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ΤΟΡΠΣΙΜΘ ΠΑΡΡΤΙΑΘ ΣΘ ΡΞΑΔΑ 

 

 Πλιρθσ επωνυμία του υποψιφιου Φορζα:  

Αναπτυξιακό Κζντρο Ορεινοφ Μυλοποτάμου –  Μαλεβυηίου Αναπτυξιακι  

Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

 Διακριτικόσ τίτλοσ:   ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. ΟΤΑ   

 Οομικι μορφι : Ανϊνυμθ εταιρεία , Αναπτυξιακι Εταιρεία ΟΤΑ 

 Ζτοσ ςφςταςθσ : 1988 

 Ρ τόποσ εγκατάςταςθσ και τα γενικά ςτοιχεία του υποψιφιου Φορζα  

o Ρεριωζρεια    Κριτθσ  

o Νομόσ    εκφμνου 

o Διμοσ    Ανωγείων, Δ.Δ. Ανωγείων    

o Ταχ. Διεφκυνςθ/Ταχ. Κϊδικασ Ανϊγεια εκφμνου  Κριτθσ ΤΚ 74051 

o Αρικμόσ τθλεωϊνου  +302834031402, +302834031793 

o Αρικμόσ FAX   +302834031058 

o Ε- mail    leader@akomm.gr     

o Α.Φ.Μ.    094197500 

o Δ.Ο.Υ    εκφμνου  

 Αρμόδιοσ για επαφζσ  :  κα Εφθ Βρζντηου  

 Περιοχι παρζμβαςθσ :  Ευρφτερθ περιοχι του όρουσ Μδθ (Ψθλορείτθσ). (H περιοχι ζχει 
μεταβλθκεί)  

o Ανατολικό τμιμα νομοφ εκφμνου   

o Δυτικό τμιμα νομοφ Θρακλείου  

o Συνολικι ζκταςθ τθσ περιοχισ   1.153,095 km2 

o Ρλθκυςμόσ περιοχισ    46.231 κάτοικοι 

 Χρθματοδοτικά ςτοιχεία προγράμματοσ : 

o Συνολικό κόςτοσ :  10.741.900,00 €  

o Δθμόςια Δαπάνθ :  6.750.000,00 € 

mailto:leader@akomm.gr
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o Κοινοτικι Συμμετοχι :   5.400.000,00 € 

o Εκνικι Συμμετοχι :   1.350.000,00 € 

o Μδια Συμμετοχι   :  3.991.900,00 € 

 Σίτλοσ προγράμματοσ   :  «Ψθλορείτθσ, ο μφκοσ εμπνζει τθ ηωι» 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ 1Ρ – ΠΕΡΙΡΧΘ ΠΑΡΕΞΒΑΘ ΣΡΠΙΜΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ    

 

Θ περιοχι εωαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ ζχει τροποποιθκεί ςε ςχζςθ με τθν αρχικά υποβλθκείςα 

πρόταςθ. Στθν αναμορωωμζνθ πρόταςθ προςτίκεται ο Διμοσ Τυλίςου. Θ διαωοροποίθςθ αυτι δεν επθρεάηει 

τθ βακμολογία τθσ πρόταςθσ ςε κάκε επιμζρουσ κριτιριο τθσ Ομάδασ κριτθρίων Α, ενϊ θ περιοχι που 

προςτίκεται πλθροί τα αναγκαία ελάχιςτα χαρακτθριςτικά που ορίηονται ςτο άρκρο 7.2.1 τθσ προκιρυξθσ. 

Ρρζπει να επιςθμανκεί  ότι μεγάλο τμιμα του Διμου Τυλίςου (Δ.Δ. Αθδονοχωρίου,  Αςτυρακίου, Γωνιϊν και 

Καμαριϊτθ ) περιλαμβάνονταν ςυνεχϊσ ςτθν περιοχι εωαρμογισ τθσ πρωτοβουλίασ από το 1991, ενϊ το Δ.Δ. 

Γωνιϊν ιταν το 1988 από τα ιδρυτικά μζλθ τθσ εταιρίασ. Επίςθσ ο Διμοσ Τυλίςου είναι από τουσ βαςικοφσ 

μετόχουσ τθσ εταιρίασ. Θ περιοχι δεν εντάχκθκε ςτθν αρχικι πρόταςθ επειδι θ Ο.Τ.Δ. προςπάκθςε να υπάρχει 

ο λιγότερο δυνατόσ διοικθτικόσ κατακερματιςμόσ, αωοφ αυτόσ  πολλζσ ωορζσ δθμιουργοφςε δυςκολίεσ ςτθν 

τοπικι αυτοδιοίκθςθ αλλά και ςε άλλουσ ωορείσ του Διμου ςτθ ςυμμετοχι και ςτθν παρακολοφκθςθ ενόσ 

ευρφτερου αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ. 

Επειδι όμωσ  μετά τθν κατάκεςθ τθσ πρόταςθσ, θ Ο.Τ.Δ. υπιρξε δζκτθσ πολλϊν προβλθματιςμϊν από 

κατοίκουσ και ωορείσ τθσ περιοχισ αλλά και τθ δθμοτικι αρχι οι οποίοι κεωροφν τθν Ο.Τ.Δ. ωσ ζνα μθχανιςμό 

ςτιριξθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Διμου (άλλωςτε ςτο Φυςικό πάρκο Ψθλορείτθ είναι ενταγμζνο το 

ςφνολο του Διμου) αποωαςίςκθκε ,με τθ ςυναίνεςθ τθσ Δθμοτικισ αρχισ , θ ζνταξθ του Διμου ςτθν περιοχι 

εωαρμογισ του τοπικοφ ςχεδίου με το ςφνολο των Δθμοτικϊν του Διαμεριςμάτων ϊςτε να μθν υπάρχει και το 

πρόβλθμα τθσ διοικθτικισ κατάτμθςθσ.  

Ο Διμοσ Τυλίςου ζχει τα χαρακτθριςτικά που απαιτεί θ προκιρυξθ. Το μεγαλφτερο τμιμα του είναι 

χαρακτθριςμζνο ωσ ορεινό ι θμιορεινό. Ακόμα όμωσ και ςτα τμιματα που είναι χαρακτθριςμζνα ωσ πεδινά 

υπάρχουν ςθμαντικά προβλιματα λόγω τθσ εγκατάλειψθσ των αμπελϊνων που ιταν ουςιαςτικά 

μονοκαλλιζργεια για τθν περιοχι. 



 

Πίνακασ 1 : «Περιοχι παρζμβαςθσ» 
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ΡΠΑΑΧ ΜΑΙ LEADER 

1 2 3 4 5 6 7* 

ΟΡΞΡ ΘΡΑΜΝΕΙΡΤ *τμιμα+ 444 21.611 
   

ΔΘΞΡ ΗΑΡΡΤ 71,803 3.370 
   

 

Δ.Δ. Ηαροφ 29,362 2.219 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Βοριηίων 29,837 623 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Μορονίου 12,604 528 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

ΔΘΞΡ ΜΡΡΤΩΟΑ 65,033 4.059 
   

 

Δ.Δ. Κρουςϊνα 42,594 2.947 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Κορωϊν 8,5 616 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Λουτρακίου 5,339 214 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Σάρχου 8,6 282 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

ΔΘΞΡ ΡΡΤΒΑ 62,725 2.324 
   

 

Δ.Δ. Γζργερθσ 45,22 1.809 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Νυβρίτου 10,128 255 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Ραναςοφ 7,377 260 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

ΔΘΞΡ ΣΤΝΙΡΤ 
 

131,064 3.491 
   

 

Δ.Δ. Τυλίςου 23,543 1.085 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Αθδονοχωρίου 8,7 164 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Αςτυρακίου 17,125 250 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Γωνιϊν 
Μαλεβυηίου 

28,498 526 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Δαμάςτασ 21,673 307 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Καμαρίου 2,55 113 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Καμαριϊτου 7,4 78 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Κεραμουτςίου 3,325 340 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 
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ΟΡΞΡ / 
ΔΘΞΡ / 

ΜΡΙΟΡΣΘΣΑ 

ΔΘΞΡΣΙΜΡ / 
ΜΡΙΟΡΣΙΜΡ 

ΔΙΑΞΕΡΙΞΑ 

ΕΜΣΑΘ 
(km

2
) 

ΠΝΘΘΤΞΡ 
(ςτοιχεία 2001 - 

πραγματικόσ 
πλθκυςμόσ) 

ΧΑΡΑΜΣΘΡΙΞΡ 
Περιοχζσ 
Άξονα 3 

του  ΠΑΑ 

ΕΠΑΙΡΕΘ ΣΘ ΞΘ 
ΠΑΡΑΝΝΘΝΘ 
ΤΝΡΠΡΙΘΘ 

ΡΠΑΑΧ ΜΑΙ LEADER 

1 2 3 4 5 6 7* 

Δ.Δ. Μαράκου 14,375 331 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

Δ.Δ. Μονισ 3,875 297 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΑΛΕΒΥΗΛΟΥ 

ΔΘΞΡ ΣΤΞΠΑΜΙΡΤ *Σμιμα+ 113,458 8.367 
   

 

Δ.Δ. Τυμπακίου 27,61 5.312 ΡΕΔΛΝΘ 
  

Δ.Δ. Βϊρων 10,978 755 ΡΕΔΛΝΘ 
  

Δ.Δ. Γρθγορίασ 5,902 214 ΟΕΛΝΘ 
  

Δ.Δ. Καμαρϊν 23,984 437 ΟΕΛΝΘ 
  

Δ.Δ. Κλιματοσ 12,947 307 ΡΕΔΛΝΘ 
  

Δ.Δ. Λαγολίου 5,377 102 ΡΕΔΛΝΘ 
  

Δ.Δ. Μαγαρικαρίου 18,507 511 ΘΜΛΟΕΛΝΘ 
  

Δ.Δ. Φανερωμζνθσ 8,153 729 ΡΕΔΛΝΘ 
  

ΟΡΞΡ ΡΕΘΤΞΟΘ *τμιμα+ 709,012 24.620 
   

ΔΘΞΡ ΑΟΩΓΕΙΩΟ 102,632 2.507 
   

 
Δ.Δ. Ανωγείων 102,632 2.507 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 

ΟΡΑΑΧ  
ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

ΔΘΞΡ ΓΕΡΡΠΡΣΑΞΡΤ 194,59 8.323 
   

 

Δ.Δ. Ρεράματοσ 3,526 1.650 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αγγελιανϊν 13,58 691 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αγίου Μάμαντοσ 18,842 653 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αλωάσ 8,779 431 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αχλαδζ 8,229 193 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Καλανδαρζ 4,502 29 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Μαργαριτϊν 24,687 715 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Μελιδονίου 37,838 857 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. 
Μελιςςουργακίου 

2,65 44 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Ορκζ 7,528 173 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Ρανόρμου 7,553 992 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Ραςαλιτϊν 1,125 46 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 
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ΟΡΞΡ / 
ΔΘΞΡ / 

ΜΡΙΟΡΣΘΣΑ 

ΔΘΞΡΣΙΜΡ / 
ΜΡΙΟΡΣΙΜΡ 

ΔΙΑΞΕΡΙΞΑ 

ΕΜΣΑΘ 
(km

2
) 

ΠΝΘΘΤΞΡ 
(ςτοιχεία 2001 - 

πραγματικόσ 
πλθκυςμόσ) 

ΧΑΡΑΜΣΘΡΙΞΡ 
Περιοχζσ 
Άξονα 3 

του  ΠΑΑ 

ΕΠΑΙΡΕΘ ΣΘ ΞΘ 
ΠΑΡΑΝΝΘΝΘ 
ΤΝΡΠΡΙΘΘ 

ΡΠΑΑΧ ΜΑΙ LEADER 

1 2 3 4 5 6 7* 

Δ.Δ. ουμελισ 5,552 427 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Σιςϊν 34,517 560 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Σκεπαςτισ 4,452 242 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Χουμερίου 11,23 620 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

ΔΘΞΡ ΜΡΤΝΡΤΜΩΟΑ 148,187 6676 
   

 

Δ.Δ. Γαράηου 12,95 712 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αγιάσ 6,425 308 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αγίου Λωάννου 
Μυλοποτάμου 

4,95 68 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αΐμονα 5,35 355 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αλοίδων 6,35 314 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Απλαδιανϊν 9,775 337 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Βενίου 3,925 350 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Δαμαβόλου 4,05 224 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Δοξαροφ 12,875 298 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Επιςκοπισ 5,625 376 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Κεοδϊρασ 1,725 56 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Καλφβου 13,2 408 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Κρυονερίου 6,025 165 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Λιβαδίων 38,037 1.775 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Χϊνου 6,525 203 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

Δ.Δ. Αξοφ 10,4 727 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΟΡΑΑΧ  

ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 

ΔΘΞΡ ΜΡΤΡΘΣΩΟ 125,738 2.703 
   

 

Δ.Δ. Φουρωουρά 17,247 508 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Αγίασ 
Ραραςκευισ 

5,724 88 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 
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ΟΡΞΡ / 
ΔΘΞΡ / 

ΜΡΙΟΡΣΘΣΑ 

ΔΘΞΡΣΙΜΡ / 
ΜΡΙΟΡΣΙΜΡ 

ΔΙΑΞΕΡΙΞΑ 

ΕΜΣΑΘ 
(km

2
) 

ΠΝΘΘΤΞΡ 
(ςτοιχεία 2001 - 

πραγματικόσ 
πλθκυςμόσ) 

ΧΑΡΑΜΣΘΡΙΞΡ 
Περιοχζσ 
Άξονα 3 

του  ΠΑΑ 

ΕΠΑΙΡΕΘ ΣΘ ΞΘ 
ΠΑΡΑΝΝΘΝΘ 
ΤΝΡΠΡΙΘΘ 

ΡΠΑΑΧ ΜΑΙ LEADER 

1 2 3 4 5 6 7* 

Δ.Δ. Αγίου Λωάννου 
Αμαρίου 

3,924 109 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Αποδοφλου 18,77 205 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Βιηαρίου 4,549 88 ΡΕΔΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Κουρουτϊν 9,09 124 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Λαμπιωτϊν 2,799 96 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Λοχριάσ 15,755 302 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Νικαφρεωσ 12,303 320 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Ρετροχωρίου 5,074 153 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Ρλατανίων 13,772 206 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Ρλατάνου 16,731 504 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

ΔΘΞΡ ΙΒΡΙΣΡΤ** 119,939 2.833 
   

 

Δ.Δ. Αποςτόλων 10,099 289 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Αμαρίου 5,349 288 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Άνω Μζρουσ 20,719 358 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Βιςταγισ 25,179 262 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Βρυςϊν 8,373 168 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Γερακαρίου 16,695 409 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Ελενϊν 6,673 188 ΘΜΛΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Κρόνου 5,353 128 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Καλογζρου 7,353 160 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Μζρωνα 9,947 374 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

Δ.Δ. Μοναςτθρακίου 4,199 209 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 
ΡΩΘΝ ΕΡΑΧΛΑ 

ΑΜΑΛΟΥ 

ΜΡΙΟΡΣΘΣΑ ΗΩΟΙΑΟΩΟ 17,926 1.578 
   

 
Κ.Δ.  Ηωνιανϊν 17,926 1.578 ΟΕΛΝΘ ΝΑΛ 

ΟΡΑΑΧ  
ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 8
 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 8
 

ΟΡΞΡ / 
ΔΘΞΡ / 

ΜΡΙΟΡΣΘΣΑ 

ΔΘΞΡΣΙΜΡ / 
ΜΡΙΟΡΣΙΜΡ 

ΔΙΑΞΕΡΙΞΑ 

ΕΜΣΑΘ 
(km

2
) 

ΠΝΘΘΤΞΡ 
(ςτοιχεία 2001 - 

πραγματικόσ 
πλθκυςμόσ) 

ΧΑΡΑΜΣΘΡΙΞΡ 
Περιοχζσ 
Άξονα 3 

του  ΠΑΑ 

ΕΠΑΙΡΕΘ ΣΘ ΞΘ 
ΠΑΡΑΝΝΘΝΘ 
ΤΝΡΠΡΙΘΘ 

ΡΠΑΑΧ ΜΑΙ LEADER 

1 2 3 4 5 6 7* 

ΤΟΡΝΡ ΠΕΡΙΡΧΘ 1.153,095 46.231 
   

*Στθ ςτιλθ 7 αναωζρονται οι  περιοχζσ που εντάςςονται ςτον άξονα 3 του ΡΑΑ οι οποίεσ αναωζρονται ςτθν εξαίρεςθ του άρκρου 2 παράγραωοσ 2.2 τθσ 

προκιρυξθσ του άξονα 4 ςτθν οποία αναωζρεται : 

«Οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ κα εωαρμοςτοφν τοπικά προγράμματα LEADER κα πρζπει να  διαφοροποιοφνται γεωγραφικά από τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ κα 

εωαρμοςτοφν τοπικά προγράμματα του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 4 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ "ΑΛΛΕΛΑ 2007-2013" και να μθν επικαλφπτονται, 

ςφμωωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 15. 

Το ίδιο κα πρζπει να ιςχφει και ςε ςχζςθ με τισ περιοχζσ υλοποίθςθσ του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 του ΡΑΑ, ςφμωωνα το άρκρο 15. Κατ' εξαίρεςθ για τισ 

περιοχζσ όπου εωαρμόςτθκαν τθν προγραμματικι περίοδο 2000-2006 τα Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα Ανάπτυξθσ Αγροτικοφ Χϊρου (Ο.Ρ.Α.Α.Χ.) 

Μαλεβυηίου και Μυλοποτάμου, κακϊσ και για τθν πρϊθν επαρχία Αμαρίου τθσ Κριτθσ λόγω ιδιαίτερων κοινωνικϊν ςυνκθκϊν και για τθν 

αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ του προγράμματοσ αναβάκμιςθσ υποδομϊν του Άξονα 3 και του προγράμματοσ αναδιάρκρωςθσ καλλιεργειϊν του 

Άξονα 1 του ΡΑΑ δεν ιςχφει ο ανωτζρω περιοριςμόσ ςχετικά με τθ γεωγραωικι διαωοροποίθςθ μεταξφ των περιοχϊν του Άξονα 3 και του Άξονα 4 του 

ΡΑΑ» 

 

** Από το Διμο Σιβρίτου εξαιροφνται τα Δθμοτικά Διαμερίςματα Βωλεϊνων, Ρατςοφ και Ραντάναςςασ  

 Πλθκυςμιακι πυκνότθτα  :   39,6 κάτοικοι /km2 

 υνολικι ζκταςθ τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ :  4.134,27 km2  (Νομοί  εκφμνου 
 και Θρακλείου) 

Πίνακασ 2 «Περιοχζσ Natura εντόσ των ορίων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ*» 

ΚΩΔΛΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΛΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΕΚΤΑΣΘ 

ΡΕΛΟΧΘΣ ΝΑTURA 

(ΣΤ.) 

ΕΚΤΑΣΘ NATURA 

ΣΤΘΝ ΡΕΛΟΧΘ 

ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ (ΣΤ.) 

GR4330005 ΟΟΣ ΛΔΘ 448.000 387.543 

GR4330004 ΡΑΣΛΑΝΟ ΦΑΑΓΓΛ - ΡΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΥΑΚΟ ΕΜΑ - ΡΑΑΛΛΑ 

ΕΚΥΜΝΟΥ ΚΑΛ ΕΚΒΟΛΘ ΓΕΟΡΟΤΑΜΟΥ 

145.000 83 

GR4330002 ΟΟΣ ΚΕΔΟΣ 45.000 69.499 

GR4310004 ΔΥΤΛΚΑ ΑΣΤΕΟΥΣΛΑ (ΑΡΟ ΑΓΛΟΦΑΑΓΓΟ ΩΣ ΚΟΚΚΛΝΟ ΡΥΓΟ) 37.000 5.956 

ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ  39,09% 

*Στο τοπικό πρόγραμμα δεν προςτίκενται νζεσ περιοχζσ NATURA. Θ ςυνολικι ζκταςθ τθσ περιοχισ NATURA ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ ζχει αυξθκεί ςε 

απόλυτα μεγζκθ αλλά ζχει μειωκεί κατά ζνα μικρό ποςοςτό λόγω τθσ προτεινόμενθσ ζνταξθσ ςτθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ του Διμου 
Τυλίςου.  

 Χάρτθσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ του προγράμματοσ   
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Πίνακασ 2 :  «Προτεινόμενθ νζα περιοχι - Διμοσ Συλίςου» 

ΔΘΞΡΣΙΜΡ / ΜΡΙΟΡΣΙΜΡ 
ΔΙΑΞΕΡΙΞΑ 

ΕΜΣΑΘ (km
2
)

 
 

ΠΝΘΘΤΞΡ (ςτοιχεία 2001 
- πραγματικόσ πλθκυςμόσ) 

2 3 4 

ΤΟΡΝΡ ΔΘΞΡΤ  131,06 3.491 

Δ.Δ. Τυλίςου 23,543 1.085 

Δ.Δ. Αθδονοχωρίου 8,700 164 

Δ.Δ. Αςτυρακίου 17,125 250 

Δ.Δ. Γωνιϊν Μαλεβυηίου 28,498 526 

Δ.Δ. Δαμάςτασ 21,673 307 

Δ.Δ. Καμαρίου 2,550 113 

Δ.Δ. Καμαριϊτου 7,400 78 

Δ.Δ. Κεραμουτςίου 3,325 340 

Δ.Δ. Μαράκου 14,375 331 

Δ.Δ. Μονισ 3,875 297 

 

Πίνακασ β :  «Ξεταβολι ςτον αρικμό των Δ.Δ., ςτθν ζκταςθ και τον πλθκυςμό» 

Στοιχείο μεταβολισ Αρχικι πρόταςθ Αναμορωωμζνθ  

πρόταςθ 

% μεταβολισ 

Αρικμόσ Δθμοτικϊν 

Διαμεριςμάτων  
78 85 8,97 % 

Ρλθκυςμόσ 43.419 κάτ. 46.231 κατ. 6,47 % 

Ζκταςθ  1.053,639 km
2 1.153,095 km

2 9,43 % 

 

Πίνακασ γ :  «Νοιπά ςτοιχεία»  

 Τιμι αρχικά 
προτεινόμενθσ 

περιοχισ 

Τιμι νζασ 
προτεινόμενθσ 

περιοχισ 

Ροςοςτό απαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι τομζα ςτθ 
ςυνολικι απαςχόλθςθ τθσ περιοχισ (με βάςθ τα ςτοιχεία 
ΕΣΥΕ ζτουσ 2001) 

50,60 % 50,00 % 

Μεταβολι του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ για τθν περίοδο 
1991-2001 (ςτοιχεία ΕΣΥΕ) 

1,90 % 1,00 % 

Δείκτθσ γιρανςθσ τθσ περιοχισ (ΕΣΥΕ, ζτοσ 2001) 114,56 118,55 

Δείκτθσ εξάρτθςθσ τθσ περιοχισ (ΕΣΥΕ, ζτοσ 2001) 59,32 59,56 

Μεταβολι τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν περιοχι για τθ 
δεκαετία 1991 -2001 

1,90 % 2,30 % 

Αρικμόσ περιοχϊν Natura που περιλαμβάνονται ςτθν 
περιοχι 

4 4 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ 2Ρ – ΣΡΧΡΙ ΜΑΙ ΣΡΑΣΘΓΙΜΘ ΣΡΠΙΜΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ    

 

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ παραμζνουν αμετάβλθτοι, με δεδομζνο ότι θ περιοχι ςτθν οποία εωαρμόηεται το 

τοπικό πρόγραμμα δε διαωοροποιείται ουςιαςτικά.   

Θ ΟΤΔ για τον κακοριςμό τουσ κακϊσ και τθ ςτρατθγικι επίτευξισ τουσ πιρε υπόψθ τθσ αωενόσ  τισ οριηόντιεσ 

πολιτικζσ που αωοροφν τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ, τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και τθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν ςε ςυνδυαςμό με το Εκνικό Σχζδιο Στρατθγικισ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Σ.Α.Α.) και αωετζρου τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ (αδυναμίεσ, πλεονεκτιματα και 

απειλζσ) κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται ςτο πλαίςιο τθσ 4θσ προγραμματικισ περιόδου. 

Θ ΟΤΔ για τον κακοριςμό των ςτόχων  του τοπικοφ τθσ ςχεδίου ςτθρίχτθκε : 

 ςτο όραμα, ςτουσ βαςικοφσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ κακϊσ και ςτθν τακτικι για τθν επίτευξθ τουσ, για τθν 
ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Ψθλορείτθ, που ζχουν θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, οι ωορείσ και οι 
κάτοικοι (τοπικι διαβοφλευςθ)  

 Στθν αξιοποίθςθ των μζχρι ςιμερα αποτελεςμάτων από τθν υλοποίθςθ τθσ LEADER, αλλά και άλλων 
προγραμμάτων όπωσ τα ΟΡΑΑΧ, οι κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ  EQUAL, INTERREG, κ.λπ., όπωσ : 

o Λδιωτικζσ Επενδφςεισ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ (καταλφματα, χϊροι εςτίαςθσ, 
βιοτεχνίεσ) 

o Δθμόςιεσ υποδομζσ (ανακαινίςεισ χωριϊν, ανάδειξθ περιβάλλοντοσ κ.α.) 

o Δίκτυα επιχειριςεων  

o Τοπικά ςφμωωνα ποιότθτασ – Τοπικά ςιματα ποιότθτασ 

o Καινοτομικζσ – πιλοτικζσ ενζργειεσ *Ψθλορείτθ Γεφςεισ+ 

o Ρροβολι – Ρροϊκθςθ – *Τουριςτικόσ Οδθγόσ, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, ενιαία ςιμανςθ + 

o Νζοι κεςμοί , (δθμιουργία του ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΨΘΛΟΕΛΤΘ) 

Ο κεντρικόσ άξονασ γφρω από τον οποίο διαρκρϊνεται θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι είναι : 

«H υγκρότθςθ ενόσ διακριτοφ εναλλακτικοφ αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ με τθν επωνυμία 

ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΚΡΗΣΗ» 

Οι ςτόχοι αναλυτικά διαμορωϊνονται ωσ εξισ : 

1.1 ΑΟΑΔΕΙΠΘ ΜΑΙ ΠΡΡΣΑΙΑ ΣΡΤ ΦΤΙΜΡΤ ΜΑΙ ΠΡΝΙΣΙΣΙΜΡΤ ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΡ 

Θ προςταςία και ανάδειξθ του ωυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, αποτελεί ςτόχο με βαρφνουςα ςθμαςία για το τοπικό 

ςχζδιο αωοφ ουςιαςτικά εμπεριζχει το ςφνολο ςχεδόν των παραμζτρων του «τοπικοφ κεωαλαίου» τθσ 

περιοχισ. 

Θ ςτρατθγικι που κα ακολουκιςει θ ΟΤΔ για τθν επίτευξθ του ςτόχου είναι : 

1.1. Θ ενίςχυςθ μικρϊν υποδομϊν ςε περιοχζσ ωυςικοφ κάλουσ (ςθμάνςεισ, μονοπάτια,) 
1.2. Θ ςτιριξθ πρωτοβουλιϊν για το περιβάλλον (εκελοντικζσ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, Φυςικό 

Ράρκο Ψθλορείτθ κ.λπ.) 
1.3. Θ ανάδειξθ των χαρακτθριςτικότερων λαογραωικϊν και ιςτορικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ (π.χ. 

μιτάτα) 
1.4. Θ ςτιριξθ διοργάνωςθσ  πολιτιςτικϊν και άλλων εκδθλϊςεων  
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1.2 ΒΕΝΣΙΩΘ ΣΘ ΠΡΙΡΣΘΣΑ ΗΩΘ ΣΩΟ ΜΑΣΡΙΜΩΟ 

Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ αντιμετωπίηουν ζλλειμμα ςε ότι αωορά τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τόςο από πλευράσ 

δθμόςιου όςο και ιδιωτικοφ τομζα. Αποτζλεςμα αυτοφ του ελλείμματοσ πολλζσ ωορζσ είναι θ μετακίνθςθ 

πολλϊν κατοίκων προσ τα κοντινότερα αςτικά κζντρα. Θ Ομάδα κζλοντασ να ςτθρίξει το δθμογραωικό 

δυναμιςμό τθσ περιοχισ τα τελευταία χρόνια μζςω του ςυγκεκριμζνου ςτόχου επιχειρεί τθ δθμιουργία 

ςυνκθκϊν που κα ςυμβάλλουν ςτθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν περιοχι και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

των παρεχομζνων υπθρεςιϊν.  

Θ ςτρατθγικι που κα ακολουκιςει θ ΟΤΔ για τθν επίτευξθ του ςτόχου είναι : 

2.1. Διαμόρωωςθ χϊρων  πολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ 
2.2. Ενζργειεσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ των οικιςμϊν και τθσ βελτίωςθσ τθσ 

λειτουργικότθτασ τουσ  
2.3. Στιριξθ ενεργειϊν παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ 
2.4. Βελτίωςθ και ανάδειξθ τθσ εικόνασ τθσ περιοχισ *πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, τοπικό εμπορικό ςιμα, 

περιβαλλοντικζσ πρωτοβουλίεσ, εκελοντικζσ οργανϊςεισ κ.α.) 
2.5. Στιριξθ τοπικϊν αναπτυξιακϊν εργαλείων και μθχανιςμϊν για ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ τοπικϊν 

ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ 
 

1.3 ΔΙΑΦΡΡΡΠΡΙΘΘ - ΑΤΠΘΘ ΣΘ ΠΡΡΣΙΘΕΞΕΟΘ ΑΠΙΑ ΣΩΟ ΣΡΠΙΜΩΟ ΠΡΡΛΡΟΣΩΟ ΜΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΟ 

Μζςω του ςτόχου γίνεται προςπάκεια άμβλυνςθσ των ςυνεπειϊν του ανταγωνιςμοφ με τθν βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ των προϊόντων και υπθρεςιϊν, με τθν δθμιουργία νζων προϊόντων ςε αντικατάςταςθ άλλων 

παραδοςιακϊν που εγκαταλείπονται (π.χ. κα υλοποιθκοφν δράςεισ που κα λειτουργιςουν ωσ διζξοδο για τουσ 

αμπελουργοφσ τθσ ποικιλίασ «ςουλτανίνασ» ), και με τθν ανάδειξθ τθσ ιδιαιτερότθτα τουσ (λόγω τθσ πρϊτθσ 

φλθσ, του τρόπου παραγωγισ, του πολιτιςμοφ εν τζλει που περιζχουν). Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ κα ςυνεχιςκεί 

και θ προςπάκεια που ξεκίνθςε με τθν LEADER+, για τθν επζκταςθ και βελτίωςθ των δικτφων και των τοπικϊν 

ςυμωϊνων ποιότθτασ. Στο πλαίςιο αυτό θ ΟΤΔ κα ςυμμετάςχει ςε Διατοπικι Συνεργαςία για τθν πιςτοποίθςθ 

των τοπικϊν ςθμάτων ποιότθτασ.  

Θ ςτρατθγικι που κα ακολουκιςει θ ΟΤΔ για τθν επίτευξθ του ςτόχου είναι : 

 Ενζργειεσ για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των τοπικϊν προϊόντων 

 Ενζργειεσ για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν   

 Ρεραιτζρω προϊκθςθ τοπικϊν ςυνεργαςιϊν και δικτυϊςεων *Σφμωωνα ποιότθτασ, τοπικά ςιματα 
κ.α.+  

 Διακρατικζσ και Διατοπικζσ Συνεργαςίεσ 

 Συγκροτθμζνεσ ενζργειεσ προβολισ – προϊκθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 

1.4 ΑΟΑΠΣΤΠΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΞΑΣΙΜΡΣΘΣΑ ΜΑΙ ΣΘ ΜΑΙΟΡΣΡΞΙΑ 

Ο δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ τθσ περιοχισ, το δυναμικό ευρφτερο επιχειρθματικό περιβάλλον, θ φπαρξθ 

ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν από πλευράσ δθμοςίων επενδφςεων και θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για 

εναλλακτικό τουριςτικό προϊόν δθμιουργοφν τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ.  

Θ ςτρατθγικι που κα ακολουκιςει θ ΟΤΔ για τθν επίτευξθ του ςτόχου είναι : 
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4.1. θ προϊκθςθ καινοτόμων επενδφςεων ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ (διατροωι,  καινοτόμεσ 
προτάςεισ που κα ςτθρίξουν τθ γεωργικι παραγωγι κ.α.) 

