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LEADER ΠΙΕΡΙΑΣ 



Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, αποτελεί το βασικό 
κείμενο πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών περιοχών της 
Χώρας.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π.) 

 
Βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 
της περιόδου 2023-2027, είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των 
τομέων της Γεωργίας και των τροφίμων, με τη διασφάλιση βιώσιμων αγροτικών 
εισοδημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και με την 
ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 



Το Στρατηγικό Σχέδιο καλύπτει με τις παρεμβάσεις του το σύνολο των στόχων 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, που είναι η: 
 
α) προώθηση ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και 
διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμα 
την επισιτιστική ασφάλεια, 
 
β) στήριξη και ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, και της δράσης για το κλίμα και 
συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού, 
 
γ) ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π.) 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π.) 

ΓΝΩΣΗ &  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 



Ειδικός Στόχος 8: προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία, της κοινωνικής ένταξης και της 
τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής βιοοικονομίας και της 
αειφόρου δασοκομίας, (ΤΑΠΤοΚ)  
 
 
 
 
Ομάδες αναγκών για:  
1. Προώθηση βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές  
2. Αντιμετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού  
3. Ενίσχυση και διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών  
4. Βελτίωση του επιπέδου των υποδομών και υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές  
5. Συγκράτηση και προσέλκυση πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές  
6. Βελτίωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π.) 



LEADER 2023 -2027 

Ίδια φιλοσοφία σχεδιασμού και εφαρμογής – 7 αρχές 
LEADER 
 
Προστιθέμενη Αξία LEADER, σε σύγκριση με άλλα αναπτυξιακά 
προγράμματα τα οποία δεν υλοποιούνται μέσω της «εκ των 
κάτω προς τα πάνω» πολιτικής: 
 Βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου σε μια τοπική περιοχή 
 Βελτίωση της διακυβέρνησης 
 Βελτίωση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων της 

πολιτικής 
 
Ξεχωριστή Παρέμβαση του ΣΣ ΚΑΠ με τουλάχιστον το 5% των 
πόρων του ΕΓΤΑΑ. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και 
πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. 



NEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER 2023 -2027 

1η Πρόσκληση υποβολής τοπικών στρατηγικών σχεδίων LEADER (ΤΑΠΤοΚ)      ΦΕΚ 5361/Β/2022) 
 
Σκοπός πρόσκλησης: η επιλογή μέχρι 50 ΟΤΔ - περιοχών – στρατηγικών στη Χώρα 
 
Αρμόδιος Φορέας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ – ΥΠΑΑΤ 
 

Προϋπολογισμός: 236.147.059 ευρώ 



NEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER 2023 -2027 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ #talktoyourleaderCLLD 



NEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER 2023 -2027 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ: 
I. Την Περιοχή Παρέμβασης του προγράμματος 

 
II. Το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ) / Εταιρική σχέση 

 
III. Τις ανάγκες της περιοχής ή τις ιδιαίτερες ανάγκες υπο-περιοχών 

 
IV. Tην ιεράρχηση αναγκών της περιοχής 

 
V. Τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής 



ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

I. Περιοχή Παρέμβασης του προγράμματος:  
 Συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη  
 Προτείνεται μέσω της bottom – up διαδικασίας  
 Έχει μόνιμο πληθυσμό από 10.000 – 150.000 κατοίκους (απογραφή 2011)  
 Αποτελεί αγροτική περιοχή.  
 Εξαιρούνται οικισμοί με συνολικό μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερων των 15.000 κατοίκων. 

Παρεμβάσεις μόνο για άυλες πράξεις ή πράξεις αγοράς εξοπλισμού και υπό προϋποθέσεις 
που εξυπηρετούν την τοπική στρατηγική.  

