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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Επωνυμία: Πιερική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

 

Έδρα: 16ης 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 Δ.Δ. Νομού Πιερίας συνολικής έκτασης 
786,10 Km2  

 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία:  

 Συν. Κόστος : 10.227.000,00 € 

 Δημ. Δαπάνη : 6.500.000,00 € 

 Κοιν. συμμετοχή: 5.200.000,00 € 

 Εθν. συμμετοχή: 1.300.000,00 € 

 Ίδια συμμετοχή :3.727.000,00 € 

 

 

 

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 Δ.Δ. (Δημοτικά Διαμερίσματα) τα οποία ανήκουν σε 9 Δήμους. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΝΟΜΟΣ/ 
ΔΗΜΟΣ/ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ ΤΟΠΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(km2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 

2001 – 
πραγματικός 
πληθυσμός) 

ΧΑΡΑΚΤΗ
ΡΙΣΜΟΣ 

Ενταγμένα Δ.Δ. 
στον Άξονα 4 Ε.Π. 

Αλιείας 

Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς (*) 66,4 4.225 Μειονεκτική  
Δ.Δ. Παντελεήμονος (*) 16,5 1.187 Ορεινή  
Δ.Δ. Πόρων (*) 26,9 741 Μειονεκτική  
Δ.Δ. Σκοτίνης (*) 34,7 1.024 Μειονεκτική  

Δήμος 
Ανατολικού 
Ολύμπου 

Δ.Δ. Πλαταμώνος (*) 8,5 2.197 Πεδινή  
Δ.Δ. Αιγινίου (*) 62,2 4.548 Πεδινή  Δήμος 

Αιγινίου Δ.Δ. Καταχά 13,3 716 Πεδινή  
Δ.Δ. Άνω Αγίου Ιωάννου 8,3 504 Πεδινή  
Δ.Δ. Γανοχώρας 5,6 667 Πεδινή  
Δ.Δ. Νεοκαισαρείας 7,5 379 Πεδινή  

Δήμος 
Κατερίνης 

Δ.Δ. Σβορώνου 9,2 2.175 Πεδινή  
Δ.Δ. Κολινδρού 47,9 3.895 Πεδινή  
Δ.Δ. Καστανέας 30,5 423 Μειονεκτική  
Δ.Δ. Λιβαδίου 14,8 307 Μειονεκτική  

Δήμος 
Κολινδρού 

Δ.Δ. Ρυακίων 31,5 598 Μειονεκτική  
    Δ.Δ. Κορινού  
Δ.Δ. Κάτω Αγίου 
Ιωάννου (*) 

12,2 702 Πεδινή  

Δ.Δ. Κούκκου 11,9 523 Μειονεκτική  
Δ.Δ. Νέας 
Τραπεζούντος 

6,5 553 Μειονεκτική  

Δήμος 
Κορινού 

Δ.Δ. Σεβαστής 9,5 736 Μειονεκτική  
    Δ.Δ.Μακρυγιάλου 
    Δ.Δ.Μεθώνης 
    Δ.Δ.Νέας 

Αγαθουπόλεως 
Δήμος 

Μεθώνης 
Δ.Δ.Παλαιού 
Ελευθεροχωρίου (*) 

8,1 631 Πεδινή  

Δ.Δ. Καλλιθέας (**) 12,1 2.741 Πεδινή  Δήμος 
Παραλίας Δ.Δ. Περιστάσεως (**) 10,4 2.232 Πεδινή  

    Δ.Δ.Πύδνας 
Δ.Δ.Αλωνίων 10,8 700 Μειονεκτική  
Δ.Δ.Παλαιόστανης 32,8 589 Μειονεκτική  Δήμος Πύδνας 

Δ.Δ.Σφενδαμίου 20,1 1.167 Μειονεκτική  
Δήμος 
Λιτοχώρου 

Δ.Δ. Λιτοχώρου (*) & 
(***) 

169,6 7.011 Πεδινή  

ΣΥΝΟΛΟ 687,80 41.171   
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 
 
(*) Στα Δημοτικά Διαμερίσματα οι παρεμβάσεις θα χωροθετούνται εκτός της παραλιακής ζώνης, όπως αυτή 
οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
(**) Στα Δημοτικά αυτά Διαμερίσματα θα υλοποιηθούν μόνον δράσεις μεταποίησης, δράσεις στήριξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. 
(***) Δεν υλοποιούνται Δράσεις Εντός του ορίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λιτοχώρου αφού ο πληθυσμός 
του ξεπερνά τους 5.000 κατοίκους. 
 