4.2. θ προϊκθςθ επενδφςεων που δρουν ςυμπλθρωματικά με τισ βαςικζσ επενδφςεισ όπωσ είναι π.χ. θ 
δθμιουργία γραωείων τουριςμοφ, εγκαταςτάςεων εναλλακτικϊν μορωϊν (χϊροι γευςιγνωςίασ, κζντρα 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ επιςκεπτϊν, υποδομζσ πολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ κ.α.) 

4.3. θ εκμετάλλευςθ των ιπιων μορωϊν ενζργειασ 
4.4. θ προϊκθςθ τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

1.5 ΠΡΡΩΘΘΘ ΔΡΑΕΩΟ ΠΡΤ ΤΟΕΙΦΕΡΡΤΟ ΣΘΟ ΠΡΝΤΑΠΑΧΡΝΘΘ 

Τα διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα όπωσ θ υποαπαςχόλθςθ, θ ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν, θ 

εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν, ο μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα 

δθμιουργοφν τθν ανάγκθ για ςυμπλιρωςθ του ειςοδιματοσ των αγροτϊν, των γυναικϊν και των νζων τθσ 

περιοχισ μζςω παράλλθλων δραςτθριοτιτων.  

Μζςω του παρόντοσ ςτόχου γίνεται προςπάκεια για τθ δθμιουργία προχποκζςεων ςυμπλιρωςθσ, ενίςχυςθσ 

και αφξθςθσ του τοπικοφ ειςοδιματοσ μζςω τθσ πολυαπαςχόλθςθσ.  

Θ ςτρατθγικι που κα ακολουκιςει θ ΟΤΔ για τθν επίτευξθ του ςτόχου είναι : 

5.1. Ρροϊκθςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ (ςτιριξθ κυρίωσ του εκςυγχρονιςμοφ υπαρχόντων 
γυναικείων ςυνεταιριςμϊν) 

5.2. Δθμιουργία και βελτίωςθ μικρϊν επιχειριςεων από αγρότεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ για τθν απόκτθςθ ςυμπλθρωματικοφ ειςοδιματοσ (κυρίωσ ςε επενδφςεισ χαμθλοφ 
κόςτουσ (π.χ. παραδοςιακά καωενεία κ.α.) 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ 3Ρ – ΠΕΡΙΕΧΡΞΕΟΡ ΣΡΠΙΜΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ     

 

1.1 ΠΕΡΙΕΧΡΞΕΟΡ ΣΡΠΙΜΡΤ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΡ 

Το ςχζδιο τοπικοφ προγράμματοσ διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα Μζτρα: 

 Στρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ – Κωδικόσ μζτρου: 41 

 Διατοπικι και διεκνικι ςυνεργαςία – Κωδικόσ μζτρου: 421 

 Λειτουργία τθσ Ομάδασ Τοπικισ Δράςθσ, απόκτθςθ δεξιοτιτων και εμψφχωςθ ςτθν περιοχι – Κωδικόσ 

μζτρου: 431  

Ι. ΞΕΣΡΡ 41: ΣΡΑΣΘΓΙΜΕ ΣΡΠΙΜΘ ΑΟΑΠΣΤΠΘ  

Στο Μζτρο εντάςςονται οι παρακάτω ομάδεσ υπομζτρων με τα αντίςτοιχα υπομζτρα. 

 

ΜΕΤΟ ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΡΟΜΕΤΩΝ 

ΥΡΟΜΕΤΑ 

41 411 L123 Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηυν γευπγικών και δαζοκομικών πποφόνηυν 

413 L311 Γιαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

L312 Σηήπιξη ηηρ δημιοςπγίαρ και ανάπηςξηρ πολύ μικπών επισειπήζευν 

L313 Δνθάππςνζη ηοςπιζηικών δπαζηηπιοηήηυν 

L321 Βαζικέρ ςπηπεζίερ για ηην οικονομία και ηον αγποηικό πληθςζμό 

L322 Ανακαίνιζη και ανάπηςξη συπιών 

L323 Γιαηήπηζη και αναβάθμιζη ηηρ αγποηικήρ κληπονομιάρ 

 



  

Μωδικόσ του Τπομζτρου L 123 

Σίτλοσ του Τπομζτρου 
L 123  «Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν 

προϊόντων» 

Νογικι τθσ παρζμβαςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και των 

διαβουλεφςεων 

 

Ο πρωτογενισ τομζασ αποτελεί τθν κφρια πθγι απαςχόλθςθσ και 

ειςοδιματοσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ αν και υπάρχει ςθμαντικι 

μείωςθ ςε αυτό το ποςοςτό το διάςτθμα 1991-2001. Θ παραγωγικότθτα 

του είναι αρκετά χαμθλι ςτισ ορεινζσ περιοχζσ, όπου θ κφρια 

δραςτθριότθτα εξακολουκεί να είναι θ κτθνοτροωία.  

Στθν πεδινι περιοχι θ παραγωγικότθτα είναι υψθλότερθ αωοφ 

υπάρχουν δυναμικζσ κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ υπάρχει όμωσ ελλιπισ 

οργάνωςθ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των αγορϊν. Ρροβλιματα 

επίςθσ αντιμετωπίηουν οι παραγωγοί από το κόςτοσ και τθν ποιότθτα 

του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται.  

Σθμαντικό γεγονόσ για ζνα τμιμα τθσ περιοχισ (ορεινό Μαλεβφηι)  είναι  

θ εγκατάλειψθ τθσ ςταωιδοπαραγωγικισ αμπελουργίασ (ςουλτανίνα) 

που οωείλεται κυρίωσ ςτισ ςυνκικεσ αγοράσ (δεν υπάρχει ηιτθςθ για το 

προϊόν) αλλά και από τισ επιπτϊςεισ τθσ νζασ ΚΑΡ (τρόποσ 

ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ). Το προϊόν χρθςιμοποιείται ςτθν οινοποίθςθ, 

όμωσ θ ΟΤΔ εξετάηει και άλλουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ του (παραγωγι 

νζων προϊόντων). Τα παραγόμενα προϊόντα ςτο ςφνολό τουσ είναι πολφ 

καλισ ποιότθτασ τόςο τα πρωτογενι όςο και αυτά τθσ α’ μεταποίθςθσ. 

Υπάρχουν αρκετά προϊόντα χαρακτθριςμζνα ΡΟΡ (όπωσ π.χ. Γραβιζρα 

Κριτθσ) και τοπικά όπωσ είναι θ Αμπαδιϊτικθ Ελιά (περιοχι πρϊθν 

επαρχίασ Αμαρίου) και το Ελαιόλαδο Βόρειου Μυλοποτάμου. Καλισ 

ποιότθτασ επίςθσ είναι το μζλι που παράγεται ςτθν περιοχι των 

Βοριηίων ςτθ Νότια ρίηα του βουνοφ αλλά και ςτισ Σίςεσ ςτα βόρεια 

παράλια όπου υπάρχει βιοτεχνία παραςκευισ και τυποποίθςθσ 

προϊόντων με βάςθ το μζλι. Σθμαντικι αφξθςθ παρουςιάηει και θ 

καλλιζργεια βιολογικισ ελιάσ. 

Πςον αωορά τθ μεταποίθςθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, εκτόσ λίγων 

εξαιρζςεων που αωοροφν τα κθπευτικά ςτθν περιοχι του Τυμπακίου, 

υπάρχει πλικοσ μικρϊν μεταποιθτικϊν μονάδων οικογενειακισ μορωισ 

και χαμθλοφ οργανωτικοφ επιπζδου. 

Σθμαντικά προβλιματα δθμιουργεί θ φπαρξθ ενόσ πολφ μεγάλου 

αρικμοφ ελαιοτριβείων τα οποία ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθ μόλυνςθ 

του περιβάλλοντοσ.  

Τα τυροκομεία τθσ περιοχισ παίηουν ζνα πολφ ςθμαντικό ρόλο αωοφ 

αξιοποιοφν τθν τοπικι γαλακτοπαραγωγι, ενϊ τθν τελευταία περίοδο 

ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα με ενζργειεσ εκςυγχρονιςμοφ, απόκτθςθ 

HACCP/ ISO κ.α. Ρολλά από αυτά όμωσ βρίςκονται μζςα ςε οικιςμοφσ 

και για να προςαρμοςτοφν ςτθ νομοκεςία όςον αωορά τθν προςταςία 
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του περιβάλλοντοσ πρζπει να μετεγκαταςτακοφν. 

Το υπομζτρο αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT 

analysis) : 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ  

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  
υποαπαςχόλθςθ - ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ 
παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν – μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε 
ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων 
του δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Ραγκοςμιοποίθςθ τθσ αγοράσ -  Νζο ανταγωνιςτικό περιβάλλον 
αγροτικϊν προϊόντων – ΚΑΡ 

 Ραραγωγι τφπου «παραδοςιακϊν προϊόντων» από μεγάλεσ 
βιομθχανίεσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ 
πλθκυςμοφ, υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ)  

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / 
Ρροϊόντα ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ 
ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ.  

 Αυξθτικι τάςθ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων και προϊόντων 
οργανικισ γεωργίασ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ 
πφλεσ ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 
Θρακλείου, Λιμάνι εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. 
LEADER PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ 
ποιοτικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ 
αναγνϊριςθ τθσ Κρθτικισ Διατροωισ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ 
απόςταςθσ από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  
κ.λπ.) 

 Ζντονθ παρουςία τοπικϊν ςυλλόγων ςτθν Ακινα και ςε άλλεσ 
μεγάλεσ πόλεισ 
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Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπ0ομζτρο : 

Στο πλαίςιο του υπομζτρου ενιςχφεται θ ςτιριξθ επιχειριςεων 
μεταποίθςθσ / εμπορίασ προϊόντων  που καλφπτονται από το 
Ραράρτθμα 1 τθσ Συνκικθσ εξαιρουμζνων των αλιευτικϊν προϊόντων, 
κακϊσ και προϊόντων δαςοκομίασ  κατά τθν ζννοια του άρκρου 28 του 
Καν. (ΕΚ) 1698/2005.  

Το υπομζτρο αωορά πολφ μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ 
ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ που πλθροφν ανάλογα με τον 
τομζα τθσ επζνδυςθσ τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςχετικά με το 
περιβάλλον, τθν υγιεινι, τθν καλι διαβίωςθ των ηϊων, τθν εργαςιακι 
αςωάλεια και τθν αειωόρο διαχείριςθ των δαςϊν.  

τόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται από το 

Τπομζτρο 

 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 

υνολικό Μόςτοσ Δθμόςια Δαπάνθ Κδια υμμετοχι 

2.038.400,00 € 1.019.200,00 € 1.019.200,00 € 

υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 

 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιχειριςεων 4 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 5 

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι του περιεχομζνου του Τπομζτρου με τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό δράςεισ 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ δράςθσ:  

L123-α  «Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν προϊόντων»  

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Ραίρνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα τθσ υωιςτάμενθσ κατάςταςθσ όπωσ 

ςυνοπτικά παρουςιάςτθκαν ςτθν ενότθτα  «Λογικι παρζμβαςθσ του 

υπομζτρου», μζςω τθσ δράςθσ θ ΟΤΔ ενδεικτικά ςχεδιάηει τθν ενίςχυςθ των 

παρακάτω τομζων χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι αποκλείονται οι υπόλοιποι  

τομείσ που αναωζρονται ςτο παράρτθμα ΛΛΛ τθσ 3073/29-6-2009 απόωαςθσ του 

Ειδικοφ Γραμματζα τθσ ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ περί «Αναμόρωωςθσ – 

οριςτικοποίθςθσ τοπικϊν προγραμμάτων ςτα πλαίςια του Άξονα 4 του ΡΑΑ 

2007-2013»   : 

 Τθ δθμιουργία τυροκομείων ςε ορεινζσ περιοχζσ όπου υπάρχει επάρκεια 
γάλακτοσ 

 Τθν ενίςχυςθ για τθν μετεγκατάςταςθ τυροκομείων που βρίςκονται μζςα 
ςε οικιςμοφσ 

 Τθ δθμιουργία και τον εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων τυποποίθςθσ και 
επεξεργαςίασ μελιοφ  

 Τθν ίδρυςθ ελαιουργείων για επεξεργαςία βιολογικισ α’ φλθσ 

 Τθν ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμό τυποποιθτθρίων ελαιολάδου, ονομαςίασ 
προζλευςθσ  

 Τθν ίδρυςθ και τον εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων τυποποίθςθσ και 
ςυςκευαςίασ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν  

 Τθν ίδρυςθ και τον εκςυγχρονιςμό μονάδων επεξεργαςίασ  επιτραπζηιασ 
ελιάσ για ςυςκευαςίεσ καταναλωτι  

 Τθν ίδρυςθ και τον εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων επεξεργαςίασ και 
τυποποίθςθσ αρωματικϊν ωυτϊν (π.χ. λάβδανοσ)  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

2.038.400,00 € 1.019.200,00 € 1.019.200,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  1.019.200,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
100,00% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
18,53% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

Με τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ αντιμετωπίηονται μειονεκτιματα όπωσ  : 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ - 
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ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν 

– μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 

δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Ραγκοςμιοποίθςθ τθσ αγοράσ - Νζο ανταγωνιςτικό περιβάλλον αγροτικϊν 

προϊόντων – ΚΑΡ 

 Ραραγωγι τφπου «παραδοςιακϊν προϊόντων» από μεγάλεσ βιομθχανίεσ 

και αξιοποιοφνται τα πλεονεκτιματα και οι ευκαιρίεσ τθσ περιοχισ όπωσ είναι : 

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ πλθκυςμοφ, 

υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ)  

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 

ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ.  

 Αυξθτικι τάςθ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων και προϊόντων 

οργανικισ γεωργίασ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 

ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 

εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 

PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ ποιοτικϊν 

παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ αναγνϊριςθ τθσ 

Κρθτικισ Διατροωισ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 

από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Ζντονθ παρουςία τοπικϊν ςυλλόγων ςτθν Ακινα και ςε άλλεσ μεγάλεσ 

πόλεισ 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ αωορά όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ  
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Δικαιοφχοι Φυςικά και  Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου που δφνανται να 

υλοποιιςουν  πολφ μικρζσ  επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 

2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 500.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν  
τα ακόλουκα : 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 

κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα.  

Επίςθσ  

 Ενιςχφονται επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του 

μζτρου 123α, όπωσ αυτοί κακορίηονται ςτο ΡΑΑ  

 Θ ενίςχυςθ παρζχεται ςε περιπτϊςεισ όπου τόςο οι πρϊτεσ φλεσ όςο και 

το αποτζλεςμα τθσ επεξεργαςίασ τουσ αποτελοφν προϊόν που καλφπτεται 

από το Ραράρτθμα Λ τθσ Συνκικθσ  

 Δεν παρζχεται ςτιριξθ ςτισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν υπό τθ μορωι 

τθσ κοινωνίασ, τθσ εταιρείασ αςτικοφ δικαίου και κοινοπραξίεσ.  

 Οι κλάδοι τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ που ενιςχφονται ςτο πλαίςιο τθσ 

δράςθσ «Αφξθςθ τθσ αξίασ γεωργικϊν προϊόντων» αναωζρονται ςτο 

παράρτθμα ΛΛΛ τθσ 3073/29-6-2009 απόωαςθσ του Ειδικοφ Γραμματζα τθσ 

ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ περί «Αναμόρωωςθσ – οριςτικοποίθςθσ τοπικϊν 

προγραμμάτων ςτα πλαίςια του Άξονα 4 του ΡΑΑ 2007-2013»    

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ : 

o Επενδφςεων για τθ μεταποίθςθ ι τθν εμπορία προϊόντων που 

προζρχονται από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε.  

o Επενδφςεων παραςκευισ και εμπορίασ προϊόντων απομίμθςθσ ι 

υποκατάςταςθσ του γάλακτοσ και των γαλακτοκομικϊν προϊόντων κακϊσ 

και του μελιοφ 

o Επενδφςεων ςτο επίπεδο λιανικοφ εμπορίου 

o Επενδφςεων που αωοροφν γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα  

o Επενδφςεων οι οποίεσ ζχουν ενιςχυκεί ι προβλζπεται θ ενίςχυςι τουσ 

ςτα πλαίςια του ΚΟΑ 

Περιγραφι τθσ 
ςυνζργειασ τθσ δράςθσ με 
άλλεσ προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει άμεςθ ι ζμμεςθ ςυνζργεια με όλεσ τισ άλλεσ δράςεισ του 

προγράμματοσ με δεδομζνο ότι θ Ομάδα επιδιϊκει τθ δθμιουργία ενόσ 

αγροτουριςτικοφ ςυμπλζγματοσ ςτθν περιοχι μζςα από το οποίο ςυνδζεται θ 

ποιοτικι πρωτογενισ παραγωγι με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ . Ριο άμεςθ  

ςυνζργια υπάρχει με τισ δράςεισ που ςχετίηονται με τθν δθμιουργία υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ, χϊρων εςτίαςθσ, δικτφων ςυνεργαςίασ, προβολισ-
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προϊκθςθσ, κ.α. (L311-4, L 311-7, L311-8, L312-3, L312-4, L312-5, L313-7, 

L313-8, L313-9, L321-1). 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Από τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ με τουσ ωορείσ και τον τοπικό πλθκυςμό 

αλλά και τισ ςυηθτιςεισ με τουσ εν δυνάμει τελικοφσ αποδζκτεσ προζκυψε 

ιδιαίτερο ενδιαωζρον ςτουσ παραγωγικοφσ τομείσ που προτείνονται ςτθ 

δράςθ με ζμωαςθ ςτον τομζα των ελαιοφχων, των οπωροκθπευτικϊν και του 

γάλακτοσ.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιχειριςεων 4 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 5 
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Μωδικόσ του Τπομζτρου L 311 

Σίτλοσ του Τπομζτρου “Διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ  δραςτθριότθτεσ” 

Νογικι τθσ παρζμβαςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και των 

διαβουλεφςεων 

 

Θ προτεινόμενθ περιοχι αντιμετωπίηει αωενόσ διαρκρωτικά 

προβλιματα ςτον πρωτογενι τομζα και αωετζρου προβλιματα χαμθλισ 

παραγωγικότθτασ και υποαπαςχόλθςθσ που οωείλονται κατά κφριο 

λόγο ςτθν ορεινι γεωμορωολογία τθσ. Από τθν άλλθ πλευρά 

παρουςιάηει δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ενόσ εναλλακτικοφ, 

διαωοροποιθμζνου μοντζλου οικονομικισ ανάπτυξθσ, λόγω του 

πλοφςιου ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ «κεωαλαίου» τθσ.  

Θ υποαπαςχόλθςθ των αγροτϊν των ορεινϊν περιοχϊν αντιμετωπίηεται 

εκτόσ των άλλων μζτρων (που δεν είναι επιλζξιμα ςτο πρόγραμμα) με 

τθν προϊκθςθ δράςεων που είναι «ςυμβατζσ» με τθ δραςτθριότθτα των 

αγροτϊν και ςυνειςωζρουν ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν ενίςχυςθ του 

αγροτικοφ ειςοδιματοσ. Σε αυτό ςυνθγορεί κετικά θ φπαρξθ νεανικοφ 

πλθκυςμοφ ςτισ ορεινζσ γεωργικζσ-κτθνοτροωικζσ περιοχζσ. Θ 

διαπίςτωςθ αυτι ενιςχφκθκε ςτισ ςυναντιςεισ διαβοφλευςθσ που είχε θ 

ΟΤΔ με τουσ ωορείσ και τον τοπικό πλθκυςμό, όπου υπιρξε ςθμαντικό 

ενδιαωζρον για τθ δθμιουργία μικρϊν υποδομϊν διανυκτζρευςθσ, 

επιςκζψιμων αγροκτθμάτων, μικρϊν χϊρων εςτίαςθσ, μικρϊν 

βιοτεχνικϊν-οικοτεχνικϊν μονάδων, διαωόρων υπθρεςιϊν, 

παραδοςιακϊν καωενείων, χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ για 

ίδια κατανάλωςθ κ.α. 

Το υπομζτρο αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT 

analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ  

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ 
τμιματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ 
- ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 
καλλιεργειϊν – μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν 
βοςκοϊκανότθτα 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ 
και τεχνικισ κατάρτιςθσ  

 Μείωςθ των γυναικϊν ςτον πλθκυςμό (λόγω εγκατάλειψθσ τθσ 
περιοχισ)  

 Ζλλειψθ διαωόρων υπθρεςιϊν (εκπαιδευτικζσ, κ.α.)  

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 
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 Θ ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά μπορεί να οδθγιςει ςε 
ςτρεβλϊςεισ τθσ μορωισ του εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ( 
επίδραςθ από τουσ Tour Operators) 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ 
βιοποικιλότθτα, γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν 
ενταγμζνων ςτο δίκτυο Natura 2000 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ 
πλθκυςμοφ, υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ)  

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / 
Ρροϊόντα ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ 
ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ.  

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ 
πφλεσ ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 
Θρακλείου, Λιμάνι εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. 
LEADER PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν εκμετάλλευςθ ιπιων μορωϊν 
ενζργειασ 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ 
δθμιουργίασ. 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν 
τουριςμοφ ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο 
ανάπτυξθσ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ 
τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν κοινωνικισ μζριμνασ που ενιςχφουν τθ 
δυνατότθτα απαςχόλθςθσ (ΚΘΦΘ, Βοικεια ςτο ςπίτι, ΚΔΑΡ, 
Βρεωονθπιακοί Στακμοί κ.λπ.) 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ 
ποιοτικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ 
αναγνϊριςθ τθσ Κρθτικισ Διατροωισ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 
 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ 

απόςταςθσ από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  
κ.λπ.) 

 Ζντονθ παρουςία τοπικϊν ςυλλόγων ςτθν Ακινα και ςε άλλεσ 
μεγάλεσ πόλεισ 

 Εκμετάλλευςθ των προοπτικϊν τθσ κρθτικισ οικονομίασ ιδιαίτερθ 
ςτον τουριςτικό τομζα - Κετικι εικόνα του Κρθτικοφ τουριςτικοφ 
προϊόντοσ προσ τθν Διεκνι αγορά  

 Ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 
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Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπομζτρο: 

Στο υπομζτρο προβλζπεται θ ενίςχυςθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων 
ςφμωωνα με τθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τον Καν. (ΕΚ) 
800/2008 που υλοποιοφνται από μζλθ του αγροτικοφ νοικοκυριοφ και 
διαωοροποιοφν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ τουσ, 
με τθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων που δε ςχετίηονται με τθ 
γεωργία (αγροτικόσ τουριςμόσ, βιοτεχνία, κ.λπ.).  

Στο υπομζτρο δεν περιλαμβάνονται ενζργειεσ που καλφπτονται ςτο 
πλαίςιο του μζτρου 123 του Άξονα 1 του ΡΑΑ και του υπομζτρου L123 
του Άξονα 4 του ΡΑΑ. 

τόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται από το 

Τπομζτρο 

 

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 

υνολικό Μόςτοσ Δθμόςια Δαπάνθ Κδια υμμετοχι 

2.050.000,00 € 1.025.000,00 € 1.025.000,00 € 

υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ  1 

Εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ  
1 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 

εςτίαςθσ και αναψυχισ 
6 

Μδρυςθ επιςκζψιμων 

αγροκτθμάτων  
2 

Λδρφςεισ επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν τουριςμοφ  
1 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 

παροχισ υπθρεςιϊν τουριςμοφ 1 

Μδρυςθ βιοτεχνικϊν επιχειριςεων 1 

Μδρυςθ επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν 
1 

Εκςυγχρονιςμοί  επιχειριςεων 

παραγωγισ ειδϊν διατροωισ μετά 

τθν α’ μεταποίθςθ 1 
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Μδρυςθ επιχειριςεων παραγωγισ 

ειδϊν διατροωισ μετά τθν α’ 

μεταποίθςθ 
1 

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων για τθ 

χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ 
2 

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι του περιεχομζνου του Τπομζτρου με τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό δράςεισ 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ δράςθσ: 

 L311-1 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ ΟΤΔ παίρνοντασ υπόψθ τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ, τα αποτελζςματα τθσ 

SWOT και τθ λογικι παρζμβαςθσ του υπομζτρου,  μζςω τθσ δράςθσ προωκεί : 

 Τθν ίδρυςθ νζων υποδομϊν διανυκτζρευςθσ και  

 Τον εκςυγχρονιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν των υωιςτάμενων υποδομϊν.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

650.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  325.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 31,71% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
5,91% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Με τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ αντιμετωπίηονται τα μειονεκτιματα τθσ 

περιοχισ όπωσ: 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ τμιματοσ 

τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ - 

ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ και 

τεχνικισ κατάρτιςθσ 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Θ ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά μπορεί να οδθγιςει ςε ςτρεβλϊςεισ 
τθσ μορωισ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

και αξιοποιοφνται τα πλεονεκτιματα και οι ευκαιρίεσ τθσ περιοχισ όπωσ είναι : 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 
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 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ πλθκυςμοφ, 
υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ) 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 
ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Εκμετάλλευςθ των προοπτικϊν τθσ κρθτικισ οικονομίασ ιδιαίτερθ ςτον 
τουριςτικό τομζα - Κετικι εικόνα του Κρθτικοφ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 
από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ (με τθ 
δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικοφ 
ειςοδιματοσ ςτον αγροτικό πλθκυςμό τθσ περιοχισ). 

 Διαωοροποίθςθ - Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν  

 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ προτεινόμενθ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ πλθν των 

δθμοτικϊν διαμεριςμάτων και οικιςμϊν. 

• ΔΔ Ρανόρμου,  

• ΔΔ Ρεράματοσ και  

• τον οικιςμό Μπαλί του ΔΔ Μελιδονίου.  

Θ εξαίρεςθ πραγματοποιείται για τουσ παρακάτω λόγουσ : 

 Στόχοσ τθσ ΟΤΔ όπωσ περιγράωθκε και ςτθν πρόταςθ τθσ, είναι θ 

ανάπτυξθ εναλλακτικοφ αγροτουριςτικοφ μοντζλου με τθν ενίςχυςθ 

υποδομϊν ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ 

 Οι παραπάνω περιοχζσ ζχουν ανεπτυγμζνθ τουριςτικι δραςτθριότθτα 

και ςχετικά ικανοποιθτικό αρικμό κλινϊν. Ρολλζσ από αυτζσ τισ κλίνεσ 

δθμιουργικθκαν τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο.  

Δικαιοφχοι Μζλθ του αγροτικοφ νοικοκυριοφ και ειδικότερα ωυςικά πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε γεωργικι εκμετάλλευςθ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ ι 
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αποτελοφν ςυμβοθκοφντα μζλθ του αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 

(ςφηυγοι ι τζκνα) κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 

Εξαιροφνται οι γεωργικοί εργάτεσ. 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι  600.000,00 € και ζωσ 40 κλίνεσ  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Οι επενδφςεισ για υποδομζσ διανυκτζρευςθσ και λοιπζσ τουριςτικζσ 
εγκαταςτάςεισ υλοποιοφνται υποχρεωτικά με βάςθ τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των 
Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροωίμων και Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ, 
όπωσ ιςχφει κάκε ωορά.  

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 

κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ 
ςυνζργειασ τθσ δράςθσ με 
άλλεσ προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ επειδι ςυμβάλει ςτθν άμβλυνςθ τθσ υποαπαςχόλθςθσ του 

πρωτογενι τομζα ζχει ςυνζργεια με τισ όλεσ δράςεισ του τοπικοφ 

προγράμματοσ που ςχετίηονται με αυτό το ςτόχο όπωσ είναι οι : L 311-2,3,4,5. 

Επίςθσ θ δράςθ ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν και ςτθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ ςε ότι αωορά τισ κλίνεσ ςτθν 

περιοχι. Για αυτό το λόγο υπάρχει ςυνζργεια και με τισ δράςεισ L313-5 ζωσ 9, 

με τισ δράςεισ δικτφωςθσ όπωσ είναι θ L312-5 και τζλοσ με τισ δράςεισ L313-

1,2,3 (δθμόςιου χαρακτιρα) που ςυμβάλλουν ςτθν δθμιουργία ενόσ 

ευνοϊκότερου περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ αγροτουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Σφμωωνα με τα ςτοιχεία που προζκυψαν από τθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ 

υπάρχει ενδιαωζρον για τθν ίδρυςθ / εκςυγχρονιςμό υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ  1 

Εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ  

1 

 



 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L311-2  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ  

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ ΟΤΔ παίρνοντασ υπόψθ τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ, τα αποτελζςματα τθσ 

SWOT και τθ λογικι παρζμβαςθσ του υπομζτρου,  μζςω τθσ δράςθσ προωκεί :  

 Τθν  ίδρυςθ χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ  

 Τον εκςυγχρονιςμό ι τθν επζκταςθ των υωιςτάμενων χϊρων  
εςτίαςθσ και αναψυχισ  

 Τθ δθμιουργία / εκςυγχρονιςμό παραδοςιακϊν καωενείων 

Στθν περιοχι και ιδιαίτερα ςτουσ οικιςτικοφσ τουριςτικοφσ πόλουσ υπάρχει 

πλθκϊρα χϊρων εςτίαςθσ, ενϊ ςε όλθ τθν περιοχι υπάρχουν παραδοςιακά 

καωενεία, τα περιςςότερα από τα οποία δεν ζχουν ανακαινιςκεί.  

Θ ΟΤΔ δίνει μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν δράςθ γιατί με ενζργειεσ χαμθλοφ κόςτουσ 

μποροφν να επιτευχκοφν ςθμαντικά πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα. Στθν 

περιοχι, όπωσ και ςε όλθ τθν Κριτθ άλλωςτε, θ διατροωι μπορεί να 

αποτελζςει ξεχωριςτό τουριςτικό πόρο (λόγω τθσ διεκνοφσ αναγνϊριςθσ των 

ευεργετθμάτων τθσ κρθτικισ διατροωισ). Θ ΟΤΔ ςτο πλαίςιο τθσ LEADER+, 

οργάνωςε και προϊκθςε τθ δθμιουργία πιλοτικϊν χϊρων εςτίαςθσ με τθν 

επωνυμία «ΨΘΛΟΕΛΤΘ ΓΕΥΣΕΛΣ». Θ ιδιαιτερότθτα τουσ είναι ότι ζχουν ενιαίο 

menu με εδζςματα τθσ κρθτικισ κουηίνασ και προωκοφν τα εποχικά προϊόντα. 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ (αλλά και τθσ 313β2) θ ΟΤΔ κα εμψυχϊςει για 

τθ δθμιουργία παρόμοιων χϊρων ϊςτε να δθμιουργθκεί θ απαιτοφμενθ 

κρίςιμθ μάηα που κα δθμιουργεί ςτο επιςκζπτθ τθν αίςκθςθ τθσ 

ιδιαιτερότθτασ τθσ κρθτικισ διατροωισ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

360.000,00 € 

 

180.000,00 € 180.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  180.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
17,56% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
3,27% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ τμιματοσ 
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ - 
ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν 
– μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ και 
τεχνικισ κατάρτιςθσ 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 
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  Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ πλθκυςμοφ, 
υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ) 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 
ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ ποιοτικϊν 
παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ αναγνϊριςθ τθσ 
Κρθτικισ Διατροωισ 

 Ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Από τθ δράςθ, ωσ προσ τθ δθμιουργία και τον εκςυγχρονιςμό των χϊρων 

εςτίαςθσ και αναψυχισ, εξαιροφνται  

 το Δθμοτικό Διαμζριςμα Ρανόρμου και  

 ο οικιςμόσ  Μπαλί του Δ.Δ. Μελιδονίου του Διμου Γεροποτάμου.  

Οι παραπάνω περιοχζσ δεν εμπίπτουν ςτθν εξαίρεςθ εωόςον οι προτεινόμενεσ 

επενδφςεισ αωοροφν τθ δθμιουργία  πιλοτικϊν  χϊρων εςτίαςθσ.  

