γενικότερη 
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση της περιοχής υιοθετώντας πρότυπα κατασκευής 
, λειτουργίας και συµπεριφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην αειφορία της 
περιοχής αλλά ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος  και της 
απασχόλησης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L313-9 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L313 

Συνολικό Κόστος 0,00 0,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 0,00% 0,00 % 0,00 % 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος µηδενιστηκε αφου σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 
εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα 
δραση. 

Σκοπιµότητα Η παρούσα δράση αφορά στην βελτίωση επιχειρήσεων που θα επιτυγχάνεται 
αποκλειστικά από την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε µοναδικό σκοπό 
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την ίδια κατανάλωση. Απόρροια της δράσης αποτελεί η αναβάθµιση των 
συγκεκριµένων µονάδων και, επιπλέον, η προσαρµογή τους στους όρους 
ποιότητας του ΤΣΠ και ειδικά στις εφαρµογές εξοικονόµησης ενέργειας. 

Σκοπός της δράσης είναι η εξοικονόµηση στην κατανάλωση ενέργειας µε 
αντίστοιχη µείωση των εκποµπών ρύπων, µε ιδανικά σενάριο την πλήρη 
ενεργειακή αυτονόµηση των επιχειρήσεων αυτών.   

Επιµέρους στόχοι είναι: 

� Η κατάστρωση και ο συντονισµός στρατηγικών ενεργειακής αναβάθµισης 
σε επίπεδο περιοχής παρέµβασης,  

� Η υποστήριξη κάθε είδους επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τοµέα 
εξοικονόµησης ενέργειας. 

Η στήριξη τόσο του σχεδιασµού όσο και της υλοποίησης στις εµπλεκόµενες 
επιχειρήσεις. 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι 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 

Συνέργια Με την υλοποίηση της δράσης δηµιοιυργείται οµάδα επιχειρήσεων που θα έχουν 
εγκαταστήσει συστήµατα Α.Π.Ε. και θα επιτυγχάνουν εξοικονόµηση ενέργειας µε 
απώτερο στόχο την ενεργειακή αυτονοµία.  

Και σε συνδυασµό µε τις ∆ράσεις όλου του Τοπικού Προγράµµατος στοχεύεται η 
αναβάθµιση και προβολή της τοπικής ταυτότητας της περιοχής.   

 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Καινοτοµία αποτελεί η δράση καθ’ αυτή καθώς θα επιτευχθεί εφαρµογή 
συστηµάτων Α.Π.Ε. σε αγροτικές περιοχές και σε επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστηµένες σε αυτές τις περιοχές, επιτυγχάνοντας εξοικονόµηση ενέργειας 
αλλά και µείωση εκποµπών ρύπων.  Επιπλέον, καινοτοµία της δράσης αποτελεί 
εφαρµογή των προδιαγραφών που προκυπτουν από το θεσµικό εργαλείο ΤΣΠ 
µέσω των οποίων επιτυγχάνεται διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών και η 
ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής.. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε 
ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα δραση 

∆είκτης εκροών 0 παρέµβασεις 
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 

 

Τίτλος Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

Κωδικός L321 

Λογική Στο Υποµέτρο περιλαµβάνονται παρεµβάσεις δηµιουργίας βασικών τεχνικών 
υποδοµών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων 
πολιτισµού και αναψυχής, καθώς µε βάση και την ανάλυση SWOT, έχουν 
διαπιστωθεί σηµαντικές ελλείψεις και  ανεπάρκεια σε τεχνικές υποδοµές. 

Στόχοι 
 

Στόχους του Υποµέτρου αποτελούν : 
α) η προστασία και αξιοποίηση των εδαφικών και υδατικών πόρων της περιοχής 
παρέµβασης και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού 
και αγροτικού πληθυσµού, 
β) η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσµό 
της περιοχής. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα της ζωής 
των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς 
και την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας της περιοχής παρέµβασης. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία 

Συνολικό κόστος: 2.457.380,52 
∆ηµ. ∆απάνη: 2.426.945,07 
Ιδ. Συµµετοχή: 48.435,45 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L321-1 

 

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

Κωδικός L321-1 

Περιγραφή Η δράση αφορά στη συµπλήρωση βασικών υποδοµών µικρής κλίµακας σε 
συγκεκριµένα σηµεία στην προτεινόµενη περιοχή, προς την κατεύθυνση 
ενίσχυσης και βελτίωσης των οικονοµικών επιδόσεων ιδιαίτερα του 
πρωτογενούς τοµέα. 

Επιχορηγούνται έργα υποδοµής µικρής κλίµακας µε συνολικό κόστος έως 
500.000,00 € , σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που προβλέπονται από το 
θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Η έλλειψη µικρών εγγειοβελτιωτικών έργων κυρίως αρδευτικών δικτύων  και 
ταµιευτήρων στην περιοχή αλλά και οι απώλειες που παρουσιάζονται στα 
υφιστάµενα δίκτυα στρέφουν πολλούς παραγωγούς της περιοχής στην 
εγκατάσταση γεωτρήσεων οι οποίες διαταράσουν τον υδροφόρο ορίζοντα,  
αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Η δράση αφορά την κατασκευή νέων και τη 
βελτίωση υφιστάµενων αρδευτικών δικτύων και αποσκοπεί στην αξιοποίηση 
χειµερινών απορροών µε την απόδοσή τους προς χρήση κατά τις λοιπές 
περιόδους του έτους και την άµβλυνση των προβληµάτων ελλειµµατικότητας του 
υδατικού ισοζυγίου µε την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, µε 
προοπτική την εξυπηρέτηση αναγκών του αγροτικού τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
προτεινόµενες δηµόσιες υποδοµές θα αφορούν στην εκτέλεση µικρών 
εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων όπως: 

• βελτίωση - εκσυγχρονισµός λειτουργίας µικρών αρδευτικών, και 
στραγγιστικών δικτύων, θέσεων υδροµάστευσης, κλπ. 

• αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε υφιστάµενα αρδευτικά δίκτυα,  

• µικρά έργα διευθέτησης ρεµάτων, χείµαρρων, κλπ 

• Επιπλέον στην προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης υπάρχει ένα εκτεταµένο 
δίκτυο αγροτικών δρόµων το οποίο εξυπηρετεί τις καλλιέργειες. Η κατασκευή 
και η βελτίωση των δρόµων αυτών αποτελεί πάγια ανάγκη της περιοχής 
καθώς η άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα  έντονη. Στόχοι 
της δράσης είναι η αντιµετώπιση των αναγκών µετακίνησης των αγροτών και 
µεταφοράς των σηµαντικών για την τοπική οικονοµία αγροτικών προϊόντων 
τους. Στο πλαίσιο αυτό η δράση ενισχύει την εκτέλεση µικρών έργων 
κατασκευής - βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας και βελτίωσης της πρόσβασης 
στις σηµαντικότερες γεωργικές εκµεταλλεύσεις της περιοχής. Οι εργασίες 
βελτίωσης περιλαµβάνουν ισοπέδωση – διαµόρφωση καταστρώµατος, 
κατασκευή τεχνικών έργων (οχετών, ρείθρων, διαβάσεων κλπ), 
αµµοχαλικόστρωση, ασφαλτόστρωση, κλπ. 

Η ∆ραση δεν είναι επιχειρηµατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και 
µετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L321-1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L321 

Συνολικό Κόστος 1.342.097,06 100,00%     
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∆ηµόσια ∆απάνη  1.342.097,06 100,00% 24,22 % 55,30% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Στόχος της δράσης είναι ο εκσυγχρονισµός των βασικών έργων υποδοµής 
µικρής κλίµακας της περιοχής, καθώς τα έργα αυτής της κατηγορίας 
(εγγειοβελτιωτικά, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων και έργα πρόσβασης στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις) έχουν άµεση θετική επίδραση και συµβολή στον 
πρωτογενή τοµέα της περιοχής, βελτιώνοντας το σύνολο των κρίσιµων 
παραµέτρων του, όπως η ανταγωνιστικότητα του κλάδου, οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, η µείωση του κόστους παραγωγής, κλπ. 
Η δράση απαντά στην ανάγκη αντιµετώπισης των βασικών ελλείψεων στις 
τεχνικές υποδοµές της περιοχής. 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις της οµάδας Υποµέτρου 3.2.1. 
αποσκοπεί στην προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής 
και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και 
αγροτικού πληθυσµού. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Η ίδια δράση δεν παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά καινοτοµίας. Παρόλα αυτά 
θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε πιλοτική την πολυτοµεακή παρέµβαση του 
προγράµµατος, ώστε να εξασφαλίσει συνέργεια δράσεων σε όλο το παραγωγικό 
σύστηµα. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους 

∆είκτης εκροών 10 παρεµβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L321-2 

 

Τίτλος Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα 
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές 
βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π. 