 Πληθυσμιακή πυκνότητα περιοχής: 59,85 κατ./ Km2 

 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./ Km2 όπως προκύπτει από τον εξής τύπο: 
Π= 41.171/687,80= 59,85 κατ./ Km2 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 
(km2) 

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 Δημοτικών Διαμερισμάτων, Δήμων, Νομών, Περιφερειών  

 
 

 3



Θ
Ε
Ρ
Μ
Α
ΙΚ
Ο
Σ

 Κ
Ο
Λ
Π
Ο
Σ

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆.∆. Εφέσου

∆.∆. Κάτω Μηλιάς

∆.∆. Αγίου Σπυρίδωνος

∆.∆.Καρίτσας

∆.∆.∆ίου

∆.∆. Λιτοχώρου

∆.∆. Φωτεινών

∆.∆. Βροντούς

∆.∆. Αγίου ∆ηµητρίου

∆.∆. Μοσχοχωρίου

∆.∆. Νεοκαισάρειας

∆.∆. Κάτω Αγίου Ιωάννη

∆.∆. Νέας Τραπεζούντας

∆
.∆

. Ά
νω

 Α
γίου

 Ιω
άννη

∆.∆. Κορινού

∆.∆. Παλαιού Κεραµιδίου

∆.∆. Κατερίνης

∆.∆. Περιστάσεως∆.∆. Σβορώνου

∆
.∆

. Μ
οσχοπ

οτάµου

∆.∆. Λαγόραχης
∆.∆. Αρωνά

∆.∆. Παραλίας

∆.∆. Καλλιθέας

∆.∆. Βρίας

∆.∆. Μακρυγιάλου

∆.∆. Σεβαστής

∆.∆. Αλωνίων

∆.∆. Καταλωνίων

∆.∆. Εξοχής

∆.∆. Έλαφου

∆.∆. Πύδνας

∆.∆. Σφενδαµίου∆.∆. Παλαιόστανης

∆.∆. Λεπτοκαρυάς

∆.∆.Σκοτίνας

∆
.∆

. 
Κ
ατ
αχ
ά

∆.∆. Παλαιού Ελευθεροχωρίου

∆.∆. Αγαθουπόλεως

∆.∆. Μεθώνης

∆.∆. Πλαταµώνος

∆.∆.Πόρων

∆.∆. Παντελεήµονος

∆.∆. Αιγινίου

∆.∆. Λιβαδίου

∆. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

∆. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

∆. ΚΟΡΙΝΟΥ

∆. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

∆. ΕΛΑΦΙΝΑΣ

∆. ΠΥ∆ΝΑΣ

∆. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

∆. ΜΕΘΩΝΗΣ

∆. ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ

∆. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

∆.∆. Κολινδρού

∆.∆. Καστανέας

∆.∆. Ρυακίων

∆.∆. Κούκου

∆.∆. Τριλόφου

∆.∆. Ελατοχωρίου

∆.∆. Γανόχωρας

∆.∆. Ρητίνης

∆.∆. Λόφου

∆.∆.Κονταριώτισσας

∆. ∆ΙΟΥ

∆. ΠΕΤΡΑΣ

∆. ΠΙΕΡΙΩΝ

περιοχη LEADER 2007-2013

Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
Σεπτέµβριος  2010

Υπόµνηµα

∆ΗΜΟΙ

∆ΗΜ. ∆ΙΑΜ.

κλιµακα :  1:200.000

Περιοχής Παρέµβασης

LEADER  2007-2013



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στρατηγική, Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι του τοπικού προγράμματος 

 
 

Στρατηγική του τοπικού προγράμματος αποτελεί η :  
 

«Δημιουργία 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. Διαφοροποίηση 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. Διατοπική 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 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 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 ΔΕΛΤΙΟ 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: 1.000.000,00 
Δημ. Δαπάνη: 500.000,00 
Ιδ. Συμμετοχή: 500.000,00 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  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 Δράσης 1.2.3 α 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 

1.2.3 
Συνολικό Κόστος 1.000.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  500.000,00 50,00% 9,49 % 100% 
Ίδια συμμετοχή 500.000,00 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 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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθουν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 

Δικαιούχοι 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 Δράσεις 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 σε πρώτη φάση, ανέδειξε προτάσεις 
των οποίων ο προϋπολογισμός υπερκαλύπτει τους διαθεσιμους πόρους  

Δείκτης εκροών 2 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L 3.1.1 
 
Τίτλος Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 
Κωδικός L 3.1.1 
Λογική Στο Υπομέτρο περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις επενδύσεων από μέλη αγροτικών 

νοικοκυριών της περιοχής παρέμβασης. Οι επενδύσεις αυτές πρόκειται να 
διαφοροποιήσουν τις μέχρι σήμερα 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. 

