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ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ A.E. O.T.A.
Pieriki Anaptixiaki S.A. O.L.A.
H ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑ.Ε. Ο.Τ.Α. ιδρύθηκε τον
Αύγουστο του 1991. Μέτοχοι της Εταιρίας είναι η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Πιερίας, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Νομού Πιερίας, όλοι οι δήμοι του νομού (13 ΟΤΑ), 5 Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί, 9 Σύλλογοι και 9 Ιδιωτικοί/Κοινωνικοί Φορείς.
Στα δεκαεπτά χρόνια λειτουργίας της, η εταιρία διανύει
πετυχημένη, δημιουργική και αναπτυξιακή πορεία, με στόχο
την ισόρροπη ανάπτυξη του Νομού και την αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της Πιερίας. Παράλληλα με τον
συμβουλευτικό και τεχνικό χαρακτήρα της, η Πιερική
Αναπτυξιακή υλοποιεί καινοτόμες πρωτοβουλίες, συνεργαζόμενη με την Κεντρική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τους Παραγωγικούς Φορείς του Νομού.
Οι άξονες ανάπτυξης της εταιρίας είναι:
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών που
αναπτύσσουν τον πρωτογενή, δευτερογενή και
τριτογενή τομέα, όπως:
• Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης
• Η μεταφορά και εφαρμογή νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
• Η υλοποίηση έργων υποδομής
• Η αξιοποίηση της δυνατότητας συνεργασίας και δικτύωσης
σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο
Η στήριξη και προώθηση πρωτοβουλιών, όπως:
• Η προστασία του περιβάλλοντος
• Η αξιοποίηση ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
• Η ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας και κληρονομιάς
• Η προβολή των πλεονεκτημάτων και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του Νομού Πιερίας
Η κατάρτιση και επιμόρφωση του ενεργού ανθρώπινου
δυναμικού.
PIERIKI ANAPTΙXIAKI S.Α. Ο.L.Α. was set up in August
1991. Shareholders of the Company are the Prefectural Local
Government of Pieria, the Local Union of Municipalities and
Communes of the Prefecture of Pieria, all the Prefecture's
Municipalities (13 Local Municipality Organisations) 5
Agricultural Co-operatives, 9 Associations, and 9 Private/Social
Agencies.
During the 17 years in which it has been in operation, the
Company has followed a course of success, creativity, and
development, with a view to the balanced development of the
Prefecture and the utilisation of the human resources of
Pieria. As well as its consultative and technical character,
Pieriki Anaptixiaki carries out innovative initiatives, in collaboration with the Central Administration, Local Government
Organisations, and Productive Agencies in the Prefecture.
The Company's pivots of development are:
The planning and materialization of initiatives which
develop the primary, secondary, and tertiary sectors,
such as:
• Support for agricultural production and manufacture
• Transfer and application of new technology and know-how
• The realisation of infrastructure projects
• The exploitation of the potential for collaboration and
networking at local and transnational level
Support for and promotion of initiatives, such as:
• Protection of the environment
• Exploitation of renewable energy
• The highlighting of the cultural heritage profile
• The highlighting of the assets and particular characteristics
of the Prefecture of Pieria
The training and further education of active human
resources.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
LEADER+ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Local LEADER+ Programme
in the Prefecture of Pieria
H Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ ενισχύει από το 1991 μέχρι και
σήμερα την ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Πιερίας.
Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια συγκροτημένη παρέμβαση για την ανάπτυξη
της τοπικής οικονομίας, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
των κατοίκων του Νομού. Στο τοπικό πρόγραμμα μετά από διεργασίες
δημόσιας διαβούλευσης, αναδείχθηκε ως κεντρικό θέμα συσπείρωσης
«Η προώθηση του τοπικού προϊόντος ποιότητας και πολιτισμού».
Εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν συνολικά 63 υποέργα, συνολικού
προϋπολογισμού 9.719.487,49 €.
Τέθηκαν οι εξής γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι:
Aύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και των
τουριστικών υπηρεσιών, βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής,
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής ταυτότητας
και τέλος, η οργάνωση και δικτύωση της περιοχής παρέμβασης.
Η Kοινοτική Πρωτοβουλία LEADER + στο Νομό Πιερίας:
Εξοικείωσε την τοπική κοινωνία με τα ζητήματα του αναπτυξιακού
σχεδιασμού, κινητοποίησε τοπικές δυνάμεις, συγκράτησε νέους στην
ύπαιθρο, δημιούργησε κατάλληλες προϋποθέσεις για ισόρροπη ανάπτυξη
και εγκατέστησε πίστη στην τοπική κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο.
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+, υιοθέτησε συγκεκριμένες
προδιαγραφές με στόχο να προωθήσει:
Tη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο, την
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον επισκέπτη του Ν. Πιερίας,
την παραγωγή προϊόντων με πιστοποιημένες διαδικασίες διασφάλισης
ποιότητας (ISO και HACCP), την κατασκευή κτιρίων προσαρμοσμένων
στο φυσικό περιβάλλον, ακολουθώντας τα πρότυπα της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής, αλλά και τις επιταγές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, την
προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς και τη δικτύωση των δράσεων.
Τους στόχους του τοπικού προγράμματος υποστήριξαν δράσεις διατοπικής
και διακρατικής συνεργασίας.
Since 1991 up to the present, the Community LEADER+ Initiative has
been supporting the development of the mountainous and
disadvantaged regions of Pieria. The programme has been a balanced
intervention for the development of the local economy and an
improvement in the quality of life of the residents of the Prefecture.
Following public consultation procedures, 'the promotion of the local
quality product and culture' emerged as a central rallying theme in the
local programme. A total of 63 sub-projects, with a total budget
of 9,719,487.49 € were included and have been carried out.
The following general development objectives were set:
An increase in the added value of local products and of tourist
services, an improvement of the attractiveness of the region,
highlighting of the natural environment and of the cultural identity, and
the organisation and networking of the intervention area.
The LEADER+ Community Initiative in the Prefecture of Pieria:
Has familiarised the local community with development planning
issues, has mobilised local forces, has retained young people in the
countryside, has created suitable conditions for balanced development,
and has established faith in a better tomorrow in the local community.
The LEADER+ Community Initiative has adopted concrete
specifications with a view to promoting: the creation of sustainable
employment in the tourist branch, the provision of high-quality
services to the Prefecture of Pieria visitors, the manufacture of
products by certified quality control processes (ISO and HACCP),
the construction of buildings adapted to the natural environment,
following the models of traditional architecture and the mandates
of bioclimatic design, the protection and highlighting of the natural
environment and of the cultural heritage, and the networking
of actions.
The aims of the local programme have been supported
by local and transnational collaboration.
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ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Projects for the Support
of Local Entrepreneurship