Κωδικός L321-2 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην κατασκευή ή/και τον εκσυγχρονισµό κτιρίων για τη 
λειτουργία τους ως κέντρων φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, ωδείων και 
χώρων άσκησης πολιτιστικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 

Επιχορηγούνται η κατασκευή των έργων και οι δαπάνες εξοπλισµού µε συνολικό 
κόστος έως 300.000,00 €, σύµφωνα µε ειδικότερους όρους που προβλέπονται 
από το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Η ∆ραση δεν είναι επιχειρηµατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και 
µετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L321-2 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L321 

Συνολικό Κόστος 939.541,69 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  939.541,69 100,00% 16,96% 38,71 % 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Στόχος της δράσης είναι η αναβάθµιση των κοινωνικών και πολιτιστικών 
παρεχόµενων υπηρεσιών στον πλυθησµό της περιοχής παρέµβασης καθώς και 
η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Ειδικότερα στόχο της δράσης αποτελεί η δηµιουργία ευκαιριών ανάπτυξης του 
τοπικού πληθυσµού, µέσω της λειτουργίας τοπικών δοµών άσκησης 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, Επιµελητήρια µε καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί 
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υποµέτρου αποσκοπεί στη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού 
πληθυσµού. 

Καινοτόµος 
Η ίδια δράση δεν παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά καινοτοµίας. Παρόλα αυτά 
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χαρακτήρας θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε πιλοτική την πολυτοµεακή παρέµβαση του 
προγράµµατος, ώστε να εξασφαλίσει συνέργεια δράσεων σε όλο το παραγωγικό 
σύστηµα. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους 

∆είκτης εκροών 4 παρεµβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L321-3 

 

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

Κωδικός L321-3 

Περιγραφή Η παρούσα δράση αναφέρεται στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης/διατήρησης της τοπικής πολιτιστικής κληρνοµιάς. 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ 
πραγµατοποιούνται επίσης πολλές τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που 
περιλαµβάνουν συνέδρια, φεστιβάλ, πανηγύρια και αναβίωση τοπικών εθίµων. 

Σηµαντικότατες εξάλλου εκδηλώσεις υλοποιούνται και στην ευρύτερη περιοχή, 
όπως το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ολύµπου, το Βαλκανικό Φεστιβάλ Νέων, το ∆ιεθνές 
Φολκλορικό Φεστιβάλ, οι οποίες επηρεάζουν καταλυτικά την επισκεψιµότητα της 
περιοχής καθώς αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από την 
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και Θεσσαλίας. 

Επιχορηγούνται δαπάνες µε συνολικό κόστος έως 30.000,00 €, σύµφωνα µε 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του 
προγράµµατος.  

Με τη δράση θα υπάρχει η δυνατότητα οργανωµένης προβολής και αξιοποίησης 
των πλεονεκτηµάτων του πολιτιστικού αποθέµατος και της ιστορίας της περιοχής 
παρέµβασης για τουριστικούς λόγους. 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Η ∆ραση δεν είναι επιχειρηµατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και 
µετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L321-3 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L321 

Συνολικό Κόστος 193.741,77 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  145.306,32 75,00% 2,62% 5,99 % 

Ίδια συµµετοχή 48.435,45 25,00%     

 

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Στόχος της δράσης είναι η δηµιουργία µόνιµης και συνεχούς πολιτιστικής 
παρουσίας στην περιοχή, για την ευρύτερη και σταθερή προβολή των 
πολιτιστικών αξιών της και της λαογραφικής ποικιλότητάς της. 

Σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ∆ικτύου συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 
αποσκοπεί στη βελτίωση της επισκεψιµότητας των πολιτιστικών πόρων της 
περιοχής (αξιοθέατα, µνηµεία, κ.λπ.) και την προβολή της πολιτιστικής 
παράδοσης της περιοχής.  

Ειδικότερα από το συνδιασµό των πολιτιστικών στοιχείων µε τα τοπικά 
παραγώµενα προϊόντα και την πλούσια αγροτική παράδοση της περιοχής, η 
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δράση αναµένεται να συντελέσει ουσιαστικά στη διατήρηση αυτών των στοιχείων 
και, µέσα από την υποστήριξη των σχετικών εκδηλώσεων, στην ενδυνάµωση 
των τοπικών κοινωνικών δεσµών και στην αποκατάσταση αντίστοιχων δεσµών 
µε τους επισκέπτες της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό η δράση αναµένεται να 
έχει ιδιαίτερη συµβολή στην ενίσχυση της ιδιαίτερης εικόνας της περιοχής. 

 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

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

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις δράσεις διατήρησης και αναβάθµισης της αγροτικής 
κληρονοµιάς αποσκοπεί στη βελτίωση της επισκεψιµότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Η ίδια δράση δεν παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά καινοτοµίας. Παρόλα αυτά 
θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε πιλοτική την πολυτοµεακή παρέµβαση του 
προγράµµατος, ώστε να εξασφαλίσει συνέργεια δράσεων σε όλο το παραγωγικό 
σύστηµα. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους 

∆είκτης εκροών 9 παρεµβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323 

 

Τίτλος ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

Κωδικός L323 

Λογική Η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος και η διατήρηση της αγροτικής 
κληρονοµιάς αποτελούν βασικές ενέργειες ανάδειξης ενός τόπου. 

Το Υποµέτρο δεν αφορά σε επιχειρηµατική δραστηριότητα αλλά στην υλοποίηση 
µικρών και επιλεγµένων δηµόσιων κατά προτεραιότητα παρεµβάσεων µη 
ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Στόχοι 
 

Στόχοι του Υποµέτρου αποτελούν η προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού 
κάλλους, καθώς και των παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία 

Συνολικό κόστος: 117.000,00 
∆ηµ. ∆απάνη: 97.000,00 
Ιδ. Συµµετοχή: 20.000,00 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L323-1 

 

Τίτλος ∆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  

Κωδικός L323-1 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην υλοποίηση ενεργειών για την αναβάθµιση περιοχών κατά 
προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (πχ. NATURA 2000) και 
µέσω της κινητοποίησης εθελοντικών οµάδων και ενεργών πολιτών. 

Επιχορηγούνται δαπάνες µε συνολικό κόστος έως 300.000,00 €, σύµφωνα µε 
ειδικότερους όρους που θα προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής 
του προγράµµατος. 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Οι εθελοντές µπορούν να εντοπισθούν στους πολιτιστικούς και 
περιβαλλοντικούς συλλόγους, στους ΟΤΑ, στους συνδικαλιστικούς φορείς, στις 
µη κυβερνητικές οργανώσεις, στα σχολεία, στους εθνικοτοπικούς συλλόγους, 
στις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, στα ιδρύµατα, στις εθελοντικές 
οργανώσεις και στις οργανώσεις κοινωνικής προσφοράς.  

Οι ΟΤΑ και οι συλλογικοί φορείς, οµάδες πολιτών ενισχύονται για τη 
διαµόρφωση χώρων, την αγορά εξοπλισµού και εποπτικών µέσων για την 
υλοποίηση ενεργειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  

Η ∆ραση δεν είναι επιχειρηµατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και 
µετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L323-1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L323 

Συνολικό Κόστος 37.000,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  37.000,00 100,00% 0,67% 38,14 % 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσµού σε θέµατα 
προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, στη δηµιουργία – 
κινητοποίηση των ΟΤΑ και των εθελοντικών οµάδων οι οποίοι θα είναι 
υπεύθυνοι για τη φροντίδα και τη διατήρηση της φύσης και του φυσικού και όχι 
µόνο περιβάλλοντος. 