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: 1.300.000,00 
Δημ. Δαπάνη: 650.000,00 
Ιδ. Συμμετοχή:  650.000,00 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  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 Δράσης L 311-1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 

311 
Συνολικό Κόστος 400.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  200.000,00 50,00% 3,80% 30,77% 
Ίδια συμμετοχή 200.000,00 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 
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 Δράσης 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 Δ.Δ. Περίστασης 
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν με το καθαρά τουριστικό Δ.Δ. Παραλίας και οι 
δράσεις τουριστικού χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύμα της 
παραλιακής ζώνης. Επίσης στα ΔΔ Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , 
Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου 
δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεων 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 

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

Δείκτης εκροών 1 παρέμβαση 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  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 Δράσης L311-2 
Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 

3.1.1 
Συνολικό Κόστος 100.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  50.000,00 50,00% 0,95% 7,69% 
Ίδια συμμετοχή 50.000,00 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 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 Δ.Δ. Περίστασης 
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν με το καθαρά τουριστικό Δ.Δ. Παραλίας και οι 
δράσεις τουριστικού χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύμα της 
παραλιακής ζώνης. Επίσης στα ΔΔ Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , 
Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου 
δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεων 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 

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

Δείκτης εκροών 1 παρέμβαση 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  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 Δράσης L311-5 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
3.1.1. 

Συνολικό Κόστος 400.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  200.000,00 50,00% 3,80% 30,77% 
Ίδια συμμετοχή 200.000,00 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 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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεων 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 

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

Δείκτης εκροών 2 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  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 Δράση  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 Δράσης L311-7 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 

3.1.1 
Συνολικό Κόστος 400.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  200.000,00 50,00% 3,80% 30,77 % 
Ίδια συμμετοχή 200.000,00 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 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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεων 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.Δ. 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  

Δείκτης εκροών 2 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 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: 2.000.000,00 
Δημ. Δαπάνη: 1.000.000,00 
Ιδ. Συμμετοχή: 1..00.000,00 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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 Δράσης L312-1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 

L312 
Συνολικό Κόστος 1.020.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  510.000,00 50,00% 9,68% 51,00% 
Ίδια συμμετοχή 510.000,00 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 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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεων 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.Δ. 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  

Δείκτης εκροών 4 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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 Δράση  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 Δράσης L312-3 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 

L312 
Συνολικό Κόστος 800.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  400.000,00 50,00% 7,59% 40,00% 
Ίδια συμμετοχή 400.000,00 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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεων 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.Δ. 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  

Δείκτης εκροών 3 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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 Δράσης L312-4 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L312 

Συνολικό Κόστος 100.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  50.000,00 50,00% 0,95% 5,00% 
Ίδια συμμετοχή 50.000,00 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 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 
αποτελεί η αναβάθμιση των συγκεκριμένων μονάδων και, επιπλέον, η 
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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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεις 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 

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

Δείκτης εκροών 1 παρέμβαση 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L312-5 
 
Τίτλος Δικτύωση 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 Δράσης L312-5 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L312 

Συνολικό Κόστος 80.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  40.000,00 50,00% 0,76% 4,00% 
Ίδια συμμετοχή 40.000,00 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. 
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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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεις 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 

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

Δείκτης εκροών 1 παρέμβαση 
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 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: 3.154.000,00 
Δημ. Δαπάνη: 1.597.000,00 
Ιδ. Συμμετοχή: 1.557.000,00 
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  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 ΟΤΔ 

 
Η Δραση 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 Δράσης L313-4 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L313 

Συνολικό Κόστος 100.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  70.000,00 70,00% 1,33 % 4,38 % 
Ίδια συμμετοχή 30.000,00 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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 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 

Δείκτης εκροών 1 παρέμβαση 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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) των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, 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 Δράσης L313-5 

Ποσοστό 
(%) του 

Μέτρου 4.1 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  
L313 

  

Ποσό  Ποσοστό 

Δημ. 
Δαπάνη 

Δημ. 
Δαπάνη 

Συνολικό Κόστος 2.654.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  1.327.000,00 50,00% 25,19 % 83,09 % 
Ίδια συμμετοχή 1.327.000,00 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 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 Δράσης δίνεται η δυνατότητα 

 Ίδρυσης νέων μονάδων τουριστικών μονάδων υψηλών τεχνικών 
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προδιαγραφών 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. 

Με την υλοποίηση της Δρασης 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 Δ.Δ. Περίστασης 
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν με το καθαρά τουριστικό Δ.Δ. Παραλίας και οι 
δράσεις τουριστικού χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύμα της 
παραλιακής ζώνης. Επίσης στα ΔΔ Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , 
Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου 
δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεων 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 

Δείκτης εκροών 5 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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 Δράσης L313-6 
Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L313 

Συνολικό Κόστος 300.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  150.000,00 50,00% 2,85% 9,39 % 
Ίδια συμμετοχή 150.000,00 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 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 Δ.Δ. Περίστασης 
και Καλλιθέας διότι γειτνιάζουν με το καθαρά τουριστικό Δ.Δ. Παραλίας και οι 
δράσεις τουριστικού χαρακτήρα θα ενίσχυαν το τουριστικό ρεύμα της 
παραλιακής ζώνης. Επίσης στα ΔΔ Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , 
Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου 
δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται 
ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεων 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 

Δείκτης εκροών 2 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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 Δράσης L313-9 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L313 