ΠΑΝΘΕΟΝ / PANTHEON
Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
Tourist Furnished Guesthouses

Το πετρόχτιστο συγκρότημα ΠΑΝΘΕΟΝ διαθέτει 6 σουίτες.
Κάθε σουίτα έχει κρεβατοκάμαρα, μπάνιο, jacuzzi, κουζινάκι
με ψυγείο, σαλόνι, κεντρική θέρμανση, τζάκι, κλιματισμό,
internet και δορυφορική TV. Σε κάθε σουίτα μπορούν
να φιλοξενηθούν μέχρι τέσσερα άτομα. Η θέα από
τα παράθυρα και τις βεράντες των ξενώνων είναι προς
τον Όλυμπο και τον Θερμαϊκό Kόλπο.
The stone-built group of houses PANTHEON offers
6 suites. Each of them has bedroom, bathroom, Jacuzzi,
kitchenette with refrigerator, lounge, central heating,
fire-place, air conditioning, internet and satellite TV. Εach
suite can accommodate up to four people. The view from
the windows and the verandas of the guesthouses is
of Olympus and the Thermaic Gulf.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Αναστασία Κατσαλή
Anastasia Katsali
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

303.086,26 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

106.080,19 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

60.617,25 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

136.388,82 E

ΠΗΝΕΛΟΠΗ / PΕΝΕLOPE
Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
Tourist Furnished Guesthouses

Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ΠΗΝΕΛΟΠΗ
έχουν θέα στον Όλυμπο και στο Θερμαϊκό Κόλπο.
Διαθέτουν 4 αυτόνομα διαμερίσματα με μπάνιο,
κεντρική θέρμανση, τζάκι και TV.
The tourist furnished guesthouses PENELOPE
overlook Olympus Mountain and the Thermaic
Gulf. There are 4 independent flats, all of them
with modern comforts, such as bathroom,
central heating, fire-place and TV.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Δημήτριος Γκοδελιάς
Dimitrios Godelias
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

178.733,57 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

62.556,75 E

Παλαιός Παντελεήμονας
Paleos Panteleimonas
Τ.: +30 23520 22128

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

35.746,71 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

80.430,11 E
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Παλαιός Παντελεήμονας
Paleos Panteleimonas
Τ.: +30 23520 22717
e-mail: info@pantheon-pieria.gr
www.pantheon-pieria.gr

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΗ
KASTANIA GHI

Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
Tourist Furnished Guesthouses
Οι ξενώνες ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΗ βρίσκονται στην
είσοδο του χωριού του Παλαιού
Παντελεήμονα. Πρόκειται για 4 αυτόνομες
πετρόχτιστες κατοικίες. Όλες διαθέτουν
θέρμανση, τζάκι και ψυγείο.
KASTANIA GHI guesthouses are found in
the entry of the village of Paleos Panteleimonas.
It consists of four autonomous, stone-built
residences. All of them offer autonomous
heating, fire-place and refrigerator.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Κωνσταντίνος Καϊάφας
Konstantinos Kaiafas
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

211.507,21 E

Παλαιός Παντελεήμονας
Paleos Panteleimonas
Τ.: +30 23520 22332
e-mail: kkaifas@otenet.gr
www.platamonas.gr/kastani

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

74.027,52 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

42.301,45 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

95.178,24 E

ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ
TO PETRINO TIS GIAGIAS
Παραδοσιακή Ταβέρνα / Traditional Tavern

Το ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ είναι παραδοσιακή ταβέρνα που λειτουργεί
όλες τις εποχές του χρόνου. Το χειμώνα το φαγητό σερβίρεται σε
αίθουσα με κεντρική θέρμανση και τζάκι, ενώ το καλοκαίρι σε υπαίθριο
χώρο. Για την παρασκευή των προσφερόμενων χρησιμοποιούνται αγνά
υλικά και ντόπια κρέατα.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας HACCP. Προϋπολογισμός: 4.770,00 €

The traditional tavern ΤΟ PETRINO TIS GIAGIAS is opened all
year round. In the winter the food is served inside in a hall
with central heating and fire-place, while in the summer, it is
served outdoors. For the preparation of food, fresh products
and pure local meats are used.
The enterprise has been certified according to Quality
Management System HACCP. Budget: 4.770,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Ουρανία Αγοραστού
Ourania Agorastou
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

51.623,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

18.068,05 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

10.324,60 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Παλαιός Παντελεήμονας
Paleos Panteleimonas
Τ.: +30 23520 22001
e-mail: voulaago@yahoo.gr

23.230,35 E

ΛΟΓΩ... ΘΕΑΣ / LOGO... THEAS
Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη
Tourist Furnished Villa

Η τουριστική επιπλωμένη έπαυλη ΛΟΓΩ... ΘΕΑΣ είναι κατασκευασμένη από πέτρα
και ξύλο καστανιάς, χτισμένη σύμφωνα με τη Μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Διαθέτει
6 δωμάτια, από τα οποία τα 2 είναι σουίτες. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κεντρική
θέρμανση, τηλεόραση και μπάνιο.
The tourist furnished villa LOGO... THEAS is built from stone and chestnut wood,
according to the Macedonian style of architecture. It has six rooms, two of which
are suites. The comfortable rooms have
modern facilities which include central
heating, television, and bathroom.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Θεολόγος Χανιώτης
Theologos Chaniotis
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

137.967,41 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

48.288,59 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

27.593,48 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

62.085,34 E

Π. Παντελεήμονας / P. Panteleimonas
Τ.: +30 23520 22725
e-mail: info@logotheas.gr
www.logotheas.gr
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ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ
KATH’ ODON

Παραδοσιακή Ταβέρνα / Traditional Tavern
Η ταβέρνα ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ βρίσκεται στο κέντρο του
παραδοσιακού οικισμού του Παλαιού Παντελεήμονα.
Προσφέρει εληνικά φαγητά φτιαγμένα με τοπικά προϊόντα,
αλλά και γλυκά βασισμένα σε οικογενειακές συνταγές.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας HACCP. Προϋπολογισμός: 5.000,00 €

The tavern KATH’ ODON is found in the centre of the
traditional village of Paleos Panteleimonas. It offers greek
dishes made with local products and sweets according
to family recipes.
The enterprise has been certified according to Quality
Management System HACCP. Budget: 5.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Πολύκαρπος Σιδηρόπουλος
Polykarpos Sidiropoulos
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

73.156,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

25.604,60 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

14.631,20 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Παλαιός Παντελεήμονας
Paleos Panteleimonas
Τ.: +30 3520 22256

32.920,20 E

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΝΤΡΕΛΙΟ / KAFENEIO DRELIO
Παραδοσιακό Καφενείο
Traditional Café

Το ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΝΤΡΕΛΙΟ είναι παραδοσιακό πετρόχτιστο
καφενείο και βρίσκεται στη θέση Ντρέλιο του Νέου
Παντελεήμονα. Είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και λειτουργεί
από νωρίς το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ. Προσφέρει
καφέ, ροφήματα και παραδοσιακούς
μεζέδες.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
The KAFENEIO NTRELIO
is a traditional stone-built cafe’ and
is found in the place Drelio of Neos
Panteleimonas. It is opened all year
round from very early in the morning
up to ten in the evening. Apart from
coffee and beverages, it also offers
tasty traditional delicacies.