Η δράση στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής. 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 



 47 

∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
Επιµελητήρια µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δηµόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις ενέργειες προβολής και προώθησης των τοπικών 
προϊόντων αποσκοπεί στην αύξηση του αριθµού των επισκεπτών στην περιοχή. 

Σε συνδυασµό µε τη στήριξη τα ενεργειών πολιτιστικής παρουσίας αποσκοπεί 
στην ανάδειξη και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και της 
πολιτιστικής παράδοσης. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Η ίδια δράση δεν παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά καινοτοµίας. Παρόλα αυτά 
θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε πιλοτική την πολυτοµεακή παρέµβαση του 
προγράµµατος, ώστε να εξασφαλίσει συνέργεια δράσεων σε όλο το παραγωγικό 
σύστηµα. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους 

∆είκτης εκροών 1 παρέµβαση 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L323-4 

 

Τίτλος Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε 
µουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / 
αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά 

Κωδικός L323-4 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε υφιστάµενα κτίρια 
για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές – εκθετήρια αντικειµένων που 
σχετίζονται µε την πλούσια λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά της 
περιοχής. 
Επιχορηγούνται δαπάνες µε συνολικό κόστος έως 300.000,00 €, σύµφωνα µε 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του 
προγράµµατος. 
Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
Στις ενισχυόµενες ενέργειες µπορεί να συµπεριληφθούν έργα για την βελτίωση 
υφιστάµενου κτιρίου (κατά προτεραιότητα χαρακτηρισµένων ως παραδοσιακών 
ή διατηρητέων κτισµάτων), διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προµήθεια και 
εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού απαιτούµενων για 
τη λειτουργία τους και προµήθεια του απαραίτητου  µουσειακού εξοπλισµού 
(οικοσυσκευών, εργαλείων κ.α.). 
Η ∆ραση δεν είναι επιχειρηµατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και 
µετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L323-4 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L323 

Συνολικό Κόστος 0,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  0,00 100,00% 0,00 % 0,00 % 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος µηδενιστηκε αφου σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 
εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα 
δραση. 

Σκοπιµότητα 
Στόχος της προτεινόµενης δράσης είναι η διατήρηση και προβολής αυτής της 
πλούσιας αρχιτεκτονικής και λαογραφικής κληρονοµιάς έτσι ώστε και η 
ταυτότητα της περιοχής να διαφυλαχθεί και οι επισκέπτες να µπορούν να δουν 
την πορεία της µέσα στον χρόνο.  

Η διατήρηση και ανάδειξη αυτών των χαρακτηριστικών και αντικειµένων, µπορεί 
να αποτελέσει σηµαντικό προωθητικό παράγοντα για την ανάπτυξη του 
τουρισµού στην προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης.  

Η δράση στοχεύει στον εµπλουτισµό των υποδοµών πολιτισµού και την 
αξιοποίηση των πλούσιων πολιτιστικών πόρων της περιοχής.  

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 

∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,  
Επιµελητήρια µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δηµόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε 
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καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις ενέργειες προβολής και προώθησης των τοπικών 
προϊόντων αποσκοπεί στην αύξηση του αριθµού των επισκεπτών στην περιοχή. 

Σε συνδυασµό µε τη στήριξη τα ενεργειών πολιτιστικής παρουσίας αποσκοπεί 
στην ανάδειξη και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και της 
πολιτιστικής παράδοσης. 

 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Η ίδια δράση δεν παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά καινοτοµίας. Παρόλα αυτά 
θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε πιλοτική την πολυτοµεακή παρέµβαση του 
προγράµµατος, ώστε να εξασφαλίσει συνέργεια δράσεων σε όλο το παραγωγικό 
σύστηµα. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Σε 2 διαδοχικές προκηρύξεις από τον 03/2011 εως και 05/2013 δεν υποβλήθηκε 
ουτε µια επενδυτικη πρόταση στην παρουσα δραση 

∆είκτης εκροών 0 παρέµβασεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L323-5 

 

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

Κωδικός L323-5 

Περιγραφή Η παρούσα δράση αναφέρεται στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης/διατήρησης της τοπικής πολιτιστικής κληρνοµιάς. 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ 
πραγµατοποιούνται επίσης πολλές τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που 
περιλαµβάνουν συνέδρια, φεστιβάλ, πανηγύρια και αναβίωση τοπικών εθίµων. 

Σηµαντικότατες εξάλλου εκδηλώσεις υλοποιούνται και στην ευρύτερη περιοχή, 
όπως το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ολύµπου, το Βαλκανικό Φεστιβάλ Νέων, το ∆ιεθνές 
Φολκλορικό Φεστιβάλ, οι οποίες επηρεάζουν καταλυτικά την επισκεψιµότητα της 
περιοχής καθώς αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από την 
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και Θεσσαλίας. 

Επιχορηγούνται δαπάνες µε συνολικό κόστος έως 30.000,00 €, σύµφωνα µε 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής του 
προγράµµατος.  

Με τη δράση θα υπάρχει η δυνατότητα οργανωµένης προβολής και αξιοποίησης 
των πλεονεκτηµάτων του πολιτιστικού αποθέµατος και της ιστορίας της περιοχής 
παρέµβασης για τουριστικούς λόγους. 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Η ∆ραση δεν είναι επιχειρηµατική και δεν παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και 
µετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης L323-5 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. 
∆απάνη 4.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 

L323 

Συνολικό Κόστος 80.000,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  60.000,00 75,00% 1,08% 61,86 % 

Ίδια συµµετοχή 20.000,00 25,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Σκοπιµότητα Στόχος της δράσης είναι η δηµιουργία µόνιµης και συνεχούς πολιτιστικής 
παρουσίας στην περιοχή, για την ευρύτερη και σταθερή προβολή των 
πολιτιστικών αξιών της και της λαογραφικής ποικιλότητάς της. 

Σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ∆ικτύου συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 
αποσκοπεί στη βελτίωση της επισκεψιµότητας των πολιτιστικών πόρων της 
περιοχής (αξιοθέατα, µνηµεία, κ.λπ.) και την προβολή της πολιτιστικής 
παράδοσης της περιοχής.  

Ειδικότερα από το συνδιασµό των πολιτιστικών στοιχείων µε τα τοπικά 
παραγώµενα προϊόντα και την πλούσια αγροτική παράδοση της περιοχής, η 
δράση αναµένεται να συντελέσει ουσιαστικά στη διατήρηση αυτών των στοιχείων 
και, µέσα από την υποστήριξη των σχετικών εκδηλώσεων, στην ενδυνάµωση 
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των τοπικών κοινωνικών δεσµών και στην αποκατάσταση αντίστοιχων δεσµών 
µε τους επισκέπτες της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό η δράση αναµένεται να 
έχει ιδιαίτερη συµβολή στην ενίσχυση της ιδιαίτερης εικόνας της περιοχής. 

 

Περιοχή 
εφαρµογής 

Το σύνολο της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης. Επίσης στα ∆∆ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήµονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταµώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,  
Επιµελητήρια µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δηµόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα. 

Συνέργια Σε συνδυασµό µε τις δράσεις διατήρησης και αναβάθµισης της αγροτικής 
κληρονοµιάς αποσκοπεί στη βελτίωση της επισκεψιµότητας της περιοχής. 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Η ίδια δράση δεν παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά καινοτοµίας. Παρόλα αυτά 
θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε πιλοτική την πολυτοµεακή παρέµβαση του 
προγράµµατος, ώστε να εξασφαλίσει συνέργεια δράσεων σε όλο το παραγωγικό 
σύστηµα. 