Συνολικό Κόστος 100.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  50.000,00 50,00% 0,95 % 3,13 % 
Ίδια συμμετοχή 50.000,00 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 Η παρούσα δράση αφορά στην βελτίωση επιχειρήσεων που θα επιτυγχάνεται 
αποκλειστικά από την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με μοναδικό σκοπό 
την ίδια κατανάλωση. Απόρροια της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση των 
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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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 Δράσεις 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 

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

Δείκτης εκροών 1 παρέμβαση 
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 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: 1.190.000,00 
Δημ. Δαπάνη: 1.170.000,00 
Ιδ. Συμμετοχή: 20.000,00 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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 Δραση 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 Δράσης L321-1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L321 

Συνολικό Κόστος 740.000,00 100,00%     

 39



Δημόσια Δαπάνη  740.000,00 100,00% 14,05 % 63,25 % 
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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 

Δείκτης εκροών 3 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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 Δραση 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 Δράσης L321-2 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L321 

Συνολικό Κόστος 370.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  370.000,00 100,00% 7,02% 31,62 % 
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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 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 
χαρακτήρας Η ίδια δράση δεν παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά καινοτομίας. Παρόλα αυτά 

θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πιλοτική την πολυτομεακή παρέμβαση του 
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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 

Δείκτης εκροών 2 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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 Διεθνές Φεστιβάλ Ολύμπου, το Βαλκανικό Φεστιβάλ Νέων, το Διεθνές 
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 Δραση 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 Δράσης L321-3 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L321 

Συνολικό Κόστος 80.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  60.000,00 75,00% 1,14% 5,13 % 
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 Δικτύου 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 
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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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι 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 

Δείκτης εκροών 3 παρεμβάσεις 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323 
 
Τίτλος Διατήρηση 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: 350.000,00 
Δημ. Δαπάνη: 350.000,00 
Ιδ. Συμμετοχή: 0,00 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L323-1 
 
Τίτλος Διατήρηση, 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 Δραση 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 Δράσης L323-1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L323 

Συνολικό Κόστος 50.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  50.000,00 100,00% 0,95% 14,29 % 
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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
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Δικαιούχοι 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 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 

Δείκτης εκροών 1 παρέμβαση 
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 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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 Δραση 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 Δράσης L323-4 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 4.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
L323 

Συνολικό Κόστος 300.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  300.000,00 100,00% 5,70 % 85,71 % 
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 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 ΔΔ 
Λεπτοκαρυας, Παντελεήμονα , Πόρων , Σκοτίνας , Πλαταμώνα , Αιγινίου, , Κ.Αγ. 
Ιωάννη , Λιτοχώρου  & Ελευθεροχωρίου δεν θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη όπως αυτή οριοθετείται ανατολικά της ΠΑΘΕ. 
 

Δικαιούχοι ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 
και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση 
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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 

Δείκτης εκροών 1 παρέμβαση 
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ΜΕΤΡΟ 4.3.1 : Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ L 4.3.1.α 
 
Τίτλος Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 
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 Δράσης, 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 Δράσης (ΟΤΔ) 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 
Διαχείρηση Τεχνικών Έργων, Msc Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Πιστοποιημένη διαχειρίστρια έργων κατά IPMA (level D). 

 2)     ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Δασοπόνος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

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

- 2 Πολιτικούς Μηχανικούς 

- 1 Γεωπόνο  

Επιπλέον για την λειτουργία της ΟΤΔ 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 :  

- Δαπάνες ενοικίασης χώρου στέγασης των ΔΕΚΟ, θέρμανσης, 
καθαρισμού, προμήθειας αναλωσίμων, αναβάθμισης χώρου 

- Δαπάνες εξοπλισμού 

- Δαπάνες 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: 

 Διαχείριση εισερχόμενης αλληλογραφίας και υπογραφή της 
εξερχόμενης. 

 Διερεύνηση – Προγραμματισμός για ανάληψη και ανάθεση δράσεων 
σε συνεργασία με υπευθύνους τμημάτων. 

 Εισήγηση στο Δ.Σ. για τον ορισμό των Υπευθύνων των διαφόρων 
Διοικητικών Ενοτήτων της Εταιρίας. 

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

 Ευθύνη εκτέλεσης αποφάσεων της Ε.Δ.Π. και του Δ.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.Δ.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 Διοικητικών 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. 

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

 Διασύνδεση 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης), και ειδικότερα: 

o η διαβίβαση στη Διαχειριστική Αρχή των απαιτούμενων και ορθά 
συμπληρωμένων εγγράφων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
ενημέρωση της Διαχειριστικής 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 Δράσης 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 Δράσης 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 Δράσης 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 Δράσης 4.3.1 α 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 
4.3.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
4.3.1 α 

Συνολικό Κόστος 1.000.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  1.000.000,00 100,00% 94.97 % 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 ΔΕΛΤΙΟ 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: 53.000,00 € 
Δημ. Δαπάνη: 53.000,00 € 
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 ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L 4.3.1.β1 

 
Τίτλος Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών  
Κωδικός L 4.3.1.β1 
Περιγραφή Η δράση αφορά ενδεικτικά  στην προσαρμογή των εμπειρογνωμοσυνών για την 

υποστήριξη των ενεργειών του τοπικού προγράμματος. Οι που υλοποιηθήκαν 
στα πλαίσια της Κ.Π. LEADER+. 