Θ εξαίρεςθ ιςχφει για τουσ παρακάτω λόγουσ : 

1. Στόχοσ τθσ ΟΤΔ όπωσ περιγράωθκε και ςτθν πρόταςθ τθσ, είναι θ 

ανάπτυξθ εναλλακτικοφ αγροτουριςτικοφ μοντζλου με τθν ενίςχυςθ 

υποδομϊν ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ κακϊσ και ενζργειεσ 

αξιοποίθςθσ τθσ καλοκαιρινισ επιςκεψιμότθτασ τθσ παραλιακισ 

ηϊνθσ. 
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2. Οι παραπάνω περιοχζσ ζχουν ανεπτυγμζνθ τουριςτικι δραςτθριότθτα 

και ςχετικά ικανοποιθτικό αρικμό χϊρων εςτίαςθσ για να καλφψουν 

τισ ανάγκεσ που προκφπτουν.  

Σε ότι αωορά τον εκςυγχρονιςμό παραδοςιακϊν καωενείων θ δράςθ 

περιλαμβάνει όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ με 

προτεραιότθτα ςτουσ οικιςτικοφσ και εν δυνάμει τουριςτικοφσ πόλουσ όπωσ 

αυτοί αναωζρονται παρακάτω : 

Τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξοφ  

 Δ.Δ. Μαργαριτϊν  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ηαροφ 

 Δ.Δ. Βϊρων  
Εν δυνάμει τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επιςκοπισ  

 Δ.Δ. Γαράηου 

 Δ.Δ. Κρουςϊνα  

 Δ.Δ. Φουρωουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράκου 

 Δ.Δ Γζργερθσ 

Δικαιοφχοι Μζλθ του αγροτικοφ νοικοκυριοφ και ειδικότερα ωυςικά πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε γεωργικι εκμετάλλευςθ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ ι 

αποτελοφν ςυμβοθκοφντα μζλθ του αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 

(ςφηυγοι ι τζκνα) κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 

Εξαιροφνται οι γεωργικοί εργάτεσ. 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι  300.000,00 €   

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Σε ότι αωορά τουσ πιλοτικοφσ χϊρουσ εςτίαςθσ, από τθν ΟΤΔ ςτο πλαίςιο τθσ 

δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαωζροντοσ, κα χρθςιμοποιθκεί το 

πρότυπο που είχε προκφψει μετά από ςχετικι μελζτθ εμπειρογνωμοςφνθ για  

τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ LEADER PLUS. Στόχοσ τθσ Ομάδασ 

είναι να υπάρξει ςυνζχεια τθσ δράςθσ με τθν δθμιουργία ι προςαρμογι όςο 

των δυνατόν περιςςότερων χϊρων εςτίαςθσ ςε χϊρουσ με τα χαρακτθριςτικά 

και τισ προδιαγραωζσ των «ΨΘΛΟΕΛΤΘ ΓΕΥΣΕΛΣ». 

Τα παραδοςιακά καωενεία ανζκακεν αποτελοφςαν και αποτελοφν για τθν 

περιοχι ζνα από τα βαςικότερα ςθμεία ςυνάκροιςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

όχι μόνο για ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ αλλά και για τθ ςυηιτθςθ των κεμάτων 

που απαςχολοφν τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Θ ΟΤΔ κζλοντασ να ςυμβάλλει ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αλλά και ςτθν αιςκθτικι 

τουσ βελτίωςθ κα ςυντάξει τισ ανάλογεσ προδιαγραωζσ μζςα από τισ οποίεσ  
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κα κακοριςτοφν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ για τθν ζνταξθ των εν δυνάμει 

τελικϊν αποδεκτϊν αλλά και προκειμζνου να αποωευχκοφν τυχόν 

παρερμθνείεσ ωσ προσ τον όρο «παραδοςιακό».  

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 

κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ 
ςυνζργειασ τθσ δράςθσ με 
άλλεσ προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ με δεδομζνο ότι ςυμβάλει ςτθν άμβλυνςθ τθσ υποαπαςχόλθςθσ ςτον 

πρωτογενι τομζα ζχει ςυνζργεια με όλεσ τισ άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ 

προγράμματοσ που ςχετίηονται με αυτό το ςτόχο όπωσ είναι όλεσ οι δράςεισ 

του υπομζτρου 311. Επίςθσ επειδι ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτθν περιοχι ζχει ςυνζργεια και με τισ δράςεισ L313-

5 ζωσ 8, με τισ δράςεισ δικτφωςθσ όπωσ είναι θ L312-5 και τζλοσ με τισ δράςεισ 

L313-1,2,3 (δθμόςιου χαρακτιρα)  που ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ενόσ 

ευνοϊκότερου περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ αγροτουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Υπάρχει ςθμαντικό ενδιαωζρον όπωσ προζκυψε και από τθν “bottom up” 

διαδικαςία για τθν δθμιουργία χϊρων εςτίαςθσ ςτουσ εν δυνάμει οικιςτικοφσ 

πόλουσ, όπου υπάρχει άλλωςτε και θ ανάλογθ ζλλειψθ, ο εκςυγχρονιςμόσ 

χϊρων εςτίαςθσ ςτουσ αναπτυγμζνουσ οικιςτικοφσ πόλουσ (Ανϊγεια, Ηαρόσ, 

Μαργαρίτεσ) ενϊ θ προςαρμογι των παραδοςιακϊν καωενείων κακϊσ και θ 

δθμιουργία (ι προςαρμογι) πιλοτικϊν χϊρων εςτίαςθσ υπάρχει ςτο ςφνολο 

τθσ ορεινισ – θμιορεινισ ηϊνθσ. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 

εςτίαςθσ και αναψυχισ 

6 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L311-3 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων αγροκτθμάτων 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ ΟΤΔ παίρνοντασ υπόψθ τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ, τα αποτελζςματα τθσ 

SWOT και τθ λογικι παρζμβαςθσ του υπομζτρου,  μζςω τθσ δράςθσ προωκεί :  

 τθ δθμιουργία επιςκζψιμων αγροκτθμάτων με ι χωρίσ υποδομι 

διανυκτζρευςθσ, ςτα οποία κα αςκείται ενδεικτικά θ 

γεωργικι/κτθνοτροωικι δραςτθριότθτα και κα παράγονται ςε μικρι 

κλίμακα τυροκομικά και άλλα προϊόντα ( τα οποία κα προςωζρονται 

ςτουσ επιςκζπτεσ του αγροκτιματοσ). 

 τον εκςυγχρονιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν των υωιςτάμενων υποδομϊν.  

Θ δθμιουργία επιςκζψιμων αγροκτθμάτων ςτθν LEADER+, λειτοφργθςε κετικά 

ςτθν διαωοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ, προςελκφοντασ 

εκτόσ των άλλων και κατοίκουσ των αςτικϊν περιοχϊν τθσ Κριτθσ. Τα 

αγροκτιματα λόγω του μεγζκουσ τουσ και των λειτουργιϊν τουσ δρουν και ωσ 

χϊροι πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων (π.χ. μουςικζσ βραδιζσ) 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

600.000,00 € 

 

300.000,00 € 300.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  300.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
29,27% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
5,45% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ - 

ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν – 

μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  
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 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 

γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο Natura 

2000 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 

αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 

ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 

ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 

εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 

PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 

ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 

από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Εκμετάλλευςθ των προοπτικϊν τθσ κρθτικισ οικονομίασ ιδιαίτερθ ςτον 

τουριςτικό τομζα - Κετικι εικόνα του Κρθτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ προσ 

τθν Διεκνι αγορά 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ και τθ 

δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικοφ 

ειςοδιματοσ ςτον αγροτικό πλθκυςμό τθσ περιοχισ. 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 

και υπθρεςιϊν  

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

Θ δράςθ αωορά όλθ τθσ περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ. 



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 3
5

 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 3
5

 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Δικαιοφχοι Μζλθ του αγροτικοφ νοικοκυριοφ και ειδικότερα ωυςικά πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε γεωργικι εκμετάλλευςθ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ ι 

αποτελοφν ςυμβοθκοφντα μζλθ του αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 

(ςφηυγοι ι τζκνα) κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 

Εξαιροφνται οι γεωργικοί εργάτεσ. 

Υψοσ παρεμβάςεων Το ανϊτατο ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να ωτάςει : 

 τισ 300.000,00 € εωόςον δεν περιλαμβάνονται υποδομζσ 
διανυκτζρευςθσ ι  

 τισ 600.000,00 € και ζωσ 40 κλίνεσ εωόςον περιλαμβάνει και υποδομι 
διανυκτζρευςθσ  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

 Στα επιςκζψιμα αγροκτιματα θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ζκταςθ δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των 20 ςτρεμμάτων 

 Οι επενδφςεισ για υποδομζσ διανυκτζρευςθσ και λοιπζσ τουριςτικζσ 
εγκαταςτάςεισ υλοποιοφνται υποχρεωτικά με βάςθ τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των 
Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροωίμων και Τουριςτικισ 
Ανάπτυξθσ, όπωσ ιςχφει κάκε ωορά.  

 Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι 
περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του 
Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα 
τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ 
ςυνζργειασ τθσ δράςθσ με 
άλλεσ προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ με δεδομζνο ότι ςυμβάλει ςτθν άρςθ τθσ χαμθλισ παραγωγικότθτασ 

και τθσ υποαπαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι τομζα ζχει ςυνζργεια με τισ όλεσ 

δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που ςχετίηονται με αυτό το ςτόχο όπωσ 

είναι : L311-1,2,3,4,5. Επίςθσ επειδι ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και ςτθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ ςε ότι 

αωορά τισ κλίνεσ ςτθν περιοχι ζχει ςυνζργεια και με τισ δράςεισ L313-5 ζωσ 8 

με τισ δράςεισ δικτφωςθσ όπωσ είναι θ L312-5 και τζλοσ με τισ δράςεισ L313-

1,2,3 (δθμόςιου χαρακτιρα)  που ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ του ςτόχου. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον ςφμωωνα με τθ 
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προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

διαβοφλευςθ 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιςκζψιμων 

αγροκτθμάτων  
2 



 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L311-4  :  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν 

για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (π.χ. εναλλακτικζσ μορφζσ 

τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ 

κλπ) 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ ΟΤΔ παίρνοντασ υπόψθ τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ, τα αποτελζςματα τθσ 

SWOT και τθ λογικι παρζμβαςθσ του υπομζτρου,  μζςω τθσ δράςθσ προωκεί : 

 Τθν ίδρυςθ επιχειριςεων ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 
όπωσ ο κρθςκευτικόσ, ο ορειβατικόσ, ο ςπθλαιολογικόσ, ο γεωλογικόσ, 
ο  ωυςιολατρικόσ τουριςμόσ κ.λπ. 

 Τθ δθμιουργία χϊρων ακλοπαιδιϊν και άςκθςθσ ακλθτικϊν 
δραςτθριοτιτων, κζντρων γευςιγνωςίασ και κζντρων δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ επιςκεπτϊν   

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  50.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 4,88% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 0,91% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ - 
ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν 
– μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Θ ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά μπορεί να οδθγιςει ςε ςτρεβλϊςεισ 
τθσ μορωισ του εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ( επίδραςθ από 
τουσ Tour Operators) 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 
γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο 
Natura 2000 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 
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 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ 
δθμιουργίασ. 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 
ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ ποιοτικϊν 
παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ αναγνϊριςθ τθσ 
Κρθτικισ Διατροωισ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ και τθ 
δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικοφ 
ειςοδιματοσ ςτον αγροτικό πλθκυςμό τθσ περιοχισ. 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν  

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ του προγράμματοσ. 

Δικαιοφχοι Μζλθ του αγροτικοφ νοικοκυριοφ και ειδικότερα ωυςικά πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε γεωργικι εκμετάλλευςθ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ ι 

αποτελοφν ςυμβοθκοφντα μζλθ του αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 

(ςφηυγοι ι τζκνα) κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 

Εξαιροφνται οι γεωργικοί εργάτεσ. 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 
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Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ, με δεδομζνο ότι αντιμετωπίηει τθ χαμθλι παραγωγικότθτα και τθν 

υποαπαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι τομζα αλλά παράλλθλα βελτιϊνει τθν 

ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτον τομζα του τουριςμοφ, είναι 

ςυμπλθρωματικι των δράςεων που ςχετίηονται με τθν προϊκθςι του ιτοι με 

τισ δράςεισ L311-1,2,3 και 5, τισ δράςεισ  L313-1,2,3 και 4 (δθμόςιου 

χαρακτιρα), με τισ δράςεισ  L313-5,6,7,8. Τζλοσ ζχει ςυνζργεια με τθ δράςθ 

L321-3 επειδι  θ ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων 

ανάδειξθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ είναι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ περιοχισ και χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ ταυτότθτάσ τθσ.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον ςφμωωνα με τθ 

διαβοφλευςθ, ιδιαίτερα ςε δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν 

γευςιγνωςία. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

  

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Λδρφςεισ επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν τουριςμοφ  
1 

Εκςυχγρονιςμόσ επιχειριςεων 

παροχισ υπθρεςιϊν τουριςμοφ 
1 

 

 

 

 

 

 



 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L311-5  :  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μονάδων οικοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 

παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικϊν μονάδων (ςε ενδεικτικοφσ 

κλάδουσ με βάςθ τθν ταξινόμθςθ ςτουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριοτιτων 

(ΚΑΔ/ΣΑΚΟΔ) 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στθν προτεινόμενθ περιοχι υπάρχει  δυνατότθτα δθμιουργίασ εναλλακτικοφ 

μοντζλου ανάπτυξθσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ τθσ πλοφςιασ πολιτιςμικισ 

παράδοςθσ και διαςφνδεςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ με τον τομζα 

παροχισ υπθρεςιϊν και ςθμαντικόσ αρικμόσ μικρϊν χειροτεχνικϊν μονάδων 

που ςχετίηονται με δραςτθριότθτεσ όπωσ είναι θ καλακοπλεκτικι, θ υωαντικι, 

θ κεραμικι, θ επεξεργαςία ξφλου, θ επεξεργαςία δζρματοσ για τθν καταςκευι 

υποδθμάτων ι χρθςτικϊν αντικειμζνων, θ επεξεργαςία  γυαλιοφ κ.λπ.   

Στθν παροφςα δράςθ ςυμπεριλαμβάνεται : 

 θ δθμιουργία νζων μονάδων οικοτεχνίασ χειροτεχνίασ για τθν 

παραγωγι ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ αλλά και χρθςτικϊν 

αντικειμζνων.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

80.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  40.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
3,90% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
0,73% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ τμιματοσ 
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ - 
ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν – 
μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ και 
τεχνικισ κατάρτιςθσ 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 
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 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 
από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Ζντονθ παρουςία τοπικϊν ςυλλόγων ςτθν Ακινα και ςε άλλεσ μεγάλεσ 
πόλεισ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ και τθ 
δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικοφ 
ειςοδιματοσ ςτον αγροτικό πλθκυςμό τθσ περιοχισ. 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν  

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθσ περιοχι παρζμβαςθσ του προγράμματοσ. 

Δικαιοφχοι Μζλθ του αγροτικοφ νοικοκυριοφ και ειδικότερα ωυςικά πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε γεωργικι εκμετάλλευςθ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ ι 

αποτελοφν ςυμβοθκοφντα μζλθ του αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 

(ςφηυγοι ι τζκνα) κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 

Εξαιροφνται οι γεωργικοί εργάτεσ. 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 
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Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Οι μονάδεσ οικοτεχνίασ, χειροτεχνίασ και ειδϊν λαϊκισ-παραδοςιακισ τζχνθσ 

είναι μζροσ ενόσ ευρφτερου ωάςματοσ δραςτθριοτιτων που υλοποιοφνται 

ςτθν περιοχι, οι οποίεσ αναδεικνφουν και προβάλλουν τθν ιδιαίτερθ 

ταυτότθτά τθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ θ οποία προωκεί τθ δθμιουργία ι τον 

εκςυγχρονιςμό τζτοιων επιχειριςεων είναι ςε άμεςθ ςυνάωεια με τισ δράςεισ 

που ςχετίηονται με τθν πϊλθςθ και προϊκθςθ του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ 

ςτθν περιοχι όπωσ είναι οι δράςεισ L311-4 και L313-7,8. Τζλοσ ςυνεργεί με τισ 

δράςεισ δικτφωςθσ και προβολισ L 312-5 και L313-4. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον ςφμωωνα με τθ 

διαβοφλευςθ. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ βιοτεχνικϊν επιχειριςεων 1 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L311-6 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν (ςε 

ενδεικτικοφσ κλάδουσ με βάςθ τθν ταξινόμθςθ ςτουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ 

Δραςτθριοτιτων (ΚΑΔ/ΣΑΚΟΔ)     

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στθν δράςθ περιλαμβάνονται : 

1. Θ δθμιουργία χϊρων ζκκεςθσ και πϊλθςθσ χαρακτθριςτικϊν τοπικϊν 

προϊόντων. Θ  δθμιουργία αυτϊν των χϊρων κα αυξιςει τθ δυνατότθτα 

πϊλθςθσ των προϊόντων από πολλζσ μικρζσ επιχειριςεισ και γυναικείουσ 

ςυνεταιριςμοφσ που δεν ζχουν τθν δυνατότθτα τθσ ειςδοχισ ςε μεγάλεσ 

αγορζσ. Ραράλλθλα κα αποτελζςει ζνα αποτελεςματικό εργαλείο προϊκθςθσ 

του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ και κα ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ 

τθσ εικόνασ τθσ. 

Θ δθμιουργία αυτϊν των χϊρων κα ςτθριχκεί ςε μελζτθ-εμπειρογνωμοςφνθ 

όπου κα κακοριςτοφν προδιαγραωζσ ςε ςχζςθ με αρχιτεκτονικά και 

διακοςμθτικά ςτοιχεία, τα είδθ των προϊόντων που κα περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιςτον ςτθν γκάμα των προϊόντων που κα διατίκενται (αποκλείονται 

εκείνα τθσ πρϊτθσ μεταποίθςθσ), θ δικτφωςθ τουσ (είτε  με τθν δθμιουργία 

νζου δικτφου ι τθν αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ) κ.α. 

2.  Θ δθμιουργία / εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων που αωοροφν τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ςε τομείσ όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ ψυχαγωγία, ο καλλωπιςμόσ και 
άλλεσ που αωοροφν τθν κακθμερινότθτα των κατοίκων και ςυμβάλλουν ςτθν 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων, αλλά και ςτθν ςυγκράτθςθ του 
πλθκυςμοφ τουσ ιδιαίτερα του γυναικείου. Ενδεικτικά αναωζρονται 
επιχειριςεισ όπωσ ωροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν, ςτεγνοκακαριςτιρια, 
κουρεία, κομμωτιρια, κ.α. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  50.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
4,88% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
0,91% 

κοπιμότθτα και Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis)  
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αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ - 

ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 

καλλιεργειϊν – μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν 

βοςκοϊκανότθτα 

 Ζλλειψθ διαωόρων υπθρεςιϊν (εκπαιδευτικζσ, κ.α.) 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 

αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / 

Ρροϊόντα ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ 

ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 

ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 

εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. 

LEADER PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ 

δθμιουργίασ. 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν 

τουριςμοφ ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο 

ανάπτυξθσ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά 

παραλιακι ηϊνθ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ και τθ 
δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικοφ 
ειςοδιματοσ ςτον αγροτικό πλθκυςμό τθσ περιοχισ. 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν  

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Θ δράςθ ςε ότι αφορά τθ δθμιουργία επιχειριςεων που αφοροφν τθν 
εξυπθρζτθςθ των κατοίκων και  ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 
ηωισ τουσ εφαρμόηεται ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι εφαρμογισ του 
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Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

προγράμματοσ.  

Θ δράςθ ςε ότι αωορά τθ δθμιουργία πρατθρίων λιανικισ πϊλθςθσ 
εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ με 
προτεραιότθτα ςτουσ οικιςτικοφσ και εν δυνάμει τουριςτικοφσ πόλουσ όπωσ 
αυτοί αναωζρονται παρακάτω : 

Τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξοφ  

 Δ.Δ. Μαργαριτϊν  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ηαροφ 

 Δ.Δ. Βϊρων  
Εν δυνάμει τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επιςκοπισ  

 Δ.Δ. Γαράηου 

 Δ.Δ. Κρουςϊνα  

 Δ.Δ. Φουρωουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράκου 

 Δ.Δ Γζργερθσ 

Δικαιοφχοι Μζλθ του αγροτικοφ νοικοκυριοφ και ειδικότερα ωυςικά πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε γεωργικι εκμετάλλευςθ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ ι 

αποτελοφν ςυμβοθκοφντα μζλθ του αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 

(ςφηυγοι ι τζκνα) κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 

Εξαιροφνται οι γεωργικοί εργάτεσ. 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Σε ότι αωορά τθ δθμιουργία πρατθρίων λιανικισ πϊλθςθσ τοπικϊν προϊόντων 
θ ΟΤΔ κα εκπονιςει μελζτθ εμπειρογνωμοςφνθ μζςα από τθν οποία κα 
κακοριςτοφν αωενόσ οι προδιαγραωζσ ςε ότι αωορά το λειτουργικό και 
αιςκθτικό μζροσ των πρατθρίων και αωετζρου κα κακοριςκοφν τα τοπικά 
παραδοςιακά προϊόντα τα οποία κα πωλοφνται από αυτά. Ο κακοριςμόσ των 
προϊόντων ζχει ςχζςθ με τισ παραγωγικζσ ιδιαιτερότθτεσ κάκε υποπεριοχισ, 
τθν κατοχι του τοπικοφ ςιματοσ ι τθν δυνατότθτα για τθν απόκτθςθ του κ.α. 
Στα προϊόντα που κα μποροφν να κακοριςκοφν από τθν μελζτθ δεν κα 
περιλαμβάνονται εκείνα τθσ πρϊτθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ.. 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 
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Περιγραφι τθσ 
ςυνζργειασ τθσ δράςθσ με 
άλλεσ προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων αλλά και τθν 

απόκτθςθ ςυμπλθρωματικοφ ειςοδιματοσ και άρα είναι  ςε ςυνάωεια με τισ 

δράςεισ: L312-2 και L 321-2.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον ςφμωωνα με τθ 

διαβοφλευςθ. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

  

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν  
1 

 

 

 

 



 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L311-7 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν 

διατροφισ μετά τθν α' μεταποίθςθ     

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στθν προτεινόμενθ περιοχι υπάρχουν αρκετζσ επιχειριςεισ που παράγουν 

είδθ τροωίμων μετά τθν πρϊτθ μεταποίθςθ. Τα είδθ αυτά παράγονται κυρίωσ 

από αρτοποιεία και γυναικείουσ ςυνεταιριςμοφσ και αωοροφν τθν παραγωγι 

ψωμιοφ για τθν κάλυψθ των τοπικϊν κακθμερινϊν αναγκϊν, τοπικϊν γλυκϊν 

και άλλων αρτοςκευαςμάτων και ωυςικά παξιμαδιοφ που αποτελεί προϊόν 

γεωγραωικισ ζνδειξθσ τθσ Κριτθσ. 

Στθν παροφςα δράςθ οι επιχειριςεισ του κλάδου αωοροφν εκείνεσ των 

ωυςικϊν προςϊπων που είναι κατ’ επάγγελμα αγρότεσ. Ζτςι οι μονάδεσ αυτζσ 

περιορίηονται ουςιαςτικά ςτα αρτοποιεία  με πολφ λίγεσ εξαιρζςεισ.  

Από τθν διαβοφλευςθ υπιρξε ενδιαωζρον από αγρότεσ για τθν 

δθμιουργία/εκςυγχρονιςμό αρτοποιείων. Το κόςτοσ τθσ δράςθσ  είναι μικρό 

γιατί αωορά μονάδεσ μικρισ δυναμικότθτασ, ενϊ ακόμα και θ δθμιουργία 

νζων δεν κα απαιτιςει νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ. 

Στθν παροφςα δράςθ περιλαμβάνονται θ δθμιουργία και ο εκςυγχρονιςμόσ 

αρτοποιείων χωρίσ να αποκλείεται και θ δθμιουργία / εκςυγχρονιςμόσ και 

άλλων μονάδων παραγωγισ ειδϊν διατροωισ μετά τθν α’ μεταποίθςθ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  50.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 4,88% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
0,91% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis)  

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ τμιματοσ 
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ και 
τεχνικισ κατάρτιςθσ 

 Μείωςθ των γυναικϊν ςτον πλθκυςμό (λόγω εγκατάλειψθσ τθσ περιοχισ) 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 
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 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ πλθκυςμοφ, 
υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ) 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 
ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν κοινωνικισ μζριμνασ που ενιςχφουν τθ δυνατότθτα 
απαςχόλθςθσ (ΚΘΦΘ, Βοικεια ςτο ςπίτι, ΚΔΑΡ, Βρεωονθπιακοί Στακμοί 
κ.λπ.) 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ ποιοτικϊν 
παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ αναγνϊριςθ τθσ 
Κρθτικισ Διατροωισ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 
από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Ζντονθ παρουςία τοπικϊν ςυλλόγων ςτθν Ακινα και ςε άλλεσ μεγάλεσ 
πόλεισ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ και τθ 
δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικοφ 
ειςοδιματοσ ςτον αγροτικό πλθκυςμό τθσ περιοχισ. 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν  

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ του 
προγράμματοσ. 

Δικαιοφχοι Μζλθ του αγροτικοφ νοικοκυριοφ και ειδικότερα ωυςικά πρόςωπα που αςκοφν 

δραςτθριότθτα ςε γεωργικι εκμετάλλευςθ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ ι 

αποτελοφν ςυμβοθκοφντα μζλθ του αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 

(ςφηυγοι ι τζκνα) κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 
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Εξαιροφνται οι γεωργικοί εργάτεσ. 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ ι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν 

περιοχι όπωσ είναι οι δράςεισ του υπομζτρου L 311 και L 312 και L 3135,6,7,8.  

Επίςθσ ζχει ςυνζργεια με τθ δράςθ L123-1 επειδι ποιοτικότερα προϊόντα τθσ 

πρωτογενοφσ παραγωγισ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα καλφτερα προϊόντα 

πρϊτθσ και δεφτερθσ μεταποίθςθσ. Τζλοσ ζχει ςυνζργεια με τθ δράςθ L312-5 

που αωορά τθ δικτφωςθ επειδι τα προϊόντα μετά τθν πρϊτθ μεταποίθςθ 

αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του ςυνολικοφ αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ 

τθσ περιοχισ.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον ςφμωωνα με τθ 

διαβοφλευςθ. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

  

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Εκςυγχρονιςμοί  επιχειριςεων 

παραγωγισ ειδϊν διατροωισ μετά 

τθν α’ μεταποίθςθ  

1 

Μδρυςθ επιχειριςεων παραγωγισ 

ειδϊν διατροωισ μετά τθν α’ 

μεταποίθςθ 

1 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L311-8 Βελτίωςθ επιχειριςεων για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (π.χ. 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ κ.λπ.) με ςκοπό τθν ίδια 

κατανάλωςθ.   

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ δράςθ αωορά τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ με τθ 
χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ωωτοβολταϊκά ςυςτιματα κ.λπ.) ςε 
επιχειριςεισ που εντάςςονται ςε κλάδουσ που περιλαμβάνονται ςτο υπομζτρο 
L311 και τθροφν όλεσ τισ άλλεσ προχποκζςεισ του (χαρακτθριςτικά 
δικαιοφχων, κ.α).  

Θ δράςθ λόγω του μεγζκουσ και τθσ οργανωτικισ υποδομισ των επιχειριςεων 
κα ζχει ουςιαςτικά πιλοτικό χαρακτιρα με τθν εγκατάςταςθ μικρϊν μονάδων 
(κυρίωσ ωωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων). Σε αυτό κα ςυμβάλλει αποωαςιςτικά 
και θ ενθμζρωςθ- εμψφχωςθ από τθν ΟΤΔ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  30.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
2,93% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
0,55% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis)  

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ - 
ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν – 
μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν εκμετάλλευςθ ιπιων μορωϊν ενζργειασ 

  Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 
γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο Natura 
2000 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 
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 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ του προγράμματοσ  

Δικαιοφχοι Μζλθ του αγροτικοφ νοικοκυριοφ και ειδικότερα ωυςικά πρόςωπα που αςκοφν 
δραςτθριότθτα ςε γεωργικι εκμετάλλευςθ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ ι 
αποτελοφν ςυμβοθκοφντα μζλθ του αρχθγοφ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 
(ςφηυγοι ι τζκνα) κατά τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ. 
Εξαιροφνται οι γεωργικοί εργάτεσ.  

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ προςταςία του ωυςικοφ πλοφτου και του περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ είναι 

από τισ προτεραιότθτεσ ςτο προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα. Θ ςυγκεκριμζνθ 

δράςθ λοιπόν δρα ςυμπλθρωματικά ςε όλεσ τισ δράςεισ που ςχετίηονται με 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ειδικότερα με τισ δράςεισ L312-4 και 

L313-9.  

Επίςθσ ζχει ςυνάωεια με τθ δράςθ L312-5 που αωορά τθ δικτφωςθ επειδι 

μζςα από τθν υλοποίθςθ κοινϊν δράςεων το δίκτυο ζχει τθ δυνατότθτα να 

δθμιουργιςει τισ ςυνκικεσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία. 
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων για τθ 

χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ 

2 
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Μωδικόσ του Τπομζτρου L312 

Σίτλοσ του Τπομζτρου 
τιριξθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν 

επιχειριςεων   

Νογικι τθσ παρζμβαςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και των 

διαβουλεφςεων 

 

Θ περιοχι παρζμβαςθσ χαρακτθρίηεται από ζνα πλικοσ πολφ μικρϊν 

βιοτεχνικϊν επιχειριςεων ςε ολιγάρικμουσ κλάδουσ που παίηουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν τοπικι οικονομία. Δρουν υποςτθρικτικά και 

ςυμπλθρωματικά ςτον πρωτογενι τομζα, αξιοποιοφν τοπικοφσ 

ωυςικοφσ πόρουσ, και προςωζρουν απαςχόλθςθ ςε νζουσ και γυναίκεσ 

(κυρίωσ μζςω των γυναικείων ςυνεταιριςμϊν). Το μικρό μζγεκοσ κακϊσ 

και ι ζλλειψθ διάδοχθσ κατάςταςθσ ςε πολλά Δ.Δ. τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα το χαμθλό οργανωτικό επίπεδο, τθ 

χαμθλι επιμόρωωςθ των ιδιοκτθτϊν και του ολιγάρικμου προςωπικοφ 

κακϊσ και τθν εγκατάλειψθ αρκετϊν επιχειριςεων, πολλζσ από τισ 

οποίεσ ανικουν ςε παραδοςιακοφσ κλάδουσ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

Στισ ορεινζσ ιδιαίτερα περιοχζσ παρατθρείται ζλλειψθ υπθρεςιϊν ςε 

τομείσ όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ ψυχαγωγία, ο καλλωπιςμόσ κ.α. Υπθρεςίεσ 

τζτοιου είδουσ μικραίνουν τθν ψαλίδα ανάμεςα ςτα αςτικά κζντρα και 

τθν φπαικρο ςυμβάλλοντασ ςτθν παραμονι των κατοίκων ςτον τόπο 

τουσ. 

Σθμαντικόσ τομζασ επίςθσ που κα επιδράςει ςτο υπομζτρο είναι θ 

δθμιουργία χϊρων ζκκεςθσ και πϊλθςθσ χαρακτθριςτικϊν τοπικϊν 

προϊόντων. Θ  δθμιουργία αυτϊν των χϊρων κα αυξιςει τθν δυνατότθτα 

πϊλθςθσ των προϊόντων από πολλζσ μικρζσ επιχειριςεισ και 

γυναικείουσ ςυνεταιριςμοφσ που δεν ζχουν τθν δυνατότθτα τθσ 

ειςδοχισ ςε μεγάλεσ αγορζσ. Ραράλλθλα κα αποτελζςει ζνα 

αποτελεςματικό εργαλείο προϊκθςθσ του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ 

τθσ περιοχισ και κα ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ. 

Αν και ςτο πλαίςιο τθσ LEADER+, εμψυχϊκθκε θ δθμιουργία ενόσ 

δικτφου επιχειριςεων, υπάρχει ανάγκθ για περαιτζρω ςτιριξθ 

ενεργειϊν που κα προωκοφν τθ ςυνεργαςία των επιχειριςεων ςε 

κρίςιμουσ για τθν βιωςιμότθτα τουσ τομείσ. 

Το υπομζτρο κα ενιςχφςει τθ δθμιουργία και τον εκςυγχρονιςμό πολφ 

μικρϊν επιχειριςεων ςε τομείσ ςθμαντικοφσ για τθν τοπικι οικονομία. 