 
Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει έως μία πρόταση. Η υποβολή από έναν φορέα δύο 
προτάσεων που αφορούν σε διαφορετικές περιοχές είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι η μία εκ 
των προτάσεων κυμαίνεται μεταξύ 145.000-150.000 κάτοικων (μόνιμος πληθυσμός). Στις 
περιπτώσεις αυτές για την κάθε επιπλέον πρόταση πρέπει να προσδιορίζεται η διακριτότητα 
ως προς την ΟΤΔ, την ΕΔΠ και τα γραφεία λειτουργίας της ΟΤΔ.  



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 
1. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 
(ΤΑΠΤοκ) ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

? 



Ως προς την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος προτείνεται η περιοχή παρέμβασης του 
τοπικού προγράμματος: να είναι το σύνολο του νομού Πιερίας, εκτός του εντός σχεδίου τμήματος 
της πόλης της Κατερίνης, ειδικότερα: 

 Από την περιοχή παρέμβασης εξαιρείται μόνο η εντός σχεδίου περιοχή της πόλης της 
Κατερίνης (πληθυσμός άνω των 15.000 κατοίκων). 

 Η εκτός σχεδίου περιοχή γύρω της πόλης της Κατερίνης  είναι περιοχή παρέμβασης  του 
προγράμματος 

 Στην πόλη της Κατερίνης σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης 
επιτρέπεται η υλοποίηση άυλων πράξεων ή πράξεων που αφορούν μόνο σε αγορά 
εξοπλισμού και δεν αφορά σε κτηριακές υποδομές υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά 
παρέχουν οφέλη κυρίως στον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης. 

 Ο καθορισμός της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος θα είναι 
αποτέλεσμα των ενεργειών διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και 
η παρούσα αποτελεί πρόταση της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ. 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 



II. Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ) / Εταιρική σχέση  
 
Το επίπεδο λήψης αποφάσεων/ΕΔΠ πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών 
τοπικών κοινωνικοοικονομικών/περιβαλλοντικών συμφερόντων, στην οποία ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου 
και να προτείνονται μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με τους 
αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό.  
 
Στην σύνθεση του επίπεδου λήψης αποφάσεων / ΕΔΠ, με δεδομένη την βαρύτητα που αποδίδει η ΚΑΠ σε 
θέματα καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να 
συμμετέχει τουλάχιστον ένας φορέας που εκ του καταστατικού του δραστηριοποιείται στους σχετικούς 
τομείς.  
 
Παράλληλα, προτείνεται η ενίσχυση της συμμετοχής των μελών της ΕΔΠ ως προς την εκπροσώπηση της με 
μέλη γυναίκες και νέους κάτω των 40 ετών. Ως εκ τούτου, απαιτείται στη σύνθεση της ΕΔΠ να συμμετέχει 
τουλάχιστον μία γυναίκα ή ένας νέος. 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 



II. Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ) / Εταιρική σχέση 
 
Στην ΕΔΠ προτείνεται να είναι 9μελής με εκπροσώπους από: 
 Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Πιερίας) 
 Δύο δήμους της περιοχής 
 Το Επιμελητήριο Πιερίας (εκπροσώπηση επιχειρήσεων) 
 Ένας αγροτικός συνεταιρισμός (εκπροσώπηση αγροτών) 
 Ένας Περιβαλλοντικός φορέας 
 Ένας Πολιτιστικός φορέας 
 Ένας Φορέας που ασχολείται με την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
 Ένας αλιευτικός σύλλογος  

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 



ΙΙΙ. Ανάγκες της περιοχής ή τις ιδιαίτερες ανάγκες υποπεριοχών:  
 
Εξέταση πολλών και διακριτών παραμέτρων:  
 διάρθρωση της οικονομίας,  
 απασχόληση, ανεργία,  
 δημογραφική σύνθεση, γήρανση πληθυσμού  
 επίπεδο εκπαίδευσης, εγκατάλειψη σχολείου,  
 φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός,  
 προσβασιμότητα/μεταφορές,  
 ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, χρήση διαδικτύου,  
 θέματα διακυβέρνησης,  
 υπηρεσίες υγείας/ πρόνοιας  
 ενεργειακή φτώχεια κλπ.  