Προσαρμογή εμπειρογνωμοσύνης 

Οι εμπειρογνωμοσύνες Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια και Βιοκλιματικού 
Σχεδιασμού στα Κτίρια, θα προσαρμοστούν στο τοπικό πρόγραμμα ώστε να 
προκύψει  μια νέα εμπειρογνωμοσυνη εξοικονομησης ενεργειας λαμβάνοντας 
υπόψη την τρέχουσα νομοθεσία, τις τρέχουσες τεχνολογίες.  
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 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 Δράσης 4.3.1 β1 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 
4.3.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
4.3.1 β 

Συνολικό Κόστος 6.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  6.000,00 100,00% 0.57 % 11.33 % 
Ίδια συμμετοχή 0,00 0,00%     

 
Η χρηματοδοτική   βαρύτητα της    δράσης στη συνολική   δαπάνη   του 
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προγράμματος προέκυψε με βάση την καταρχήν διέγερση και εκδήλωση 
σχετικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ L 4.3.1.β2 
 
Τίτλος Ενέργειες Πληροφόρησης  
Κωδικός L 4.3.1.β2 
Περιγραφή Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. πρόκειται να 

υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις πληροφόρησης :Μετά την υπογραφή της 
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της 
Ο.Τ.Δ. θα οργανωθούν εκδηλώσεις για την κινητοποίηση του τοπικού 
επενδυτικού ενδιαφέροντος στα Δημοτικά Διαμερίσματα 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 Δήμων, Σύλλογο 
Διπλωματούχων Μηχανικών κ.λ.π.) 

Μετά την έγκριση των Τεχνικών Δελτίων των υποέργων από τη Διαχειριστική 
Αρχή και πριν την έναρξη υλοποίησης των εργασιών, η Ο.Τ.Δ. θα διοργανώσει 
μία (1) ημερίδα με τους τελικούς δικαιούχους, στην οποία θα γίνει ανάλυση των 
συμβατικών υποχρεώσεων των επενδυτών έναντι του προγράμματος καθώς και 
ενημέρωση για τη διαδικασία των χρηματοοικονομικών εκροών. 

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 Δράσης 4.3.1 β2 

Ποσοστό (%) 
του Μέτρου 

Ποσοστό (%) 
του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. Δαπάνη 

4.3.1 
Δημ. Δαπάνη 

4.3.1 β 

Συνολικό Κόστος 32.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  32.000,00 100,00% 3.04 % 60.38% 

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 ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  L 4.3.1.β3 
 
Τίτλος Εκδηλώσεις  Προβολής 
Κωδικός L 4.3.1.β3 
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 Δράσης 4.3.1 β3 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 
4.3.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
4.3.1 β 

Συνολικό Κόστος 12.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  12.000,00 100,00% 1,14 % 22,64 % 
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 ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 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.Δ. 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 Διαχείρισης Έργων (Project Management) 
κατά το πρότυπο του IPMA (International Project Management 
Association) που αποτελεί το διεθνές δίκτυο Εθνικών Φορέων 
Διαχείρισης 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 ΟΤΔ 
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.  
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Χρηματοδοτικά 
στοιχεία - 
Χρηματοδοτική 
βαρύτητα 

 
Χρηματοδοτικά στοιχεία - Χρηματοδοτική Βαρύτητα Δράσης 4.3.1 β4 

Ποσοστό 
(%) του 
Μέτρου 

Ποσοστό 
(%) του 

Υπομέτρου  

  

Ποσό  Ποσοστό 
Δημ. 

Δαπάνη 
4.3.1 

Δημ. 
Δαπάνη 
4.3.1 β 

Συνολικό Κόστος 3.000,00 100,00%     

Δημόσια Δαπάνη  3.000,00 100,00% 0.28 % 5.65% 
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 

Κωδ. 
Υπομέτρου  Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
δράσης 
αρχικής 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
δράσης 

αναμορφωμένης 
πρότασης 

% 
μεταβολής 

Δημ. 
Δαπάνης 
δράσης  

Αριθμός 
παρεμβάσεων 

(δείκτης 
εκροών) 
αρχικής 
πρότασης 

Αριθμός 
παρεμβάσεων 

(δείκτης 
εκροών) 

αναμορφωμένης 
πρότασης 

% 
μεταβολής 
δείκτη 
εκροών 
δράσης 

L1.2.3. α Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 1.500.000,00 500.000,00 -66,67% 8 2 -75,00% 

L1.2.3. β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών 
προϊόντων 150.000,00 0,00 -100,00% 2 0 -100,00% 

Συνολο Υπομέτρου L 1.2.3 1.650.000,00 500.000,00 -69,70% 10 2 -80,00% 

L311-1 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

500.000,00 200.000,00 -60,00% 2 1 -50,00% 

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

125.000,00 50.000,00 -60,00% 2 1 -50,00% 

L311-3 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων 
αγροκτημάτων 

300.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00% 

L311-4 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας) 

100.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00% 

L311-5 

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

750.000,00 200.000,00 -73,33% 6 2 -66,67% 

L311-6 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών 

125.000,00 0,00 -100,00% 2 0 -100,00% 

L311-7 

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

250.000,00 200.000,00 -20,00% 2 2 0,00% 
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Αριθμός Αριθμός % % Δημ. Δαπάνη Δημ. Δαπάνη 
Κωδ. 