 Βαρφτθτα κα δοκεί ςε επενδφςεισ που ςυνειςωζρουν ςτθν νεανικι και 

γυναικεία επιχειρθματικότθτα (π.χ. γυναικείοι ςυνεταιριςμοί, 

καινοτόμεσ επενδφςεισ χαμθλοφ κόςτουσ).  

Για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ των δράςεων του υπομζτρου κα 
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καταρτιςκοφν μελζτεσ – εμπειρογνωμοςφνεσ (από το υπομζτρο 431β, 

για τθν δθμιουργία π.χ. χϊρων λιανικοφ εμπορίου όπου κα πωλοφνται 

τοπικά παραδοςιακά προϊόντα) 

Το υπομζτρο αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT 

analysis): 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ 

τμιματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ 

και τεχνικισ κατάρτιςθσ  

 Μείωςθ των γυναικϊν ςτον πλθκυςμό (λόγω εγκατάλειψθσ τθσ 

περιοχισ)  

 Ζλλειψθ διαωόρων υπθρεςιϊν (εκπαιδευτικζσ, κ.α.)  

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 

δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Κίνδυνοι για περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ κυρίωσ από μεγάλου 

μεγζκουσ επενδφςεισ 

 Ραραγωγι τφπου «παραδοςιακϊν προϊόντων» από μεγάλεσ 

βιομθχανίεσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ πλθκυςμοφ, 

υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ)  

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / 

Ρροϊόντα ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ 

ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ.  

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ 

πφλεσ ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 

Θρακλείου, Λιμάνι εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. 

LEADER PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν εκμετάλλευςθ ιπιων μορωϊν ενζργειασ 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ 

δθμιουργίασ. 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ 

ποιοτικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ 

αναγνϊριςθ τθσ Κρθτικισ Διατροωισ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ 

απόςταςθσ από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  

κ.λπ.) 

 Ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 
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Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπομζτρο: 

Στο πλαίςιο του υπομζτρου προβλζπεται θ ενίςχυςθ πολφ μικρϊν 
επιχειριςεων ςφμωωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ και 
τον Καν. (ΕΚ) 800/2008, εκτόσ αυτϊν που ενιςχφονται από το μζτρο 1223 
του άξονα 1 του ΡΑΑ και τα υπομζτρα L123 & L313 του Άξονα 4 του 
ΡΑΑ.  

τόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται από το 

Τπομζτρο 

 

 Ανάδειξθ και προςταςία του Φυςικοφ και Ρολιτιςτικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ 
(γυναικεία και νεανικι επιχειρθματικότθτα) 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 

υνολικό Μόςτοσ Δθμόςια Δαπάνθ Κδια υμμετοχι 

1.520.000,00 € 760.000,00 € 760.000,00 € 

υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 

  

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιχειριςεων 8 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 5 

Επζκταςθ δραςτθριότθτασ 

υωιςτάμενων δικτφων ομοειδϊν ι 

ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων 

1 

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι του περιεχομζνου του Τπομζτρου με τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό δράςεισ 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L312-1 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων (ςε 

ενδεικτικοφσ κλάδουσ ςφμφωνα με ταξινόμθςθ με βάςθ του Κωδικοφσ Αρικμοφσ 

Δραςτθριότθτασ Κ.Α.Δ. / ΣΑΚΟΔ) 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Ππωσ αναωζρκθκε και ςτθν περιγραωι του υπομζτρου ςτθν προτεινόμενθ 

περιοχι υπάρχει πλικοσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςε ολιγάρικμουσ κλάδουσ 

με πολφ ςθμαντικι ςυμμετοχι ςτθν τοπικι οικονομία, οι οποίεσ δρουν 

υποςτθρικτικά και αξιοποιοφν τοπικοφσ ωυςικοφσ πόρουσ. Στθν παροφςα 

δράςθ περιλαμβάνεται θ δθμιουργία και ο εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων των 

παραπάνω κλάδων.   

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  150.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
19,74% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 2,73% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ τμιματοσ 
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 
δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ και 
τεχνικισ κατάρτιςθσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ πλθκυςμοφ, 
υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ) 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
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PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ 
δθμιουργίασ. 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 
από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων και 
υπθρεςιϊν 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ του προγράμματοσ  

Δικαιοφχοι Φυςικά και Νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 800/2008. 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του  ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με όλεσ τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ ι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν 

περιοχι όπωσ είναι οι δράςεισ του υπομζτρου L312, L 313-5,6,7,8,9 και L 311.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία.  
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 2 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L312-2 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν (ςε 

ενδεικτικοφσ κλάδουσ ςφμφωνα με τουσ Κωδικοφσ  Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ 

Κ.Α.Δ. /  ΣΑΚΟΔ) 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στθν δράςθ περιλαμβάνονται : 

1. Θ δθμιουργία χϊρων ζκκεςθσ και πϊλθςθσ χαρακτθριςτικϊν τοπικϊν 

προϊόντων. Θ  δθμιουργία αυτϊν των χϊρων κα αυξιςει τθν δυνατότθτα 

πϊλθςθσ των προϊόντων από πολλζσ μικρζσ επιχειριςεισ και γυναικείουσ 

ςυνεταιριςμοφσ που δεν ζχουν τθν δυνατότθτα τθσ ειςδοχισ ςε μεγάλεσ 

αγορζσ. Ραράλλθλα κα αποτελζςει ζνα αποτελεςματικό εργαλείο προϊκθςθσ 

του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ και κα ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ 

τθσ εικόνασ τθσ. 

Θ δθμιουργία αυτϊν των χϊρων κα ςτθριχκεί ςε μελζτθ-εμπειρογνωμοςφνθ 

όπου κα κακοριςτοφν προδιαγραωζσ ςε ςχζςθ με τθν αρχιτεκτονικά και 

διακοςμθτικά ςτοιχεία, τα είδθ των προϊόντων που κα περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιςτον ςτθν γκάμα των προϊόντων που κα διατίκενται (αποκλείονται εκείνα 

τθσ πρϊτθσ μεταποίθςθσ), θ δικτφωςθ τουσ (είτε  με τθν δθμιουργία νζου 

δικτφου ι τθν αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ) κ.α. 

2.  Θ δθμιουργία / εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων που αωοροφν τθν παροχι 

υπθρεςιϊν ςε τομείσ όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ ψυχαγωγία, ο καλλωπιςμόσ και 

άλλεσ που αωοροφν τθν κακθμερινότθτα των κατοίκων και ςυμβάλλουν ςτθν 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων, αλλά και ςτθν ςυγκράτθςθ του 

πλθκυςμοφ τουσ ιδιαίτερα του γυναικείου. Ενδεικτικά αναωζρονται 

επιχειριςεισ όπωσ ωροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν, ςτεγνοκακαριςτιρια, 

κουρεία, κομμωτιρια, κ.α. 

. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

280.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  140.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
18,42% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
2,55% 
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κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ τμιματοσ 
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 
δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Ζλλειψθ διαωόρων υπθρεςιϊν (εκπαιδευτικζσ, κ.α.) 

 Ραραγωγι τφπου «παραδοςιακϊν προϊόντων» από μεγάλεσ βιομθχανίεσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ πλθκυςμοφ, 
υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ) 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 
ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ ςε ότι αφορά τθ δθμιουργία επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν ςε 
ενδεικτικοφσ τομείσ εφαρμόηεται ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι εφαρμογισ του 
προγράμματοσ.  

Θ δράςθ ςε ότι αωορά τθ δθμιουργία πρατθρίων λιανικισ πϊλθςθσ 
εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ με 
προτεραιότθτα ςτουσ οικιςτικοφσ και εν δυνάμει τουριςτικοφσ πόλουσ όπωσ 
αυτοί αναωζρονται παρακάτω : 

Τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξοφ  

 Δ.Δ. Μαργαριτϊν  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ηαροφ 
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 Δ.Δ. Βϊρων  
Εν δυνάμει τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επιςκοπισ  

 Δ.Δ. Γαράηου 

 Δ.Δ. Κρουςϊνα  

 Δ.Δ. Φουρωουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράκου 

 Δ.Δ Γζργερθσ 

Δικαιοφχοι Φυςικά και Νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 800/2008 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του  ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Σε ότι αωορά τθ δθμιουργία πρατθρίων λιανικι πϊλθςθσ τοπικϊν προϊόντων θ 

ΟΤΔ  αυτι κα ςτθριχκεί ςε μελζτθ-εμπειρογνομοςφνθ όπου κα κακοριςτοφν 

προδιαγραωζσ ςε ςχζςθ με τθν αρχιτεκτονικά και διακοςμθτικά ςτοιχεία, τα 

είδθ των προϊόντων που κα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιςτον ςτθν γκάμα των 

προϊόντων που κα διατίκενται (αποκλείονται εκείνα τθσ πρϊτθσ μεταποίθςθσ), 

θ δικτφωςθ τουσ (είτε  με τθν δθμιουργία νζου δικτφου ι τθν αξιοποίθςθ του 

υπάρχοντοσ) κ.α. 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων αλλά και τθ 

απόκτθςθ ςυμπλθρωματικοφ ειςοδιματοσ και άρα είναι  ςε ςυνάωεια με τισ 

δράςεισ: 312-2 και 321-2. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιχειριςεων 4 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L312-3  Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν 

διατροφισ μετά τθν α’ μεταποίθςθ (ςε ενδεικτικοφσ κλάδουσ ςφμφωνα με τουσ 

Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ Κ.Α.Δ. / ΣΑΚΟΔ)   

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στθν προτεινόμενθ περιοχι υπάρχουν αρκετζσ επιχειριςεισ που παράγουν 

είδθ τροωίμων μετά τθν πρϊτθ μεταποίθςθ. Τα είδθ αυτά παράγονται κυρίωσ 

από αρτοποιεία και γυναικείουσ ςυνεταιριςμοφσ και αωοροφν τθν παραγωγι 

ψωμιοφ για τθν κάλυψθ των τοπικϊν κακθμερινϊν αναγκϊν, τοπικϊν γλυκϊν 

και άλλων αρτοςκευαςμάτων και ωυςικά παξιμαδιοφ που αποτελεί προϊόν 

γεωγραωικισ ζνδειξθσ τθσ Κριτθσ. 

Στθν παροφςα δράςθ περιλαμβάνεται θ ίδρυςθ νζων αλλά και ο 

εκςυγχρονιςμόσ υωιςτάμενων επιχειριςεων. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτον εκςυγχρονιςμό  των υπαρχόντων γυναικείων 

ςυνεταιριςμϊν, γιατί ςυμβάλλουν ςτθν απαςχόλθςθ των γυναικϊν που 

αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του τοπικοφ ςχεδίου, αλλά και ςτθν 

δθμιουργία τοπικϊν ποιοτικϊν προϊόντων. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

800.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  400.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
52,63% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
7,27% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ τμιματοσ 
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ και 
τεχνικισ κατάρτιςθσ 

 Μείωςθ των γυναικϊν ςτον πλθκυςμό (λόγω εγκατάλειψθσ τθσ περιοχισ) 

 Ραραγωγι τφπου «παραδοςιακϊν προϊόντων» από μεγάλεσ βιομθχανίεσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 6
3

 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 6
3

 

  Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 
ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. – 
Αυξθτικι τάςθ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ ποιοτικϊν 
παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ αναγνϊριςθ τθσ 
Κρθτικισ Διατροωισ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 
από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Ανάπτυξθ ςυνείδθςθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν  

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ του προγράμματοσ  

Δικαιοφχοι Φυςικά και Νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 800/2008 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 
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Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ 
ςυνζργειασ τθσ δράςθσ με 
άλλεσ προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ ι τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν 

περιοχι όπωσ είναι οι δράςεισ του υπομζτρου L311 και L312 και L313-5 ζωσ 9.  

Επίςθσ ζχει ςυνζργεια με τθ δράςθ L 123-1 επειδι ποιοτικότερα προϊόντα τθσ 

πρωτογενοφσ παραγωγισ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα καλφτερα προϊόντα 

πρϊτθσ και δεφτερθσ μεταποίθςθσ. Τζλοσ ζχει ςυνζργεια με τθ δράςθ L 312-5 

που αωορά τθ δικτφωςθ επειδι τα προϊόντα μετά τθν πρϊτθ μεταποίθςθ 

αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του ςυνολικοφ αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ 

τθσ περιοχισ.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιχειριςεων 2 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 3 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L312-4 Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για 

τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ 

βιομάηασ, γεωκερμίασ κ.λπ.) με ςκοπό τθν ίδια κατανάλωςθ. 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ δράςθ αωορά τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ με τθ 

χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ωωτοβολταϊκά ςυςτιματα κ.λπ.) ςε 

επιχειριςεισ που εντάςςονται ςε κλάδουσ που περιλαμβάνονται ςτο υπομζτρο 

L312 και τθροφν όλεσ τισ άλλεσ προχποκζςεισ του (χαρακτθριςτικά 

δικαιοφχων, κ.α).  

Θ δράςθ λόγω του μεγζκουσ και τθσ οργανωτικισ υποδομισ των επιχειριςεων 

κα ζχει ουςιαςτικά πιλοτικό χαρακτιρα με τθν εγκατάςταςθ μικρϊν μονάδων 

(κυρίωσ ωωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων). Σε αυτό κα ςυμβάλλει αποωαςιςτικά 

και θ ενθμζρωςθ- εμψφχωςθ από τθν ΟΤΔ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  30.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
3,95% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
0,55% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis)  

 Κίνδυνοι για περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ κυρίωσ από μεγάλου 
μεγζκουσ επενδφςεισ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν εκμετάλλευςθ ιπιων μορωϊν ενζργειασ  

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 
Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ του προγράμματοσ  
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Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Δικαιοφχοι Φυςικά και Νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 800/2008. 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ 
ςυνζργειασ τθσ δράςθσ με 
άλλεσ προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ προςταςία του ωυςικοφ πλοφτου και του περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ είναι 

από τισ προτεραιότθτεσ ςτο προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα. Θ ςυγκεκριμζνθ 

δράςθ λοιπόν δρα ςυμπλθρωματικά ςε όλεσ τισ δράςεισ που ςχετίηονται με 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ειδικότερα με τισ δράςεισ L311-8 και 

L313-9.  

Επίςθσ ζχει ςυνάωεια με τθ δράςθ L312-5 που αωορά τθ δικτφωςθ επειδι 

μζςα από τθν υλοποίθςθ κοινϊν δράςεων το δίκτυο ζχει τθ δυνατότθτα να 

δθμιουργιςει τισ ςυνκικεσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιχειριςεων 2 



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 6
7

 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 6
7

 

 

 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L312-5 Δικτφωςθ ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων όλων των κλάδων 

τθσ τοπικισ οικονομίασ   

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Είναι προωανζσ ότι ςε περιοχζσ με χαρακτθριςτικά ανάλογα με αυτά τθσ 

περιοχισ του Ψθλορείτθ, θ ςυνεργαςία είναι μια παράμετροσ ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τθ μεγαλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των παραγωγικϊν τουσ 

δυνατοτιτων. Σθμαντικι παράμετροσ ςτθν αναγκαιότθτα για ςυνεργαςία 

αποτελεί επίςθσ ότι ο «χϊροσ», το ςφνολο δθλαδι των κοινωνικϊν και 

οικονομικϊν παραμζτρων μιασ μικρισ, αγροτικισ περιοχισ,  ςυντελεί 

καταλυτικά ςτθν γενικότερθ εικόνα των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ.  

Για αυτό το ςκοπό ςτθν LEADER+  ζγινε δυνατι θ ςφςταςθ ενόσ δικτφου 

επιχειριςεων, με τθν εμψφχωςθ και κακοδιγθςθ τθσ ΟΤΔ, με τθ νομικι μορωι 

τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ ςτθν οποία ςυμμετζχουν 70 περίπου ωορείσ και 

επιχειριςεισ από όλουσ τουσ τομείσ τθσ τοπικισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

(τυροκομεία, ςυνεταιριςτικζσ ενϊςεισ, αγροτουριςτικά καταλφματα, 

πολιτιςτικοί ωορείσ, χϊροι εςτίαςθσ, βιοτεχνίεσ κ.λπ.) και ιδθ απαςχολεί ζνα 

άτομο με ςχζςθ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ.  

Επίςθσ το δίκτυο ςε ςυνεργαςία με τθν ΟΤΔ , διαχειρίηεται το τοπικό ςιμα 

«ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΚΘΤΘ» μζςα από τθν κατάρτιςθ ενόσ τοπικοφ ςυμωϊνου 

ποιότθτασ. 

Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ δίνεται θ δυνατότθτα εκςυγχρονιςμοφ και 

επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων του υπάρχοντοσ δικτφου, χωρίσ να 

αποκλείεται θ δθμιουργία νζων δικτφων ςε άλλουσ τομείσ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

80.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  40.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
5,26% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
0,73% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

Με τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ αντιμετωπίηονται τα μειονεκτιματα τθσ 

περιοχισ όπωσ: 
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βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 
δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

και αξιοποιοφνται τα πλεονεκτιματα και οι ευκαιρίεσ τθσ περιοχισ όπωσ είναι : 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. 
LEADER PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ  

 Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ του προγράμματοσ 

Δικαιοφχοι Φυςικά και Νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 800/2008. 

Υψοσ παρεμβάςεων Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να ωτάςει μζχρι : 

 300.000,00 € ι  

 100.000,00 € εάν ςτο ζργο δεν προβλζπονται ενζργειεσ για τθν 
προμικεια εξοπλιςμοφ ι τθν καταςκευι κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ δράςθ αποτελεί θ εξαςωάλιςθ από το 
δικαιοφχο τθσ απαιτοφμενθσ κρίςιμθσ μάηασ για τθ βιωςιμότθτα του δικτφου  
από πζντε (5) τουλάχιςτον επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν  
περιοχι παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ, ςε αντικείμενο που 
ςχετίηεται με τομείσ και δραςτθριότθτεσ που εντάςςονται ςτον Άξονα 4  . Σε 
περίπτωςθ επιλογισ πρόταςθσ που ζχει υποβλθκεί από υπό ςφςταςθ ωορζα 
για τθν υπογραωι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με τθν Ο.Τ.Δ. απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ ςφςταςθ διακριτοφ νομικοφ προςϊπου.  

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται  
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θ ενίςχυςθ 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ ςυνεργαςία και θ ςυντονιςμζνθ προβολι και προϊκθςθ του 

αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν περιοχι αποτελεί το υπόβακρο αλλά και το 

ουςιαςτικότερο  μζροσ του ςυμπλζγματοσ που γίνεται προςπάκεια να 

δθμιουργθκεί μεταξφ των τομζων τθσ οικονομίασ ςτθν προτεινόμενθ περιοχι. 

Αυτό το ςφμπλεγμα εμπεριζχει όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ περιοχισ 

(περιβαλλοντικι, οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςμικι). Με αυτό ωσ 

δεδομζνο θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ είναι ςε άμεςθ ςυνάωεια με όλεσ τισ δράςεισ 

που υλοποιοφνται μζςα από το τοπικό πρόγραμμα. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Υπάρχει ιδθ το δίκτυο ΓΘ ΤΟΥ ΨΘΛΟΕΛΤΘ, το οποίο ςυνεργάηεται ςε πολλοφσ 

τομείσ με τθν ΟΤΔ.  

Από τθν “bottom up” διαδικαςία δεν προζκυψε ενδιαωζρον για τθν 

δθμιουργία άλλων δικτφων 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Επζκταςθ δραςτθριότθτασ 

υωιςτάμενων δικτφων ομοειδϊν ι 

ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων  

1 
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Μωδικόσ του Τπομζτρου L313 

Σίτλοσ του Τπομζτρου Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων   

Νογικι τθσ παρζμβαςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και των 

διαβουλεφςεων 

 

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ υπάρχει ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 

καταλυμάτων κακϊσ και χϊρων εςτίαςθσ. Ζνα μεγάλο τμιμα τουσ 

δθμιουργικθκε ςτθν Γ’ προγραμματικι περίοδο και αωορά 

ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ και ςυγκεκριμζνεσ μορωζσ καταλυμάτων με 

χρθματοδότθςθ κυρίωσ από τα ΟΡΑΑΧ (Υπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροωίμων και ΡΕΡ Κριτθσ). Ο κφριοσ όγκοσ των 

καταλυμάτων επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν Βόρεια παραλιακι ηϊνθ 

(Ράνορμο, Μπαλί). Στθν LEADER+, θ ΟΤΔ λόγω και τθσ μεγάλθσ 

επικάλυψθσ με τα ΟΡΑΑΧ, ζδωςε βαρφτθτα ςε εκςυγχρονιςμοφσ 

τουριςτικϊν μονάδων κακϊσ και ςτθν πιλοτικι δθμιουργία χϊρων 

εςτίαςθσ (ΨΘΛΟΕΛΤΘ ΓΕΥΣΕΛΣ). 

Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ είναι μικροφ οικογενειακοφ μεγζκουσ, 

ανοργάνωτεσ χωρίσ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι marketing. Αυτό ζχει ςαν 

αποτζλεςμα πολλζσ ωορζσ να ςυνεργάηονται ευκαιριακά με πράκτορεσ 

των οποίων θ επιχειρθματικι πολιτικι ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ 

επιδιϊξεισ τθσ περιοχισ ωσ ςφνολο. 

Θ ςτρατθγικι τθσ ομάδασ επιδιϊκει τθ δθμιουργία διακριτοφ 

εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν ορεινι και θμιορεινι ηϊνθ. Σε 

αυτι τθν κατεφκυνςθ κα εξαιρεκοφν από τθν ίδρυςθ και τον 

εκςυγχρονιςμό οι παραλιακζσ αναπτυγμζνεσ ςε ςχζςθ με τθν ενδοχϊρα 

ηϊνεσ. Μεγάλθ βαρφτθτα κα δοκεί επίςθσ ςτθν δθμιουργία ποιοτικϊν 

χϊρων εςτίαςθσ, χωρίσ να εγκαταλειωκεί θ προςπάκεια για διάδοςθ τθσ 

κρθτικισ διατροωισ με τθ δθμιουργία και άλλων χϊρων εςτίαςθσ 

ΨΘΛΟΕΛΤΘ ΓΕΥΣΕΛΣ.  

Επίςθσ κα ενιςχυκοφν ενζργειεσ ςτιριξθσ του αγροτουριςτικοφ 

προϊόντοσ όπωσ είναι Κζντρα Ενθμζρωςθσ (ςε ςυνδυαςμό και με το 

ΦΥΣΛΚΟ ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ), ποδθλατικζσ διαδρομζσ, πεηοπορικζσ 

διαδρομζσ και ςθμάνςεισ, ςυγκροτθμζνθ προβολι τθσ περιοχισ και των 

επιμζρουσ ηωνϊν τθσ κ.α.  

Επίςθσ κα επιδιωχκεί με ενζργειεσ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ θ 

χρθςιμοποίθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ μζςω των επενδφςεων 

ςε ανάλογα ςυςτιματα (ωωτοβολταϊκά, μικρζσ ανεμογεννιτριεσ κ.α) 

Το υπομζτρο αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT 

analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ  
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 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ 

παραδοςιακϊν αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ 

τμιματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ 

και τεχνικισ κατάρτιςθσ  

 Μείωςθ των γυναικϊν ςτον πλθκυςμό (λόγω εγκατάλειψθσ τθσ 

περιοχισ)  

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 

δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Θ ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά μπορεί να οδθγιςει ςε 

ςτρεβλϊςεισ τθσ μορωισ του εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ( 

επίδραςθ από τουσ Tour Operators) 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ ηϊνθσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ 

βιοποικιλότθτα, γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν 

ενταγμζνων ςτο δίκτυο Natura 2000 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 

αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ πλθκυςμοφ, 

υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ)  

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / 

Ρροϊόντα ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ 

ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ.  

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ 

πφλεσ ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 

Θρακλείου, Λιμάνι εκφμνου) 

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ 

επενδφςεισ κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. 

LEADER PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν εκμετάλλευςθ ιπιων μορωϊν ενζργειασ 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν 

τουριςμοφ ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο 

ανάπτυξθσ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά 

παραλιακι ηϊνθ 
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 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ 

ποιοτικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ 

αναγνϊριςθ τθσ Κρθτικισ Διατροωισ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ 

απόςταςθσ από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  

κ.λπ.) 

Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπ0ομζτρο : 

Στο πλαίςιο του υπομζτρου προβλζπεται θ ενίςχυςθ πολφ μικρϊν 
επιχειριςεων ςφμωωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ και 
τον Κανονιςμό (ΕΚ) 800/2008 και παρεμβάςεων δθμοςίου χαρακτιρα τα 
οποία αωοροφν ςτθ βελτίωςθ και οργάνωςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, 
τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ των 
περιοχϊν παρζμβαςθσ, τθ ςυμβολι ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ 
περιόδου, τθν προβολι – προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων 
των περιοχϊν.  

τόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται από το 

Τπομζτρο 

 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

 Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων και 
υπθρεςιϊν 

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 

υνολικό Μόςτοσ Δθμόςια Δαπάνθ Κδια υμμετοχι 

2.111.000,00 € 1.263.000,00 € 848.000,00 € 

υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ τοπικϊν κζντρων 

τουριςτικισ πλθροωόρθςθσ  εντόσ 

τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 
6 

Μδρυςθ τοπικϊν κζντρων 

τουριςτικισ πλθροωόρθςθσ ςε 

κομβικά ςθμεία εκτόσ τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ 
2 

Σθμάνςεισ αξιοκζατων , μνθμείων 

κ.λπ. 
6 

Ροδθλατικζσ διαδρομζσ  1 
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Ενζργειεσ προβολισ και 

προϊκθςθσ των ςυγκριτικϊν 

πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ   
4 

Μδρυςθ επιχειριςεων υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ 2 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 

υποδομϊν διανυκτζρευςθσ 2 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 

εςτίαςθσ & αναψυχισ 
4 

Μδρυςθ γραωείων οργάνωςθσ και 

προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ 1 

Μδρυςθ επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 

του τουριςμοφ 
2 

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων για τθ 

χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ  3 

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι του περιεχομζνου του Τπομζτρου με τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό δράςεισ 

 

 



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 7
4

 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 7
4

 

 

 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L313-1 Ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ 

(γραφεία - περίπτερα ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ)    

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Σε όλθ τθν ζκταςθ του ορεινοφ Ψθλορείτθ ζχουν αναπτυχκεί τα τελευταία 

χρόνια διάωορεσ οίκοτουριςτικζσ και άλλεσ ςυναωείσ δραςτθριότθτεσ που 

ςτόχο ζχουν να προβάλουν τισ ιδιαιτερότθτεσ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ του 

βουνοφ και να πλθροωοριςουν τον επιςκζπτθ για τθν αξία του.  

Οι περιςςότερεσ από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ αωοροφν ςε χάραξθ και 

ςιμανςθ μονοπατιϊν, τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων, ανάδειξθ 

ςυγκεκριμζνων μνθμείων του ωυςικοφ και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ, 

δθμιουργία υποδομϊν ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ, όπωσ επίςθσ υποδομϊν 

εςτίαςθσ και ωιλοξενίασ επιςκεπτϊν. Αναπτφχκθκαν από διάωορουσ ωορείσ, 

Διμουσ, αναπτυξιακζσ εταιρείεσ και ιδιϊτεσ και είναι διαςκορπιςμζνεσ ςε όλθ 

τθν ζκταςθ τθσ περιοχισ. Ρολλζσ από αυτζσ ο επιςκζπτθσ είναι δφςκολο να τισ 

«ανακαλφψει» αωοφ δεν υπάρχει θ κατάλλθλθ πλθροωόρθςθ και ενθμζρωςθ 

ςτουσ χϊρουσ όπου αυτόσ ςυνικωσ κα διαμείνει και ζτςι παραμζνουν ςε 

μεγάλο βακμό αναξιοποίθτεσ. 

Υπάρχει ςυνεπϊσ θ αναγκαιότθτα για τθ δθμιουργία ςθμείων πλθροωόρθςθσ 

όπου ο επιςκζπτθσ να μπορεί να αντλιςει όλθ τθν πλθροωορία που του 

χρειάηεται . 

Σθμαντικι παράμετροσ τθσ δράςθσ είναι το ΦΥΣΛΚΟ ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ  το 

οποίο ζχει ωσ ςτόχο εκτόσ των άλλων τθν ςυντονιςμζνθ προβολι – προϊκθςθ 

των ιδιαίτερων ωυςικϊν και γεωλογικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ. Ιδθ 

λειτουργεί ζνα κζντρο ενθμζρωςθσ ςτα Ανϊγεια με ςθμαντικι 

επιςκεψιμότθτα.  Μια από τισ προχποκζςεισ ίδρυςθσ αυτϊν των κζντρων 

ενθμζρωςθσ κα είναι θ φπαρξθ υλικοφ που ζχει εκδϊςει το ΦΥΣΛΚΟ ΡΑΚΟ 

ΨΘΛΟΕΛΤΘ . 

Επίςθσ ζνασ άλλοσ ςτόχοσ που επιδιϊκεται μζςω τθσ δθμιουργίασ των κζντρων 

–περιπτζρων ενθμζρωςθσ είναι θ αξιοποίθςθ  κομβικϊν ςθμείων όπου 

υπάρχει υψθλι επιςκεψιμότθτα  και τα οποία είναι εκτόσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ όπωσ π.χ ο αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ ΦΑΛΣΤΟΥ. 

Χαρακτθριςτικά Μζντρων – Περιπτζρων Πλθροφόρθςθσ 

Τα κζντρα πλθροωόρθςθσ  κα δθμιουργθκοφν ςε κομβικά ςθμεία και ςε 

περιοχζσ με μεγάλθ επιςκεψιμότθτα ι ςε κομβικά ςθμεία από τα οποία 

διζρχονται οι περιςςότεροι επιςκζπτεσ, ϊςτε να είναι προςιτά από όςο το 

δυνατό περιςςότερουσ. 
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Κα  ζχουν διάωορο πλθροωοριακό υλικό με τθ μορωι μικρϊν αναρτιςεων, 

όπου με ςυντομία κα δίνεται θ γενικι πλθροωόρθςθ για τα χαρακτθριςτικά 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ όπου αυτά κα είναι εγκαταςτθμζνα, αλλά και για τισ 

άλλεσ κοντινότερεσ περιοχζσ. Θ παρουςία ενόσ χάρτθ ςε μεγάλθ κλίμακα είναι 

απαραίτθτθ ϊςτε να μπορεί ο επιςκζπτθσ να δει ςυνολικά τα αξιοκζατα και τισ 

υποδομζσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, να αντιλθωκεί τισ αποςτάςεισ αλλά και τισ 

υποδομζσ που υπάρχουν. 

Κα υπάρχει διακζςιμοσ ΘΥ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο και ζτοιμεσ ςχετικζσ 

ςυνδζςεισ με διάωορεσ ιςτοςελίδεσ ενδιαωζροντοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ι 

του Ψθλορείτθ γενικότερα ι άλλων παρόμοιων περιοχϊν, κακϊσ και  ειδικζσ 

προκικεσ ςτισ οποίεσ κα ςυγκεντρϊνεται το ζντυπο υλικό (ωυλλάδια, χάρτεσ, 

περιοδικά, εωθμερίδεσ κλπ.) που αωορά ςε υποδομζσ και χαρακτθριςτικά τθσ 

περιοχισ.  

Υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ τα κζντρα αυτά κα μποροφςαν να ζχουν και 

εκκζματα που ςχετίηονται με χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ (πχ. Απολικϊματα). 

Τα κζντρα αυτά κα ςυνδεκοφν με υπάρχουςεσ δομζσ ι εγκαταςτάςεισ οι 

οποίεσ κα μποροφςαν να τα τροωοδοτιςουν με το απαραίτθτο προςωπικό για 

να λειτουργιςουν. 

Χωροκζτθςθ  των Μζντρων – Περιπτζρων Πλθροφόρθςθσ 

Κεωρείται αναγκαίο τα κζντρα αυτά να βρίςκονται ςε κομβικά ι πολφ 

επιςκζψιμα ςθμεία.  

Τα κζντρα ενθμζρωςθσ κα μποροφςαν ενδεικτικά να δθμιουργθκοφν  : 

 Στα Ανϊγεια όπου είναι  θ ζδρα του Φυςικοφ Ράρκου του Ψθλορείτθ 

και όπου κα μπορεί να δίνεται γενικι πλθροωορία για το Ράρκο αλλά 

και τθν ευρφτερθ περιοχι. 