Νικόλαος Τζιώλης
Nikolaos Tziolis
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

126.415,66 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

44.245,48 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

25.283,13 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Νέος Παντελεήμονας
Neos Panteleimonas
Τ.: +30 23520 41999

56.887,05 E

CHALET CASTELLO

Παραδοσιακό Εστιατόριο / Traditional Restaurant
Το εστιατόριο CHALET CASTELLO βρίσκεται στην άκρη του
οικισμού του Νέου Παντελεήμονα και έχει θέα το κάστρο του
Πλαταμώνα και τις ακτές της Πιερίας. Προσφέρονται τυπικά
ελληνικά πιάτα σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική με μοντέρνα στοιχεία.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας HACCP. Προϋπολογισμός: 5.000,00 €

The restaurant CHALET CASTELLO is found at the end of the
settlement of Neos Panteleimonas and overlooks the castle
of Platamonas and the coast of Pieria. Typical Greek dishes
are served in an environment, which combines the traditional
architecture with modern elements.
The enterprise has been certified according to Quality
Management System HACCP. Budget: 5.000,00 €
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
A. Μακροβασίλη
A. Makrovasili
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

121.950,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

42.682,50 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

24.390,00 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

54.877,50 E

Νέος Παντελεήμονας
Neos Panteleimonas
Τ.: +30 23520 41822
F.: +30 23520 44730

ΚΥΒΕΛΗ / KYVELI

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Διονύσιος Αρωνιάδης
Dionysios Aroniadis

Ξενοδοχείο - Εστιατόριο
Hotel - Restaurant

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

395.198,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

Το 3 αστέρων ξενοδοχείο ΚΥΒΕΛΗ διαθέτει 10 δωμάτια
με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, όπως κλιματισμό, κεντρική
θέρμανση, τζάκι, δορυφορική TV και minibar. 4 από τα
δωμάτια είναι σουίτες και διαθέτουν επιπλέον σάουνα και
υδρομασάζ. Στην ταβέρνα/εστιατόριο του ξενοδοχείου
προσφέρονται παραδοσιακό πρωινό και σπιτικά φαγητά.
The three-star hotel KYVELI has ten rooms with all
modern comforts, such as air-conditioning, central
heating, fire-place, satellite TV and minibar. Four of the
rooms are suites and have, in addition, sauna and
hydro-massage. At the tavern/restaurant of the hotel
traditional breakfast is offered and homemade food
is served.

138.319,30 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

79.039,60 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

177.839,10 E

Παλαιοί Πόροι / Palei Pori
Τ. & F.: +30 23520 44820
e-mail: info@kiveliresort.com
www.kiveliresort.com

ΙΠΠΟΛΥΤΗ / IPPOLYTI
Ξενοδοχείο
Hotel

H ΙΠΠΟΛΥΤΗ είναι πετρόχτιστο ξενοδοχείο
3 αστέρων και διαθέτει 10 συνολικά δωμάτια.
Τα 7 είναι δίκλινα και τα 3 τρίκλινα. Όλα τα δωμάτια
διαθέτουν μπάνιο, κεντρική θέρμανση, τζάκι και TV.
Το πρωινό παρασκευάζεται με αγνά τοπικά
προϊόντα.
ΙPPOLYTI is a three-star stone-built hotel and has
ten rooms in total. Seven of them are double-bed
rooms and three of them are three-bed room.
All of them have a bathroom, central heating,
fire-place and TV. Breakfast is prepared with pure
local products.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Κωνσταντίνος Γουζέλης
Konstantinos Gouzelis
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

212.753,44 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

74.463,70 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

42.550,69 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Παλαιοί Πόροι
Palei Pori
Τ.: +30 23520 44304
F.: +30 23520 41790
e-mail: info@kgouzelis.gr
www.kgouzelis.gr

95.739,05 E

ΔΡΥΑΔΕΣ / DRYADES
Ξενοδοχείο
Hotel

Οι ΔΡΥΑΔΕΣ είναι ξενοδοχείο 3 αστέρων και διαθέτει
10 δωμάτια. Όλα τα δωμάτια έχουν μπάνιο, κεντρική
θέρμανση, τζάκι και TV. Προσφέρεται πλούσιο
παραδοσιακό πρωινό.
DRYADES is a three-star hotel and has
ten rooms. All of them have a
bathroom, central heating, fire-place
and TV. The breakfast served is
traditional and generous.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Μιχαήλ Στούμπος
Michael Stoumpos
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

274.373,07 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

96.030,57 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

54.874,61 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Παλαιοί Πόροι
Palei Pori
Τ.: +30 3520 33059

123.467,89 E
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΛΗ
EVAGELIA TSOLI
Εργαστήριο Παραδοσιακής Τέχνης
Traditional Art Workshop

Το εργαστήριο παραδοσιακής τέχνης της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΣΟΛΗ
λειτουργεί στον οικισμό των Παλαιών Πόρων, σε ένα
παραδοσιακό κτίριο, βασισμένο στην αρχιτεκτονική του παλιού
οικισμού. Στο χώρο αυτό κατασκευάζονται δημιουργίες που
είναι κεραμικά, παραδοσιακά ξύλινα όργανα και διακοσμητικά
κεριά.
The traditional art workshop of EVAGELIA TSOLI is functioning in the settlement of Palei Pori, in a traditional building,
based on the architecture of the old settlement. In this place
are made creations which are ceramic, wooden instruments
and decorative candles.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Ευαγγελία Τσολή
Evagelia Tsoli
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

120.137,07 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

42.047,97 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

24.027,42 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Παλαιοί Πόροι
Palei Pori
Τ.: +30 2410 255649

54.061,68 E

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΥΘΟΣ / MYTHOS HOTEL
Ξενοδοχείο - Εστιατόριο / Hotel - Restaurant

Το 3 αστέρων ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΥΘΟΣ είναι χτισμένο από πέτρα και ξύλο, ανάμεσα
σε οξιές, αγριοκαστανιές και έλατα. Διαθέτει 25 σύγχρονα εξοπλισμένα δωμάτια
με κλιματισμό, δορυφορική TV, ηχοσύστημα, ψυγείο, μπάνιο, υδρομασάζ και τζάκι.
Οι σουίτες έχουν επιπλέον jacuzzi, internet και άνετο καθιστικό. Το ξενοδοχείο διαθέτει
επίσης, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, πισίνα, εστιατόριο και συνεδριακό χώρο.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας HACCP.
Προϋπολογισμός: 4.910,00 €