Επενδυτικό 
ενδιαφέρον 

Η διέγερση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισµός υπερκαλύπτει τους διαθεσιµους πόρους 

∆είκτης εκροών 5 παρέµβασεις 
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ΜΕΤΡΟ 4.3.1 : ∆απάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ L 4.3.1.α 
 

Τίτλος ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 

Κωδικός L 4.3.1.α 

Σκοπιµότητα 
 

Για την υλοποίηση του προτεινόµενου Τοπικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 
απαιτείται  υπηρεσιακός πυρήνας ο οποίος θα διαθέτει εµπειρία, ικανότητα και 
σταθερότητα έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις διαχείρισης και 
παρακολούθησης του προγράµµατος καθώς και λειτουργικές δαπάνες αναγκαίες 
για την εύρυθµη υλοποίηση του. 
Σκοπός της δράσης είναι η στελέχωση και στήριξη λειτουργίας της Πιερικής 
Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.  που αναλαµβάνει ως Οµάδα Τοπικής ∆ράσης, την 
υλοποίηση του προτεινόµενου Τοπικού Προγράµµατος Leader στην περιοχή  
ευθύνης της, συµβάλλοντας έτσι στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. Ο στόχος 
αυτός θα επιτευχθεί µέσω της ενίσχυσης αφενός της λειτουργίας του τοπικού 
εταιρικού σχήµατος (λειτουργικές δαπάνες) και αφετέρου της υπηρεσιακής του 
δοµής (στελέχωση, δαπάνες µηχανοργάνωσης και εξοπλισµού), έτσι όπως αυτή 
δοµήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράµµατος Leader +.  

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Περιγραφή 
Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
αποτέλεσε τον φορέα υλοποίησης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Leader Ι, 
ΙΙ, +, απασχολώντας οκτώ άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων. Στην παρούσα 
περίοδο πρόκειται να απασχοληθούν τα κάτωθι στελέχη:  

 1)   Συντονίστρια Τοπικού Προγράµµατος, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός, MSc 
∆ιαχείρηση Τεχνικών Έργων, Msc Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Πιστοποιηµένη διαχειρίστρια έργων κατά IPMA (level D). 

 2)     ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ ∆ασοπόνος µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. 

Η ΟΤ∆ θα χρησιµοποιήσει επίσης – λόγω συσσωρευµένης εµπειρίας και 
επιστηµονικής εξειδίκευσης – ενδεικτικά τα κατωθι στελέχη: 

- 2 Πολιτικούς Μηχανικούς 

- 1 Γεωπόνο  

Επιπλέον για την λειτουργία της ΟΤ∆ απαιτούνται συµβουλευτικές 
υπηρεσίες ειδικών, για θέµατα υψηλής επιστηµονικής και τεχνικής 
εξειδίκευσης, όπως: 1)νοµικό Σύµβουλο για θέµατα συµβάσεων και 
εξειδικευµένα νοµικά θέµατα 2) Ειδικό σε θέµατα συντήρησης και 
αναβάθµισης ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 3) Έξοδα ελεγκτών (λογιστική 
παρακολούθηση), 4) Επιθεώρηση συστήµατος για την διασφάλιση 
ποιότητας EN ISO 9001:2000. Οι ειδικοί αυτοί θα απασχοληθούν 
περιστασιακά και θα αµοιφθούν έναντι συγκεκριµένων παραδοτέων. 

Επιπλέον απαιτούνται λειτουργικές δαπάνες όπως :  

- ∆απάνες ενοικίασης χώρου στέγασης των ∆ΕΚΟ, θέρµανσης, 
καθαρισµού, προµήθειας αναλωσίµων, αναβάθµισης χώρου 

- ∆απάνες εξοπλισµού 

- ∆απάνες ταξιδίων για την παρακολούθηση των έργων / συµµετοχές σε 
δίκτυα κλπ. 
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Αρµοδιότητες και 
ρόλοι στελεχιακού 
δυναµικού 

Συντονιστής Leader 

Οι αρµοδιότητες περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της 
Πιερικής Αναπτυξιακής Α Ε. – Ο.Τ.Α. και συγκεκριµένα στο Κεφαλαίο 2: 
Οργανόγραµµα Λειτουργίας, Άρθρο 7ο: Συντονιστής Προγράµµατος Leader.  

Έχει τη συνολική ευθύνη και το συντονισµό του Προγράµµατος. Είναι αρµόδιος 
για τις επαφές µε τις Υπηρεσίες για τα ζητήµατα που προκύπτουν και έχει την 
ευθύνη των εκθέσεων και όλων των υποχρεώσεων προς το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και γενικότερα της εύρυθµης πορείας 
υλοποίησης και της επίλυσης όλων των ζητηµάτων που προκύπτουν σε σχέση 
µε το Πρόγραµµα. 
Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνει και τα παρακάτω καθήκοντα – αρµοδιότητες, 
πάντα σε σχέση µε το πρόγραµµα Leader: 

� ∆ιαχείριση εισερχόµενης αλληλογραφίας και υπογραφή της 
εξερχόµενης. 

� ∆ιερεύνηση – Προγραµµατισµός για ανάληψη και ανάθεση δράσεων 
σε συνεργασία µε υπευθύνους τµηµάτων. 

� Εισήγηση στο ∆.Σ. για τον ορισµό των Υπευθύνων των διαφόρων 
∆ιοικητικών Ενοτήτων της Εταιρίας. 

� Εισήγηση – Ενηµέρωση προς το Ε.∆.Π. για ανάληψη και ανάθεση 
δράσεων, θέµατα προσωπικού, πορεία υλοποίησης δράσεων του 
προγράµµατος. 

� Ευθύνη εκτέλεσης αποφάσεων της Ε.∆.Π. και του ∆.Σ. 
� Συµµετοχή σε παρουσίαση δράσεων, συνέδρια, ηµερίδες. 
� Προετοιµασία Συµβάσεων δράσεων και προµηθευτών / συνεργατών 

σε συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα . 
� Συνολική εποπτεία και συντονισµός πορείας υλοποίησης φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων προγράµµατος Leader µε 
φορείς και συνεργάτες. 

� Ευθύνη για επιλογή προµηθευτών / συνεργατών της Εταιρίας στο 
πλαίσιο εγκεκριµένων από την Ε.∆.Π.. οικονοµικών όρων. 

Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης 

Οι αρµοδιότητες περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της 
Πιερικής Αναπτυξιακής Α Ε. – Ο.Τ.Α. και συγκεκριµένα στο Κεφαλαίο 2: 
Οργανόγραµµα Λειτουργίας, Άρθρο 10ο: Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης.  
Οι αρµοδιότητες του Υπεύθυνου Μηχανοργάνωσης περιλαµβάνουν: 

� Υποστήριξη των ∆ιοικητικών Ενοτήτων της Εταιρίας για τη 
µηχανογράφησή τους και την χρήση προγραµµάτων πληροφορικής και 
δεδοµένων για τη διεκπεραίωση των µελετών, προγραµµάτων και 
εργασιών της Εταιρίας σε σχέση µε το πρόγραµµα Leader. 

� Λήψη αντιγράφων ασφαλείας των ηλεκτρονικών αρχείων του 
προγράµµατος. 

� Καθοδήγηση ενδιαφεροµένων τρίτων για λήψη πληροφοριών από 
µηχανογραφικά αρχεία. 

� Μέριµνα για την αναβάθµιση και την απρόσκοπτη λειτουργία του 
πληροφοριακού συστήµατος της εταιρίας, σε σχέση µε το πρόγραµµα. 

� ∆ιάχυση των διαθέσιµων πληροφοριών του προγράµµατος µε τη χρήση 
ηλεκτρονικών δικτύων (Internet, Intranet, κλπ.). 

� ∆ιασύνδεση µε Πληροφοριακά Συστήµατα για την άντληση ή/και 
ανταλλαγή Πληροφοριών. 

� Επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων χρήσης του εξοπλισµού 
µηχανοργάνωσης, προτείνοντας όλες τις απαραίτητες επεµβάσεις στον 
εξοπλισµό (hardware & software) για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
µηχανογράφησης. 