Υπομέτρου  Τίτλος Δράσης δράσης 
αρχικής 
πρότασης 

δράσης 
αναμορφωμένης 

πρότασης 

μεταβολής 
Δημ. 

Δαπάνης 
δράσης  

παρεμβάσεων παρεμβάσεων μεταβολής (δείκτης (δείκτης δείκτη εκροών) εκροών) εκροών αρχικής αναμορφωμένης δράσης πρότασης πρότασης 

L311-8 

Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων 
(που εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την 
ίδια κατανάλωση 

150.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00% 

Συνολο Υπομέτρου L 3.1.1 2.300.000,00 650.000,00 -71,74% 17 6 -64,71% 

L312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 
μονάδων 

1.250.000,00 510.000,00 -59,20% 10 4 -60,00% 

L312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών 

350.000,00 0,00 -100,00% 3 0 -100,00% 

L312-3 

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

800.000,00 400.000,00 -50,00% 6 3 -50,00% 

L312-4 

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 

250.000,00 50.000,00 -80,00% 3 1 -66,67% 

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 0,00 40.000,00 Δ.Ο. 0 1 Δ.Ο. 

Συνολο Υπομέτρου L 3.1.2 2.650.000,00 1.000.000,00 -62,26% 22 9 -59,09% 

L313-2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 70.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00% 

L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές 
της αγροτικής υπαίθρου 80.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00% 

L313-4 
Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
περιοχών 

320.000,00 70.000,00 -78,13% 3 1 -66,67% 

L313-5 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

3.000.000,00 1.327.000,00 -55,77% 12 5 -58,33% 

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

500.000,00 150.000,00 -70,00% 4 2 -50,00% 
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Αριθμός Αριθμός % % Δημ. Δαπάνη Δημ. Δαπάνη 
Κωδ. 

Υπομέτρου  Τίτλος Δράσης δράσης 
αρχικής 
πρότασης 

δράσης 
αναμορφωμένης 

πρότασης 

μεταβολής 
Δημ. 

Δαπάνης 
δράσης  

παρεμβάσεων παρεμβάσεων μεταβολής (δείκτης (δείκτης δείκτη εκροών) εκροών) εκροών αρχικής αναμορφωμένης δράσης πρότασης πρότασης 

L313-8 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού της 
υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές 
τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας) 

400.000,00 0,00 -100,00% 3 0 -100,00% 

L313-9 

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 

350.000,00 50.000,00 -85,71% 4 1 -75,00% 

Συνολο Υπομέτρου L 3.1.3 4.720.000,00 1.597.000,00 -66,17% 28 9 -67,86% 

L321-1 

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

1.535.000,00 740.000,00 -51,79% 4 3 -25,00% 

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 

480.000,00 370.000,00 -22,92% 3 2 -33,33% 

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  

225.000,00 60.000,00 -73,33% 10 3 -70,00% 

Συνολο Υπομέτρου L 3.2.1 2.240.000,00 1.170.000,00 -47,77% 17 8 -52,94% 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων  100.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00% 

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για 
κοινωφελή χρήση 120.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00% 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων 
κτισμάτων  70.000,00 0,00 -100,00% 1 0 -100,00% 

Συνολο Υπομέτρου L 3.2.2 290.000,00 0,00 -100,00% 3 0 -100,00% 

L323-1 

Διατήρηση, 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 50.000,00 0,00% 1 1 0,00% 
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Αριθμός Αριθμός % % Δημ. Δαπάνη Δημ. Δαπάνη 
Κωδ. 

Υπομέτρου  Τίτλος Δράσης δράσης 
αρχικής 
πρότασης 

δράσης 
αναμορφωμένης 

πρότασης 

μεταβολής 
Δημ. 