The three-star MYTHOS HOTEL is built in stone and wood and stands
among beeches, wild chestnuts and fir trees. It has twenty-five
modern equipped rooms with air-conditioning, satellite TV, sound
system, refrigerator, bathroom, hydro-massage and fire-place. The
suites have in addition jacuzzi, internet and a spacious sitting-room.
The hotel also has a fully equipped gymnasium, swimming-pool,
restaurant and a conference room.
The enterprise has been certified according to Quality Management
System HACCP. Budget: 4.910,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Αστέριος Τουλιαρής
Asterios Touliaris
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

372.583,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

130.404,05 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

74.516,60 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Ελατοχώρι
Elatochori
Τ.: +30 23510 82930
+30 23510 82940
F.: +30 23510 82910
e-mail:
info@hotelmythos.gr
www.hotelmythos.gr

167.662,35 E

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΔΗΜΑΤΗΣ
DIMATIS RESTAURANT

Παραδοσιακό Εστιατόριο / Traditional Restaurant
Tο εστιατόριο ΔΗΜΑΤΗΣ λειτουργεί όλο το χρόνο. Διαθέτοντας μια
αίθουσα, με ξύλινη επένδυση και πετρόχτιστο τζάκι, αναλαμβάνει μικρές
ή/και μεγάλες εκδηλώσεις. Τα φαγητά που προσφέρονται είναι μαγειρεμένα
με τοπικά προϊόντα, ενώ τα κρέατα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από
το αγρόκτημα του ιδιοκτήτη.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
HACCP. Προϋπολογισμός: 4.700,00 €

DIMATIS restaurant is opened all year round. In a comfortable
and spacious lounge, with wooden facing and stone-built
fireplace undertakes small or even big events. The food that is
offered is cooked with pure local products and the meat used
comes from the farm of the owner.
The enterprise has been certified according to Quality
Management System HACCP. Budget: 4.700,00 €
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Αθανάσιος & Λάζαρος Δημάτης
Athanasios & Lazaros Dimatis
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

109.853,28 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

38.448,65 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

21.970,65 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

49.433,98 E

Άγιος Δημήτριος
Agios Dimitrios
Τ.: +30 23510 84202
e-mail: info@dimatis.gr
www.dimatis.gr

ΚΤΗΜΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
KTIMA BELLOU

Αγρόκτημα - Ξενοδοχείο - Εστιατόριο
Farm - Hotel - Restaurant
Oι 3 αστέρων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις στο ΚΤΗΜΑ ΜΠΕΛΛΟΥ εκτείνονται σε έκταση
42 στρεμ. Πρόκειται για 5 ανεξάρτητες αυτόνομες κατοικίες που
μπορούν να φιλοξενήσουν 4 άτομα η καθεμιά και 7 διαμερίσματα που μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 3 άτομα το καθένα.
Όλα τα διαμερίσματα είναι πλήρως επιπλωμένα και διαθέτουν
μπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, κεντρική θέρμανση, τζάκι, internet
και TV. Διατίθεται επίσης παραδοσιακό εστιατόριο και
συνεδριακό κέντρο πολλαπλών χρήσεων.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας ISO:22000. Προϋπολογισμός: 5.000,00 €
Επίσης, πιστοποιήθηκε για ανάπτυξη και έλεγχο βιολογικής
καλλιέργειας καρυδιών. Προϋπολογισμός: 1.050,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Κτήμα Μπέλλου Α.Ε.
Ktima Bellou S.A.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

The three-star furnished apartments hotel type KTIMA
BELLOU is extended in an area of 42 acres. There are five independent autonomous
guesthouses that can accommodate four people each and seven apartments that can
accommodate up to three people each. All the guesthouses are fully furnished and
have bathroom, cooker, living-room, central heating, fireplace, internet and TV. There
is also a traditional restaurant and a multiple-use congress hall.
The enterprise has been certified according to Quality Management System ISO:22000.
Budget: 5.000,00 €
Furthermore, it has been certified for development and control of organic walnuts
cultivation. Budget: 1.050,00 €

426.479,58 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

149.267,85 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

85.295,92 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

191.915,81 E

Άγιος Δημήτριος / Agios Dimitrios
Τ. & F.: +30 23510 27784
www.ktimabellou.gr

ΕΥΡΩΓΕΥΣΗ Α.Ε. / EUROGEFSI S.A.
Βιοτεχνική Μονάδα Μεταποίησης Πουλερικών
Processing Poultries Workshop Unit

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας ΕΥΡΩΓΕΥΣΗ βρίσκονται σε
ιδιόκτητη έκταση 4 στρεμ. Η εταιρία παρασκευάζει έτοιμα
κατεψυγμένα φαγητά. Οι χώροι προετοιμασίας, παρασκευής
και συσκευασίας είναι κλιματιζόμενοι εξασφαλίζοντας έτσι τη
μη διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας. Τα προϊόντα διατίθενται
σε μεγάλη ποικιλία, σε ατομικές και σε ομαδικές συσκευασίες.
Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται πουλερικά, κρέατα,
ζυμαρικά, ψάρια, θαλασσινά και σαλάτες.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας HACCP. Προϋπολογισμός: 7.000,00 €

The modern premises of EUROGEFSI are located in a privately owned area of
4 acres. The company produce ready frozen meals.
All areas of preparation, making and packing are air-conditioned, thus ensuring
an uninterrupted cooling chain. The products are disposed in a great variety, in
individual and in wholesale packing. Among others poultry, meat meals, pasta,
fish meals, seafood and salads are included.
The enterprise has been certified according to Quality Management System
HACCP. Budget: 7.000,00 €

HHH
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Σκοτίνα / Skotina
Τ.: +30 23520 91670
+30 23520 91668-9
F.: +30 23520 91667
e-mail: info@eurogefsi.gr
www.eurogefsi.gr
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Ευρωγεύση Α.Ε.
Eurogefsi S.A.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

430.297,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

150.603,95 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

64.544,55 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

215.148,50 E
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ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
THE PANTHEON
AT OLYMPUS

Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες
Tourist Furnished Guesthouses
Το ΠΑΝΘΕΟΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ αποτελείται από
2 διώροφες, πλήρως εξοπλισμένες, πέτρινες
κατοικίες. Ορισμένα από τα δωμάτια διαθέτουν
δικό τους τζάκι.
The PANTHEON AT OLYMPUS consists of two
two-storey, fully equipped residences. Some of
the rooms have their own fire-place