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 



ΙΙΙ. Ανάγκες της περιοχής ή τις ιδιαίτερες ανάγκες υποπεριοχών: 
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης 
Υπάρχουν υπο-περιοχές, εντός της περιοχής παρέμβασης που έχουν ιδιαίτερες  
ανάγκες και χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης?  
 
 Βιοτεχνικές ζώνες 
 Τουριστικές ζώνες 
 Ορεινές ζώνες 
 Παραδοσιακοί οικισμοί 
 Περιοχές UNESCO 
 Περιοχές NATURA 2000 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 



ΙΙΙ. Ανάγκες της περιοχής ή τις ιδιαίτερες ανάγκες υπο-περιοχών:  
 
Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, ωστόσο στο πλαίσιο μιας τοπικής στρατηγικής LEADER, αυτή 
μπορεί να συμβάλλει στις τοπικές ανάγκες μέσω των παρακάτω επτά (7) θεματικών στόχων:  
 
1. Ενίσχυση της διαφοροποίησης της οικονομίας (μεταποίηση και αγροδιατροφή)  
2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής  
3. Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων  
4. Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και των μεταναστών / προσφύγων  
5. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής  
6. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος  
7. Ανάπτυξη της δικτύωσης, της συνεργασίας και της καινοτομίας (3% της Δ.Δ.)  

 
Η καταγραφή των αναγκών θα πρέπει να γίνει για καθένα θεματικό στόχο.  

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 



IV. Ιεράρχηση αναγκών της περιοχής  
 

Μετά την καταγραφή των αναγκών αλλά και δυνατών και αδύνατων σημείων, των ευκαιριών 
και των απειλών της περιοχής (SWOT analysis), απαιτείται η ιεράρχηση αυτών η οποία και θα 
γίνει μέσω ευρείας διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό και ειδικότερα τους τοπικούς 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  
 
Οι προσδιορισθείσες ανάγκες του κάθε τοπικού προγράμματος θα τεθούν σε διαβούλευση 
σε κατάλληλες ομάδες εστίασης (focus groups) και με ειδικά κλειστά ερωτηματολόγια ώστε 
να εκτιμηθεί το ειδικό βάρος κάθε ανάγκης από αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων.  
 
Στα ερωτηματολόγια θα παρατίθεται το σύνολο των αναγκών οι οποίες και θα ιεραρχηθούν 
βάσει βαθμολόγησης. Οι ομάδες εστίασης θα πρέπει να αποτελούνται από εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής εφαρμογής, του πρωτογενή τομέα, του 
δευτερογενή τομέα και του τριτογενή τομέα της οικονομίας, εκπροσώπους κοινωνικών 
φορέων, εκπροσώπους περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων και εκπροσώπους 
πολιτιστικών φορέων. 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 



V. Διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής  
 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
 τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT για την προτεινόμενη 

περιοχή παρέμβασης,  
 τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, καθώς και  
 την ιεράρχηση των αναγκών  

 
θα καθοριστούν οι στόχοι του τοπικού προγράμματος 
LEADER, καθώς και η στρατηγική που υιοθετείται για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. (Β΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 



Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη της τοπικής στρατηγικής αποτελεί η 
αποτύπωση και ανάλυση της συσχέτισης και συμπληρωματικότητας αυτής με 
τις λοιπές περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές ανάπτυξης. 
 
Η κάθε τοπική στρατηγική, θα πρέπει να συμβάλει με θετικό πρόσημο στην 
στόχευση των ευρύτερων αυτών στρατηγικών μέσω της συνέργειας και της 
συσχέτισης.  
 