Δαπάνης 
δράσης  

παρεμβάσεων παρεμβάσεων μεταβολής (δείκτης (δείκτης δείκτη εκροών) εκροών) εκροών αρχικής αναμορφωμένης δράσης πρότασης πρότασης 

L323-4 

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

600.000,00 300.000,00 -50,00% 2 1 -50,00% 

Συνολο Υπομέτρου L 3.2.3 650.000,00 350.000,00 -46,15% 3 2 -33,33% 

Συνολο ΜΕΤΡΟΥ 4.1 14.500.000,00 5.267.000,00 -63,68% 100,00 36,00 -64,00% 

4.2.1. α Διατοπική συνεργασία 52.800,00 46.000,00 -12,88% 2 2 0,00% 

4.2.1. β Διεθνική συνεργασία 267.200,00 134.000,00 -49,85% 4 2 -50,00% 

Συνολο ΜΕΤΡΟΥ 4.2.1 320.000,00 180.000,00 -43,75% 6,00 4,00 -33,33% 

4.3.1. α Δαπάνες λειτουργίας ΟΤΔ 2.600.000,00 1.000.000,00 -61,54% 1 1 0,00% 

Συνολο Υπομέτρου L 4.3.1. α 2.600.000,00 1.000.000,00 -61,54% 1 1 0,00% 

4.3.1. β1 Εκπόνηση Μελετών - 
Εμπειρογνωμοσυνών 50.000,00 6.000,00 -88,00% 1 1 0,00% 

4.3.1. β2 Ενέργειες Πληροφόρησης 50.000,00 42.000,00 -16,00% 1 1 0,00% 

4.3.1. β3 Εκδηλώσεις Προβολής 50.000,00 2.000,00 -96,00% 1 1 0,00% 

4.3.1. β4 Επιμόρφωση 50.000,00 3.000,00 -94,00% 1 1 0,00% 

Συνολο Υπομέτρου L 4.3.1. β 200.000,00 53.000,00 -73,50% 4 4 0,00% 

Συνολο ΜΕΤΡΟΥ 4.3.1 2.800.000,00 1.053.000,00 -62,39% 5,00 5,00 0,00% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.620.000,00 6.500.000,00 -63,11% 111,00 45,00 -59,46% 
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Πίνακας Μέτρου 421  
 

Τίτλος σχεδίου  
Δημόσια Δαπάνη 
σχεδίου αρχικής 

πρότασης 

Δημόσια Δαπάνη 
σχεδίου 

αναμορφωμένης  
πρότασης 

Α. Διατοπικά      
Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας 27.200,00 26.000,00 

Γαστρονομία στην Κεντρική Μακεδονία 25.600,00 20.000,00 

Β. Διεθνικά     

Quality makes us BIG…GER 80.000,00 0,00 

Προβολή των Μεσαιωνικών Κάστρων 40.000,00 50.000,00 

Το πολιτιστικό απόθεμα των γεωργικών προϊόντων 
της Γηραιάς Ηπείρου 80.000,00 0,00 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Leader για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας 2 67.200,00 84.000,00 

 
Τα σχέδια είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν μετά από σχετική έγκριση της ΕΥΔ 

LEADER του ΠΑΑ. 
 
Αυξηση ποσοστού  Μέτρου 431 
 

Η αρχικά  υποβληθείσα πρόταση προέβλεπε ποσοστό 19,31 % του Μ 431 επί της Δ.Δ. του 
Μ 41. Η παρούσα αναμορφωμένη πρόταση του Τοπικού Προγράμματος προβλέπει ποσοστό στο 
Μ 431 20,00 % επί της Δ.Δ. του Μ 41 δηλαδή προκύπτει αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης της 
τάξεως του 0,69 % ενώ ταυτόχρονα έχει γίνει μείωση της τάξεως του 63,00 % στο Τοπικό 
Πρόγραμμα. 

Η αύξηση αυτή είναι ελαχίστη απαιτητή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διαχειριστικό 
κόστος του Τοπικού Προγράμματος την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ -  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 
Κωδ. 

Υπομέτρου  Τίτλος Δράσης ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1.2.3. α Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών προϊόντων 1.000.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 500.000,00 

Συνολο Υπομέτρου L 1.2.3 1.000.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 500.000,00 

L311-1 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

400.000,00 200.000,00 160.000,00 40.000,00 200.000,00 

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

100.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 50.000,00 

L311-5 

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

400.000,00 200.000,00 160.000,00 40.000,00 200.000,00 

L311-7 

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

400.000,00 200.000,00 160.000,00 40.000,00 200.000,00 

Συνολο Υπομέτρου L 3.1.1 1.300.000,00 650.000,00 520.000,00 130.000,00 650.000,00 

L312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 
μονάδων 

1.020.000,00 510.000,00 408.000,00 102.000,00 510.000,00 

L312-3 

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

800.000,00 400.000,00 320.000,00 80.000,00 400.000,00 

L312-4 

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 
 

100.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 50.000,00 

L312-5 
Δικτύωση ομοειδών ή 
συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων 

80.000,00 40.000,00 32.000,00 8.000,00 40.000,00 
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Κωδ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΙΑ Τίτλος Δράσης Υπομέτρου  ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Συνολο Υπομέτρου L 3.1.2 2.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 1.000.000,00 