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Νίκος Καραγιαννίδης
Nikos Karayiannidis
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

205.277,57 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

71.847,15 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

41.055,51 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Άνω Σκοτίνα
Ano Skotina
Τ.: +30 23510 78270
e-mail: Kangur@hotmail.com
www.olymp-pantheon.gr

92.374,91 E

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΡΙΜΟΥΡΑΣ
DIMITRIOS GRIMOURAS
Επεξεργασία & Τυποποίηση Κάστανου
Chestnuts Process & Standardization

Oι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΡΙΜΟΥΡΑ
βρίσκονται στη Σκοτίνα. Η εταιρία επεξεργάζεται και
τυποποιεί κάστανο ελληνικής παραγωγής.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας ISO:22000.
Προϋπολογισμός: 5.800,00 €

The modern premises of DIMITRIOS GRIMOURAS are
found in Skotina. The company process and standardize
chestnuts of greek production.
The enterprise has been certified according to Quality
Management System ISO:22000. Budget: 5.800,00 €

KOUKOS INN

Αγρόκτημα - Ξενοδοχείο - Εστιατόριο / Farm - Hotel - Restaurant
Το 3 αστέρων ξενοδοχειακό συγκρότημα KOUKOS INN βρίσκεται σε ιδιόκτητη
έκταση. Αποτελείται από 5 αυτόνομες κατοικίες που διαθέτουν κεντρική
θέρμανση, κλιματισμό, σαλόνι με τζάκι και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.
Το εστιατόριο σερβίρει πιάτα που είναι μαγειρεμένα με αγνά τοπικά προϊόντα
του αγροκτήματος.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
ISO:22000. Προϋπολογισμός: 4.550,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Δημήτριος Γκριμούρας
Dimitrios Grimouras
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

428.792,77 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

150.077,47 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

64.318,91 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

214.396,39 E

Σκοτίνα / Skotina
Τ.: +30 23520 91241

Κούκος Κορινού
Koukos Korinou
Τ. & F.: +30 23510 83200
e-mail: info@koukosinn.gr
www.koukosinn.gr
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Βιοδομή Α.Ε.
Biodomi S.A.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

399.484,85 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

139.819,70 E

The three-star hotel group KOUKOS INN is in a privately-owned area.
It is constituted by five autonomous residences that each
one has central heating, air-conditioning, lounge with
fire-place and a fully equipped kitchen. In the restaurant
all dishes are cooked with pure fresh local products from
the farm.
The enterprise has been certified according to Quality
Management System ISO:22000. Budget: 4.550,00 €
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

79.896,97 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

179.768,18 E

Ο ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ
O LOFOS TIS SEVASTIS
Δημοτικό Κέντρο Εστίασης & Αναψυχής
Municipal Catering & Recreation Centre

Ο ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ είναι Δημοτικό Κέντρο Αναψυχής που
προορίζεται όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά και για τους
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
επισκέπτες του χωριού Σεβαστή Πιερίας.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας ISO:22000.
Προϋπολογισμός: 4.000,00 €

Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης Κορινού
Korinos Local
Development Enterprise
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

65.914,22 E

O LOFOS TIS SEVASTIS is a Municipal Centre of
Recreation, not only for the residents of the area, but
also for the visitors of the village of Sevasti Pierias.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

The enterprise has been certified according to Quality
Management System ISO:22000. Budget: 4.000,00 €

13.182,84 E

23.069,98 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Σεβαστή
Sevasti
Τ.: +30 23513 50923
e-mail:
theiakorinou@yahoo.gr

29.661,40 E

VILLA SEVASTI
Ξενοδοχείο / Hotel

Η VILLA SEVASTI είναι ξενοδοχείο 3 αστέρων. Το νεοκλασικό
κτίριο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, σε ένα κτήμα με ελιές
και συκιές. Διαθέτει 10 δωμάτια, από τα οποία τα 2 είναι σουίτες.
Όλα έχουν μπάνιο, κλιματισμό, δορυφορική TV, ηχοσύστημα και
τηλέφωνο. Πληρούν επίσης τις απαραίτητες προδιαγραφές για
να εξυπηρετούνται άτομα με ειδικές δεξιότητες. Το ξενοδοχείο
διαθέτει επίσης εστιατόριο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Φώτης & Σοφία Χαλκίδη O.E.
Fotis & Sofia Chalkidi O.P.

The VILLA SEVASTI is a three-star hotel. The neoclassic
building is situated, at the top of a hill, in a verdant estate
planted with olive and fig trees. It has ten rooms in all and two
of them are suites. All rooms have bathroom, air-conditioning,
satellite TV, sound system and telephone. Each room fulfils the
specifications required to serve comfortably people with special
needs. The hotel has a restaurant as well.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

379.830,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

132.940,50 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

75.966,00 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

Σεβαστή
Sevasti
Τ.: +30 23510 72262
e-mail:
info@vilasevasti.com
www.villasevasti.com

170.923,50 E

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
GRIGORIS VRAKOPOULOS

Καστανιά Κολινδρού , Kastania Kolindrou
Τ.: +30 23530 31717

Εργαστήριο Παραδοσιακής Χειροτεχνίας
Workshop of Traditional Handcrafts

Σε ένα σύγχρονο εργαστήριο ο καλλιτέχνης κατασκευάζει χειροποίητα
αντικείμενα παραδοσιακής ελληνικής τέχνης. Οι επισκέπτες έχουν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν την κατασκευή μικρογλυπτών από ξύλο
και παραδοσιακή ζωγραφική εικόνων, αλλά και να
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Γρηγόρης Βρακόπουλος
προμηθευτούν καλλιτεχνικά χειροποίητα αντικείμενα
Grigoris Vrakopoulos
κατευθείαν από την πηγή τους.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

In a modern workshop the artist manufactures
hand-made microsculpture objects of traditional Greek
art. The visitors have the chance to watch the manufacture of wooden objects and traditional icons
painting. Τhey also have the opportunity to buy
hand-made artistic objects straight by their source.