Οι βασικές ευρωπαϊκές στρατηγικές είναι:  
1. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (GREEN DEAL)  
2. Από το αγρόκτημα στο πιάτο (Farm to Fork)  
3. Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές       
       (Long Term Vision For Rural Areas) 

LEADER 2023-2027 



LEADER 2023-2027 

1. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (GREEN DEAL)  



2. Από το αγρόκτημα στο πιάτο (Farm to Fork)  
 
 Εξασφάλιση επαρκών, οικονομικά προσιτών και 

θρεπτικών τροφίμων εντός των ορίων του πλανήτη  
 Μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων, καθώς και των πωλήσεων αντιμικροβιακών 
ουσιών  

 Αύξηση των εκτάσεων που διατίθενται για βιολογική 
γεωργία  

 Προώθηση πιο βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων και 
υγιεινής διατροφής  

 Μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων  
 Καταπολέμηση της απάτης στην αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων  
 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων 

LEADER 2023-2027 



3. Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές (Long Term Vision For Rural Areas)  
 
Το όραμα και το σχέδιο δράσης προσδιορίζουν τέσσερις τομείς δράσης, υποστηριζόμενες από 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, ώστε οι αγροτικές περιοχές να καταστούν:  
 ισχυρότερες: έμφαση στην ενδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων, στη βελτίωση της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες και στη διευκόλυνση της κοινωνικής καινοτομίας·  
 συνδεδεμένες: βελτίωση της συνδεσιμότητας τόσο όσον αφορά τις μεταφορές όσο και την 

ψηφιακή πρόσβαση·  
 ανθεκτικές: διατήρηση των φυσικών πόρων και οικολογικός προσανατολισμός των 

γεωργικών δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την κοινωνική ανθεκτικότητα μέσω της πρόσβασης σε μαθήματα κατάρτισης και 
ποικίλων ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης·  

 ευημερούσες: για τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση 
της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και των αγροδιατροφικών δραστηριοτήτων, καθώς 
και του αγροτουρισμού. 

LEADER 2023-2027 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:  
 
Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος και τα αποτελέσματα αυτών πρέπει να αποδεικνύουν την 
άμεση σύνδεση τους με τους στόχους της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, αλλά και με τις 
ανάγκες της περιοχής.  
 
Οι τοπικές στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν μόνο στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της 
οικονομίας.  
Οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα μπορούν να έχουν μόνο έμμεσο χαρακτήρα.  
 
Δεν είναι επιλέξιμες οι πράξεις που αφορούν σε μεγάλες υποδομές ευρυζωνικότητας, έργων 
προστασίας από πλημύρες και έργων προστασίας παραλιακών περιοχών. 

LEADER 2023-2027 



Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων  
 
 
 
 Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
 Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ (40.000€ για άυλες πράξεις)  
 Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, 

συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Ποσοστό ενίσχυσης: έως το 65%  

 Αποκλείονται δικαιούχοι που μετέχουν σε τομεακό πρόγραμμα (ΕΓΤΕΕ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων (Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν 
όσες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων 
γεωργικών τοπικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Αποκλείονται δικαιούχοι που μετέχουν σε 
τομεακό πρόγραμμα.)  
 
Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα (Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή 
εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων δασικών προϊόντων.)  
 
Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση 
(Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της 
εμπορίας, μονάδων παραγωγής ειδών μετά την 1 η μεταποίηση, βιοτεχνιών και χειροτεχνίας.)  
 
 
  Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
 Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ (40.000 για άυλες πράξεις)  
 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% σε περίπτωση χρήσης του κανονισμού 1407/2013 ή Περιφερειακός χάρτης 

ενισχύσεων σε περίπτωση χρήσης ΓΑΚ.  
 Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕ 



Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου (Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν 
στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, επιχειρήσεων εστίασης, διαμονής τουριστών, εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και λοιπές υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου.)  
 