L313-4 
Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
των περιοχών 

100.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00 30.000,00 

L313-5 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

2.654.000,00 1.327.000,00 1.061.600,00 265.400,00 1.327.000,00 

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

300.000,00 150.000,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 

L313-9 

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 
 

100.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 50.000,00 

Συνολο Υπομέτρου L 3.1.3 3.154.000,00 1.597.000,00 1.277.600,00 319.400,00 1.557.000,00 

L321-1 

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

740.000,00 740.000,00 592.000,00 148.000,00 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 

370.000,00 370.000,00 296.000,00 74.000,00 0,00 

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  

80.000,00 60.000,00 48.000,00 12.000,00 20.000,00 

Συνολο Υπομέτρου L 3.2.1 1.190.000,00 1.170.000,00 936.000,00 234.000,00 20.000,00 
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Κωδ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΙΑ Τίτλος Δράσης Υπομέτρου  ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L323-1 

Διατήρηση, 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 50.000,00 40.000,00 10.000,00 0,00 

L323-4 

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

300.000,00 300.000,00 240.000,00 60.000,00 0,00 

Συνολο Υπομέτρου L 3.2.3 350.000,00 350.000,00 280.000,00 70.000,00 0,00 

Συνολο ΜΕΤΡΟΥ L4.1 8.994.000,00 5.267.000,00 4.213.600,00 1.053.400,00 3.727.000,00 

L4.2.1. α Διατοπική συνεργασία 46.000,00 46.000,00 36.800,00 9.200,00 0,00 

L4.2.1. β Διεθνική συνεργασία 134.000,00 134.000,00 107.200,00 26.800,00 0,00 

Συνολο ΜΕΤΡΟΥ L4.2.1 180.000,00 180.000,00 144.000,00 36.000,00 0,00 

L4.3.1. α Δαπάνες λειτουργίας ΟΤΔ 1.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 0,00 

Συνολο Υπομέτρου L 4.3.1. α 1.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 0,00 

L4.3.1. β1 Εκπόνηση Μελετών - 
Εμπειρογνωμοσυνών 6.000,00 6.000,00 4.800,00 1.200,00 0,00 

L4.3.1. β2 Ενέργειες Πληροφόρησης 42.000,00 42.000,00 33.600,00 8.400,00 0,00 

L4.3.1. β3 Εκδηλώσεις Προβολής 2.000,00 2.000,00 1.600,00 400,00 0,00 

L4.3.1. β4 Επιμόρφωση 3.000,00 3.000,00 2.400,00 600,00 0,00 

Συνολο Υπομέτρου L 4.3.1. β 53.000,00 53.000,00 42.400,00 10.600,00 0,00 

Συνολο ΜΕΤΡΟΥ L4.3.1 1.053.000,00 1.053.000,00 842.400,00 210.600,00 0,00 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 10.227.000,00 6.500.000,00 5.200.000,00 1.300.000,00 3.727.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ και ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 
 
 

  

Δημόσια 
Δαπάνη 
Αρχικής 
Πρότασης 

% επι της 
συνολικής 
Δ.Δ. της 
αρχικής 
πρότασης 

    
Δημόσια Δαπάνη 
Αναμορφωμένης 

Πρότασης 

% επι της 
συνολικής Δ.Δ. 

της 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

ΜΕΤΡΟ 4.1 14.500.000,00 82,29%   ΜΕΤΡΟ 
4.1 5.267.000,00 81,03% 

L 1.2.3 1.650.000,00 9,36%   L 1.2.3 500.000,00 7,69% 

L 3.1.1 2.300.000,00 13,05%   L 3.1.1 650.000,00 10,00% 

L 3.1.2 2.650.000,00 15,04%   L 3.1.2 1.000.000,00 15,38% 

L 3.1.3 4.720.000,00 26,79%   L 3.1.3 1.597.000,00 24,57% 

L 3.2.1 2.240.000,00 12,71%   L 3.2.1 1.170.000,00 18,00% 

L 3.2.2 290.000,00 1,65%   L 3.2.2 0,00 0,00% 

L 3.2.3 650.000,00 3,69%   L 3.2.3 350.000,00 5,38% 
ΜΕΤΡΟ 

4.2.1 320.000,00 1,82%   ΜΕΤΡΟ 
4.2.1 180.000,00 2,77% 

L 4.2.1. α 52.800,00 0,30%   L 4.2.1. α 46.000,00 0,71% 

L 4.2.1. β 267.200,00 1,52%   L 4.2.1. β 134.000,00 2,06% 

ΜΕΤΡΟ 
4.3.1 2.800.000,00 15,89%   ΜΕΤΡΟ 

4.3.1 1.053.000,00 16,20% 

L 4.3.1. α 2.600.000,00 14,76%   L 4.3.1. α 1.000.000,00 15,38% 

L 4.3.1. β 200.000,00 1,14%   L 4.3.1. β 53.000,00 0,82% 

Συν. 17.620.000,00     Συν. 6.500.000,00   

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 431α

 

Σύνολο 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Μέτρου 
431α 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.000.000,00 76.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 
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