62.945,74 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

22.031,00 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

12.589,15 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

28.325,59 E
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K. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ / K. THEOCHAROPOULOS
Μονάδα Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
Cheese Making Unit Production

Η σύγχρονη Μονάδα Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
K. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, βρίσκεται στην Καστανιά Κολινδρού. Ο άρτιος
τεχνολογικός εξοπλισμός παρέχει στην εταιρία τη δυνατότητα παραγωγής
προϊόντων, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρώτη ύλη είναι ελληνικό φρέσκο αιγοπρόβειο γάλα που συλλέγεται
καθημερινά από επιλεγμένες φάρμες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Κωνσταντίνος Θεοχαρόπουλος
Konstantinos Theocharopoulos
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

426.281,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

149.198,35 E

Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης
Ποιότητας HACCP. Προϋπολογισμός: 7.000,00 €

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

63.942,15 E

The modern Unit K. THEOCHAROPOULOS, Production of Cheese-supplying Products, is located
in Kastania Kolindrou. The even technological equipment provides the company the possibility
to produce cheese according to the European Union regulations. Raw material is greek fresh
sheep and goats milk that is collected daily from selected farms.
The enterprise has been certified according to Quality Management System HACCP.
Budget: 7.000,00 €

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

213.140,50 E

Καστανιά Κολινδρού
Kastania Kolindrou
Τ.: +30 23530 31741

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ Ο.Ε.
GEORGIOS & MARIA BARDAKI O.P.
Βιοτεχνία Ξηρών Καρπών & Παραδοσιακών Γλυκών
Dried Fruits & Traditional Confectionery Unit

Oι εγκαταστάσεις της εταιρίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ O.E.
βρίσκονται στη Νέα Τραπεζούντα. Τα τυποποιημένα παραδοσιακά γλυκά
και οι ξηροί καρποί παρασκευάζονται σε ένα σύγχρονο εργαστήριο που τηρεί
όλες τις προδιαγραφές υγιεινής. Τα φρούτα και οι καρποί πριν τυποποιηθούν
συλλέγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα αυστηρότερα κριτήρια.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
HACCP. Προϋπολογισμός: 4.500,00 €

The premises of GEORGIOS & MARIA BARDAKI O.P. are located in Nea
Trapezounta. The standard traditional sweets and the vacuum-packed dry
fruits are prepared in a modern laboratory that observes all hygiene specifications.
The fruits and the nuts before the procession and the standardization are
collected and controlled according to the most strict criteria.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Γεώργιος & Μαρία Μπαρδάκη O.E.
Georgios & Maria Bardaki O.P.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

397.013,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

138.954,55 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

59.551,95 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

198.506,50 E

The enterprise has been certified according to Quality Management System HACCP. Budget: 4.500,00 €

Νέα Τραπεζούντα
Nea Trapezounta
T.: +30 23510 31155
+30 23510 27959

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
TRADITIONAL GREEK FOOD S.A.
Παραδοσιακά Αρτοσκευάσματα / Traditional Bakery Products
H μονάδα παραγωγής, συσκευασίας και προώθησης παραδοσιακών
αρτοσκευασμάτων ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βρίσκεται στη Νέα
Τραπεζούντα. H εταιρία παράγει χειροποίητες πίτες και κουλουράκια.
Η επιχείρηση πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
ISO:22000. Προϋπολογισμός: 7.000,00 €

The production, packaging and promotion unit
of traditional pastries TRADITIONAL GREEK FOOD
is located in ΝeaTrapezounta. The company
produce handmade pies and cookies.
The enterprise has been certified according
to Quality Management System ISO:22000.
Budget: 7.000,00 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Παραδοσιακά Ελληνικά
Τρόφιμα Α.Ε.
Traditional Greek Food S.A.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

429.665,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

150.382,75 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

85.933,00 E
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

193.349,25 E

Νέα Τραπεζούντα / Nea Trapezounta
Τ.: +30 23510 7883
e-mail: komninosfood@hotmail.com

ΕΡΓO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Project for the Support
of Cross-Sectional Collaborations & Networks
Η THRONOS AT OLYMPUS είναι ελληνική, αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία. Ιδρύθηκε το 2004 στην Κατερίνη Νομού Πιερίας με αντικείμενο
δραστηριότητας την προώθηση της ποιότητας και τη δικτύωση των
δράσεων του αγροτικού τουρισμού στην ορεινή Πιερία.
Μέσω της εταιρίας τα μέλη ενημερώνονται και αποκτούν σύγχρονη
τεχνογνωσία. Εξυπηρετούνται κοινοί στόχοι και συμφέροντα,
επιτυγχάνονται αποτελέσματα και προβολή που δεν θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν αν οι επιχειρηματίες/μέλη λειτουργούσαν ανεξάρτητα
και αυτόνομα. Το αποτέλεσμα είναι η διατήρηση και ανάπτυξη βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της συνδυασμένης ανάδειξης και
αξιοποίησης: της παράδοσης, της γνησιότητας και της ποιότητας της
τοπικής παραγωγής και φιλοξενίας, του αγροτικού τοπίου, των ιστορικών
τόπων, της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και του φυσικού περιβάλλοντος του
Ολύμπου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
"THRONOS"
Αστική μη κερδοσκοπική
THRONOS
Civil Non-Profit Company
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

69.655,68 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

39.181,32 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

13.060,44 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

17.413,92 E

The THRONOS AT OLYMPUS is a greek, civil non-profit company.
It was established in 2004 in Katerini, in the Pieria Prefecture. Its frame
of activities includes the promotion of quality and the network of rural
tourism in the mountainous part of Pieria.
Through the company, its members are kept up to date and acquire
contemporary know-how. Common goals and interests are served,
results are achieved and promoted in a way that would not be possible
if the entrepreneurs/members operated independently and
autonomously. As a result, sustainable economic activities are
maintained and developed through the joint promotion and utilisation of:
tradition, the authenticity and quality of local production and hospitality,
the rural landscape, historical sites, cultural uniqueness and the natural
environment of Olympus.
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ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Public Interest Projects

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Equipment Supply to the Rescue Team
of the Greek Mountaineering Club of Litochoro
Aπό την ίδρυσή του μέχρι σήμερα o Ελληνικός
Ορειβατικός Σύλλογος Λιτοχώρου έχει κάνει πολλές
παρεμβάσεις για την προστασία του Ολύμπου, την
υποβοήθηση του δικτύου εξυπηρέτησης των ορειβατών,
τη λειτουργία των καταφυγίων, καθώς και άλλες δράσεις
που αποσκοπούν στην προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Έχει γίνει όμως
πανελλήνια γνωστός, από την συγκροτημένη Ομάδα
Διασώσεως που διαθέτει και η οποία σπεύδει, όταν
χρειάζεται, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες.
From the time of its foundation up to the present, the
Greek Mountaineering Club of Litochoro has made
many interventions for the protection of Olympus, for
the assistance of the network serving mountaineers,
the operation of the refuges, and other activities which
have as their aim the protection, highlighting, and
utilisation of the natural environment. However, it has
become known throughout Greece for its
well-organised Rescue Team which is swift to supply its
specialist services when needed.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος
Λιτοχώρου / Greek Mountaineering
Club of Litochoro
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