 Στθ Γζργερθ όπου είναι και το ςχετικό Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ και 

το οποίο μπορεί να αποτελζςει τθ νότια πφλθ του Ράρκου. Το κζντρο 

μπορεί να εκκζτει απολικϊματα των καλάςςιων οργανιςμϊν που 

ζηθςαν πριν από πολλά εκατομμφρια χρόνια ςτθν περιοχι. 

Εναλλακτικά κα μποροφςε να δθμιουργθκεί και ςτο Ηαρό όπου 

υπάρχει ςθμαντικι επιςκεψιμότθτα και εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ 

(ορειβατικζσ, ωυςιολατρικζσ κ.α.) 

 Στθν περιοχι του Αμαρίου, το οποίο κα αποτελεί και τθν δυτικι πφλθ 

του ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΨΘΛΟΕΛΤΘ . 

 Στον κάτω Μυλοπόταμο για να κατευκφνει τουσ επιςκζπτεσ ςτθν 

περιοχι του Κουλοφκωνα και του Κάτω Μυλοποτάμου. Κομβικά 

ςθμεία ςτθν περιοχι είναι το Μελιδόνι και οι Μαργαρίτεσ από άποψθ 

επιςκεψιμότθτασ και το Γαράηο ωσ ζδρα του Διμου και Ραραδοςιακοφ 
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οικιςμοφ. 

 Στα ανατολικά του Ψθλορείτθ που να καλφπτει τισ ανατολικζσ 

παρυωζσ του και τθν είςοδο από το Θράκλειο. Σαν χϊροσ δθμιουργίασ 

κα μποροφςε να προτακεί θ περιοχι τθσ Τυλίςςου ι και το 

παραδοςιακό χωριό Αρόλικοσ. 

 Στο Σπιλαιο Σωεντόνι, με ζμωαςθ ςτα χαρακτθριςτικά του ςπθλαίου 

αλλά προωκϊντασ παράλλθλα υλικό και για όλα τα υπόλοιπα ςπιλαια 

τθσ περιοχισ 

 ε κομβικά ςθμεία εκτόσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

1. Ππωσ ζχει ιδθ αναωερκεί ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ 

δράςθσ είναι θ αξιοποίθςθ κομβικϊν ςθμείων με μεγάλθ επιςκεψιμότθτα.  Ζνα 

από αυτά τα ςθμεία βρίςκεται κοντά ςτον Αρχαιολογικό χϊρο τθσ Φαιςτοφ. Θ 

περιοχι υπάγεται ςτο ΔΔ Καμθλαρίου που είναι ζνα από τα τρία ΔΔ του Διμου 

που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν περιοχι εωαρμογισ του τοπικοφ ςχεδίου. 

Το κζντρο ενθμζρωςθσ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τθν προβολι των 

ορεινϊν περιοχϊν του Διμου, που υπάγονται και ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ,  

αξιοποιϊντασ τθν επιςκεψιμότθτα του αρχαιολογικοφ χϊρου. Το 2007, ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο τθσ ΦΑΛΣΤΟΥ, διατζκθκαν  128.278 ειςιτιρια, αρικμόσ που 

αποτελεί το 12,8% των ειςιτθρίων όλων των αρχαιολογικϊν χϊρων του Ν. 

Θρακλείου (για το 2007).  

Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ άλλωςτε ο Διμοσ Τυμπακίου ςχεδιάηει ςχετικι 

πολιτιςτικι και περιβαλλοντικι διαδρομι από τον αρχαιολογικό χϊρο ωσ τισ 

ορεινζσ περιοχζσ του, με ςκοπό να αξιοποιιςει, όςον το δυνατόν ςε 

μεγαλφτερο βακμό  τθν επιςκεψιμότθτά του προσ όωελοσ τθσ ορεινισ ηϊνθσ. 

2. Το δεφτερο κομβικό ςθμείο που βρίςκεται εκτόσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

αωορά τθν πόλθ του Θρακλείου. Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα είναι δυνατι θ 

διαμόρωωςθ κατάλλθλου χϊρου ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά 

για τθν ενθμζρωςθ – πλθροωόρθςθ των δυνθτικϊν επιςκεπτϊν (ντόπιων και 

αλλοδαπϊν) για το ςφνολο τθσ περιοχισ εωαρμογισ του τοπικοφ ςχεδίου. 

Φορείσ υλοποίθςθσ αυτισ τθσ ενζργειασ μπορεί να είναι δίκτυα επιχειριςεων, 

άλλοι ςυλλογικοί ωορείσ,  ΟΤΑ κ.α. 

  

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία  

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

190.000,00 € 190.000,00 € 0,00 € 
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Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

  

 

 

  

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  190.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
15,04% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
3,45% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Θ ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά μπορεί να οδθγιςει ςε ςτρεβλϊςεισ 

τθσ μορωισ του εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ( επίδραςθ από 

τουσ Tour Operators) 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ Ηϊνθσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 

γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο 

Natura 2000 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 

αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 

ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 

εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 

PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν εκμετάλλευςθ ιπιων μορωϊν ενζργειασ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 

από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 

προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων (με τθν βελτίωςθ τθσ εικόνασ 

τθσ περιοχισ) 
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Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ 
και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων ζργων δθμόςιου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 €.  

Το ποςό είναι πλζον Φ.Ρ.Α. εωόςον οι δικαιοφχοι είναι Ο.Τ.Α. , νομικά 
πρόςωπα αυτϊν  ι λοιποί ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον οι εν 
λόγω δαπάνθ είναι επιλζξιμθ   

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Οι παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 
δράςθσ δεν μποροφν να αωοροφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να 
αποωζρουν ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν 
υλοποίθςθ του ζργου. Επιπλζον μποροφν να υλοποιθκοφν και εντόσ περιοχϊν 
NATURA. 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ, μζςα από τθ δθμιουργία κζντρων πλθροωόρθςθσ και 

περιπτζρων ενθμζρωςθσ προωκεί άμεςα και ζμμεςα το αγροτουριςτικό 

προϊόν τθσ προτεινόμενθσ περιοχισ και άρα είναι ςε ςυνάωεια με τισ δράςεισ 

L311-4, L 313-2,3,4, L313-7,8 και L321-3 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Από τθν “bottom up” διαδικαςία προζκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαωζρον από τουσ  ΟΤΑ και τα νομικά τουσ πρόςωπα. 
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

  

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ τοπικϊν κζντρων 

τουριςτικισ πλθροωόρθςθσ  εντόσ 

τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

6 

Μδρυςθ τοπικϊν κζντρων 

τουριςτικισ πλθροωόρθςθσ ςε 

κομβικά ςθμεία εκτόσ τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ 

2 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L313-2 ιμανςθ αξιοκζατων, μνθμείων, κ.λπ.   

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ προτεινόμενθ περιοχι εωαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ είναι πλοφςια 

ςε τοπία ωυςικοφ κάλλουσ, ςε ςπιλαια, ωαράγγια, ωυςικά μονοπάτια και 

περιοχζσ με περιβαλλοντικό, ιςτορικό και αρχαιολογικό ενδιαωζρον.  

Μεγάλο τμιμα τθσ επίςθσ είναι ενταγμζνο ςτον κατάλογο NATURA 2000. 

Συγκεντρϊνει  λοιπόν όλεσ τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ 

εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορωϊν τουριςμοφ. 

Θ ςιμανςθ (κατεφκυνςθσ ι αποτφπωςθσ χριςιμων πλθροωοριϊν) αποτελεί 

ζνα ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ και αξιοποίθςθσ των ωυςικϊν και 

πολιτιςτικϊν πόρων. 

Ιδθ θ ΟΤΔ ςτθν LEADER+,  με τθν ςυνεργαςία των Νομαρχιακϊν 

Αυτοδιοικιςεων εκφμνθσ και Θρακλείου, ςχεδίαςε (μζςω μελζτθσ – 

εμπειρογνωμοςφνθσ) και χρθματοδότθςε ζνα πολυεπίπεδο δίκτυο 

πλθροωοριακϊν πινακίδων, οι οποίεσ αωενόσ ενθμερϊνουν τον επιςκζπτθ και 

αωετζρου ςυμβάλλουν ςτθν δθμιουργία τθσ εικόνασ του ενιαίου 

αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ του Ψθλορείτθ. 

Θ παροφςα δράςθ χρθματοδοτεί τθν επζκταςθ τθσ ςιμανςθσ και ςε άλλα 

αξιοκζατα και μνθμεία τθσ περιοχισ , χρθςιμοποιϊντασ τα βαςικά ςυςτατικά 

που δθμιουργοφν τθν εικόνα τθσ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ και του ενιαίου και 

διακριτοφ αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ (ςφνκθμα, ςφμβολα κ.α.). 

Επίςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ προωκείται θ τοποκζτθςθ 

πλθροωοριακϊν πινακίδων και πινακίδων κατεφκυνςθσ ςτουσ 

ςθμαντικότερουσ οικιςτικοφσ τουριςτικοφσ πόλουσ τθσ περιοχισ.  

Θ δράςθ ζχει ωσ ςτόχο αωενόσ τθν διευκόλυνςθ τθσ ενθμζρωςθσ των 

επιςκεπτϊν και αωετζρου τθν αιςκθτικι βελτίωςθ του οικιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ, όπου ςυνεχϊσ ξεπετάγονται άναρχα πινακίδεσ κατεφκυνςθσ 

για τα καταλφματα, τισ ταβζρνεσ, κ.α. 

Αναλυτικότερα κα τοποκετθκοφν πινακίδεσ πλθροωόρθςθσ ςτα ςθμεία 

ειςόδου των οικιςμϊν ςτα οποία κα είναι αποτυπωμζνεσ όλεσ οι πλθροωορίεσ 

που χρειάηεται ο επιςκζπτθσ (χϊροι εςτίαςθσ, ξενοδοχεία, αξιόλογα κτίςματα, 

μουςεία, ωαρμακεία, αγροτικά ιατρεία, αγορζσ, κζντρα πλθροωόρθςθσ κ.λπ.) 

Στθ ςυνζχεια μζςω άλλων πινακίδων και ςτα κατάλλθλα ςθμεία ο επιςκζπτθσ 

κα βρίςκει εφκολα αυτό που αναηθτεί.  

Θ δράςθ κα υλοποιθκεί βάςει ςυγκεκριμζνων προδιαγραωϊν που κα 
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εκπονθκοφν από τθν ΟΤΔ μζςω ςχετικισ μελζτθσ – εμπειρογνωμοςφνθσ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  150.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
11,88% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
2,73% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 

αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 

γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο Natura 

2000 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 

αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 

ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 

εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 

PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 

ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθσ και προςταςίασ του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 
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Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι εωαρμογισ του 
προγράμματοσ.  
Σε ότι αωορά τθν τοποκζτθςθ πλθροωοριακϊν πινακίδων και πινακίδων 
κατεφκυνςθσ δίνει προτεραιότθτα ςτουσ τουριςτικοφσ και οικιςτικοφσ πόλουσ 
κακϊσ και ςτουσ εν δυνάμει τουριςτικοφσ πόλουσ όπωσ αυτοί αναωζρονται 
παρακάτω : 
 
Τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξοφ  

 Δ.Δ. Μαργαριτϊν  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ηαροφ 

 Δ.Δ. Βϊρων  
 

Εν δυνάμει τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επιςκοπισ  

 Δ.Δ. Γαράηου 

 Δ.Δ. Κρουςϊνα  

 Δ.Δ. Φουρωουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράκου 

 Δ.Δ. Γζργερθσ 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ 
και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων ζργων δθμόςιου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 €.  

Το ποςό είναι πλζον Φ.Ρ.Α. εωόςον οι δικαιοφχοι είναι Ο.Τ.Α. , νομικά 
πρόςωπα αυτϊν  ι λοιποί ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον οι εν 
λόγω δαπάνθ είναι επιλζξιμθ   

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Οι παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 
δράςθσ δεν μποροφν να αωοροφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να 
αποωζρουν ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν 
υλοποίθςθ του ζργου. Επιπλζον μποροφν να υλοποιθκοφν και εντόσ περιοχϊν 
NATURA. 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ προωκεί άμεςα και ζμμεςα το αγροτουριςτικό προϊόν 

τθσ προτεινόμενθσ περιοχισ και άρα είναι ςε ςυνάωεια με τισ δράςεισ L311-4, 

L313-2,3,4, L313-7,8 και L321-3 
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Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Από τθν “bottom up” διαδικαςία προζκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαωζρον.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Σθμάνςεισ αξιοκζατων , μνθμείων 

κ.λπ.  
6 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L313-3 Ποδθλατικζσ διαδρομζσ ςε περιοχζσ τθσ αγροτικισ υπαίκρου   

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ κα επιδιωχκεί θ χάραξθ και δθμιουργία 

ποδθλατικϊν διαδρομϊν ςε περιοχζσ με ιδιαίτερο ωυςιολατρικό κυρίωσ αλλά 

και ιςτορικό και αρχαιολογικό ενδιαωζρον.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

31.000,00 € 31.000,00 € 0,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  31.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
2,45% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
0,56% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ Ηϊνθσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 

γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο 

Natura 2000 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 

αναγνωριςιμότθτα 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 

ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 

εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 

PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 

ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 
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 Ανάδειξθσ και προςταςίασ του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου 

 Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ 
και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων ζργων δθμόςιου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 €.  

Το ποςό είναι πλζον Φ.Ρ.Α. εωόςον οι δικαιοφχοι είναι Ο.Τ.Α. , νομικά 
πρόςωπα αυτϊν  ι λοιποί ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον οι εν 
λόγω δαπάνθ είναι επιλζξιμθ   

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Οι παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 
δράςθσ δεν μποροφν να αωοροφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να 
αποωζρουν ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν 
υλοποίθςθ του ζργου. Επιπλζον μποροφν να υλοποιθκοφν και εντόσ περιοχϊν 
NATURA. 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ προωκεί άμεςα και ζμμεςα το αγροτουριςτικό προϊόν 

τθσ προτεινόμενθσ περιοχισ και άρα είναι ςε ςυνάωεια με τισ δράςεισ L 311-4, 

L 313-2,3,4, L 313-7,8 και L321-3 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Από τθν “bottom up” διαδικαςία προζκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαωζρον από του ΟΤΑ κακϊσ και τα νομικά τουσ πρόςωπα.  
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Ροδθλατικζσ διαδρομζσ   1 

 



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 8
7

 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 8
7

 

 

 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L313-4 Προβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν 

κ.λπ. 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ προβολι –προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ του Ψθλορείτθ, αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ ΟΤΔ , 

αωοφ λειτουργεί με άμεςο αλλά και πολλαπλαςιαςτικό τρόπο ςτθν δθμιουργία 

τθσ εικόνασ του ενιαίου – διακριτοφ αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ «ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ 

– ΚΘΤΘ» 

Επειδι θ περιοχι δεν είχε ποτζ τθν ενιαία διοικθτικι ενότθτα που ζχουν π.χ οι 

Νομαρχίεσ, ιταν δφςκολο να ςχεδιαςκοφν και να χρθματοδοτθκοφν ανάλογεσ 

πολιτικζσ προβολισ. 

Για αυτό το ςκοπό θ ΟΤΔ ςτο πλαίςιο τθσ κοινοτικισ πρωτοβουλίασ Leader+ , 

υλοποίθςε ωσ τελικόσ αποδζκτθσ ζνα πλζγμα ενεργειϊν προβολισ. 

Αποτζλεςμα όλων αυτϊν ιταν θ δθμιουργία ενόσ τουριςτικοφ οδθγοφ, 

επιμζρουσ ωυλλαδίων i) για τισ διάωορεσ ηϊνεσ (Αμάρι, Μυλοπόταμοσ, Ορεινό 

Μαλεβφηι, Ράνω ίηα), ii) για τισ κεματικζσ ενότθτεσ του περιβάλλοντοσ, του 

πολιτιςμοφ κ.α, ενόσ διαωθμιςτικοφ βίντεο, κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςε 

διάωορεσ εκκζςεισ. Ρρζπει να επιςθμανκεί επίςθσ ότι μζςω του διακρατικοφ 

ςχεδίου με τα άλλα ευρωπαϊκά γεωπάρκα, δθμιουργικθκε ζνασ χριςιμοσ 

γεωλογικόσ οδθγόσ του Ψθλορείτθ, ενϊ πραγματοποιικθκε ςτο Θράκλειο και 

ςτο ζκυμνο υπο τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ επιτροπισ τθσ UNESCO, και με τθν 

ευκαιρία του ζτουσ τθσ ΓΘΣ , ζκκεςθ Λαϊκϊν καλλιτεχνϊν με τίτλο «Ο Μφκοσ 

τθσ Γθσ μζςα από τα χζρια του Ανκρϊπου». 

Επειδι ςφμωωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο του άξονα 4 του ΡΑΑ 2007-

2013 θ ΟΤΔ δεν μπορεί να είναι τελικόσ αποδζκτθσ, θ υλοποίθςθ των 

ενεργειϊν προβολισ κα πραγματοποιθκεί από τουσ Διμουσ τθσ Ρεριοχισ, τισ 

Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ και άλλουσ ωορείσ. 

Οι ενζργειεσ αυτζσ δεν κα είναι αποςπαςματικζσ αλλά κα εντάςςονται ςτθν 

δόμθςθ τθσ εικόνασ του ενιαίου αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ και κα αωοροφν 

ενδεικτικά τθν ζκδοςθ ζντυπου υλικοφ, τθν δθμιουργία οπτικοακουςτικοφ 

υλικοφ (ταινίεσ, βίντεο, ωωτογραωικό υλικό ποιότθτασ κ.α.) , εξειδικευμζνων 

ιςτοςελίδων, ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ κ.α.  

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

110.000,00 € 77.000,00 € 33.000,00 € 
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Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  77.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
6,10% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
1,40% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ  αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 
δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ και 
τεχνικισ κατάρτιςθσ 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Θ ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά μπορεί να οδθγιςει ςε ςτρεβλϊςεισ 
τθσ μορωισ του εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ( επίδραςθ από τουσ 
Tour Operators) 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 
γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο 
Natura 2000 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 
ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 
ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ ποιοτικϊν 
παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ αναγνϊριςθ τθσ 
Κρθτικισ Διατροωισ 
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Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθσ και προςταςίασ του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ  

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ 
και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων ζργων δθμόςιου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 100.000,00 €.  

Το ποςό είναι πλζον Φ.Ρ.Α. εωόςον οι δικαιοφχοι είναι Ο.Τ.Α. , νομικά 
πρόςωπα αυτϊν  ι λοιποί ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον οι εν 
λόγω δαπάνθ είναι επιλζξιμθ   

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 70  % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Οι παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ 
δράςθσ δεν μποροφν να αωοροφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να 
αποωζρουν ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν 
υλοποίθςθ του ζργου. Επιπλζον μποροφν να υλοποιθκοφν και εντόσ περιοχϊν 
NATURA. 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ, μζςα από τθ δθμιουργία κζντρων πλθροωόρθςθσ και 

περιπτζρων ενθμζρωςθσ προωκεί άμεςα και ζμμεςα το αγροτουριςτικό 

προϊόν τθσ προτεινόμενθσ περιοχισ και άρα είναι ςε ςυνάωεια με τισ δράςεισ L 

311-4, L 313-2,3,4, L 313-7,8 και L 321-3. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 

Από τθν “bottom up” διαδικαςία προζκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαωζρον. 
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“bottom up” διαδικαςία 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Ενζργειεσ προβολισ και 

προϊκθςθσ των ςυγκριτικϊν 

πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ    

4 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L313-5  Ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ ΟΤΔ παίρνοντασ υπόψθ τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ, τα αποτελζςματα τθσ 

SWOT και τθ λογικι παρζμβαςθσ του υπομζτρου,  μζςω τθσ δράςθσ προωκεί : 

 Τθν ίδρυςθ νζων υποδομϊν διανυκτζρευςθσ και  

 Τον εκςυγχρονιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν των υωιςτάμενων υποδομϊν.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

1.200.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  600.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 47,51% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
10,91% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ  αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 
αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ τμιματοσ 
τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Δθμογραωικόσ δυναμιςμόσ ορεινϊν περιοχϊν (αφξθςθ πλθκυςμοφ, 
υπόςτρωμα νεανικοφ πλθκυςμοφ) 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ επενδφςεισ 
κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 
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 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 
από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν  

 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ προτεινόμενθ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ πλθν των 

δθμοτικϊν διαμεριςμάτων και οικιςμϊν. 

• ΔΔ Ρανόρμου,  

• ΔΔ Ρεράματοσ και  

• τον οικιςμό Μπαλί του ΔΔ Μελιδονίου.  

Θ εξαίρεςθ πραγματοποιείται για τουσ παρακάτω λόγουσ : 

 Στόχοσ τθσ ΟΤΔ όπωσ περιγράωθκε και ςτθν πρόταςθ τθσ, είναι θ 

ανάπτυξθ εναλλακτικοφ αγροτουριςτικοφ μοντζλου με τθν ενίςχυςθ 

υποδομϊν ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ 

 Οι παραπάνω περιοχζσ ζχουν ανεπτυγμζνθ τουριςτικι δραςτθριότθτα 

και ςχετικά ικανοποιθτικό αρικμό κλινϊν. Ρολλζσ από αυτζσ τισ κλίνεσ 

δθμιουργικθκαν τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο. 

Δικαιοφχοι Φυςικά ι νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 600.000,00 € και ζωσ 40 κλίνεσ 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Σε ότι αωορά τισ υποδομζσ διανυκτζρευςθσ και λοιπζσ τουριςτικζσ 
εγκαταςτάςεισ αυτζσ υλοποιοφνται υποχρεωτικά με βάςθ τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των 
Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροωίμων και Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ, 
όπωσ ιςχφει κάκε ωορά.  

Για τισ περιπτϊςεισ εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν διανυκτζρευςθσ οι 
ςχετικζσ παρεμβάςεισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά με αφξθςθ τθσ 
δυναμικότθτασ τουσ μζχρι το όριο που ορίηεται ανωτζρω με προςκικθ κακ’ 
φψοσ ι/και κατ’ επζκταςθ.   

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
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περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με όλεσ τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τον παρεχομζνων υπθρεςιϊν αλλά και τθν  

ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιτοι  τισ δράςεισ L 311-1,2,3,5 και  L 313β-

6,7,8. Επίςθσ δρα ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ δικτφωςθσ L 312-5 και τισ 

δράςεισ προϊκθςθσ και προβολισ του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ 

περιοχισ όπωσ είναι οι τισ δράςεισ L 313-1,2,3 (δθμόςιου χαρακτιρα).  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Το ενδιαωζρον για τθν ίδρυςθ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ είναι ιδιαίτερα 

αυξθμζνο ςτθν προτεινόμενθ περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ και 

κυρίωσ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ ςφμωωνα με τα ςτοιχεία που προζκυψαν από τθ 

διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιχειριςεων 2 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 2 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L313-6  Ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ, χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ ΟΤΔ παίρνοντασ υπόψθ τθν υωιςτάμενθ κατάςταςθ, τα αποτελζςματα τθσ 

SWOT και τθ λογικι παρζμβαςθσ του υπομζτρου,  μζςω τθσ δράςθσ προωκεί :  

 Τθν  ίδρυςθ χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ  

 Τον εκςυγχρονιςμό ι τθν επζκταςθ των υωιςτάμενων χϊρων  
εςτίαςθσ και αναψυχισ  

 Τθ δθμιουργία / εκςυγχρονιςμό παραδοςιακϊν καωενείων 

Στθν περιοχι και ιδιαίτερα ςτουσ οικιςτικοφσ τουριςτικοφσ πόλουσ υπάρχει 

πλθκϊρα χϊρων εςτίαςθσ, ενϊ ςε όλθ τθν περιοχι υπάρχουν παραδοςιακά 

καωενεία, τα περιςςότερα από τα οποία δεν ζχουν ανακαινιςκεί.  

Θ ΟΤΔ δίνει μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν δράςθ γιατί με ενζργειεσ χαμθλοφ κόςτουσ 

μποροφν να επιτευχκοφν ςθμαντικά πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα. Στθν 

περιοχι, όπωσ και ςε όλθ τθν Κριτθ άλλωςτε, θ διατροωι μπορεί να 

αποτελζςει ξεχωριςτό τουριςτικό πόλο (λόγω τθσ διεκνοφσ αναγνϊριςθσ των 

ευεργετθμάτων τθσ κρθτικισ διατροωισ). Θ ΟΤΔ ςτο πλαίςιο τθσ LEADER+, 

οργάνωςε και προϊκθςε τθ δθμιουργία πιλοτικϊν χϊρων εςτίαςθσ με τθν 

επωνυμία «ΨΘΛΟΕΛΤΘ ΓΕΥΣΕΛΣ». Θ ιδιαιτερότθτα τουσ είναι ότι ζχουν ενιαίο 

menu με εδζςματα τθσ κρθτικισ κουηίνασ και προωκοφν τα εποχικά προϊόντα. 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ (αλλά και τθσ 313β2) θ ΟΤΔ κα εμψυχϊςει για 

τθ δθμιουργία παρόμοιων χϊρων ϊςτε να δθμιουργθκεί θ απαιτοφμενθ 

κρίςιμθ μάηα που κα δθμιουργεί ςτο επιςκζπτθ τθν αίςκθςθ τθσ 

ιδιαιτερότθτασ τθσ κρθτικισ διατροωισ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  100.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
7,92% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
1,82% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

Θ δράςθ  αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 
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ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ Ηϊνθσ 

 Μείωςθ των γυναικϊν ςτον πλθκυςμό (λόγω εγκατάλειψθσ τθσ περιοχισ) 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 
ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 
ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ ποιοτικϊν 
παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ αναγνϊριςθ τθσ 
Κρθτικισ Διατροωισ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν  

 Ρροϊκθςθ δράςεων που ςυνειςωζρουν ςτθν πολυαπαςχόλθςθ (γυναικεία 
απαςχόλθςθ) 

 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Από τθ δράςθ, ωσ προσ τθ δθμιουργία και τον εκςυγχρονιςμό των χϊρων 

εςτίαςθσ και αναψυχισ, εξαιροφνται τα δθμοτικά διαμερίςματα  

 Ρανόρμου και  

 ο οικιςμόσ  Μπαλί του Δ.Δ. Μελιδονίου του Διμου Γεροποτάμου.  

Οι παραπάνω περιοχζσ δεν εμπίπτουν ςτθν εξαίρεςθ εωόςον οι προτεινόμενεσ 

επενδφςεισ αωοροφν τθ δθμιουργία  πιλοτικϊν  χϊρων εςτίαςθσ.  

Θ Ομάδα ςτόχο ζχει τθν ανάπτυξθ ενόσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ μοντζλου 

ςτθν ενδοχϊρα τθσ περιοχισ του Ψθλορείτθ ζτςι ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να 

υπάρξει δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με τθν παραλιακι ηϊνθ. 

Θ εξαίρεςθ των παραπάνω περιοχϊν ςυμβαίνει επειδι : 

 οι περιοχζσ Ρανόρμου και Μπαλί ζχουν ιδιαίτερα αυξθμζνθ τουριςτικι 
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δραςτθριότθτα βαςιςμζνθ ςτο κλαςικό τουριςτικό μοντζλο και 

επαρκι αρικμό κλινϊν για να καλφψουν τισ ανάγκεσ και  

 θ περιοχι Ρεράματοσ χαρακτθρίηεται κυρίωσ για τον αςτικό τθσ 

χαρακτιρα γεγονόσ που ςθμαίνει  ότι υπάρχει δυςκολία ςτθν 

υποςτιριξθ ενόσ εναλλακτικοφ τουριςτικό μοντζλου όπωσ αυτό που 

προωκεί θ Ομάδα.  

Σε ότι αωορά τον εκςυγχρονιςμό παραδοςιακϊν καωενείων θ δράςθ 

περιλαμβάνει όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ με 

προτεραιότθτα ςτουσ οικιςτικοφσ και εν δυνάμει τουριςτικοφσ πόλουσ όπωσ 

αυτοί αναωζρονται παρακάτω : 

Τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξοφ  

 Δ.Δ. Μαργαριτϊν  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ηαροφ 

 Δ.Δ. Βϊρων  
Εν δυνάμει τουριςτικοί και οικιςτικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επιςκοπισ  

 Δ.Δ. Γαράηου 

 Δ.Δ. Κρουςϊνα  

 Δ.Δ. Φουρωουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράκου 

 Δ.Δ Γζργερθσ 

Δικαιοφχοι Φυςικά ι νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Σε ότι αωορά τουσ πιλοτικοφσ χϊρουσ εςτίαςθσ, από τθν ΟΤΔ ςτο πλαίςιο τθσ 

δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαωζροντοσ, κα χρθςιμοποιθκεί το 

πρότυπο που είχε προκφψει μετά από ςχετικι μελζτθ εμπειρογνωμοςφνθ για  

τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ LEADER PLUS. Στόχοσ τθσ Ομάδασ 

είναι να υπάρξει ςυνζχεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, να προωκθκεί θ κρθτικι 

διατροωι και να είναι όςο το δυνατό περιςςότερο αναγνωρίςιμοι οι 

ςυγκεκριμζνοι χϊροι.  

Σε ότι αωορά τα παραδοςιακά καωενεία τα οποία ανζκακεν αποτελοφςαν και 

αποτελοφν για τθν περιοχι ζνα από τα βαςικότερα ςθμεία ςυνάκροιςθσ του 

τοπικοφ πλθκυςμοφ όχι μόνο για τθν απόλαυςθ ενόσ ποτοφ αλλά και για τθ 

ςυηιτθςθ όλων των κεμάτων που απαςχολοφν τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, θ ομάδα 

κζλοντασ να ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν αλλά και ςτθν αιςκθτικι τουσ βελτίωςθ προτίκεται να ςυντάξει τισ 
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ανάλογεσ προδιαγραωζσ μζςα από τισ οποίεσ  κα κακοριςτοφν ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ για τθν ζνταξθ των εν δυνάμει τελικϊν αποδεκτϊν αλλά και 

προκειμζνου να αποωευχκοφν τυχόν παρερμθνείεσ ωσ προσ τον όρο 

«παραδοςιακό».  

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 

κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με όλεσ τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τον παρεχομζνων υπθρεςιϊν αλλά και τθν  

ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιτοι  τισ δράςεισ L 311-1,2,3,5 και  L 313-

5,7,8. Επίςθσ δρα ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ δικτφωςθσ L312-5 και τισ 

δράςεισ προϊκθςθσ και προβολισ του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ 

περιοχισ όπωσ είναι οι τισ δράςεισ L313-1,2,3 (δθμόςιου χαρακτιρα). 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Με δεδομζνο τθν φπαρξθ αρκετϊν χϊρων εςτίαςθσ υπιρξε ενδιαωζρον για τον 

εκςυγχρονιςμό των υωιςτάμενων και τθν ίδρυςθ νζων, ιδιαίτερα ςε περιοχζσ 

που υπάρχει ςχετικι ζλλειψθ. Θ Ομάδα λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υωιςτάμενθ 

κατάςταςθ και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του προγράμματοσ 

επζλεξε να δϊςει βαρφτθτα ςτον εκςυγχρονιςμό των επιχειριςεων.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων 4 

 



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 9
8

 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 9
8

 

 

 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L313-7  Ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ, γραφείων οργάνωςθσ 

πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

O βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ΟΤΔ είναι θ δόμθςθ ενόσ διακριτοφ αγροτουριςτικοφ 
προϊόντοσ με τθν ονομαςία «ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ – ΚΘΤΘ». 

Θ επιτυχία του παραπάνω ςτόχου προχποκζτει εκτόσ των άλλων τθν 
οργανωμζνθ και ςυγκροτθμζνθ προϊκθςθ του ςτισ αγορζσ. 

Θ ανοργάνωτθ προςωορά τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν 
αφξθςθ τθσ προςωοράσ τα τελευταία χρόνια, ιδίωσ ςτθν παραλιακι ηϊνθ, 
πικανόν να οδθγιςει ςε ςτρεβλϊςεισ τθσ μορωισ του εναλλακτικοφ 
τουριςτικοφ προϊόντοσ  ( επίδραςθ από τουσ Tour Operators) 

Θ ΟΤΔ για τθν καλφτερθ προϊκθςθ των αγροτουριςτικϊν υπθρεςιϊν, ιδθ από 

τθν Leader+ , χρθματοδότθςε τθν δθμιουργία τριϊν κζντρων ενθμζρωςθσ ςε 

περιοχζσ που είχαν τθν δυνατότθτα ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Οι επενδφςεισ αυτισ ιταν μικροφ κόςτουσ αωοφ αωοροφςαν διαμορωϊςεισ 

χϊρων και αγορά μικρισ δυναμικότθτασ εξοπλιςμοφ.  

Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ θ ΟΤΔ ςχεδιάηει τθν δθμιουργία ενόσ ακόμθ 

αγροτουριςτικοφ κζντρου ενθμζρωςθσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ  περιοχισ,  και  

τον εκςυγχρονιςμό ενόσ υωιςτάμενου, που  παρουςιάηει τα καλφτερα 

αποτελζςματα. 

Ενδεικτικά ςτισ δραςτθριότθτεσ των γραωείων προϊκθςθσ του 

αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ περιλαμβάνονται : θ ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν 

ςχετικά με τθν περιοχι, θ προβολι των ιδιαίτερων γεωλογικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ με τθν ζκδοςθ ενθμερωτικϊν ωυλλαδίων και 

άλλων ςχετικϊν εντφπων, θ διοργάνωςθ εκδρομϊν και διαδρομϊν με τθν 

παροχι του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (ενθμερωτικϊν ωυλλαδίων, διάκεςθ 

μεταωορικϊν οχθμάτων κλπ.) 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

50.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  25.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
1,98% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
0,45% 
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κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 
δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Θ ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά μπορεί να οδθγιςει ςε ςτρεβλϊςεισ 
τθσ μορωισ του εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ( επίδραςθ από τουσ 
Tour Operators) 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ Ηϊνθσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 
γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο Natura 
2000 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 
ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ (αντιμετϊπιςθ του μειονεκτιματοσ τθσ απόςταςθσ 
από μεγάλεσ αγορζσ – θλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν  

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ με 
προτεραιότθτα για τθν ίδρυςθ νζου γραωείου ςτο βόρειο τμιμα τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ (Μυλοπόταμοσ και Ορεινό Μαλεβφηι) 
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με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Δικαιοφχοι Φυςικά ι νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ δρα καταλυτικά ςτθν ςτιριξθ όλων των άλλων δράςεων που 

ςχετίηονται και προςανατολίηονται ςτθν προβολι και προϊκθςθ του 

αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ όπωσ είναι οι δράςεισ L 311-1,2,3,4,5,6 και 8, 

L313-1,2,3 και 4, L 313-5,6,8 και 9 και επίςθσ με τθ δράςθ L 321-3.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Από τθν “bottom up” διαδικαςία προζκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαωζρον. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ γραωείων οργάνωςθσ και 

προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ 
1 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L313-8  Ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν 

για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (π.χ. εναλλακτικζσ μορφζσ 

τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ, 

κζντρα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ κλπ). 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στο πλαίςιο τθσ δθμιουργίασ ενόσ διακριτοφ αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ  

βαςικι παράμετροσ είναι θ διαωοροποίθςθ του  ςε ςχζςθ με τον ανταγωνιςμό. 

Θ περιοχι μασ διακζτει τον ωυςικό και πολιτιςτικό πλοφτο για τθν 

διαμόρωωςθ ποικίλων εναλλακτικϊν προτάςεων ςτον επιςκζπτθ. 

Ιδθ το Φυςικό  Ράρκο Ψθλορείτθ, που είναι ενταγμζνο ςτο παγκόςμιο δίκτυο 

των Γεωπάρκων τθσ UNESCO, λειτουργεί ωσ καταλφτθσ για τθν δόμθςθ 

εναλλακτικϊν προτάςεων προσ τον επιςκζπτθ. 

Σθμαντικι παράμετροσ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι τα ςπιλαια και οι 

καταβόκρεσ που υπάρχουν ςτο Ψθλορείτθ, που κα μποροφςαν από μόνα τουσ 

να ςυνκζςουν ζνα διακριτό ςπθλαιολογικό πάρκο. 

Θ ΟΤΔ ςχεδιάηει τθν  δθμιουργία ενόσ  κζντρου που κα προςωζρει 

εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ προσ τον ςπθλαιολογικό τουριςμό. 

Στθν επιτροπι διαχείριςθσ του Φυςικοφ Ράρκου ςυμμετζχει το Λνςτιτοφτο 

Σπθλαιολογικϊν Ερευνϊν Ελλάδασ, με το οποίο υπάρχει ςυνεργαςία προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι. 

Άλλεσ υπθρεςίεσ που μποροφν να δθμιουργθκοφν μζςω τθσ παροφςασ δράςθσ 

είναι  εκείνεσ που αναωζρονται ςτθν γευςιγνωςία, ςε ιπιεσ μορωζσ ακλθτικϊν 

δραςτθριοτιτων, ςτθν δθμιουργικι απαςχόλθςθ επιςκεπτϊν κ.α. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

120.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  60.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
4,75% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
1,09% 
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κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ Ηϊνθσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 

αναγνωριςιμότθτα 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 

ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 

ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 

εκφμνου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 

PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 

ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 

διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Διαωοροποίθςθ καταναλωτικϊν προτφπων (αφξθςθ ηιτθςθσ ποιοτικϊν 

παραδοςιακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν) -Διεκνισ αναγνϊριςθ τθσ 

Κρθτικισ Διατροωισ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 

προϊόντων και υπθρεςιϊν  

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθσ περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 

Δικαιοφχοι Φυςικά ι νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
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τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 

κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με όλεσ τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τον παρεχομζνων υπθρεςιϊν αλλά και τθν  

ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ιτοι  τισ δράςεισ L311-1,2,3,5 και  L313-

5,6,7. Επίςθσ δρα ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ δικτφωςθσ L312-5 και τισ 

δράςεισ προϊκθςθσ και προβολισ του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ 

περιοχισ όπωσ είναι οι τισ δράςεισ L313-1,2,3 (δθμόςιου χαρακτιρα). 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Από τθν “bottom up” διαδικαςία προζκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαωζρον 

 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μδρυςθ επιχειριςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 

του τουριςμοφ  

2 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L313-9 Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου)  για 

τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ 

βιομάηασ, γεωκερμίασ κ.λπ.) με ςκοπό τθσ ίδια κατανάλωςθ. 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Με δεδομζνο ότι ςτθν προτεινόμενθ περιοχι δραςτθριοποιοφνται αρκετζσ 

επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 

τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (καταλφματα, χϊροι εςτίαςθσ αναψυχισ, γραωεία 

τουριςμοφ κ.λπ.) οι οποίεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αξιοποιιςουν τισ 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ με ςκοπό τθν ίδια κατανάλωςθ ςτθν παροφςα 

δράςθ περιλαμβάνεται θ εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ με 

τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ωωτοβολταϊκά ςυςτιματα κ.λπ.) ςτισ 

παραπάνω επιχειριςεισ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  30.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
2,38% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
0,55% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis)  

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ  
ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ  

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν εκμετάλλευςθ ιπιων μορωϊν ενζργειασ 
 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 

γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο 
Natura 2000 

 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  
 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 
Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 
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Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Δικαιοφχοι Φυςικά ι νομικά πρόςωπα εκτόσ των δικαιοφχων του υπομζτρου L311 που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμωωνα με 
τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 €  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 50% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ προςταςία του ωυςικοφ πλοφτου και του περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ είναι 

από τισ προτεραιότθτεσ ςτο προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα. Θ ςυγκεκριμζνθ 

δράςθ λοιπόν δρα ςυμπλθρωματικά ςε όλεσ τισ δράςεισ που ςχετίηονται με 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ειδικότερα με τισ δράςεισ L311-8 και 

L312-4.  

Επίςθσ ζχει ςυνάωεια με τθ δράςθ L312-5 που αωορά τθ δικτφωςθ ομοειδϊν 

και ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων.   

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία.  

 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων για τθ 

χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ  

3 
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Μωδικόσ του Τπομζτρου L321 

Σίτλοσ του Τπομζτρου 
Βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομία και τον αγροτικό 

πλθκυςμό     

Νογικι τθσ παρζμβαςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και των 

διαβουλεφςεων 

 

Στθν περιοχι διοργανϊνονται τα τελευταία χρόνια ςθμαντικζσ 

πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ χρειάηονται ςτιριξθ ϊςτε να 

επεκτακοφν και ςε περιςςότερο δθμιουργικά και καινοτόμα 

αντικείμενα. Οι εκδθλϊςεισ ζχουν εποχικό χαρακτιρα με αιχμι τθν 

περίοδο του καλοκαιριοφ.  

Θ περιοχι χρειάηεται υποδομζσ που προςωζρουν υπθρεςίεσ πολιτιςμοφ 

και ψυχαγωγίασ οι οποίεσ κα λειτουργοφν ταυτόχρονα ωσ χϊροι 

άςκθςθσ εναλλακτικϊν δραςτθριοτιτων για τουσ επιςκζπτεσ τθσ. 

Επίςθσ αν και υπάρχει ςθμαντικι ζλλειψθ ςε ταμιευτιρεσ, αγροτικι 

οδοποιία κ.α., θ ΟΤΔ δεν ςχεδιάηει ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςε αυτιν 

τθν κατεφκυνςθ λόγω του χαρακτιρα του προγράμματοσ (δθμόςια ζργα 

15% τθσ ΔΔ του 4.1 κακϊσ και τθν εωαρμογι του άξονα 3 του ΡΑΑ). 

Υπάρχει ενδιαωζρον για ζνα μικρό εγγειοβελτιωτικό ζργο ςτθν ορεινι 

περιοχι του Διμου Τυμπακίου. 

Το υπομζτρο αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT 

analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ  

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ 

- ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 

καλλιεργειϊν – μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν 

βοςκοϊκανότθτα 

 Ζλλειψθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ Ηϊνθσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 

αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / 

Ρροϊόντα ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ 

ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ.  

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  

τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ 
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πφλεσ ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 

Θρακλείου, Λιμάνι εκφμνου) 

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ 

επενδφςεισ κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ 

δθμιουργίασ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που αποκτοφν τα βουνά – 

Εκμετάλλευςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κονδυλίων 

 Βελτίωςθ του επιπζδου των διοικθτικϊν και τοπικϊν μθχανιςμϊν 

ανάπτυξθσ 

 

Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπ0ομζτρο : 

Στο υπομζτρο εντάςςονται παρεμβάςεισ δθμιουργίασ βαςικϊν 
υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των δραςτθριοτιτων πολιτιςμοφ και 
αναψυχισ που αωοροφν ζνα χωριό ι ομάδα χωριϊν και τθ ςυναωι 
μικρισ κλίμακασ υποδομι.  

Οι παρεμβάςεισ δεν μποροφν να αωοροφν επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα και να αποωζρουν ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ 
διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

τόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται από το 

Τπομζτρο 

 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ  

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

 Διαωοροποίθςθ – αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 

προϊόντων και υπθρεςιϊν 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 

υνολικό Μόςτοσ Δθμόςια Δαπάνθ Κδια υμμετοχι 

391.250,00 € 346.250,00 € 45.000,00 € 

υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 

  

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ 1 

Κζντρα ωροντίδασ παιδιϊν 

προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ 

βιβλιοκικεσ, ωδεία, χϊροι 

άςκθςθσ πολιτιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων  
2 

Ρολιτιςτικζσ παρεμβάςεισ   6 

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι του περιεχομζνου του Τπομζτρου με τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό δράςεισ 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L321-1 Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ όπωσ: μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα, ζργα 

διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων, μικρά ζργα πρόςβαςθσ ςτισ γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ. 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στθν περιοχι υπάρχει ςθμαντικι ζλλειψθ ςε υποδομζσ όπωσ είναι οι 

ταμιευτιρεσ, θ αγροτικι οδοποιία κ.α.,  

Θ ΟΤΔ προωκεί μζςω του τοπικοφ τθσ ςχεδίου ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςε 

αυτιν τθν κατεφκυνςθ λόγω του χαρακτιρα του προγράμματοσ (δθμόςια ζργα 

15% τθσ ΔΔ του 4.1 κακϊσ και τθν εωαρμογι του άξονα 3 του ΡΑΑ).  

Θ δράςθ αωορά κυρίωσ τθν υλοποίθςθ μικρϊν ζργων ςτθν ορεινι περιοχι του 

Διμου Τυμπακίου. 

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

91.250,00 € 91.250,00 € 0,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  91.250,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
26,35% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 1,66% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα -  υποαπαςχόλθςθ - 
ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν –εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν – 
μεγάλοσ αρικμόσ αιγοπροβάτων ςε ςχζςθ με τθν βοςκοϊκανότθτα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / Ρροϊόντα 
ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. – 
Αυξθτικι τάςθ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων  

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ επενδφςεισ 
κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 
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 Αξιοποίθςθ τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που αποκτοφν τα βουνά – 
Εκμετάλλευςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κονδυλίων 

 Βελτίωςθ του επιπζδου των διοικθτικϊν και τοπικϊν μθχανιςμϊν 
ανάπτυξθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν  

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ  

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ με προτεραιότθτα τθν 
ορεινι περιοχι του Διμου Τυμπακίου. 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ Α’ βακμοφ 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 500.000,00 € πλζον ΦΡΑ εωόςον δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ, νομικά 
πρόςωπα αυτϊν ι λοιποί ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον θ εν λόγω 
δαπάνθ είναι επιλζξιμθ.  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ με δεδομζνο ότι επιδιϊκει τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των τοπικϊν 

προϊόντων, τθ βελτίωςθ τθσ  ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ αλλά και 

τθν προςταςία του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ είναι ςε ςυνάωεια με τισ δράςεισ 

του υπομζτρου L 123 και L 321-2, L 321-3.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον από τουσ ΟΤΑ, με 

βάςθ τθν “bottom up” διαδικαςία. 
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ 1 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L321-2 Κζντρα φροντίδασ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, 

ωδεία, χϊροι άςκθςθσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων (κζατρο, κινθματογράφοσ). 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στθν προτεινόμενθ περιοχι και κυρίωσ ςτο ορεινό τμιμα αν και εμωανίηεται 

να διαμζνει ςθμαντικόσ αρικμόσ νζων διαπιςτϊνεται ζλλειμμα υποδομϊν ςε 

ότι αωορά τθν παροχι υπθρεςιϊν πολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ. Αποτζλεςμα 

αυτοφ είναι οι νζοι τθσ περιοχισ να μθν ζχουν τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ι 

οργάνωςθσ δραςτθριοτιτων πολιτιςτικοφ ενδιαωζροντοσ όπωσ 

παρακολοφκθςθ κινθματογραωικϊν ταινιϊν, ανάγνωςθ ι δανειςμοφ βιβλίων 

ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ κ.λπ.  

Με τθν παροφςα δράςθ θ Ομάδα προτείνει τθ δθμιουργία χϊρων άςκθςθσ 

πολιτιςτικϊν και άλλων ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων όπωσ είναι για 

παράδειγμα θ δθμιουργία βιβλιοκθκϊν, μικρϊν κινθματογραωικϊν αικουςϊν 

κ.λπ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

120.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  120.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
34,66% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
2,18% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Η δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Έλλειψθ υποδομϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων 

 Πολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Μυκολογία, Ιςτορία, Ιδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ 
δθμιουργίασ. 
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Η δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ  

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ Α’ βακμοφ και τα νομικά τουσ πρόςωπα κακϊσ και ιδιωτικοί ωορείσ μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων 
δθμόςιου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 300.000,00 € πλζον ΦΡΑ εωόςον δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ, νομικά 
πρόςωπα αυτϊν ι λοιποί ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον θ εν λόγω 
δαπάνθ είναι επιλζξιμθ.  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ με δεδομζνο ότι επιδιϊκει τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του 

τοπικοφ πλθκυςμοφ είναι ςε ςυνάωεια με τισ δράςεισ L 311-6 και L 312-2 αλλά 

και με όλεσ τισ δράςεισ που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του πολιτιςμικοφ και 

πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ όπωσ είναι θ δράςθ L 321-3, L 323-1,2,3,4.   

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον  
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Κζντρα ωροντίδασ παιδιϊν 

προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ 

βιβλιοκικεσ, ωδεία, χϊροι άςκθςθσ 

πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων   

2 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L321-3 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ 

κλθρονομιάσ - ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων για μικρισ κλίμακασ υποδομι, 

προμικεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν κ.λπ. 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Ο  Ρολιτιςμόσ ςε όλεσ τισ εκωάνςεισ του αποτελοφςε και αποτελεί μαηί με το 

Ρεριβάλλον τουσ δφο πυλϊνεσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ τοπικι αναπτυξιακι 

ςτρατθγικι. 

Οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ  δίνουν αωενόσ ευκαιρίεσ εξωτερίκευςθσ τθσ 

τοπικισ πολιτιςτικισ παράδοςθσ και αωετζρου λειτουργοφν ωσ ερζκιςμα  για 

τθν κινθτοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε δραςτθριότθτεσ που 

εκωράηουν, εκτόσ των άλλων, τθν κζλθςθ για ςφςωιξθ των κοινωνικϊν δεςμϊν 

και ςχζςεων. 

Στθν περιοχι μασ υπάρχει ζνα ςθμαντικό πολιτιςτικό δυναμικό και ςε 

οριςμζνεσ περιοχζσ ζνα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο από νεανικό δυναμιςμό. 

Αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι θ πλθκϊρα των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που 

πραγματοποιοφνται κυρίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

Είναι γεγονόσ επίςθσ ότι πολλζσ ωορζσ οι πολιτιςτικζσ παρεμβάςεισ, 

ανεξάρτθτα από τον ενκουςιαςμό που διακρίνει τουσ διοργανωτζσ τουσ, 

γίνονται αποςπαςματικά, με πρότυπα ςφγχρονεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 

αςτικοφ τφπου, και αωοροφν κάκε Διμο ξεχωριςτά. 

Θ ΟΤΔ κεωρεί ότι, αν και χρειάηονται και εκδθλϊςεισ όπωσ τισ παραπάνω, 

πρζπει να δθμιουργθκοφν και άλλεσ που να ζχουν ζντονο το «χρϊμα» τθσ 

ταυτότθτασ τθσ περιοχισ. Γι αυτό εκπόνθςε μελζτθ – εμπειρογνωμοςφνθ όπου 

εξετάηονταν ςε λεπτομερι βάςθ τα πολιτιςτικά και ιςτορικά ςτοιχεία τθσ 

περιοχισ και πωσ αυτά κα μποροφςαν να ςυμβάλλουν ςε  καινοτόμεσ 

πολιτιςτικζσ παρεμβάςεισ. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι θ ΟΤΔ κα ςυνεχίςει να αξιοποιεί τα ςυμπεράςματα και 

τισ προτάςεισ τθσ προθγοφμενθσ μελζτθσ, εμψυχϊνοντασ και  

χρθματοδοτϊντασ καινοτόμεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που πολλζσ από αυτζσ 

κα είναι απόρροια ςυνεργαςίασ πολιτιςτικϊν και άλλων ωορζων. 

Οι παρεμβάςεισ τθσ παροφςασ δράςθσ μπορεί να είναι θ οργάνωςθ 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, θ ζκδοςθ εντφπων ιςτορικοφ και λαογραωικοφ 

ενδιαωζροντοσ κ.α. 
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Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

180.000,00 € 135.000,00 € 45.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  135.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 
38,99% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 
2,45% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ζλλειψθ υποδομϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ Ηϊνθσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Κοινωνικι ςυνοχι – ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) - Σχετικά εφκολθ οδικι πρόςβαςθ από τισ πφλεσ 
ειςόδου του νθςιοφ (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Θρακλείου, Λιμάνι 
εκφμνου) 

 Υψθλά επίπεδα παραδοςιακισ πολιτιςτικισ και καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. 

 Βελτίωςθ του επιπζδου των διοικθτικϊν και τοπικϊν μθχανιςμϊν 
ανάπτυξθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ  

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 
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και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
κακϊσ και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν 
υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων δθμόςιου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 30.000,00 € πλζον ΦΡΑ εωόςον δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόςωπα 
αυτϊν ι λοιποί ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον θ εν λόγω δαπάνθ 
είναι επιλζξιμθ.  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 75% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ είναι ςε ςυνάωεια με όλεσ τισ δράςεισ που ςχετίηονται με τθν 

ανάπτυξθ του πολιτιςμικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ αλλά και 

τθν προϊκθςι του όπωσ είναι οι δράςεισ L 311-4, L 313-1,4 και L313-6, L313-8. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον με βάςθ τθν 

“bottom up”  διαδικαςία.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Ρολιτιςτικζσ παρεμβάςεισ    6 
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Μωδικόσ του Τπομζτρου L322 

Σίτλοσ του Τπομζτρου Ανακαίνιςθ και ανάπτυξθ χωριϊν     

Νογικι τθσ παρζμβαςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και των 

διαβουλεφςεων 

 

Στθν περιοχι παρζμβαςθσ οι οικιςμοί που κατάωεραν να διατθριςουν 

τθν ιςτορικι – αρχιτεκτονικι τουσ ωυςιογνωμία είναι αυτοί που ζχουν 

εγκαταλειωκεί ςτο μεγαλφτερο τμιμα τουσ. Ρολλοί από αυτοφσ τουσ 

οικιςμοφσ ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ διατθρθτζοι. Ραράλλθλα υπάρχουν 

οικιςμοί που ζχαςαν κάκε ιςτορικό και παραδοςιακό ςτοιχείο μζςα από 

τθν πίεςθ τθσ οικιςτικισ τουσ ανάπτυξθσ. Λδιαίτερθ ςυμβολι ςτθν 

ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και των τοπικϊν ωορζων 

ζχουν τα προγράμματα ανάπτυξθσ αγροτικοφ χϊρου κακϊσ  και θ 

LEADER+, που ενίςχυςαν δράςεισ δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςυνολικισ και ολοκλθρωμζνθσ ανάπλαςθσ 

ενόσ τμιματοσ διάωορων οικιςμϊν. 

Μζςα από τισ δράςεισ του υπομζτρου (δράςεισ δθμόςιου χαρακτιρα και 

ιδιωτικζσ παρεμβάςεισ) ςε οικιςτικοφσ πόλουσ τθσ περιοχισ το 

υπομζτρο αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT 

analysis): 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ 

παραδοςιακϊν αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ζλλειψθ ωορζα διαχείριςθσ ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, ςφμωωνα με 

τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ 

τμιματοσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Ζλλειψθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Φπαρξθ δομϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ - 

ΦΥΣΛΚΟ ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ (Μζλοσ του Ραγκοςμίου δικτφου 

Γεωπάρκων τθσ UNESCO), Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – 

Τοπικζσ Ρεριβαλλοντικζσ Ρρωτοβουλίεσ 

 Σθμαντικόσ αρικμόσ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και 

κτιςμάτων. Ραρουςία αξιόλογων ςτοιχείων ςφγχρονθσ λαϊκισ 

αρχιτεκτονικισ και χαρακτθριςτικϊν ςτον ςυνεκτικό παλιό πυρινα 

των οικιςμϊν.  

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ 

επενδφςεισ κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 

 Αξιοποίθςθ τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που αποκτοφν τα βουνά – 

Εκμετάλλευςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κονδυλίων 
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 Βελτίωςθ του επιπζδου των διοικθτικϊν και τοπικϊν μθχανιςμϊν 

ανάπτυξθσ 

 

Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπ0ομζτρο : 

Στο υπομζτρο ενιςχφονται παρεμβάςεισ για τθν αναβάκμιςθ οικιςμϊν 
με ςτόχο τθν προςταςία και ανάδειξθ του παραδοςιακοφ και τοπικοφ 
οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ του αγροτικοφ χϊρου κακϊσ και τθ βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. 

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων είναι θ φπαρξθ 
μελζτθσ ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ 
και ανάδειξθσ του οικιςμοφ ι θ φπαρξθ ςχεδίου αναβάκμιςθσ αυτοφ.  

Οι παρεμβάςεισ δεν εωαρμόηονται ςε χαρακτθριςμζνουσ 
παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ.  

Κατά προτεραιότθτα κα εντάςςονται περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν 
ολοκλθρωκεί τα βαςικά δίκτυα (π.χ. φδρευςθσ, αποχζτευςθσ κ.λπ.) 

Οι παρεμβάςεισ  δεν μποροφν να αωοροφν επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα και να αποωζρουν ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ 
διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του ζργου.  

τόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται από το 

Τπομζτρο 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 

υνολικό Μόςτοσ Δθμόςια Δαπάνθ Κδια υμμετοχι 

800.000,00 € 532.000,00 € 268.000,00 € 

υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 

  

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Βελτιϊςεισ και αναπλάςεισ 

κοινόχρθςτων χϊρων 
1 

Αποκαταςτάςεισ κτιρίων για 

κοινωωελι χριςθ 
1 

Αποκαταςτάςεισ εξωτερικϊν 

όψεων  κτιςμάτων 
20 

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι του περιεχομζνου του Τπομζτρου με τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό δράςεισ 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L322-1 Βελτίωςθ και ανάπλαςθ κοινόχρθςτων χϊρων (διαμόρφωςθ υπαίκριων 

χϊρων, πλακοςτρϊςεισ, πεηοδρομιςεισ, φωτιςμόσ κ.λπ.) 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Ππωσ αναωζρεται και ςτθν περιγραωι του υπομζτρου ςτθν προτεινόμενθ 

περιοχι υπάρχουν αρκετοί οικιςμοί που ζχουν διατθριςει τθν ιςτορικι και 

αρχιτεκτονικι τουσ ωυςιογνωμία αλλά και αρκετοί που τθν ζχουν χάςει (ςε 

μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό) κυρίωσ λόγω τθσ γριγορθσ οικιςτικισ 

ανάπτυξθσ, ιςτορικϊν καταςτροωϊν  κ.α.  

Υπάρχουν αξιόλογα παραδείγματα οικιςμϊν που ζχουν χάςει τθν 

αρχιτεκτονικι τουσ ωυςιογνωμία , κατάωεραν όμωσ μζςα από τισ παρεμβάςεισ 

των ΟΡΑΑΧ του ΥΡΑΑΤ , να εμπνεφςουν κυρίωσ τουσ κατοίκουσ τουσ ότι θ 

κατάςταςθ είναι αναςτρζψιμθ. 

Με τθν παροφςα δράςθ θ Ομάδα προτείνει τθν παρζμβαςθ ςε κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ οικιςμϊν ιςτορικοφ και αρχιτεκτονικοφ ενδιαωζροντοσ με ςτόχο τθν 

βελτίωςθ, αποκατάςταςθ και ανάπλαςι τουσ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  50.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 9,40% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 0,91% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 
αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ζλλειψθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Σθμαντικόσ αρικμόσ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και 
κτιςμάτων. Ραρουςία αξιόλογων ςτοιχείων ςφγχρονθσ λαϊκισ 
αρχιτεκτονικισ και χαρακτθριςτικϊν ςτον ςυνεκτικό παλιό πυρινα των 
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οικιςμϊν. 

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ επενδφςεισ 
κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 

 Αξιοποίθςθ τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που αποκτοφν τα βουνά – 
Εκμετάλλευςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κονδυλίων 

 Βελτίωςθ του επιπζδου των διοικθτικϊν και τοπικϊν μθχανιςμϊν 
ανάπτυξθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ  και προςταςία  του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου   

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ με 
προτεραιότθτα τουσ οικιςτικοφσ πόλουσ και τουσ εν δυνάμει οικιςτικοφσ 
πόλουσ που δεν είναι χαρακτθριςμζνοι παραδοςιακοί. 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ Α’ βακμοφ 

Υψοσ παρεμβάςεων Μζχρι 1.000.000,00 € πλζον ΦΡΑ εωόςον δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ, νομικά 
πρόςωπα αυτϊν ι λοιποί ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον θ εν λόγω 
δαπάνθ είναι επιλζξιμθ.  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 %  επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ είναι θ φπαρξθ μελζτθσ 
ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ 
του οικιςμοφ ι θ φπαρξθ ςχεδίου αναβάκμιςθσ αυτοφ.  

Θ παρζμβαςθ δεν εωαρμόηεται ςε χαρακτθριςμζνουσ παραδοςιακοφσ 
οικιςμοφσ.  

Κατά προτεραιότθτα κα εντάςςονται περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν ολοκλθρωκεί 
τα βαςικά δίκτυα (π.χ. φδρευςθσ, αποχζτευςθσ κ.λπ.) 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται  
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θ ενίςχυςθ 

Περιγραφι τθσ 
ςυνζργειασ τθσ δράςθσ με 
άλλεσ προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και  τθν ανάπτυξθ 

του πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ αλλά και τθν προϊκθςι του όπωσ 

είναι οι δράςεισ L 311-4, L 311-6, L 312-2, L 313-1,2,3,4, L 322-2,3 L 323-

1,2,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον  με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Βελτιϊςεισ και αναπλάςεισ 

κοινόχρθςτων χϊρων 
1 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L322-2 Αποκατάςταςθ κτιρίων για κοινωφελι χριςθ 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Στθν προτεινόμενθ περιοχι και κυρίωσ ςτο ορεινό τμιμα αν και εμωανίηεται 

να διαμζνει ςθμαντικόσ αρικμόσ νζων διαπιςτϊνεται ζλλειμμα υποδομϊν ςε 

ότι αωορά τθν παροχι υπθρεςιϊν πολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ. Με τθν 

παροφςα δράςθ θ Ομάδα προτείνει τθ δθμιουργία χϊρων ι αικουςϊν 

πολλαπλϊν χριςεων με ςκοπό τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν και άλλων 

ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  80.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 15,04% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 1,45% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 
αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ζλλειψθ ωορζα διαχείριςθσ ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, ςφμωωνα με τθν 
ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία 

 Ζλλειψθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Σθμαντικόσ αρικμόσ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και 
κτιςμάτων. Ραρουςία αξιόλογων ςτοιχείων ςφγχρονθσ λαϊκισ 
αρχιτεκτονικισ και χαρακτθριςτικϊν ςτον ςυνεκτικό παλιό πυρινα των 
οικιςμϊν. 

 Φπαρξθ δομϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ - ΦΥΣΛΚΟ 
ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ (Μζλοσ του Ραγκοςμίου δικτφου Γεωπάρκων τθσ 
UNESCO), Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – Τοπικζσ 
Ρεριβαλλοντικζσ Ρρωτοβουλίεσ 
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 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου   

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ Α’ βακμοφ και τα νομικά τουσ πρόςωπα κακϊσ και ιδιωτικοί ωορείσ μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων ζργων 
δθμόςιου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Για κάκε παρζμβαςθ αποκατάςταςθσ κτιρίων για κοινωωελι χριςθ το 
ανϊτατο ςυνολικό κόςτοσ ανζρχεται ςε 300.000,00 €  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 %  επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ είναι θ φπαρξθ μελζτθσ 
ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ 
του οικιςμοφ ι θ φπαρξθ ςχεδίου αναβάκμιςθσ αυτοφ.  

Θ παρζμβαςθ δεν εωαρμόηεται ςε χαρακτθριςμζνουσ παραδοςιακοφσ 
οικιςμοφσ.  

Κατά προτεραιότθτα κα εντάςςονται περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν ολοκλθρωκεί 
τα βαςικά δίκτυα (π.χ. φδρευςθσ, αποχζτευςθσ κ.λπ.) 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και  τθν ανάπτυξθ 

του πολιτιςμικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ αλλά και τθν 



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 1
2

4
 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 1
2

4
 

πλαίςιο του ςχεδίου προϊκθςι του όπωσ είναι οι δράςεισ L 311-4, L311-6, L 312-2, L 313-1,2,3,4, L 

322-1,3, L 323-1,2,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον  με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία.  

 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Αποκαταςτάςεισ κτιρίων για 

κοινωωελι χριςθ  
1 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L322-3 Αποκατάςταςθ εξωτερικϊν όψεων κτιςμάτων με ιδιαίτερα ςτοιχεία 

αιςκθτικισ και ιςτορικισ αξίασ 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Ππωσ αναωζρεται και ςτθν περιγραωι του υπομζτρου ςτθν προτεινόμενθ 

περιοχι υπάρχουν αρκετοί οικιςμοί που ζχουν διατθριςει τθν ιςτορικι και 

αρχιτεκτονικι τουσ ωυςιογνωμία αλλά και αρκετοί ςτουσ οποίουσ ωαίνονται τα 

ςθμάδια τθσ ζντονθσ πίεςθσ για οικιςτικι ανάπτυξθ.  