Στελέχη Τµήµατος Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης Έργων  
Την Οµάδα Έργου Leader θα στελεχώσουν 2 Πολιτικοί Μηχανικοί και 1 
Γεωπόνος. Οι γενικές αρµοδιότητες των παραπάνω στελεχών απορρέουν και 
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από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Πιερικής Αναπτυξιακής Α Ε. – 
Ο.Τ.Α.Ειδικώτερα αρµοδιότητές τους θα είναι:  

� η εφαρµογή της κατά περίπτωση κατάλληλης µεθοδολογίας για την 
παρακολούθηση και διαχείριση κάθε έργου (project management), και 
ειδικότερα: 

o ο αναλυτικός σχεδιασµός και η οργάνωση των εργασιών που 
απαιτούνται για την υλοποίηση κάθε έργου εντός του 
χρονοδιαγράµµατος και των λοιπών παραµέτρων σχεδιασµού 
(κόστος, τεχνικά χαρακτηριστικά, κλπ.), 

o ο έλεγχος προόδου κάθε έργου και την παρακολούθηση του 
χρονοδιαγράµµατος 

o η διαχείριση προβληµάτων και αλλαγών σε κάθε έργο, 
� ο έλεγχος και την παραλαβή του φυσικού αντικειµένου κάθε έργου 

(πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου) µε τέτοιον τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών του φυσικού αντικειµένου 
όπως αυτές έχουν καθοριστεί στη σχετική σύµβαση, και ειδικότερα: 

o ο καθορισµός της ενδεδειγµένης µεθοδολογίας και των 
αρµοδίων για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου κάθε 
έργου, 

o η πραγµατοποίηση διοικητικών και επιτόπιων (τακτικών ή/ και 
έκτακτων) ελέγχων για την επιβεβαίωση της υλοποίησης κάθε 
έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική σύµβαση 
και το ισχύον νοµικό – κανονιστικό πλαίσιο, 

o η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων τεκµηρίωσης (έκθεση 
ελέγχου, πίνακες επιµετρήσεων, κλπ.) των ελέγχων/ 
πιστοποιήσεων φυσικού αντικειµένου,  

� η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση της αρµόδιας διαχειριστικής αρχής 
σχετικά µε την εξέλιξη κάθε έργου (σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης), και ειδικότερα: 

o η διαβίβαση στη ∆ιαχειριστική Αρχή των απαιτούµενων και ορθά 
συµπληρωµένων εγγράφων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
ενηµέρωση της ∆ιαχειριστικής Αρχής για όλα τα στάδια 
υλοποίησης κάθε έργου. 

Επιπλέον, κάθε διαφορετική ειδικότητα έχει τις κάτωθι, σχετικές µε τον τοµέα 
δραστηριότητας της, αρµοδιότητες και ρόλους:  
 

Πολιτικοί Μηχανικοί  

Αρµοδιότητά τους είναι να παρακολουθεί το Φυσικό και Οικονοµικό Αντικείµενο 
των συµβατοποιηµένων έργων. 

Ελέγχουν διεξοδικά τις προµετρήσεις, επιµετρήσεις και το κόστος των 
οικοδοµικών εργασιών που υλοποιούνται, πιστοποιούνται και πληρώνονται. 
Επίσης αξιολογεί την πορεία των έργων και συµµετέχει σε αντίστοιχες επιτροπές 
παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες για την εύρυθµη πορεία υλοποίησης του 
Προγράµµατος. 

Συµµετέχουν σε αντίστοιχες επιτροπές  για την επιτόπια αξιολόγηση της πορείας 
των έργων και παρέχει πληροφορίες για την εύρυθµη πορεία υλοποίησης του 
Προγράµµατος. 

Παρέχουν τα απαιτούµενα στοιχεία για την σύνταξη των εκθέσεων της Οµάδας 
Τοπικής ∆ράσης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για το σκοπό αυτό. 

Τηρούν και υποβάλλουν τα χρηµατοδοτικά στοιχεία του προγράµµατος.  

Παρακολουθούν οικονοµικά και τεχνικά το σύνολο των διατοπικών και 
διακρατικών συνεργασίων.  

Συνεργάζονται µε την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης για τις ενέργειες 
ευαισθητοποίησης – δηµοσιοποίησης των έργων του Προγράµµατος, 
διαµορφώνοντας το απαραίτητο ενηµερωτικό υλικό (επιµέλεια, αναπαραγωγή 
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και διάθεση) για την διάχυση της πληροφορίας στον αγροτικό χώρο του Νοµού. 

Συµµετέχουν σε δράσεις πληροφόρησης και προβολής των Τοπικών 
Προγραµµάτων. 
 

Γεωπόνος  

Έχει την ευθύνη της τήρησης των προδιαγραφών των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων και δράσεων. 

Συµµετέχει σε αντίστοιχες επιτροπές  για την επιτόπια αξιολόγηση της πορείας 
των έργων και παρέχει πληροφορίες για την εύρυθµη πορεία υλοποίησης του 
Προγράµµατος. 

Κατά την πορεία υλοποίησης των επενδύσεων συµβουλεύει και επιβλέπει για 
την τήρηση των κανόνων ποιότητας και ανταγωνισµού στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες και στα παραγόµενα προϊόντα, βάση των προτύπων ποιότητας που 
τίθενται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

Παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία για την σύνταξη των εκθέσεων της Οµάδας 
Τοπικής ∆ράσης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για το σκοπό αυτό. 

Συµµετέχει σε δράσεις πληροφόρησης και προβολής των Τοπικών 
Προγραµµάτων. 
 

 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 4.3.1 α 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
∆ηµ. 

∆απάνη 
4.3.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 
4.3.1 α 

Συνολικό Κόστος 1.052.580,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  1.052.580,00 100,00% 94.99 % 100,00% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  L 4.3.1.β 
 

Τίτλος Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση 

Κωδικός L 4.3.1.β 

Λογική Η επιτυχής εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος LEADER εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από την έγκαιρη προετοιµασία και στην επάρκεια των ανθρώπινων 
πόρων που εµπλέκονται στην υλοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιµη η 
αναβάθµιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. 

Στόχοι 
 

Οι στόχοι του Υποµέτρου αφορούν στην απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων, 
καθώς και στην εµψύχωση του τοπικού πληθυσµού, των φορέων και όλων των 
εµπλεκόµενων στις δράσεις του προγράµµατος, που εµπλέκονται στην 
υλοποίηση των δράσεων στην περιοχή παρέµβασης.  

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία 

Συνολικό κόστος: 55.410,56 € 
∆ηµ. ∆απάνη: 55.410,56 € 
Ιδ. Συµµετοχή: 0,00 € 

Αναλυτική 
περιγραφή 
 

Το Υποµέτρο περιλαµβάνει από τις παρακάτω δράσεις : 
1. Εκπόνηση Μελετών - Εµπειρογνωµοσυνών  
2. Ενέργειες πληροφόρησης 
3. Εκδηλώσεις προβολής   
4. Επιµόρφωση  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L 4.3.1.β1 

 

Τίτλος Εκπόνηση Μελετών - Εµπειρογνωµοσυνών  

Κωδικός 
L 4.3.1.β1 

Περιγραφή Η συγκεκριµένη δράση αφορά την εκπονηση µελέτης εµπεορογνωµοσυνης η 
οποία εχει υποστηρικτικό χαρακτήρα και κρινεται απαραιτητη για την  επιτυχη 
εφαρµογή των δρασεων του τοπικου προγραµµατος. Η µελέτη 
εµπειρογνωµοσυνης της συγκεκριµενης δρασης είναι: «Εξοικονόµηση ενέργειας 
στις επενδυσεις του Τοπ. Προγραµµατος LEADER στο Ν.Πιεριας», λαµβανοντας 
υπόψη  την τρεχουσα νοµοθεσια , τις τρεχουσες τεχνολογιες , την περιοχη 
παρεµβασης και τις δρασεις του Τοπικου Προγραµµατος. 

Σκοπιµότητα Η σκοπιµότητα της παρούσας δράσης απορρέει από την ανάγκη για την παροχή 
εµπεριστατωµένων δεδοµένων στους δυνητικούς επενδυτές και στις τοπικές 
αρχές της περιοχής παρέµβασης.  
Συµπερασµατικά, επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση των της εκ των κάτω 
προσέγγισης, µέσω έγκυρης και εξειδικευµένης τεκµηρίωσης.  

Αναµενόµενα 
αποτελέσµατα 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της δράσης αφορούν στην παροχή 
εξειδικευµένων και επιστηµονικά εµπεριστατωµένων δεδοµένων για το σύνολο 
των επενδύσεων αλλά και ειδικά για τις επενδύσεις που αποσκοπούν στην 
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας αλλά και στην µείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και στην µείωση εκποµπών ρύπων.  