 
 
 Ιδρύσεις καταλυμάτων μόνο στις ορεινές περιοχές και σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 

3.500 κατοίκων.  
 Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές περιοχές.  
 Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
 Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ (40.000 για άυλες πράξεις)  
 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% σε περίπτωση χρήσης του κανονισμού 1407/2013 ή 

Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων σε περίπτωση χρήσης ΓΑΚ.  
 Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  



Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  
(Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό, επιχειρήσεων 
υπηρεσιών όπως παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, κλπ.)  

 
 
 Μόνο για κατηγορίες επιχειρήσεων που προκύπτει αναγκαιότητα μέσω της SWOT.  
 Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές περιοχές.  
 Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
 Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ (40.000 για άυλες πράξεις)  
 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% σε περίπτωση χρήσης του κανονισμού 1407/2013 ή 

Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων σε περίπτωση χρήσης ΓΑΚ.  
 Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  



Εξοικονόμηση ενέργειας & νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας & κυκλικής οικονομίας  

 
 
  Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
 Μέγιστος προϋπολογισμός 300.000€ (40.000 για άυλες πράξεις)  
 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 65% βάσει του κανονισμού 1407/2013.  
 Επιλέξιμες είναι μόνο οι ΜΜΕ.  
 Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν αποκλειστικά στην ενεργειακή 

αναβάθμιση επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση νερού, καθώς και πράξεις που 
αφορούν στην βιο-οικονομία και την κυκλική οικονομία. Δεν μπορούν να είναι 
επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με άλλου είδους εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση 
επιχειρήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και νερού 
όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  



Η κυκλική οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το 
οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, 
επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και 
προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να παραταθεί ο 
κύκλος ζωής τους.  
 
Στην πράξη, η κυκλική οικονομία υποδηλώνει τη μείωση των αποβλήτων 
στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής 
του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται μέσα στην οικονομία με 
οποιοδήποτε δυνατό τρόπο για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, 
δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν.  
 
Η βιοοικονομία περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών 
υλών και τη μετατροπή αυτών των υλών, των υπολειμμάτων, των 
υποπροϊόντων και των παράλληλων ροών τους σε προϊόντα 
προστιθέμενης αξίας, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, βιο-προϊόντα και βιο-
ενέργεια.  

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 



 

1.  Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα  
2.  Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή τομέα  
3.  Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή τομέα 
 
 
 Άρθρο 78 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
 Μέγιστος προϋπολογισμός 20.000€  
 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει του κανονισμού 2021/2115 ή του 1407/2013.  
 Το αντικείμενο της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική 

στρατηγική, ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης.  
 Ειδικότερα, για την υπο-παρέμβαση «2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή 

τομέα» το αντικείμενο της εκπαίδευση δεν πρέπει να ταυτίζεται με το αντικείμενο 
εκπαίδευσης των οριζόντιων παρεμβάσεων του ΣΣ της ΚΑΠ.  

 Επιμόρφωση τοπικού γενικού πληθυσμού σε θέματα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  



1. Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί  
        σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)  
2. Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση  
        της φτώχιας  και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών  
 
 
  Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
 Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις.  
 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει του κανονισμού Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές 

επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή βάσει του ΓΑΚ για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων.  

 Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι 
και οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

 Συμπληρωματικότητα με ΕΚΤ και Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.  
 Προτεραιότητα στη χρήση υφιστάμενων υποδομών.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1. Έργα υποδομών μικρής κλίμακας (δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός οικισμών και    
        επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων για εγκατάσταση τοπικών   
        υπηρεσιών για την  εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού κ.λπ.)  
2. Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και  
        λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας (υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών  
        πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας όπως σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,        
        προβολή προώθηση περιοχών και ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)  
 

 

  Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
 Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις.  
 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει του κανονισμού Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές 

επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή βάσει του ΓΑΚ για πράξεις που εμπίπτουν στους 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων.  

 Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή 
σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 



1. Ενίσχυση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων  
2. Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την     
       αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς  
 
 
 
 Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
 5.1 Μέγιστος προϋπολογισμός 20.000€.  
 Ποσοστό ενίσχυσης: 75% βάσειτου κανονισμού Καν. (ΕΕ) 1407/2013.  
 5.2 Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις.  
 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει ΓΑΚ για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών 

ενισχύσεων.  
 Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή 

σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και φορείς του Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών  
       (θέσεις θέας κ.λπ.)  
1. Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure ”για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 

κινδύνων από φυσικές καταστροφές 
 

 

 Άρθρο73 του Καν.(ΕΕ)2021/2115  

 Μέγιστος προϋπολογισμός 400.000€ και 20.000€ για άυλες πράξεις.  

 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 100% βάσει του κανονισμού Καν. (ΕΕ)2021/2115 για μη 

παραγωγικές επενδύσεις (και για βασικές υπηρεσίες) ή βάσει του ΓΑΚ για πράξεις που 

εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεωνή Καν.(ΕΕ) 1407/2013. 

 Δικαιούχοι μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή 

σύλλογοι/οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  καθώς και λοιποί αρμόδιοι φορείς 

όπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ, και εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 - ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1.   Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων  
2.  Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και 
πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής 
διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων . 
3.   Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών (περιοχή μικρότερη 
των 10.000 μόνιμων κατοίκων, σχέδιο δράσης με την «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία, ολιστικό  
χαρακτήρα, κοινωνική ή / και τεχνολογική καινοτομία)  
 
 

  Άρθρο 77 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115  
  Μέγιστος προϋπολογισμός 40.000€ για άυλες πράξεις και 400.000€ για υποδομές.*  
  Ποσοστό ενίσχυσης: έως 90% για την υπο-παρέμβαση 7.1 και έως 100% για τις υποπαρεμβάσεις 7.2 και 7.3.*  
  Ελάχιστος αριθμός των μελών των σχημάτων συνεργασίας είναι τα 3 μέλη  
  Δικαιούχοι στην υπο-παρέμβαση 7.1 μπορούν να είναι μόνο οι τοπικές επιχειρήσεις ομοειδών ή συμπληρωματικών 

προϊόντων.  
  Δικαιούχοι στις υπο-παρεμβάσεις 7.2 & 7.3 μπορούν να είναι τοπικοί δημόσιοι ή/και ιδιωτικού φορείς.  

 
*Στις περιπτώσεις όπου το σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει και μη άυλες ενέργειες αυτές μπορούν να ενισχυθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας αλλά με τους περιορισμούς και τους όρους που αφορούν στην κατηγορία που 
εμπίπτουν οι ενέργειες αυτές. 



H πολιτική των έξυπνων χωριών «Smart Villages» αποτελεί μία νέα πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αγροτικών περιοχών. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η 
συσπείρωση των τοπικών φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων, μέσω δράσεων 
οι οποίες σχεδιάζονται με την «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία.  
 
Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην ίδρυση ενός συνεργατικού σχήματος με τη 
συμμετοχή τοπικών ιδιωτικών φορέων, με τη δυνατότητα συμμετοχής και τοπικών δημόσιων φορέων, για την 
προετοιμασία και σχεδίαση ενός σχεδίου δράσης εστιασμένου στην αντιμετώπιση ενός ή περισσοτέρων 
προβλημάτων της περιοχής. Στα συνεργατικά σχήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να συμμετέχει 
και εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι χωρικά εστιασμένο και δεν μπορεί να αφορά σε περιοχή μεγαλύτερη των 
10.000 μόνιμων κατοίκων.  
 
Βασικό χαρακτηριστικό του θα πρέπει να είναι η κοινωνική ή / και η τεχνολογική καινοτομία και να προβλέπει 
δράσεις όπως δράσεις ευρυζωνικότητας, παραγωγής ή εξοικονόμησης ενέργειας, αντιμετώπισης 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, εξυπηρέτησης των νέων ή των ηλικιωμένων της περιοχής, την αναβάθμιση της 
παροχής υπηρεσιών υγείας και άρση της κοινωνικής απομόνωσης.  