Ππωσ ιδθ ζχει αναωερκεί ςτθν δράςθ L322-1 υπάρχουν αξιόλογα 

παραδείγματα οικιςμϊν που ζχουν χάςει μεν τθν αρχιτεκτονικι τουσ 

ωυςιογνωμία, κατάωεραν όμωσ δε μζςα από τισ παρεμβάςεισ των ΟΡΑΑΧ του 

ΥΡΑΑΤ, να εμπνεφςουν κυρίωσ τουσ κατοίκουσ τουσ, ζςτω και με τισ μικρισ 

κλίμακασ ζργα που ζγιναν,  ότι θ κατάςταςθ είναι αναςτρζψιμθ. 

Με τθν παροφςα δράςθ προτείνεται θ αποκατάςταςθ εξωτερικϊν όψεων 

κτιςμάτων που βρίςκονται ςε περιοχζσ, γειτονιζσ ι ςθμεία των οικιςμϊν για τα 

οποία υπάρχει μελζτθ ςυνολικισ κεϊρθςθσ και αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ και 

ανάδειξθσ ι υπάρχει ςχζδιο αναβάκμιςθσ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

670.000,00 € 402.000,00 € 268.000,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  402.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 75,56% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 7,31% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 

αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ρλθκυςμιακι ςταςιμότθτα και αρνθτικοί δθμογραωικοί δείκτεσ τμιματοσ 

τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Φπαρξθ δομϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ - ΦΥΣΛΚΟ 

ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ (Μζλοσ του Ραγκοςμίου δικτφου Γεωπάρκων τθσ 



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 1
2

6
 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 1
2

6
 

 UNESCO), Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – Τοπικζσ 

Ρεριβαλλοντικζσ Ρρωτοβουλίεσ 

 Σθμαντικόσ αρικμόσ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και 

κτιςμάτων. Ραρουςία αξιόλογων ςτοιχείων ςφγχρονθσ λαϊκισ 

αρχιτεκτονικισ και χαρακτθριςτικϊν ςτον ςυνεκτικό παλιό πυρινα των 

οικιςμϊν. 

 Κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ– ςυνείδθςθ κοινισ ταυτότθτασ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου   

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ με 
προτεραιότθτα τουσ οικιςτικοφσ πόλουσ και τουσ εν δυνάμει οικιςτικοφσ 
πόλουσ που δεν είναι χαρακτθριςμζνοι παραδοςιακοί. 

Δικαιοφχοι Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτιτεσ του ακινιτου για το 
οποίο προορίηεται θ ενίςχυςθ 

Υψοσ παρεμβάςεων Για κάκε παρζμβαςθ αποκατάςταςθσ εξωτερικϊν όψεων ιδιωτικϊν κτιρίων το 
ανϊτατο ςυνολικό κόςτοσ ανζρχεται ςε 40.000,00 €.  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 60 %  επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ είναι θ φπαρξθ μελζτθσ 
ςυνολικισ κεϊρθςθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ και ανάδειξθσ 
του οικιςμοφ ι θ φπαρξθ ςχεδίου αναβάκμιςθσ αυτοφ.  

Θ παρζμβαςθ δεν εωαρμόηεται ςε χαρακτθριςμζνουσ παραδοςιακοφσ 
οικιςμοφσ.  

Κατά προτεραιότθτα κα εντάςςονται περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν ολοκλθρωκεί 
τα βαςικά δίκτυα (π.χ. φδρευςθσ, αποχζτευςθσ κ.λπ.) 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου. 

Σε κάκε περίπτωςθ κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι 
περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του 
ΡΑΑ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί 
αντίςτοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 
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τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

ςχετίηονται τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και  τθν ανάπτυξθ 

του πολιτιςμικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ αλλά και τθν 

προϊκθςι του όπωσ είναι οι δράςεισ L 311-4, L 311-6, L 312-2, L 313-1,2,3,4, 

L322-1,2, L 323-1,2,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον  με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Αποκαταςτάςεισ εξωτερικϊν 

όψεων  κτιςμάτων  
20 
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Μωδικόσ του Τπομζτρου L323 

Σίτλοσ του Τπομζτρου Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ 

Νογικι τθσ παρζμβαςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και των 

διαβουλεφςεων 

 

Ο πρϊτοσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ ΟΤΔ είναι θ ανάδειξθ και αξιοποίθςθ 

του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου. Πμωσ υπάρχουν επιπτϊςεισ από 

τθν μακρόχρονθ άςκθςθ τθσ εκτατικισ κτθνοτροωίασ ςτο Βουνό. Τα 

τελευταία χρόνια παρατθρείται μια τάςθ αναςτροωισ λόγω 

περιοριςμοφ τθσ αιγοτροωίασ. Επίςθσ ςθμαντικά προβλιματα 

παρατθροφνται και ςε άλλεσ περιοχζσ λόγω τθσ γεωργικισ 

δραςτθριότθτασ (π.χ. ςτθν περιοχι Τυμπακίου  κερμοκιπια – 

ωυτοωάρμακα), και ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ από τα λφματα των 

ελαιουργείων. Επίςθσ θ δυνατότθτα επενδφςεων από τα διάωορα 

προγράμματα δθμιουργεί πίεςθ για παρεμβάςεισ ςε περιβαλλοντικά 

ευαίςκθτα περιοχζσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά υπάρχουν πλικοσ χαρακτθριςτικϊν μνθμείων τθσ 

αγροτικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τα οποία μζνουν αναξιοποίθτα 

με αποτζλεςμα ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ τθν εριμωςθ και 

καταςτροωι τουσ . 

Ζνα από αυτά τα μνθμεία που αποτελεί  ίςωσ και το ςιμα κατατεκζν τθσ 

περιοχισ, αωοφ με αυτι τθν μορωι δεν βρίςκεται πουκενά αλλοφ, είναι 

τα μιτάτα  (χϊροι άςκθςθσ κτθνοτροωικϊν δραςτθριοτιτων).  

Άλλα  μνθμεία είναι οι νερόμυλοι, οι ωάμπρικεσ (λιοτρίβια), κ.α. Στθν 

περιοχι υπάρχει ακόμα ςθμαντικό απόκεμα λαογραωικοφ πλοφτου το 

οποίο χριηει προςταςίασ και ανάδειξθσ μζςω τθσ δθμιουργίασ 

αντίςτοιχων επιςτθμονικά ςυγκροτθμζνων μουςειακϊν χϊρων. 

Το υπομζτρο αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT 

analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ  

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ 

παραδοςιακϊν αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ζλλειψθ ωορζα διαχείριςθσ ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, ςφμωωνα με 

τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία 

 Ζλλειψθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν 

δραςτθριοτιτων 

 Κίνδυνοι για περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ κυρίωσ από μεγάλου 

μεγζκουσ επενδφςεισ 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ Ηϊνθσ 
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ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ 

βιοποικιλότθτα, γεωποικιλότθτα, μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν 

ενταγμζνων ςτο δίκτυο Natura 2000 

 Φπαρξθ δομϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ - 

ΦΥΣΛΚΟ ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ (Μζλοσ του Ραγκοςμίου δικτφου 

Γεωπάρκων τθσ UNESCO), Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – 

Τοπικζσ Ρεριβαλλοντικζσ Ρρωτοβουλίεσ 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 

αναγνωριςιμότθτα 

 Σθμαντικόσ αρικμόσ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και 

κτιςμάτων. Ραρουςία αξιόλογων ςτοιχείων ςφγχρονθσ λαϊκισ 

αρχιτεκτονικισ και χαρακτθριςτικϊν ςτον ςυνεκτικό παλιό πυρινα 

των οικιςμϊν.  

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ 

επενδφςεισ κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. 

LEADER PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν 

τουριςμοφ ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο 

ανάπτυξθσ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά 

παραλιακι ηϊνθ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Αξιοποίθςθ τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που αποκτοφν τα βουνά – 

Εκμετάλλευςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κονδυλίων 

Βελτίωςθ του επιπζδου των διοικθτικϊν και τοπικϊν μθχανιςμϊν 

ανάπτυξθσ 

Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπ0ομζτρο : 

Στο πλαίςιο του υπομζτρου προβλζπονται παρεμβάςεισ για τθν 
προςταςία και ανάδειξθ περιοχϊν ωυςικοφ κάλλουσ κακϊσ και 
παραδοςιακϊν ςτοιχείων τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ υπαίκρου.  

Οι δράςεισ δεν μποροφν να αωοροφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και 
να αποωζρουν ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν 
υλοποίθςθ του ζργου.  

τόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται από το 

Τπομζτρο 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων 

 Διαωοροποίθςθ – αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 

προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 

υνολικό Μόςτοσ Δθμόςια Δαπάνθ Κδια υμμετοχι 

580.800,00 € 554.100,00 € 26.700,00 € 
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υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 

  

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Ενζργειεσ αποκατάςταςθσ και 

αναβάκμιςθσ περιοχϊν υψθλισ 

αξίασ και περιβαλλοντικισ 

ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ  7 

Δράςεισ διατιρθςθσ, 

αποκατάςταςθσ και αναβάκμιςθσ 

πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

αγροτικισ υπαίκρου (δθμόςιου 

χαρακτιρα) 
3 

Δράςεισ διατιρθςθσ, 

αποκατάςταςθσ και αναβάκμιςθσ 

πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

αγροτικισ υπαίκρου (ιδιωτικά) 
3 

Δράςεισ διατιρθςθσ, 

αποκατάςταςθσ και αναβάκμιςθσ 

περιοχϊν 
10 

Μουςεία, Λαογραωικζσ ςυλλογζσ, 

Εκκετιρια 
2 

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι του περιεχομζνου του Τπομζτρου με τισ προβλεπόμενεσ ςε αυτό δράςεισ 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L323-1 Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τοποκεςιϊν υψθλισ φυςικισ 

αξίασ κακϊσ και περιοχϊν Natura 2000 (όπωσ βελτίωςθ - ςιμανςθ μονοπατιϊν, 

φυτοτεχνικζσ εργαςίεσ, τεχνικά ζργα μικρισ κλίμακασ για τθν προςταςία του 

εδάφουσ, διαμόρφωςθ κζςεων κζασ, κ.λπ.) κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ προτεινόμενθ περιοχι διακζτει πλικοσ αξιόλογων γεωωυςικϊν, ιςτορικϊν 

και πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν κακϊσ και περιοχζσ ιδιαίτερου ωυςικοφ 

κάλλουσ που χριςουν προςταςίασ. Εξαιτίασ αυτοφ ζνα μεγάλο τμιμα τθσ 

περιοχισ είναι ενταγμζνο ςτο δίκτυο NATURA 2000. Ραράλλθλα όμωσ 

υπάρχουν ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ κυρίωσ 

λόγω τθσ υπερβόςκθςθσ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ, τθσ χριςθσ ωυτοωαρμάκων 

κυρίωσ ςτθν περιοχι του Τυμπακίου και τζλοσ λόγω τθσ ανεξζλεγκτθσ και 

χωρίσ προγραμματιςμό διάνοιξθσ αγροτικϊν δρόμων. 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ θ Ομάδα κζλοντασ να ενιςχφςει τθν 

προςπάκεια για αποκατάςταςθ των περιβαλλοντικά υποβακμιςμζνων 

περιοχϊν αλλά και τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ ςε κζματα περιβάλλοντοσ προτείνει τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν που 

ςχετίηονται με το περιβάλλον όπωσ δθμιουργία κζςεων κζασ, ςιμανςθ και 

βελτίωςθ μονοπατιϊν κ.α.  

Είναι ςθμαντικό να αναωζρουμε ότι ζχουν ξεκινιςει πολλζσ προςπάκειεσ τόςο 

από τθν Ομάδα με τθν δθμιουργία του Φυςικοφ Ράρκου Ψθλορείτθ όςο και 

από τουσ ωορείσ τθσ περιοχισ (Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ, Κζντρο 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Διμοι, Ρεριβαλλοντικά κινιματα κ.λπ.) για τθν 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςε κζματα 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 
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Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  200.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 36,09% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 3,64% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Το υπομζτρο αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Ζλλειψθ ωορζα διαχείριςθσ ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, ςφμωωνα με τθν 
ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία 

 Κίνδυνοι για περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ κυρίωσ από μεγάλου μεγζκουσ 
επενδφςεισ 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 
γεωποικιλότθτα και μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο 
Natura 2000 

 Φπαρξθ δομϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ - ΦΥΣΛΚΟ 
ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ (Μζλοσ του Ραγκοςμίου δικτφου Γεωπάρκων τθσ 
UNESCO), Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – Τοπικζσ Ρεριβαλλοντικζσ 
Ρρωτοβουλίεσ 

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ επενδφςεισ 
κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 
ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Αξιοποίθςθ τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που αποκτοφν τα βουνά – 
Εκμετάλλευςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν κονδυλίων 

 Βελτίωςθ του επιπζδου των διοικθτικϊν και τοπικϊν μθχανιςμϊν 
ανάπτυξθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου   

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν 
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Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ 
και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων ζργων δθμοςίου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Για κάκε παρζμβαςθ το ανϊτατο ςυνολικό κόςτοσ ανζρχεται ςε 300.000,00 € 
πλζον ΦΡΑ εωόςον οι δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόςωπα αυτϊν ι λοιποί 
ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον θ εν λόγω δαπάνθ είναι επιλζξιμθ.  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου.  

Θ δράςθ εωαρμόηεται κατά προτεραιότθτα ςε τοποκεςίεσ υψθλισ ωυςικισ 
αξίασ και ςε περιοχζσ NATURA 2000 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν ανάδειξθ του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ 

περιοχισ δθλαδι με τισ δράςεισ L 311-4, L 313-1 και 4, L313-7 και 8 και L323-

2,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον  με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία.  
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Ενζργειεσ αποκατάςταςθσ και 

αναβάκμιςθσ περιοχϊν υψθλισ 

αξίασ και περιβαλλοντικισ 

ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ   

7 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L323-2a Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν 

τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία δεν είχαν ποτζ παραγωγικι δραςτθριότθτα 

(όπωσ βρφςεσ, γεφφρια)  (Δθμόςια) 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Ο  Ρολιτιςμόσ ςε όλεσ τισ εκωάνςεισ του αποτελοφςε και αποτελεί μαηί με το 

Ρεριβάλλον τουσ δφο πυλϊνεσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ τοπικι αναπτυξιακι 

ςτρατθγικι. 

Θ αρχιτεκτονικι κλθρονομιά αποτελεί μια από τισ παραμζτρουσ του 

πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ. Τα μνθμεία αυτισ τθσ κλθρονομιάσ τα ςυναντά 

κανείσ διάςπαρτα τόςο ςτο δομθμζνο οικιςτικό περιβάλλον όςο και ςτθν 

αγροτικι φπαικρο. 

Σε πολλοφσ από τουσ οικιςμοφσ τθσ περιοχισ υπάρχουν μνθμεία όπωσ οι 

κρινεσ (βρφςεσ) που αποτελοφςαν ζνα από τα ςθμαντικότερα ςθμεία 

κοινωνικϊν ςυνακροίςεων. Λιγότερο ςυχνά ςυναντάμε τισ «ςτζρνεσ» ι 

διαωορετικά δεξαμενζσ  όπου ςυςςωρεφονταν το νερό από διάωορεσ πθγζσ. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι κρινεσ ςυναντάμε εκτόσ από τουσ οικιςμοφσ και ςτθν 

φπαικρο.   

Σε οριςμζνουσ οικιςμοφσ που θ παρουςία του νεροφ ιταν πάντα ζντονθ 

(Ηαρόσ, Γζργερθ), υπάρχουν οι λεγόμενοι «καταπότεσ», ρυάκια δθλαδι που 

ζτρεχε το νερό από τισ διάωορεσ πθγζσ μζχρι να καταλιξει χαμθλότερα ςτα 

χωράωια. Δυςτυχϊσ πριν μερικά χρόνια οριςμζνα από αυτά ςκεπάςτθκαν, 

χάνοντασ τθν παραδοςιακι τουσ χριςθ. 

 Στθν φπαικρο κατά μικοσ των χειμάρρων, υπάρχουν αξιόλογα μικρά γεωφρια 

όπου διζρχονται πολλζσ περιπατθτικζσ διαδρομζσ, οι οποίεσ ςυνδυάηουν και 

άλλα ςτοιχεία τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ, όπωσ είναι π.χ οι νερόμυλοι. 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ θ ΟΤΔ  προτείνει τθ ςυντιρθςθ, ανάδειξθ 

και αποκατάςταςθ  μνθμείων  όπωσ ενδεικτικά είναι οι κρινεσ, τα γεωφρια, οι 

ςτζρνεσ , οι «καταπότεσ» κ.α. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 
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Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  100.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 18,05% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 1,82% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ  αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 
αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ζλλειψθ ωορζα διαχείριςθσ ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, ςφμωωνα με τθν 
ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία 

 Ζλλειψθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Φπαρξθ δομϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ - ΦΥΣΛΚΟ 
ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ (Μζλοσ του Ραγκοςμίου δικτφου Γεωπάρκων τθσ 
UNESCO), Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – Τοπικζσ Ρεριβαλλοντικζσ 
Ρρωτοβουλίεσ 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Σθμαντικόσ αρικμόσ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και 
κτιςμάτων. Ραρουςία αξιόλογων ςτοιχείων ςφγχρονθσ λαϊκισ 
αρχιτεκτονικισ και χαρακτθριςτικϊν ςτον ςυνεκτικό παλιό πυρινα των 
οικιςμϊν. 

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ επενδφςεισ 
κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου   

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 
Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 
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Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ 
και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων ζργων δθμοςίου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Το ανϊτατο ςυνολικό κόςτοσ ανζρχεται ςτισ 300.000,00 € πλζον ΦΡΑ εωόςον 
δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόςωπα αυτϊν ι λοιποί ωορείσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον θ εν λόγω δαπάνθ είναι επιλζξιμθ 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου.  

Ωσ προσ τα ζργα που ενιςχφονται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ L323-2 κα πρζπει να 
ιςχφουν τα ακόλουκα : 

Α) να εξαςωαλίηουν πρόςβαςθ 

Β) να υλοποιοφνται ςφμωωνα με ποιοτικά χαρακτθριςτικά που ςυνειςωζρουν 
ςτθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ και του τοπικοφ ωυςικοφ 
περιβάλλοντοσ  

Γ) να μθν αωοροφν ανακαταςκευι από ίχνθ ι ερείπια κτιςμάτων  

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν ανάδειξθ του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ 

περιοχισ δθλαδι με τισ δράςεισ L 311-4, L313-1 και 4, L313-7,8 και L323-1,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον  με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία.  
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Δράςεισ διατιρθςθσ, 

αποκατάςταςθσ και αναβάκμιςθσ 

πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

αγροτικισ υπαίκρου 

3 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L323-2β Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν 

τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία είχαν παραγωγικι δραςτθριότθτα μόνο κατά το 

παρελκόν και ενιςχφονται ϊςτε να καταςτοφν επιςκζψιμα και επιδεικτικά (όπωσ 

μφλοι, λιοτρίβια, πατθτιρια)  (Ιδιωτικά) 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Ο  Ρολιτιςμόσ ςε όλεσ τισ εκωάνςεισ του αποτελοφςε και αποτελεί μαηί με το 

Ρεριβάλλον τουσ δφο πυλϊνεσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ τοπικι αναπτυξιακι 

ςτρατθγικι. 

Θ αρχιτεκτονικι κλθρονομιά αποτελεί μια από τισ παραμζτρουσ του 

πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ. Τα μνθμεία αυτισ τθσ κλθρονομιάσ τα ςυναντά 

κανείσ διάςπαρτα τόςο ςτο δομθμζνο οικιςτικό περιβάλλον όςο και ςτθν 

αγροτικι φπαικρο. Τα περιςςότερα από αυτά τα μνθμεία χρθςίμευαν ςτθν 

παραγωγι διαωόρων προϊόντων και αποτελοφςαν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 

γεωργικισ και κτθνοτροωικισ δραςτθριότθτασ. 

Τζτοια μνθμεία τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ είναι οι νερόμυλοι, που τουσ 

ςυναντάμε εντόσ και εκτόσ των οικιςμϊν, οι «ωάμπρικεσ» ι ελαιοτριβεία, τα 

πατθτιρια κ.α.  

Σθμαντικό μνθμείο τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ είναι για τθν περιοχι τα 

λεγόμενα «μιτάτα». Τα μιτάτα κα μποροφςαν να είναι και το ςφμβολο του 

Ψθλορείτθ αωοφ με αυτιν τθν αρχιτεκτονικι μορωι δεν υπάρχουν πουκενά 

αλλοφ. Είναι  κολωτά κτίςματα και αποτελοφςαν ουςιαςτικά το κατάλυμα και 

τον χϊρο εργαςίασ του βοςκοφ. Σε αυτό το χϊρο ο βοςκόσ διζμενε, , άρμεγε τα 

αιγοπρόβατα, τυροκομοφςε και ςε ιδιαιτζρουσ χϊρουσ (τυροκζλι) ωφλαςςε για 

να ωριμάςει το τυρί.  

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ θ Ομάδα προωκεί τθ ςυντιρθςθ, ανάδειξθ 

και αποκατάςταςθ αυτϊν των μνθμείων με ζμωαςθ ςτα μιτάτα, τισ ωάμπρικεσ 

και τουσ νερόμυλουσ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

106.800,00 € 80.100,00 € 26.700,00 € 
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Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  80.100,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 14,46% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 1,46% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ  αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ παραδοςιακϊν 
αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

 Ζλλειψθ ωορζα διαχείριςθσ ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, ςφμωωνα με τθν 
ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία 

 Ζλλειψθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Φπαρξθ δομϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ - ΦΥΣΛΚΟ 
ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ (Μζλοσ του Ραγκοςμίου δικτφου Γεωπάρκων τθσ 
UNESCO), Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – Τοπικζσ Ρεριβαλλοντικζσ 
Ρρωτοβουλίεσ 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Σθμαντικόσ αρικμόσ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και 
κτιςμάτων. Ραρουςία αξιόλογων ςτοιχείων ςφγχρονθσ λαϊκισ 
αρχιτεκτονικισ και χαρακτθριςτικϊν ςτον ςυνεκτικό παλιό πυρινα των 
οικιςμϊν. 

 Φπαρξθ νζων  ςθμαντικϊν αναπτυξιακϊν υποδομϊν (δθμόςιεσ επενδφςεισ 
κυρίωσ τθσ Γ’ προγραμματικισ περιόδου) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. LEADER 
PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου   

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 
Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 
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Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ 
και μθ ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με ςκοπό τθν 
υλοποίθςθ ζργων, ωυςικά και νομικά πρόςωπα 

Υψοσ παρεμβάςεων Το ανϊτατο ςυνολικό κόςτοσ ανζρχεται ςτισ 200.000,00 € πλζον ΦΡΑ εωόςον 
δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόςωπα αυτϊν ι λοιποί ωορείσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον θ εν λόγω δαπάνθ είναι επιλζξιμθ. 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ 

και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 

αντίςτοιχων ζργων δθμοςίου χαρακτιρα 

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου.  

Ωσ προσ τα ζργα που ενιςχφονται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ L323-2 κα πρζπει να 
ιςχφουν τα ακόλουκα : 

Α) να εξαςωαλίηουν πρόςβαςθ 

Β) να υλοποιοφνται ςφμωωνα με ποιοτικά χαρακτθριςτικά που ςυνειςωζρουν 
ςτθ διατιρθςθ τθσ τοπικισ αρχιτεκτονικισ και του τοπικοφ ωυςικοφ 
περιβάλλοντοσ  

Γ) να μθν αωοροφν ανακαταςκευι από ίχνθ ι ερείπια κτιςμάτων  

Τα ζργα που ενιςχφονται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ L323-2β κα πρζπει : 

Α) να διατθριςουν τθ μθ παραγωγικι τουσ δραςτθριότθτα 

Β) να μθ χρθςιμοποιοφνται / χρθςιμοποιθκοφν ωσ κατοικία  

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν ανάδειξθ του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ 

περιοχισ δθλαδι με τισ δράςεισ L311-4, L 313-1 και 4, L313-7,8 και L 323-1,3,4. 

Αναμενόμενο επενδυτικό Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον  με βάςθ τθν 
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ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

“bottom up” διαδικαςία.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Δράςεισ διατιρθςθσ, 

αποκατάςταςθσ και αναβάκμιςθσ 

πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

αγροτικισ υπαίκρου 

3 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L323-3 Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τοπίου τθσ υπαίκρου (όπωσ 

αποκατάςταςθ περιβαλλοντικά υποβακμιςμζνων περιοχϊν, δενδροφυτεφςεισ με 

ενδθμικά είδθ κ.λπ.)      

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ περιβαλλοντικι πίεςθ που αςκείται ςτθν περιοχι λόγω τθσ άςκθςθσ τθσ 

γεωργικισ και κτθνοτροωικισ δραςτθριότθτασ, θ αλόγιςτθ ρίψθ 

απορριμμάτων ςε περιοχζσ υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ και θ ανεξζλεγκτθ και 

χωρίσ προγραμματιςμό διάνοιξθ  αγροτικϊν δρόμων ζχει προκαλζςει ςε 

αρκετά ςθμεία προβλιματα τα οποία δθμιουργοφν κακι αιςκθτικι εικόνα 

ςτουσ κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ.  

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ θ Ομάδα προωκεί τθν αποκατάςταςθ και 

αναβάκμιςθ των περιοχϊν που εμωανίηουν ςθμάδια περιβαλλοντικισ 

υποβάκμιςθσ. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  70.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 12,63% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 1,27% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Το υπομζτρο αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ρεριβαλλοντικι επιβάρυνςθ από ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Φυςικό Ρεριβάλλον υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ, ζντονθ βιοποικιλότθτα, 
γεωποικιλότθτα και μεγάλο ποςοςτό περιοχϊν ενταγμζνων ςτο δίκτυο 
Natura 2000 

 Φπαρξθ δομϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και εκπαίδευςθσ - ΦΥΣΛΚΟ 
ΡΑΚΟ ΨΘΛΟΕΛΤΘ (Μζλοσ του Ραγκοςμίου δικτφου Γεωπάρκων τθσ 
UNESCO), Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ – Τοπικζσ Ρεριβαλλοντικζσ 
Ρρωτοβουλίεσ 

 Βελτίωςθ του επιπζδου των διοικθτικϊν και τοπικϊν μθχανιςμϊν 
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ανάπτυξθσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου   

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν προϊόντων 
και υπθρεςιϊν 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ 
και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων ζργων δθμοςίου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Το ανϊτατο ςυνολικό κόςτοσ ανζρχεται ςτισ 300.000,00 € πλζον ΦΡΑ εωόςον 
δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόςωπα αυτϊν ι λοιποί ωορείσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον θ εν λόγω δαπάνθ είναι επιλζξιμθ. 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου.  

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν ανάδειξθ του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ 

περιοχισ δθλαδι με τισ δράςεισ L 311-4, L313-1 και 4, L313-7 και 8 και L 323-

1,2, και 4. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον  με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία.  
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Δράςεισ διατιρθςθσ, 

αποκατάςταςθσ και αναβάκμιςθσ 

περιοχϊν 

10 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

L323-4 Παρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε μουςεία - 

ςυλλογζσ - εκκετιρια που ςχετίηονται με τθ λαογραφικι / αγροτικι / πολιτιςτικι 

κλθρονομιά      

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Θ περιοχι χαρακτθρίηεται για το μεγάλο αρικμό οικιςμϊν που ζχουν 

χαρακτθριςτεί ωσ οικιςμοί μεςαίασ ι υψθλισ πολιτιςτικισ αξίασ αλλά και τθν 

πλθκϊρα των  ιδιαίτερων πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν που διακζτει. 

Υπάρχουν αρκετά κτίςματα ςτα οποία εωόςον γίνουν οι απαραίτθτεσ 

παρεμβάςεισ είναι ζτοιμα να ωιλοξενιςουν ςτοιχεία τθσ πλοφςιασ 

λαογραωικισ, ιςτορικισ, αγροτικισ και πολιτιςτικισ  κλθρονομιάσ για τθ 

ςυγκζντρωςθ και ανάδειξι τουσ.  

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ δράςθσ θ Ομάδα προωκεί τθν μετατροπι των 

ιδιαίτερων αυτϊν κτιςμάτων ςε μουςεία, ςυλλογζσ και εκκετιρια για τθν 

ανάδειξθ του πλοφςιου πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

104.000,00 € 104.000,00 € 0,00 € 

Χρθματοδοτικι βαρφτθτα  

 

 

 

Δθμόςια Δαπάνθ Δράςθσ  104.000,00 € 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Υπομζτρου 18,77% 

Δθμόςια Δαπάνθ ςε ςχζςθ με τθ Δθμόςια 

Δαπάνθ του Μζτρου 1,89% 

κοπιμότθτα και 

αιτιολόγθςθ τθσ 

χρθματοδοτικισ 

βαρφτθτασ τθσ δράςθσ ςε 

ςχζςθ με τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και τουσ 

ςτόχουσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ: 

 

Θ δράςθ αντιμετωπίηει τισ εξισ αδυναμίεσ και απειλζσ  (SWOT analysis) 

 Ζλλειψθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ παραλιακισ Ηϊνθσ 

ενϊ  αξιοποιεί τα εξισ πλεονεκτιματα και τισ ευκαιρίεσ 

 Μυκολογία, Λςτορία, Λδιαίτερθ πολιτιςτικι παράδοςθ, υψθλι 
αναγνωριςιμότθτα 

 Σθμαντικόσ αρικμόσ χαρακτθριςμζνων παραδοςιακϊν οικιςμϊν και 
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κτιςμάτων 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ 
ςτθν ορεινι – θμιορεινι ηϊνθ, μεγάλο περικϊριο ανάπτυξθσ υποδομϊν 
διανυκτζρευςθσ – αναπτυςςόμενθ τουριςτικά παραλιακι ηϊνθ 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Θ δράςθ εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ : 

 Ανάδειξθ και προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου   

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων  

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν 

Περιοχι εφαρμογισ τθσ 

δράςθσ (ςε επίπεδο 

Διμου/Μοινότθτασ) και 

αιτιολόγθςι τθσ ςε ςχζςθ 

με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

τθσ SWOT ανάλυςθσ, 

κακϊσ και τουσ ςτόχουσ 

και τθ ςτρατθγικι του 

τοπικοφ προγράμματοσ: 

Θ δράςθ εωαρμόηεται ςε όλθ τθν περιοχι εωαρμογισ του προγράμματοσ 

Δικαιοφχοι ΟΤΑ, τα νομικά τουσ πρόςωπα και άλλοι ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ 
και ιδιωτικοί ωορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 
αντίςτοιχων ζργων δθμοςίου χαρακτιρα 

Υψοσ παρεμβάςεων Το ανϊτατο ςυνολικό κόςτοσ ανζρχεται ςτισ 300.000,00 € πλζον ΦΡΑ εωόςον 
δικαιοφχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόςωπα αυτϊν ι λοιποί ωορείσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ και εωόςον θ εν λόγω δαπάνθ είναι επιλζξιμθ. 

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 % επί του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Θ δράςθ δεν μπορεί να αωορά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και να αποωζρει 
ζςοδα ςτο δικαιοφχο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου.  

Κατά τθν εωαρμογι τθσ δράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του 
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν εωαρμογι του Άξονα 4 του ΡΑΑ, ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ τυχόν διαωοροποιιςεων κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τθ δράςθ αποκλείεται 
θ ενίςχυςθ 

 

Περιγραφι τθσ ςυνζργιασ 
τθσ δράςθσ με άλλεσ 
προτεινόμενεσ ςτο 
πλαίςιο του ςχεδίου 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια με τισ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ που 

ςχετίηονται με τθν ανάδειξθ του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ 

περιοχισ δθλαδι με τισ δράςεισ L 311-4, L 313-1 και 4, L 313-7 και 8 και L323-

1,2, και 3  
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Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφζρον όπωσ 
προζκυψε από τθν 
“bottom up” διαδικαςία 

Αναμζνεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαωζρον με βάςθ τθν 

“bottom up” διαδικαςία. 