Η παροχή των δεδοµένων της µελετης/εµπειρογνωµοσυνης θα οδηγήσει σε 
υλοποίηση ορθολογικών επενδύσεων (τόσο στον τοµέα της ενέργειας όσο και σε 
κάθε άλλο τοµέα), που θα στηρίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα, περιορίζοντας 
αστοχίες λόγω ελλιπούς πληροφόρησης. Συµπερασµατικά, θα παρέχονται 
πληροφορίες στην φάση της σκοπιµότητας κάθε επενδυτικού σχεδίου, ώστε 
αυτή να εξετάζεται συνολικά και βάσει επιστηµονικού υπόβαθρου.  

Ωφελούµενοι Άµεσα αναµένεται να ωφεληθούν το σύνολο των επενδυτών του τοπικού 
προγράµµατος ενώ έµµεσα και µε την υιοθέτηση της 
εµπειρογνωµοσυνης/µελετης αναµένεται να ωφεληθεί το σύνολο του τοπικού 
πληθυσµού αλλά και των επισκεπτών, ως λήπτες της εφαρµογής δεδοµένων της 
εµπειρογνωµοσυνης/µελετης.   

Τα δεδοµένα της µελετης θα ωφελήσουν τις τοπικές αρχές και τον τοπικό 
πληθυσµό καθώς θα αποτελούν χρήσιµα εργαλεία για µελλοντικές παρεµβάσεις 
που θα στηρίζονται σε επιστηµονικό υπόβαθρο.  

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 4.3.1 β1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
∆ηµ. 

∆απάνη 
4.3.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 
4.3.1 β 

Συνολικό Κόστος 6.000,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  6.000,00 100,00% 0.54 % 10,83 % 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

 
Η χρηµατοδοτική   βαρύτητα της    δράσης στη συνολική   δαπάνη   του 
  
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L 4.3.1.β2 

 

Τίτλος Ενέργειες Πληροφόρησης  

Κωδικός 
L 4.3.1.β2 

Περιγραφή Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος, η Ο.Τ.∆. πρόκειται να 
υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις πληροφόρησης :Μετά την υπογραφή της 
σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και της 
Ο.Τ.∆. θα οργανωθούν εκδηλώσεις για την κινητοποίηση του τοπικού 
επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα της περιοχής 
εφαρµογής του προγράµµατος. Θα υλοποιηθούν επιπλέον εκδηλώσεις οι οποίες  
θα απευθύνονται στους φορείς και στις υπηρεσίες που εµπλέκονται στην 
υλοποίηση του Τ.Π. LEADER (Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων, Σύλλογο 
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών κ.λ.π.) 

Με την υλοποίηση της δράσης θα επιτευχθεί η πληροφόρηση τόσο των άµεσα 
ενδιαφεροµένων όσο και του τοπικού πληθυσµού γενικότερα. Θα υπάρξουν 
δαπάνες εκτύπωσης ενηµερωτικών εντύπων, καταχωρήσεων στα ΜΜΕ (τοπικός 

τύπος, ραδιόφωνα, τηλεόραση, δικτυακή πύλη).Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραµµα. 

Σκοπιµότητα Σκοπός της δράσης είναι η πληροφόρηση του τοπικού πληθυσµού για τις 
δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα καθώς και για τις διαδικασίες 
εφαρµογής του. Οι δράσεις της πληροφόρησης θα διασφαλίσουν τη «bottom up» 
προσέγγιση για την ενεργοποίηση του πληθυσµού και την κινητοποίηση του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος.  
Η επιτυχής υλοποίηση του προγράµµατος εξαρτάται εν µέρει από το βαθµό 
κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, µέσω της έγκυρης και 
αποτελεσµατικής πληροφόρησης των εν δυνάµει επενδυτών. Από το πλαίσιο 
αυτό απορρέει η σκοπιµότητα της παρούσας δράσης. 

Αναµενόµενα 
αποτελέσµατα 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της δράσης αφορούν στην έγκαιρη και 
στοχευµένη πληροφόρηση του τοπικού πληθυσµού για τις δράσεις, τις 
προσφερόµενες δυνατότητες ανάπτυξης, τις επιµέρους θεµατικές και τα 
αποτελέσµατα – οφέλη του προγράµµατος.  

Ωφελούµενοι Τοπικός πληθυσµός του Ν. Πιερίας και ειδικότερα οι εν δυνάµει επενδυτές. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 4.3.1 β2 

Ποσοστό (%) 
του Μέτρου 

Ποσοστό (%) 
του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 

∆ηµ. ∆απάνη 
4.3.1 

∆ηµ. ∆απάνη 
4.3.1 β 

Συνολικό Κόστος 38.000,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  38.000,00 100,00% 3.43 % 68,58% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

 
ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  L 4.3.1.β3 

 

Τίτλος Εκδηλώσεις  Προβολής 

Κωδικός 
L 4.3.1.β3 
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Περιγραφή Η δράση αφορά στην υλοποίηση δράσεων προβολής του τοπικού 
προγράµµατος στους άµεσα ενδιαφερόµενους καθώς και γενικότερα στους 
τοπικούς φορείς και τον ντόπιο πληθυσµό, ώστε να λειτουργήσουν ως 
πολλαπλασιαστές.  
Για την υλοποίηση της δράσης θα γίνουν ολοκληρωµένες και συνδυασµένες 
δραστηριότητες όπως διοργάνωση εκδηλώσεων, συµµετοχή σε διοργανώσεις 
(εκθέσεις κλπ). 

Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

Σκοπιµότητα Η επιτυχής υλοποίηση του προγράµµατος εξαρτάται εν µέρει από το βαθµό 
κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, µέσω της έγκυρης και 
αποτελεσµατικής πληροφόρησης των εν δυνάµει επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό 
απορρέει η σκοπιµότητα της παρούσας δράσης. 

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 Άµεσα αναµένεται να ωφεληθούν οι εν δυνάµει επενδυτές και η τοπική κοινωνία. 

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 4.3.1 β3 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
∆ηµ. 

∆απάνη 
4.3.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 
4.3.1 β 

Συνολικό Κόστος 8.410,56 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  8.410,56 100,00% 0,76 % 15,18 % 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ L 4.3.1.β4 

 

Τίτλος Ενέργειες επιµόρφωσης ατόµων µε ηγετικό ρόλο  

Κωδικός 
L 4.3.1.β4 

Περιγραφή Η δράση αφορά στην επιµόρφωση ατόµων της Ο.Τ.∆. που έχουν ηγετικό ρόλο 
στα αντίστοιχα τµήµατα της εταιρίας.  
Η Πιερική Αναπτυξιακή αναγνωρίζει ότι οι ενέργειες επιµόρφωσης, ανάπτυξης 
και  πιστοποίησης των ικανοτήτων και της επάρκειας στη διαχείριση των έργων 
που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Άξονα 4 του Π.Α.Α., είναι καθοριστικές για 
την ενίσχυση της προκειµένου να ανταποκριθεί στη διαχείριση των έργων 
αγροτικής ανάπτυξης µε όρους αποτελεσµατικούς και αποδοτικούς.  
Οι ενέργειες επιµόρφωσης θα κινηθούν σε δύο άξονες: 

1. Επιµόρφωση 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 

2. Επιµόρφωση στους απαιτούµενους τοµείς ειδικεύσεων, για την επιτυχή 
υλοποίηση του συνόλου του τοπικού προγράµµατος (π.χ. δηµόσια 
έργα, νοµικό πλαίσιο κλπ.).  

 
Κατά την εφαρµογή 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, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Σκοπιµότητα  
Στόχος της παρούσας ενέργειας είναι η επιµόρφωση των στελεχών της ΟΤ∆ 
προκειµένου να αναβαθµιστούν οι ικανότητές της και να επικαιροποιηθεί η 
επιστηµονική της γνώση. 
 

Αναµενόµενα 
αποτελέσµατα 

 
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.). 
 
Στον τοµέα της επιµόρφωσης στον τοµέα των δηµοσίων έργων και στους 
απαιτούµενους τοµείς ειδικεύσεων αναµένεται  η ολοκληρωµένη επιµόρφωση 
των ηγετικών στελεχών ώστε να υλοποιηθεί το σύνολο των δράσεων του 
τοπικού προγράµµατος ορθά και βάσει των κείµενων νοµοθεσιών και 
διατάξεων, αλλά και µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές 
ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.   