30.000,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

22.500,00 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

7.500,00 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

ΛΙΤΟΧΩΡΟ / LITOCHORO

0,00 E

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Surrounding Area Landscaping
and Supplementary Equipment Supply
for the Environmental Education
Centre’s Operation
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον
Π. Παντελεήμονα προμηθεύτηκε συμπληρωματικό
εξοπλισμό για την παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης
στους μαθητές του. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν εργασίες στον
περιβάλλοντα χώρο, όπως διαμορφώσεις για την κατασκευή
βοτανικού κήπου (ανάδειξη χλωρίδας), περίφραξη για την
προστασία των μαθητών και του βοτανικού κήπου και
διάφορες άλλες κατασκευές πάντα σε αρμονία με το
περιβάλλον και τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού.
The Environmental Education Centre at Paleos
Panteleimonas has been supplied with supplementary
equipment for the provision of comprehensive education
to its students. Furthermore, works have been carried out
in the surrounding area, such as configurations for the
construction of a botanical garden (display of flora), fencing
for the protection of the students and of the botanical
garden, and various other
constructions, all in harmony
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Δήμος Ανατολικού Ολύμπου
with the environment and the
Municipality of East Olympus
traditional character of the
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET
settlement.
242.846,09 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

Π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
P. PANTELEIMONAS

182.134,57 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

66.741,62 E
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

0,00 E

ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:
ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Highlighting - Remediation of Route:
Entrance to the Village of P. Panteleimonas Centre for Environmental Education
H διαδρομή αυτή αποτελεί την πρώτη γνωριμία των
επισκεπτών με τον παραδοσιακό οικισμό. Eίναι ιδιαίτερα
καλαίσθητη και αναδεικνύει τον χώρο. Πρόκειται για
τη διαδρομή η οποία ξεκινά από τη δυτική είσοδο του
οικισμού, διασχίζει τον οικισμό διερχόμενη από την
κεντρική πλατεία και καταλήγει στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
It is by this route that visitors make their first acquaintance with this traditional settlement. Ιt is particularly
pleasing aesthetically and brings out the attractions of
the area. This is the route which starts out from the
western entrance to the village, crosses it by way of
the central square, and leads
to the Environmental
Education Centre.

ΜΕΤΟΧΙ ΒΟΥΛΤΣΙΣΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Voultsista Metochi of the Holy Monastery
of St Gregory. Restoration of the Ground Floor
and Operation as a Cultural Centre
for Greek Orthodox Tradition and Culture
Mε την αναστήλωση του μνημείου επιδιώχθηκε η διατήρηση
του αρχικού χαρακτήρα του κτιρίου και της αυθεντικότητάς του.
Επίσης, η ανάδειξη της ιστορικής και αισθητικής του αξίας
έχοντας ως τελικό σκοπό τη δυνατότητα υποδοχής σε αίθουσες
του ισογείου χώρου εκθέσεων αντικειμένων, σχετιζόμενων
με παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες της περιοχής.
The aim pursued by the restoration of the monument was the
preservation of the original character of the building and of its
authenticity. Also, and the highlighting of its historical and aesthetic
value, the ultimate objective being its
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
capacity to host, in rooms on the
Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου
Holy Monastery of St Gregory
ground floor, exhi- bitions of objects
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET
relating to traditional agricultural
488.131,29 E
activities of the region.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Δήμος Ανατολικού Ολύμπου
Municipality of East Olympus

366.098,47 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

122.032,82 E

109,098,60 E

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

0,00 E

81.823,95 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

ΛΙΒΑΔΙ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
LIVADI KOLINDROU

27.274,65 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

0,00 E

Π. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
P. PANTELEIMONAS

ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΚΟΥΚΟΥ
Modelling - Remediation of the Centre
of the Village of Koukos
Στόχος του παρόντος υποέργου ήταν η ανάδειξη του
φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση
των κοινωνικών λειτουργιών του οικισμού του
Κούκου.
The aim of this sub-project
was to highlight the natural
and urban environment and
to support the social
functions of the Koukos
village.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Δήμος Κορινού
Municipality of Korinos
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

135.158,62 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

101.368,97 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

33.789,66 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ»
ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Support for Cultural Events Held by
«Alexandros Ypsilantis» Association
of Nea Trapezounta, Pieria
Oι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου «Αλέξανδρος Υψηλάντης»
έχουν σαν στόχο την ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση
με τη δυναμική προώθηση και προβολή της πολιτιστικής δράσης.
Ο Σύλλογος έχει καταφέρει να αναδείξει και να διατηρήσει
την τοπική πολιτιστική παράδοση στις νεώτερες γενιές.
The “Alexandros Ypsilantis“
Association cultural events have
as their aim substantive cultural
decentralisation by the dynamic
promotion and projection of
cultural activity. The Association
has succeeded in bringing out
and preserving the local cultural
tradition among the younger
generations.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος
«Αλέξανδρος Υψηλάντης»
Cultural Pontian Association
“Alexandros Ypsilantis”
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

16.220,28 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

9.123,91 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

3.041,30 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

4.055,07 E

0,00 E

ΚΟΥΚΟΣ / KOUKOS

ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ
NEA TRAPEZOUNTA
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ΔΙΑΤΟΠΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Local Collaborations

ΔΙΑΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Wine Roads of Northern Greece

ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ –
AGROTOUR
Shared Web-Site for Quality Tourism
in the Agricultural Areas - Agrotour

Το έργο αφορά στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος, «των
Διαδρομών του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος».
Πρόκειται για τη δημιουργία και την επέκταση
υφιστάμενων διαδρομών του κρασιού που θα συνδέει
το βασικό κορμό των επισκέψιμων οινοποιείων με τα
σημεία εξυπηρέτησης και αναψυχής των τουριστών.
This project concerns the creation and development
of an integrated agrotourism product: 'the Wine
Roads of Northern Greece'. What is involved is the
setting up of new, and the extension of existing wine
routes to link the basic core of wineries open
to visitors with the points providing services and
recreation to tourists.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτυακού
τόπου, μέσω του οποίου θα προβάλλεται συντονισμένα
και συστηματικά ο ποιοτικός τουρισμός στις αγροτικές
περιοχές.
This project has as its aim the creation of a web-site,
through it in a co-ordinated and systematic manner of
quality tourism in the agricultural areas.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Pieriki Anaptixiaki S.A. O.L.A.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

23.735,24 E

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Pieriki Anaptixiaki S.A. O.L.A.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

78.800,00 E

PARKS PROTECTION

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Pieriki Anaptixiaki S.A. O.L.A.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

51.300,00 E
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Το έργο PARKS PROTECTION στόχευε στην
ανάπτυξη ήπιων οικονομικών δραστηριοτήτων,
οι οποίες βασίζονται σε ενέργειες περιβαλλοντικής
ενημέρωσης, προβολή δράσεων προστασίας
και διαχείρισης περιβάλλοντος, καθώς και της
ανθρωπογεωγραφίας και του πολιτισμού των περιοχών
συνεργασίας του έργου (γαστρονομία, φυσικό
περιβάλλον, ιστορία).
The aim of the PARKS PROTECTION project is the
development of mild economic activities which are
based on briefing on the environment, and the
promotion of actions for the protection and management of the environment, and of the human geography and culture of the areas of collaboration of the
project (gastronomy, natural environment, history).