ΕΞΥΠΝΑ ΧΩΡΙΑ 



ΕΞΥΠΝΑ ΧΩΡΙΑ 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 - ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ & ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Σχέδια διατοπικής συνεργασίας  
2. Σχέδια διακρατικής συνεργασίας  

 
 

 
 Δικαιούχοι οι ΟΤΔ  
 Ένταση ενίσχυσης 100%.  
 Βασικός στόχος η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.  
 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΕΨΥΧΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1. Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ  
2. Εμψύχωση τοπικού πληθυσμού  

 
 

 
 Ποσοστό ενίσχυσης 100%  
 Εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού κατ’ ελάχιστο το 5% της κατηγορία αυτής  
 Μέχρι και το 25% της συνολικής Δ.Δ. του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος  



ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER 2023-2027 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:  
 
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του κάθε προτεινόμενου προγράμματος τοπικής ανάπτυξης είναι συνάρτηση:  
 του τοπικού πληθυσμού,  
 της ορεινότητας της προτεινόμενης περιοχής,  
 της βαθμολογίας που θα λάβει η πρόταση του υποψήφιου φορέα, καθώς και  
 της ρεαλιστικότητας της προτεινόμενης πρότασης και των προτεινόμενων υποπαρεμβάσεων.  

 
Μέγιστος Υποβαλλόμενος Προϋπολογισμός =  
(2.500.000 + προσαύξηση λόγω πληθυσμού + προσαύξηση λόγω ορεινότητας + 720.000) x 1,20 
 
Άρα, εκτίμηση για Δ.Δ.: 

2.500.000+900.000+300.000+720.000)Χ1,20=5.304.000 € 
 



ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER 2023-2027 

Υποβολή: 

Φάκελο Α: Περιγραφή Φορέα, Περιοχής, SWOT Ανάλυση & Ιεράρχηση Αναγκών: 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 22/02/2023, Τετάρτη, έως 14.00 (ηλεκτρονική υποβολή) 
 
1.Περιγραφή υποψήφιου φορέα  
Εταιρική σχέση / Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων / στελεχιακή δομή / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός / 
προηγούμενη εμπειρία του υποψήφιου φορέα / λοιπά στοιχεία υποψήφιου φορέα.  
2. Περιγραφή περιοχής εφαρμογής  
Σύντομη παρουσίαση περιοχής εφαρμογής / τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής.  
3. Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση)  
4. Ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών  
Η ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών θα γίνει βάσει σχετικής μεθοδολογίας.  
5. Ανάλυση αποτελεσμάτων ενεργειών διαβούλευσης  
Οι ενέργειες διαβούλευσης θα αφορούν στην επιλογή του εταιρικού σχήματος, της περιοχής παρέμβασης 
και της διαμόρφωσης της τοπικής στρατηγικής.  



ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER 2023-2027 

Υποβολή:  

Φάκελο Β: Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης και Υπό – Παρεμβάσεις & Χρηματοδοτικό πλάνο:  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 12/04/2023, Τετάρτη, έως 14.00 (ηλεκτρονική υποβολή)  

 

1. Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος  

2. Διαμόρφωση υπο-παρεμβάσεων τοπικού προγράμματος 

3. Χρηματοδοτικό πλάνο.  



16ΗΣ 

16ης Οκτωβρίου 17Β,  

ΤΚ. 60100,  

KATEΡΙΝΗ 

 

Tηλ.: 23510-27541 f 

Fax.: 23510-25187 

 

e-mail: pieriki@otenet.gr 

Web: pieriki-anaptixiaki.gr 

Follow us: 

Πιερική Αναπτυξιακή (Pieriki) 

Πιερική Αναπτυξιακή 
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