Ωφελούµενοι  
Άµεσα θα ωφεληθούν τα υπό επιµόρφωση ηγετικά στελέχη της εταιρίας. 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 πλήρως επιµορφωµένα στελέχη.  

Χρηµατοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηµατοδοτική 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία - Χρηµατοδοτική Βαρύτητα ∆ράσης 4.3.1 β4 
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βαρύτητα Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υποµέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
∆ηµ. 

∆απάνη 
4.3.1 

∆ηµ. 
∆απάνη 
4.3.1 β 

Συνολικό Κόστος 3.000,00 100,00%     

∆ηµόσια ∆απάνη  3.000,00 100,00% 0.27 % 5,41% 

Ίδια συµµετοχή 0,00 0,00%     

 
Η χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης στη συνολική δαπάνη του 
προγράµµατος προέκυψε µε βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 
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Πίνακας Μέτρου 4.1 
 

Εγκεκριµένο Τοπικό Πρόγραµµα   
Τοπικο Προγράµµα µετα την 1η 

Ανακατονοµη 
  

Τοπικο Προγράµµα µε τα την 4η 
Τροποποιηση  και µετα τη 2η 
τροποποιηση της ΚΥΑ 401 

    

Υποµέτρο ∆ράση Περιγραφή 
∆ηµόσια 
∆απάνη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
 ∆ηµόσιας ∆απάνης 

µετα την 1η 
Ανακατανοµη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
Προτεινοµενη 

∆ηµοσια ∆απανη 
∆είκτης Εκκροών   

% µεταβολής ∆ηµ. 
∆απάνης δράση 

% 
µεταβολής 
δείκτη 
εκροών 
δράσης 

L 123 L 123 α 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 500 000.00 2.00   974 560.00 6.00   1 233 038.00 10.00   26.52% 66.67% 

L311-1 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 200 000.00 1.00   150 000.00 1.00   0.00 0.00   -100.00% 

-
100.00% 

L311-2 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης 
και αναψυχής 50 000.00 1.00   40 000.00 1.00   0.00 0.00   -100.00% 

-
100.00% 

L311-5 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής 
τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 200 000.00 2.00   0.00 0.00   0.00 0.00       

L 311 L311-7 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την α΄ µεταποίηση 200 000.00 2.00   70 000.00 1.00   0.00 0.00   -100.00% 

-
100.00% 
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Εγκεκριµένο Τοπικό Πρόγραµµα   
Τοπικο Προγράµµα µετα την 1η 

Ανακατονοµη 
  

Τοπικο Προγράµµα µε τα την 4η 
Τροποποιηση  και µετα τη 2η 
τροποποιηση της ΚΥΑ 401 

    

Υποµέτρο ∆ράση Περιγραφή 
∆ηµόσια 
∆απάνη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
 ∆ηµόσιας ∆απάνης 

µετα την 1η 
Ανακατανοµη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
Προτεινοµενη 

∆ηµοσια ∆απανη 
∆είκτης Εκκροών   

% µεταβολής ∆ηµ. 
∆απάνης δράση 

% 
µεταβολής 
δείκτη 
εκροών 
δράσης 

L312-1 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 
µονάδων 510 000.00 4.00   627 365.00 6.00   608 548.50 7.00   -3.00% 16.67% 

L312-3 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την α΄ µεταποίηση 400 000.00 3.00   52 602.00 1.00   43 000.00 1.00   -18.25% 0.00% 

L312-4 

Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιοµάζας, 
γεωθερµίας) µε σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 50 000.00 1.00   0.00 0.00   0.00 0.00       

L312 L312-5 
∆ικτύωση οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων 40 000.00 1.00   20 000.00 1.00   0.00 0.00   -100.00% 

-
100.00% 

L313-4 

Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
των περιοχών 70 000.00 1.00   126 000.00 2.00   135 436.00 2.00   7.49% 0.00% L313 

L313-5 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 1 327 000.00 5.00   1 025 376.00 7.00   744 352.50 6.00   -27.41% -14.29% 
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Εγκεκριµένο Τοπικό Πρόγραµµα   
Τοπικο Προγράµµα µετα την 1η 

Ανακατονοµη 
  

Τοπικο Προγράµµα µε τα την 4η 
Τροποποιηση  και µετα τη 2η 
τροποποιηση της ΚΥΑ 401 

    

Υποµέτρο ∆ράση Περιγραφή 
∆ηµόσια 
∆απάνη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
 ∆ηµόσιας ∆απάνης 

µετα την 1η 
Ανακατανοµη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
Προτεινοµενη 

∆ηµοσια ∆απανη 
∆είκτης Εκκροών   

% µεταβολής ∆ηµ. 
∆απάνης δράση 

% 
µεταβολής 
δείκτη 
εκροών 
δράσης 

L313-6 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης 
και αναψυχής 150 000.00 2.00   188 512.00 4.00   252 009.37 5.00   33.68% 25.00% 

L313-9 

Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του 
υποµέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιοµάζας, 
γεωθερµίας) µε σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης 50 000.00 1.00   0.00 0.00   0.00 0.00       

L321-1 

Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας 
(µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, 
έργα διαχείρισης υδατικών 
πόρων, µικρά έργα πρόσβασης 
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις) 740 000.00 3.00   1 243 769.44 5.00   1 342 097.06 10.00   7.91% 100.00% 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 κ.λπ. 370 000.00 2.00   810 000.00 3.00   939 541.69 4.00   15.99% 33.33% 
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Εγκεκριµένο Τοπικό Πρόγραµµα   
Τοπικο Προγράµµα µετα την 1η 

Ανακατονοµη 
  

Τοπικο Προγράµµα µε τα την 4η 
Τροποποιηση  και µετα τη 2η 
τροποποιηση της ΚΥΑ 401 

    

Υποµέτρο ∆ράση Περιγραφή 
∆ηµόσια 
∆απάνη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
 ∆ηµόσιας ∆απάνης 

µετα την 1η 
Ανακατανοµη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
Προτεινοµενη 

∆ηµοσια ∆απανη 
∆είκτης Εκκροών   

% µεταβολής ∆ηµ. 
∆απάνης δράση 

% 
µεταβολής 
δείκτη 
εκροών 
δράσης 

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 60 000.00 3.00   166 635.00 10.00   145 306.32 9.00   -12.80% -10.00% 

L323-1 

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση περιοχών, όπως 
βελτίωση – σήµανση 
µονοπατιών, φυτοτεχνικές 
εργασίες, τεχνικά έργα µικρής 
κλίµακας για την προστασία του 
εδάφους, διαµόρφωση θέσεων 
θέας, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 50 000.00 1.00   45 510.00 1.00   37 000.00 1.00   -18.70% 0.00% 

L323-4 

Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα 
κτίρια για τη µετατροπή τους σε 
µουσεία - συλλογές - εκθετήρια 
που σχετίζονται µε τη 
λαογραφική - αγροτική - 
πολιτιστική κληρονοµιά 300 000.00 1.00   0.00 0.00   0.00 0.00       

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             60 000.00 5.00   100.00% 100.00% 
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Εγκεκριµένο Τοπικό Πρόγραµµα   
Τοπικο Προγράµµα µετα την 1η 

Ανακατονοµη 
  

Τοπικο Προγράµµα µε τα την 4η 
Τροποποιηση  και µετα τη 2η 
τροποποιηση της ΚΥΑ 401 

    

Υποµέτρο ∆ράση Περιγραφή 
∆ηµόσια 
∆απάνη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
 ∆ηµόσιας ∆απάνης 

µετα την 1η 
Ανακατανοµη  

∆είκτης 
Εκκροών 

  
Προτεινοµενη 

∆ηµοσια ∆απανη 
∆είκτης Εκκροών   

% µεταβολής ∆ηµ. 
∆απάνης δράση 

% 
µεταβολής 
δείκτη 
εκροών 
δράσης 

      
5 267 

000.00 36.00   5 540 329.44 49.00   5 540 329.44 55.00       
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Πίνακας Μέτρου 421 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  180 000.00 

      

Α. ΔΙΑΤΟΠΙΚΑ ΘΕΣΗ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΣΥΜΠ. ΠΙΕΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ 