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Transnational Collaborations

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Redefinition and Support
for the Mediterranean
Agricultural Countryside

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ:
ΜΟΧΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
QUALITY MAKES US BIG
The Local Product:
Local Development Linchpin Quality Makes Us Big

O κεντρικός στόχος της συνεργασίας ήταν να
αυξήσει την αξία και να προωθήσει τα ιστορικά,
πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία των
εμπλεκομένων περιοχών, τα τυπικά και
παραδοσιακά προϊόντα που χαρακτηρίζουν
την αγροτική μεσογειακή περιοχή, λαμβάνοντας
υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε εταίρου.

H διακρατική συνεργασία στηρίχτηκε στην προώθηση της
ποιότητας ως βασικού στοιχείου των τοπικών προγραμμάτων
των εμπλεκομένων περιοχών, στην ανταλλαγή εμπειριών,
τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών στο πλαίσιο δράσης
για την ανάδειξη και την προώθηση των επιχειρήσεων,
των τοπικών προϊόντων και του φυσικού-πολιτιστικού
περιβάλλοντος των εμπλεκομένων περιοχών.

The central aim of this collaboration was to
increase the value and promote the historical,
cultural, and environmental features of the
regions involved, and the typical and traditional
products which characterise the Mediterranean
agricultural region, taking into account the local
characteristics of each partner.

Transnational collaboration has been based on the promotion of quality as a basic factor in the local programmes of
the involved areas, on the exchange of experiences,
know-how, and correct practices within the action framework for the highlighting and
promotion of the enterprises,
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
the local products, and the
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
natural and cultural environment
Pieriki Anaptixiaki S.A. O.L.A.
of the involved areas.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Pieriki Anaptixiaki S.A. O.L.A.

119.418,03 E

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

61.394,50 E
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ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Projects for the Promotion
of the Intervention Area

HHH
H
H
H
H
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Pieriki Anaptixiaki S.A. O.L.A.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

49.647,25 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

37.235,44 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

12.411,81 E

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Briefing - Sensitisation Activities
Το έργο αφορά στη δημοσιοποίηση του προγράμματος
καθ’ όλη τη διάρκειά του, με στόχο την ενεργοποίηση
του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή
εφαρμογής, αλλά και την καταγραφή και προβολή των
έργων που υλοποιήθηκαν στο Νομό Πιερίας στο πλαίσιο
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ .

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

0,00 E

This project involves publicity given to the programme
throughout its duration, with a view to activating
investment interest in the region of implementation,
and the recording and promotion of the projects
carried out in the prefecture of Pieria within the
framework of the LEADER+ Community Initiative.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ LEADER+ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Projection of LEADER+ Areas in the Prefecture of Pieria
Σκοπός του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
ενεργειών τουριστικής προβολής για την περιοχή
εφαρμογής του προγράμματος LEADER+ Ν. Πιερίας,
με στόχο τη δημιουργία διακριτής εικόνας της περιοχής
παρέμβασης ως τουριστικό προορισμό, η οποία την
καθιστά ελκυστική και ανταγωνιστική στη στοχευόμενη
αγορά του εναλλακτικού τουρισμού.

The objective of the project was the planning and
realisation of actions for the promotion of tourism of
the application area of the LEADER+ programme in
the Prefecture of Pieria, with a view to creating a
distinct image of the intervention area as a tourist
destination which renders it attractive and competitive
on the alternative tourism target market.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ / BENEFICIARY
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Πιερίας / Prefecture of Pieria
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / BUDGET

126.025,00 E
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
COMMUNITY PARTICIPATION

66.163,13 E
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
NATIONAL PARTICIPATION

22.054,37 E
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /
PRIVATE PARTICIPATION

37.807,50 E
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Technical Support Programme Operation

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ /

Staffing

Για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER+
στο Νομό Πιερίας, εργάστηκε ο υπηρεσιακός πυρήνας της
Πιερικής Αναπτυξιακής A.E. O.T.A., ο οποίος διέθετε
εμπειρία, ικανότητα και σταθερότητα, ώστε να ανταπεξέλθει
στις απαιτήσεις διαχείρισης και παρακολούθησης του
προγράμματος, καθώς και για την εύρυθμη υλοποίησή του.
Σκοπός της δράσης αποτέλεσε η στελέχωση και η στήριξη
λειτουργίας της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. που
ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, ανέλαβε την υλοποίηση του
προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος LEADER+ στην
περιοχή ευθύνης της, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική
αναπτυξιακή διαδικασία. Η επιτυχής εφαρμογή του Τοπικού
Προγράμματος LEADER+ εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό
από την προετοιμασία και την επάρκεια των εμπλεκόμενων
στην υλοποίηση του προγράμματος ανθρώπινων πόρων.

For the implementation of the Local Programme
LEADER+ in the Prefecture of Pieria have worked the
core of those serving at Pieriki Anaptixiaki S.A. O.L.A.
These possess experience, ability, and stability,
making them capable of responding to the
management demands, to the programme
monitoring and its smooth implementation.
The aim of this action was the staffing and support
of the operation of Pieriki Anaptixiaki S.A. O.L.A.,
which as a Local Action Team, undertook the
realisation of the proposed LEADER+ Local
Programme in the area of its responsibility, thus
contributed to the local development process. The
successful implementation of the LEADER+ Local
Programme has depended, to a large degree, on the
preparation and adequacy of the human resources
involved in the programme's realisation.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ / KATERINI

Eυχαριστούμε θερμά τα στελέχη
της Υπηρεσίας Διαχείρισης LEADER+
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
για την ενεργή υποστήριξή τους
σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος
Heartfelt thanks to the executives
of LEADER+ Management Authority
of the Ministry of Rural Development & Food
for their active support during
the implementation of the Local Programme.
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COMMUNITY
INITIATIVE
LEADER+

LOCAL PROGRAMME
IN THE PREFECTURE OF PIERIA

16ης Οκτωβρίου 17B, 601 00 KATEPINH
16th Oktobriou 17B, GR-601 00 KATERINI
T.: +30 23510 27541, 23510 45255, F.: +30 23510 25187
e-mail: pieriki@otenet.gr www.pieriki-anaptixiaki.gr
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KOINOΔπ∫∏
¶PøTOBOY§IA
LEADER+

TO¶IKO ¶PO°PAMMA NOMOY ¶IEPIA™

21