ΠΚΜ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.-

Ο.Τ.Α. 
6 Υποβλήθηκε στη Δ.Α. 26 000.00 

ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ 19 Υποβλήθηκε στη Δ.Α. 15 000.00 

ΣΥΝΟΛΟ   41 000.00 

Β. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ           

European LEADER Renewable 

Energy Network 2-ELREN 2 
ΕΤΑΙΡΟΣ 

Leader Kop van Noord Holland 

en Texel- Κάτω Χώρες 

5 (1 Κάτω Χώρες+1 

Ελλάδα+2 Ιταλια+1 

Μάλτα) 

Μετατράπηκε σε 

προπαρασκευαστική φάση 
6 674.88 

Networking of Landmark 

Mediterranean Mountains 
ΕΤΑΙΡΟΣ 

GAL Terres Romanes en Pays 

Catalan - Γαλλία 

4 (2 Γαλλία+1 

Ελλάδα+1 

Βουλγαρία)  - 2 

Παρατηρητές (1 

Ιταλία+1 Ισπανία)  

Υλοποιήθηκε προπαρασκευαστική 

συνάντηση τον Οκτώβριο στη 

Γαλλία (Πυρηναία), με τη χρήση της 

σχετικής δυνατότητας των Γαλλικών 

Ο.Τ.Δ. Αποφασίστηκε να υλοποιηθεί 

σχέδιο με τη συμμετοχή 4 ΟΤΔ στην 

παρούσα προγραμματική περίοδο 

82 775.12 

Ταυτοποιήση, ανάδειξη και 

προώθηση τοπικών 

προϊόντων των 

συνεργαζομένων περιοχών 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΝΕΣΕΡ 
4 (3 Ελλάδα+1 

Βουλγαρία) 
Υποβλήθηκε στη Δ.Α. 49 550.00 

ΣΥΝΟΛΟ   139 000.00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   180 000.00 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ -  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ 

Κωδ. 

Υποµέτρου  
Τίτλος ∆ράσης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ι∆ΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.2.3. α 
Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών προϊόντων 

2 466 076.00 1 233 038.00 1 171 386.10 61 651.90 1 233 038.00 

Συνολο Υποµέτρου L 1.2.3 2 466 076.00 1 233 038.00 1 171 386.10 61 651.90 1 233 038.00 

L312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 
µονάδων 

1 217 097.00 608 548.50 578 121.08 30 427.43 608 548.50 

L312-3 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την α΄ µεταποίηση 

86 000.00 43 000.00 40 850.00 2 150.00 43 000.00 

Συνολο Υποµέτρου L 3.1.2 1 303 097.00 651 548.50 618 971.08 32 577.43 651 548.50 

L313-4 
Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
των περιοχών 

193 480.00 135 436.00 128 664.20 6 771.80 58 044.00 

L313-5 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

1 488 705.00 744 352.50 707 134.88 37 217.63 744 352.50 

L313-6 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 

504 018.74 252 009.37 239 408.90 12 600.47 252 009.37 

Συνολο Υποµέτρου L 3.1.3 2 186 203.74 1 131 797.87 1 075 207.98 56 589.89 1 054 405.87 

L321-1 

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

1 342 097.06 1 342 097.06 1 274 992.21 67 104.85 0,00 

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 κ.λ.π 

939 541.69 939 541.69 892 564.61 46 977.08 0,00 



 69 

Κωδ. 

Υποµέτρου  
Τίτλος ∆ράσης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ι∆ΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

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  

193 741.77 145 306.32 138 041.00 7 265.32 48 435.45 

Συνολο Υποµέτρου L 3.2.1 2 475 380.52 2 426 945.07 2 305 597.82 121 347.25 48 435.45 

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 

37 000.00 37 000.00 35 150.00 1 850.00 0.00 

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 

80 000.00 60 000.00 57 000.00 3 000.00 20 000.00 

Συνολο Υποµέτρου L 3.2.3 117 000.00 97 000.00 92 150.00 4 850.00 20 000.00 

Συνολο ΜΕΤΡΟΥ L4.1 8 547 757.26 5 540 329.44 5 263 312.97 277 016.47 3 007 427.82 

L4.2.1. α ∆ιατοπική συνεργασία 41 000.00 41 000.00 38 950.00 2 050.00 0,00 

L4.2.1. β ∆ιεθνική συνεργασία 139 000.00 139 000.00 132 050.00 6 950.00 0,00 

Συνολο ΜΕΤΡΟΥ L4.2.1 180 000.00 180 000.00 171 000.00 9 000.00 0,00 

L4.3.1. α ∆απάνες λειτουργίας ΟΤ∆ 1 052 580.00 1 052 580.00 999 951.00 52 629.00 0.00 

Συνολο Υποµέτρου L 4.3.1. α 1 052 580.00 1 052 580.00 999 951.00 52 629.00 0.00 

L4.3.1. β1 
Εκπόνηση Μελετών - 
Εµπειρογνωµοσυνών 

6 000.00 6 000.00 5 700.00 300.00 0,00 

L4.3.1. β2 Ενέργειες Πληροφόρησης 38 000.00 38 000.00 36 100.00 1 900.00 0,00 
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Κωδ. 

Υποµέτρου  
Τίτλος ∆ράσης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ι∆ΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L4.3.1. β3 Εκδηλώσεις Προβολής 8 410.56 8 410.56 7 990.03 420.53 0,00 

L4.3.1. β4 Επιµόρφωση 3 000.00 3 000.00 2 850.00 150.00 0,00 

Συνολο Υποµέτρου L 4.3.1. β 55 410.56 55 410.56 52 640.03 2 770.53 0.00 

Συνολο ΜΕΤΡΟΥ L4.3.1 1 107 990.56 1 107 990.56 1 052 591.03 55 399.53 0.00 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 

9 835 747.82 6 828 320.00 6 486 904.00 341 416.00 3 007 427.82 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ και ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

 

 

  
∆ηµόσια ∆απάνη 
Αναµορφωµένης 

Πρότασης 

% επι της 
συνολικής 
∆.∆. της 

Αναµορφωµ
ένης 

πρότασης 

    

∆ηµόσια ∆απάνη 
µετά την 1

η
 

Ανακατανοµή και 
την ενσωµάτωση 

της 4
ης

 
Τροποποίησης του 

Τ.Π. 

% επι της 
συνολικής ∆.∆. 
µετά την 1

η
 

Ανακατανοµή και 
την ενσωµάτωση 

της 4
ης

 
Τροποποίησης 

του Τ.Π. 
ΜΕΤΡΟ 

4.1 
5.267.000,00 81,03%   

ΜΕΤΡΟ 

4.1 
5.540.329,44 81,14% 

L 1.2.3 500.000,00 7,69%   L 1.2.3 1.233.038,00 18,06% 

L 3.1.1 650.000,00 10,00%   L 3.1.1 0,00 0,00% 

L 3.1.2 1.000.000,00 15,38%   L 3.1.2 651.548,50 9,54% 

L 3.1.3 1.597.000,00 24,57%   L 3.1.3 1.131.797,87 16,58% 

L 3.2.1 1.170.000,00 18,00%   L 3.2.1 2.426.945,07 35,54% 

L 3.2.3 350.000,00 5,38%   L 3.2.3 97.000,00 1,42% 

ΜΕΤΡΟ 

4.2.1 
180.000,00 2,77%   

ΜΕΤΡΟ 

4.2.1 
180.000,00 2,63% 

L 4.2.1. α 46.000,00 0,71%   L 4.2.1. α 41.000,00 0,60% 

L 4.2.1. β 134.000,00 2,06%   L 4.2.1. β 139.000,00 2,03% 

ΜΕΤΡΟ 

4.3.1 
1.053.000,00 16,20%   

ΜΕΤΡΟ 

4.3.1 
1.107.990,56 16,23% 

L 4.3.1. α 1.000.000,00 15,38%   L 4.3.1. α 1.052.580,00 15,42% 

L 4.3.1. β 53.000,00 0,82%   L 4.3.1. β 55.410,56 0,81% 

Συν. 6.500.000,00     Συν. 6.828.320,00   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 431
α
 

 

 

 

Σύνολο 
∆ηµόσιας 
∆απάνης 
Μέτρου 
431α 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.052.580,00 76.000,00 116.617,52 155.458,41 152.203,28 142.309,99 204.995,40 204.995,40 