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μουςεία, Λαογραωικζσ ςυλλογζσ, 

Εκκετιρια  
2 
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ΞΕΣΡΡ 421: ΔΙΑΣΡΠΙΜΘ ΜΑΙ ΔΙΑΜΡΑΣΙΜΘ ΤΟΕΡΓΑΙΑ  

Στο Μζτρο εντάςςονται οι παρακάτω ομάδεσ υπομζτρων με τα αντίςτοιχα υπομζτρα. 

 

ΜΕΤΟ ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΡΟΜΕΤΩΝ 

ΥΡΟΜΕΤΑ 

421 421α  Γιαηοπική ζςνεπγαζία  

421β  Γιακπαηική ζςνεπγαζία  
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Μωδικόσ του Τπομζτρου 421α 

Σίτλοσ του Τπομζτρου Διατοπικι υνεργαςία  

Νογικι τθσ παρζμβαςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και των 

διαβουλεφςεων 

 

Θ ανταλλαγι και ςυγκζντρωςθ τεχνογνωςίασ και εμπειριϊν κεωρείται 

πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν επιτυχι ζκβαςθ του τοπικοφ 

προγράμματοσ. Στο πλαίςιο αυτό θ Ομάδα προτείνει τθν υλοποίθςθ 

διακρατικϊν και διατοπικϊν ςυνεργαςιϊν οι οποίεσ με το δικό τουσ 

τρόπο κα ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του 

προτεινόμενου τοπικοφ ςχεδίου.  

Κοινόσ τόποσ των δφο προτεινόμενων διατοπικϊν ςχεδίων είναι : 

 θ βελτίωςθ, προϊκθςθ και πιςτοποίθςθ του αγροτουριςτικοφ 
προϊόντοσ τθσ περιοχισ, το οποίο είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τον 
πρωτογενι τομζα, το ωυςικό και πολιτιςτικό τθσ πλοφτο    

 θ ανάπτυξθ τθσ εξωςτρζωειασ τθσ περιοχισ  

Στο παρόν υπομζτρο προτείνονται δφο διατοπικζσ ςυνεργαςίεσ : 

1. «Μοινζσ δράςεισ για τθ Οθςιωτικι Ελλάδα» με ςυνολικό κόςτοσ 
50.000,00 €  

2. «Διεκνισ Αναγνϊριςθ Αγροτουριςτικοφ Επαγγζλματοσ ςτθν 
Ελλάδα-Πανελλινιο Διεκνζσ ιμα Ποιότθτασ Αγροτουριςτικϊν 
Επιχειριςεων» με ςυνολικό κόςτοσ 30.540,00 € 

 Θ κάκε δράςθ ξεχωριςτά και από κοινοφ ςυμβάλλουν ςτθν άμβλυνςθ 

αδυναμιϊν και απειλϊν που εμωανίηονται ςτθν περιοχι ςφμωωνα με τθ 

SWOT ανάλυςθ όπωσ : 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 
δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Ανάπτυξθ μοντζλου μαηικοφ τουριςμοφ ςτθ παραλιακι ηϊνθ 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ 

παραδοςιακϊν αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

και ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ μζςα 

από τθν ενίςχυςθ των πλεονεκτθμάτων: 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / 
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Ρροϊόντα ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ 
ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. – Αυξθτικι τάςθ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. 
LEADER PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Εκμετάλλευςθ των προοπτικϊν τθσ κρθτικισ οικονομίασ ιδιαίτερθ 
ςτον τουριςτικό τομζα - Κετικι εικόνα του Κρθτικοφ τουριςτικοφ 
προϊόντοσ προσ τθν Διεκνι αγορά 

Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπ0ομζτρο : Τα ποςά των προτεινόμενων ςχεδίων είναι ενδεικτικά και κα 
οριςτικοποιθκοφν μετά από τθν ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ. 

τόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται από το 

Τπομζτρο 

 

 Ανάδειξθ και προςταςία του Φυςικοφ και Ρολιτιςτικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 

 

 

 

Τα 50.000,00 € αωοροφν τθ διατοπικι ςυνεργαςία με τίτλο «Κοινζσ 

δράςεισ για τθ Νθςιωτικι Ελλάδα» 

Τα 30.660,00 € αωοροφν τθ διατοπικι ςυνεργαςία με τίτλο «Διεκνισ 

Αναγνϊριςθ Αγροτουριςτικοφ Επαγγζλματοσ ςτθν Ελλάδα-Ρανελλινιο 

Διεκνζσ Σιμα Ροιότθτασ Αγροτουριςτικϊν Επιχειριςεων» 

υνολικό 

Μόςτοσ 

Δθμόςια 

Δαπάνθ 

Κδια 

υμμετοχι 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 

30.540,00 € 30.540,00 € 0,00 € 

υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Διατοπικζσ ςυνεργαςίεσ  2 
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Μωδικόσ του Τπομζτρου 421β 

Σίτλοσ του Τπομζτρου Διακρατικι (Διεκνικι) υνεργαςία 

Νογικι τθσ παρζμβαςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ςτοιχεία τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα τθσ SWOT 

ανάλυςθσ και των 

διαβουλεφςεων 

 

Θ ανταλλαγι και ςυγκζντρωςθ τεχνογνωςίασ και εμπειριϊν κεωρείται 

πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν επιτυχι ζκβαςθ του τοπικοφ 

προγράμματοσ. Στο πλαίςιο αυτό θ Ομάδα προτείνει τθν υλοποίθςθ 

διακρατικϊν και διατοπικϊν ςυνεργαςιϊν οι οποίεσ με το δικό τουσ 

τρόπο κα ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του 

προτεινόμενου τοπικοφ ςχεδίου.  

Θ δράςθ ςυμβάλλει ςτθν άμβλυνςθ αδυναμιϊν και απειλϊν που 

εμωανίηονται ςτθν περιοχι ςφμωωνα με τθ SWOT ανάλυςθ όπωσ : 

 Ανοργάνωτθ τουριςτικι προςωορά 

 Χαμθλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειριςεων του 
δευτερογενι  και τριτογενι τομζα 

 Ανάπτυξθ μοντζλου μαηικοφ τουριςμοφ ςτθ παραλιακι ηϊνθ 

 Ανάδειξθ ανταγωνιςτικϊν προοριςμϊν εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 Χαμθλό μορωωτικό επίπεδο – Ζλλειψθ υποδομϊν επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ 

 Ρολιτιςμικι επιρροι από αςτικά πρότυπα 

 Οικιςτικι πίεςθ ςε μεγάλουσ οικιςμοφσ και εγκατάλειψθ 

παραδοςιακϊν αρχιτεκτονικϊν προτφπων 

και ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ του αγροτουριςτικοφ προϊόντοσ μζςα 

από τθν ενίςχυςθ των πλεονεκτθμάτων: 

 Ροιοτικά προϊόντα, υψθλισ διατροωικισ αξίασ, τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ / 
Ρροϊόντα ΡΟΡ και ΡΓΕ ι προϊόντα με δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ ωσ 
ΡΟΡ, ΡΓΕ κ.λπ. – Αυξθτικι τάςθ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων 

 Δυναμικό ευρφτερο περιβάλλον (γειτνίαςθ με αςτικά κζντρα, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, πανεπιςτιμια και τεχνολογικά ιδρφματα,  
τουριςτικοφσ πόλουσ) 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ από το Ε.Ρ.Κ.Ρ. 
LEADER PLUS (τοπικό ςφμωωνο ποιότθτασ, δίκτυο επιχειριςεων) 

 Αυξθτικι τάςθ τθσ ηιτθςθσ εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 Εκμετάλλευςθ των προοπτικϊν τθσ κρθτικισ οικονομίασ ιδιαίτερθ 
ςτον τουριςτικό τομζα - Κετικι εικόνα του Κρθτικοφ τουριςτικοφ 
προϊόντοσ προσ τθν Διεκνι αγορά 

Στο παρόν υπομζτρο προτείνεται μια διακρατικι  ςυνεργαςία με τίτλο : 
«Αναγνϊριςθ κοινϊν μεκοδολογιϊν και ορκϊν πρακτικϊν ςτθν 
παραγωγι παραδοςιακϊν κτθνοτροφικϊν προϊόντων ςε ορεινζσ 
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περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ και ςτθν ορκι διαχείριςθ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ»  

Το ςυνολικό κόςτοσ του διακρατικοφ ςχεδίου ανζρχεται ςτα 70.000,00 € 

 

Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπ0ομζτρο : 

Τα ποςά των προτεινόμενων ςχεδίων είναι ενδεικτικά και κα 
οριςτικοποιθκοφν μετά από τθν ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ. 

τόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται από το 

Τπομζτρο 

 

 Ανάδειξθ και προςταςία του Φυςικοφ και Ρολιτιςτικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ 

 Διαωοροποίθςθ - αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 

 

 

Τα ποςά του προτεινόμενου ςχεδίου είναι ενδεικτικά και κα 

οριςτικοποιθκοφν μετά από τθν ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ. 

υνολικό 

Μόςτοσ 

Δθμόςια 

Δαπάνθ 

Κδια 

υμμετοχι 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 

υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ 1 
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ΞΕΣΡΡ 431: ΔΑΠΑΟΕ ΝΕΙΣΡΤΡΓΙΑ, ΑΠΡΜΣΘΘ ΔΕΠΙΡΣΘΣΩΟ ΕΞΨΤΧΩΘ 

Στο Μζτρο εντάςςονται οι παρακάτω ομάδεσ υπομζτρων με τα αντίςτοιχα υπομζτρα. 

 

ΜΕΤΟ ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΡΟΜΕΤΩΝ 

ΥΡΟΜΕΤΑ 

431 431α  Γαπάνερ λειηοςπγίαρ ηηρ Ο.Τ.Γ.  

413β  Απόκηηζη δεξιοηήηυν και εμτύσυζη  

 



 

 

  
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
λί

δ
α

 1
5

5
 

ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΛΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΑΕ ΟΤΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΤΟΡΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε
λί

δ
α

 1
5

5
 

 

Μωδικόσ του 

Τπομζτρου 
431α 

Σίτλοσ του 

Τπομζτρου 

Δαπάνεσ λειτουργίασ τθσ Ρ.Σ.Δ. ΑΜΡΞΞ- ΨΘΝΡΡΕΙΣΘ 

ΑΟΑΠΣΤΠΙΑΜΘ Α.Ε. ΡΣΑ   

Περιγραφι του 

υπομζτρου 

 

Στο παρόν υπομζτρο περιλαμβάνονται ενζργειεσ και δράςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν 

αποτελεςματικι ςτιριξθ του τοπικοφ προγράμματοσ και ςτθν εφρυκμθ διαδικαςία 

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςισ του, δθλαδι δαπάνεσ τεχνικισ ςτιριξθσ όπωσ είναι οι 

αμοιβζσ προςωπικοφ, λειτουργικζσ δαπάνεσ και δαπάνεσ εξοπλιςμοφ και 

μθχανοργάνωςθσ.  

Ιςχφοντα ωσ προσ 

το υπομζτρο : 

Ωσ προσ το υπομζτρο 431α τθ ςτελεχιακι δομι τθσ Ομάδασ είναι ενδεικτικι και ςε καμία 
περίπτωςθ ε δεςμεφει τθν ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ. 

Χρθματοδοτικά 

ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

1.044.914,50 1.044.914,50 0,00 

υγκεντρωτικόσ 
πίνακασ εκροϊν 
υπομζτρου 
 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Δομζσ ςτιριξθσ (ΟΤΔ) 1 

Αναλυτικι 
περιγραφι 
υπομζτρου  

 

Ραράλλθλα με τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του τοπικοφ ςχεδίου εκτόσ από τθν κάλυψθ των 

λειτουργικϊν αναγκϊν και των αναγκϊν μιςκοδοςίασ θ Ομάδα κα πρζπει να προχωριςει 

ςτθ μετεγκατάςταςθ τθσ εταιρείασ και τθν αγορά του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν 

εγκατάςταςθ ςτο νζο κτίριο.  
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Μωδικόσ του 

Τπομζτρου 
431β 

Σίτλοσ του 

Τπομζτρου 

Απόκτθςθ δεξιοτιτων και  εμψφχωςθ ςτθν  περιοχι 

παρζμβαςθσ      

Περιγραφι του 

υπομζτρου 

 

Στο παρόν υπομζτρο περιλαμβάνονται ενζργειεσ που ςχετίηονται με τθν 

εκπόνθςθ  μελετϊν προαπαιτοφμενων και μθ για τθν υλοποίθςθ του 

ςχεδίου, ενζργειεσ πλθροωόρθςθσ και ενθμζρωςθσ, εκδθλϊςεισ προβολισ 

του τοπικοφ προγράμματοσ και ενζργειεσ επιμόρωωςθσ ατόμων με θγετικό 

ρόλο.  

Ιςχφοντα ωσ προσ το 

υπομζτρο : 

Ωσ προσ το υπομζτρο 431β και ςε ότι αωορά τθν εκπόνθςθ μελετϊν 
εμπειρογνωμοςυνϊν αλλά και ενεργειϊν επιμόρωωςθσ οι προτεινόμενεσ 
ενζργειεσ είναι ενδεικτικζσ και κα οριςτικοποιθκοφν ςε μεταγενζςτερθ 
ωάςθ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

υπομζτρου   

 
 

υνολικό Μόςτοσ : 54.995,50 € 

Δθμόςια Δαπάνθ: 54.995,50 € 

Κδια υμμετοχι: 0,00 € 

υγκεντρωτικόσ πίνακασ 
εκροϊν υπομζτρου 
 

 
 

Παρζμβαςθ 
Αρικμόσ 

παρεμβάςεων 

Μελζτεσ εμπειρογνωμοςφνθσ 3 

Ρλικοσ ενεργειϊν ενθμζρωςθσ πλθροωόρθςθσ 57 

Ρλικοσ ενεργειϊν προβολισ 14 

Ρλικοσ ενεργειϊν επιμόρωωςθσ 1 

Αναλυτικι περιγραφι υπομζτρου 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

431β-1 Μελζτεσ 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

κοπιμότθτα ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Για τθν αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ και για τθ 

ςυμβουλευτικι και υποςτθρικτικι δράςθ τθσ Ομάδασ απζναντι ςτουσ τελικοφσ 

αποδζκτεσ μζςω τθσ παροφςασ δράςθσ προτείνεται θ εκπόνθςθ τριϊν  (3) 

μελετϊν οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του 

τοπικοφ ςχεδίου.  

Ριο ςυγκεκριμζνα θ Ομάδα προτείνει τθν εκπόνθςθ των παρακάτω μελετϊν – 

εμπειρογνωμοςυνϊν :  

1. «Μελζτθ για τθν καταγραφι των μορφολογικϊν και ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των πρατθρίων λιανικισ πϊλθςθσ τοπικϊν προϊόντων 

ςτθν περιοχι του Ψθλορείτθ» και αωορά τισ δράςεισ 311-6 και 312-2 ςτισ 

οποίεσ και ςυμπεριλαμβάνεται το λιανικό εμπόριο  

2. «Μελζτθ για τθν αποτφπωςθ πζντε μονοπατιϊν - περιπατθτικϊν 

διαδρομϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ψθλορείτθ»  και αωορά τθ δράςθ 

323-1.  

3. «Μελζτθ για τθ ςιμανςθ των οικιςμϊν που αποτελοφν τουριςτικοφσ 

πόλουσ ι εν δυνάμει τουριςτικοφσ πόλουσ ςτθν περιοχι του Ψθλορείτθ»  

και αωορά τθ δράςθ 313-2.  

 

Εκτόσ των παραπάνω ο Ο.Τ.Δ. κα ςυνάξει με ίδια μζςα αναλυτικζσ 

προδιαγραωζσ για τθν προςαρμογι των καωενείων ςε παραδοςιακά. 

 

Αναλυτικά:  

«Μελζτθ για τθν καταγραφι των μορφολογικϊν και ποιοτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν των πρατθρίων λιανικισ πϊλθςθσ τοπικϊν προϊόντων ςτθν 
περιοχι του Ψθλορείτθ» 

 
Σκοπιμότθτα  και αναμενόμενα αποτελζςματα : 

Θ μελζτθ ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν δθμιουργία των απαιτοφμενων 

προδιαγραωϊν για τθν δθμιουργία εκκετθρίων-πωλθτθρίων παραδοςιακϊν 

προϊόντων ςτο πλαίςιο των δράςεων 311-6 και 311-2 ςτισ οποίεσ και 

ςυμπεριλαμβάνεται το λιανικό εμπόριο. 

Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα αωοροφν τθν αποτελεςματικότερθ εωαρμογι 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ και υλοποίθςθσ των ςτόχων τθσ ΟΤΔ για τθν 

βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ περιοχισ αλλά και τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ 

αξίασ των τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

Ωωελοφμενοι : Οι εν δυνάμει τελικοί αποδζκτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ 

των δράςεων 311-6 και 311-2 
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Ρεριεχόμενο – Κόςτοσ 

Θ μελζτθ κα περιλαμβάνει τθν αποτφπωςθ των μορωολογικϊν και ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των πρατθρίων λιανικισ πϊλθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα κα 

αναωζρεται : 

 Στθ χωροκζτθςθ των μονάδων (οικιςμοί) 

 Στο είδοσ και τον ελάχιςτο αρικμό των τοπικϊν προϊόντων που κα 
διατίκενται  

 Στον απαιτοφμενο εξοπλιςμό 

 Στα διακοςμθτικά και αρχιτεκτονικά ςτοιχεία (κτιριολογικζσ και 
μορωολογικζσ προδιαγραωζσ) 

 Στο μζςο κόςτοσ δθμιουργίασ  

 Στθν κατάρτιςθ καταλόγου προμθκευτϊν με τθν εωαρμογι κριτθρίων 
που ςυνάδουν με τον ςκοπό τθσ δράςθσ 

 Στθν διερεφνθςθ των προχποκζςεων (οικονομικϊν κυρίωσ) δθμιουργίασ 
δικτφου των επιχειριςεων που κα ενταχκοφν και τθν χρθςιμοποίθςθ 
κοινοφ λογότυπου  
 

Σο κόςτοσ τθσ μελζτθσ εκτιμάται ςτισ  8.000,00 €  

 

«Μελζτθ για τθν αποτφπωςθ πζντε μονοπατιϊν - περιπατθτικϊν διαδρομϊν 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ψθλορείτθ» 
 
Σκοπιμότθτα  και αναμενόμενα αποτελζςματα : 

Θ μελζτθ ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν αποτφπωςθ πζντε μονοπατιϊν – 

περιπατθτικϊν διαδρομϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ψθλορείτθ τα οποία 

παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαωζρον (ιςτορικό, αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό 

κ.λπ.). Μετά τθν αποτφπωςθ και αναλυτικι περιγραωι αυτϊν των διαδρομϊν 

(χρόνοσ διάςχιςθσ μονοπατιοφ, δυςκολία προςβαςιμότθτασ, απαραίτθτοσ 

εξοπλιςμόσ, ενδιαωζροντα ςθμεία κ.λπ.) το υλικό κα παραχωρθκεί τόςο ςτο 

γεωγραωικό δίκτυο όςο και ςτουσ διμουσ και τα καταλφματα τθσ περιοχισ για 

τθν ζκδοςθ ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ για κάκε μονοπάτι.  

Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα αωοροφν τθν αποτελεςματικότερθ εωαρμογι 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ και υλοποίθςθσ των ςτόχων τθσ ΟΤΔ για τθν 

ανάπτυξθ εναλλακτικϊν δράςεων τουριςμοφ και τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των 

επιςκεπτϊν για τον πλοφςιο ωυςικό και πολιτιςτικό πλοφτο τθσ περιοχισ.  

Ωωελοφμενοι : Οι εν δυνάμει τελικοί αποδζκτεσ, το γεωγραωικό δίκτυο, οι 

επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ και οι ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων τουριςμοφ.  

Θ μελζτθ κα αναωζρεται : 

 Στθν αποτφπωςθ των περιπατθτικϊν διαδρομϊν – μονοπατιϊν  

 Στο μικοσ τθσ διαδρομισ  

 Στθ διάρκεια  

 Στο βακμό δυςκολίασ προςβαςιμότθτασ 

 Στα χαρακτθριςτικά τθσ διαδρομισ (γεωλογικό, αρχαιολογικό, ιςτορικό, 
μυκολογικό κ.λπ. ενδιαωζρον) 

 Στουσ κινδφνουσ κατά τθ διάςχιςθ του μονοπατιοφ  

 Στο που παρζχονται οι κοντινότερεσ υπθρεςίασ (κζντρο υγείασ, 
ωαρμακεία, αςτυνομικό τμιμα, διμοσ, κζντρο πλθροωοριϊν κ.λπ.) 
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Το κόςτοσ τθσ μελζτθσ εκτιμάται ςτισ 10.000,00 €  

 

«Μελζτθ για τθ ςιμανςθ των οικιςμϊν που αποτελοφν τουριςτικοφσ πόλουσ ι 
εν δυνάμει τουριςτικοφσ πόλουσ ςτθν περιοχι του Ψθλορείτθ» 
 
Σκοπιμότθτα  και αναμενόμενα αποτελζςματα : 

Θ μελζτθ ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν δθμιουργία των απαραίτθτων 

προδιαγραωϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ ενζργειασ τθσ ςιμανςθσ των ςθμείων 

ενδιαωζροντοσ εντόσ των οικιςμϊν (όπωσ ζχει περιγραωεί ςτθ δράςθ 313α-2.). 

Οι οικιςμοί που προτείνονται ςτο τοπικό ςχζδιο αλλά κα οριςτικοποιθκοφν από 

τθν μελζτθ είναι οι οικιςτικοί τουριςτικοί πόλοι ι οι αναπτυςςόμενοι ςε 

τουριςτικοφσ πόλουσ οικιςμοί. 

Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα αωοροφν τθν αποτελεςματικότερθ εωαρμογι 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ και υλοποίθςθσ των ςτόχων τθσ ΟΤΔ για τθν 

βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ περιοχισ με τθν βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ και 

λειτουργικότθτασ των οικιςμϊν.  

Ωωελοφμενοι : Οι εν δυνάμει τελικοί αποδζκτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ τθσ 

δράςθσ 313α-2 και ειδικότερα οι ΟΤΑ. 

Θ μελζτθ κα αναωζρεται : 

 Στθν μορωι των πινακίδων πλθροωόρθςθσ ςτισ ειςόδουσ των οικιςμϊν,  
ςτθν πλθροωορία που κα δίνεται από τισ πινακίδεσ, ςτον τρόπο 
τοποκζτθςισ τουσ, ςτο υλικό καταςκευισ κ.λπ.  

 Στθ μορωι των πινακίδων κατεφκυνςθσ, ςτον τρόπο τοποκζτθςθσ τουσ, 
ςτο υλικό καταςκευισ κ.λπ.  

 Στθ μορωι των πλθροωοριακϊν πινακίδων, όπου αυτζσ απαιτοφνται, ςε 
ςθμεία ιδιαίτερου ιςτορικοφ, αρχαιολογικοφ, πολιτιςτικοφ ι άλλου 
ενδιαωζροντοσ.  

και ειδικότερα για κάκε οικιςμό ξεχωριςτά : 

 Τα ςθμεία που κα τοποκετθκοφν οι πινακίδεσ πλθροωόρθςθσ ςτισ 
ειςόδουσ του οικιςμοφ. 

 Αναλυτικά θ πλθροωορία που κα δίνεται ςε κάκε πινακίδα 
(καταγεγραμμζνα καταλφματα, χϊροι εςτίαςθσ, μουςεία, υπθρεςίεσ 
κ.λπ.) 

 Τα ςθμεία που απαιτείται να τοποκετθκοφν και ο αρικμόσ τουσ.  

 Τα ςθμεία που κρίνεται ότι πρζπει να τοποκετθκοφν πινακίδεσ 
πλθροωόρθςθσ, ο αρικμόσ των ςθμείων, θ πλθροωορία που κα δίνεται 
κ.λπ.  

 

Σο κόςτοσ τθσ μελζτθσ εκτιμάται ςτισ 10.000,00 €  
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υγκεντρωτικόσ πίνακασ κόςτουσ μελετϊν 
Α/Α Μελέτη Κόστος 

1 «Μελζτθ για τθν καταγραφι των μορφολογικϊν και 
ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των πρατθρίων λιανικισ 
πϊλθςθσ τοπικϊν προϊόντων ςτθν περιοχι του Ψθλορείτθ» 

8.000,00 

2 «Μελζτθ για τθν αποτφπωςθ πζντε μονοπατιϊν - 
περιπατθτικϊν διαδρομϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 
Ψθλορείτθ» 

10.000,00 

3 «Μελζτθ για τθ ςιμανςθ των οικιςμϊν που αποτελοφν 
τουριςτικοφσ πόλουσ ι εν δυνάμει τουριςτικοφσ πόλουσ ςτθν 
περιοχι του Ψθλορείτθ»» 

10.000,00 

  ΤΟΡΝΡ  28.000,00 

   

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

28.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 

Δικαιοφχοι Ο.Τ.Δ  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 %  

Ωσ προσ τθ δράςθ 
ιςχφουν τα ακόλουκα 

Ωσ προσ το υπομζτρο 431β και ςε ότι αωορά τθν εκπόνθςθ μελετϊν 
εμπειρογνωμοςυνϊν αλλά και ενεργειϊν επιμόρωωςθσ οι προτεινόμενεσ 
ενζργειεσ είναι ενδεικτικζσ και κα οριςτικοποιθκοφν ςε μεταγενζςτερθ ωάςθ ςε 
ςυνεργαςία με τθν ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

Παρζμβαςθ Αρικμόσ παρεμβάςεων 

Μελζτεσ εμπειρογνωμοςφνεσ  3 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

431β-2 Ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ για τθν περιοχι και τθν τοπικι αναπτυξιακι 

ςτρατθγικι 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Οι ενζργειεσ που προτείνεται να υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και των ωορζων : 

1. Ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και των φορζων τθσ 
περιοχισ  

1.1. Ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ εταιρείασ 

1.2. Κατάρτιςθ λίςτασ email γα τθν ενθμζρωςθ των ενδιαωερομζνων 
ςχετικά με το πρόγραμμα και τακτικι αποςτολι για τθν εξζλιξθ 
υλοποίθςθσ του  

1.3. Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων και θμερίδων ςτα δθμοτικά 
διαμερίςματα και τουσ οικιςμοφσ που ςυγκεντρϊνουν τθν κρίςιμθ 
μάηα του τοπικοφ πλθκυςμοφ για τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με το 
τοπικό πρόγραμμα, τθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι για τθν περιοχι, τισ 
προοπτικζσ, τισ διαδικαςίεσ εωαρμογισ του τοπικοφ  προγράμματοσ 
κ.λπ.  

1.4. Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ – θμερίδεσ και ζκδοςθ ζντυπου υλικοφ για 
τθν ενθμζρωςθ ςε επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ 
π.χ. δράςεισ που απαιτοφν τθν προψπαρξθ μελετϊν 
εμπειρογνωμοςφνθσ  

1.5. Συνεντεφξεισ και αναωορζσ ςε τοπικοφσ ραδιοωωνικοφσ ςτακμοφσ  

1.6. Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ – θμερίδεσ που απευκφνονται ςε 
διαωορετικζσ ομάδεσ ςτόχουσ (διμαρχοι, Ε.Δ.Ρ., μελετθτζσ, τοπικόσ 
πλθκυςμόσ, ωορείσ κ.λπ.) 

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία  

 

Αναλυτικότερα : 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

4.495,50 € 4.495,50 € 0,00 € 

Α/Α Ενζργεια Μόςτοσ 
ενεργειϊν ςε 

€ 

1 Ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ εταιρείασ 500,00 
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2 Κατάρτιςθσ λίςτασ e-mail γα τθν ενθμζρωςθ των 
ενδιαωερομζνων ςχετικά με το πρόγραμμα και τακτικι 
αποςτολι για τθν εξζλιξθ υλοποίθςθσ του 

0 

3 Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων και θμερίδων 
ςτα δθμοτικά διαμερίςματα και τουσ οικιςμοφσ που 
ςυγκεντρϊνουν τθν κρίςιμθ μάηα του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ για τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με το 
τοπικό πρόγραμμα, τθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι για 
τθν περιοχι, τισ προοπτικζσ, τισ διαδικαςίεσ εωαρμογισ 
του τοπικοφ  προγράμματοσ κ.λπ. 

1.000,00 

4 Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ – θμερίδεσ και ζκδοςθ 
ζντυπου υλικοφ για τθν ενθμζρωςθ ςε επιμζρουσ 
κεματικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ π.χ. δράςεισ 
που απαιτοφν τθν προψπαρξθ μελετϊν 
εμπειρογνωμοςφνθσ 

1.495,50 

5 Συνεντεφξεισ και αναωορζσ ςε τοπικοφσ ραδιοωωνικοφσ 
ςτακμοφσ 

0 

6 Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ – θμερίδεσ που 
απευκφνονται ςε διαωορετικζσ ομάδεσ ςτόχουσ 
(διμαρχοι, Ε.Δ.Ρ., μελετθτζσ, τοπικόσ πλθκυςμόσ, 
ωορείσ κ.λπ.) 

1.500,00 

ΤΟΡΝΙΜΡ ΜΡΣΡ ΕΟΕΡΓΕΙΩΟ ΕΟΘΞΕΡΩΘ 4.494,50 € 

Δικαιοφχοι Ο.Τ.Δ  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 %  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Ωσ προσ το υπομζτρο 431β και ςε ότι αωορά τθν εκπόνθςθ μελετϊν 
εμπειρογνωμοςυνϊν αλλά και ενεργειϊν επιμόρωωςθσ οι προτεινόμενεσ 
ενζργειεσ είναι ενδεικτικζσ και κα οριςτικοποιθκοφν ςε μεταγενζςτερθ ωάςθ 
ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ.  
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

 

Α/Α Ενζργεια Πλικοσ 

ενεργειϊν  

1 Ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ εταιρείασ 1 

2 Κατάρτιςθσ λίςτασ email γα τθν ενθμζρωςθ των 

ενδιαωερομζνων ςχετικά με το πρόγραμμα και τακτικι 

αποςτολι για τθν εξζλιξθ υλοποίθςθσ του 

1 

3 Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων και θμερίδων ςτα 

δθμοτικά διαμερίςματα και τουσ οικιςμοφσ που ςυγκεντρϊνουν 

τθν κρίςιμθ μάηα του τοπικοφ πλθκυςμοφ για τθν ενθμζρωςι 

τουσ ςχετικά με το τοπικό πρόγραμμα 

20 

4 Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ – θμερίδεσ και ζκδοςθ ζντυπου 

υλικοφ για τθν ενθμζρωςθ ςε επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ του 

προγράμματοσ π.χ. δράςεισ που απαιτοφν τθν προψπαρξθ 

μελετϊν εμπειρογνωμοςφνθσ 

10 

5 Συνεντεφξεισ και αναωορζσ ςε τοπικοφσ ραδιοωωνικοφσ 

ςτακμοφσ  

10 

6 Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ – θμερίδεσ που απευκφνονται ςε 

διαωορετικζσ ομάδεσ ςτόχουσ (διμαρχοι, Ε.Δ.Ρ., μελετθτζσ, 

τοπικόσ πλθκυςμόσ, ωορείσ κ.λπ.) 

15 

 ΤΟΡΝΡ ΕΟΕΡΓΕΙΩΟ  57 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

431β-3 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων προβολισ 

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Ενζργειεσ προβολισ του τοπικοφ προγράμματοσ  

1. Ραραγωγι ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ για το τοπικό πρόγραμμα 

1.1. Αωίςα με το κατάλλθλο μινυμα, το λογότυπο κακϊσ και ςφντομθ 

πλθροωορία  

1.2. Φυλλάδιο ςτθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ με 

γενικά ςτοιχεία και πλθροωορίεσ  

1.3. Φυλλάδιο ςτθ λιξθ υλοποίθςθσ του  τοπικοφ προγράμματοσ με 

αποτελζςματα, δείκτεσ, ωωτογραωίεσ των παρεμβάςεων, αναλυτικζσ 

αναωορζσ κ.λπ.  

1.4. Ραραγωγι ζντυπου και θλεκτρονικοφ κεματικοφ υλικοφ για τισ 

καινοτόμεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ και τισ ενότθτεσ που 

απαιτοφν μελζτεσ εμπειρογνωμοςφνθσ 

2. Διαωθμιςτικζσ ενζργειεσ ςτο πλαίςιο του τοπικοφ προγράμματοσ  

2.1. Δθμιουργία διαωθμιςτικοφ υλικοφ, αναμνθςτικϊν και υλικοφ προβολισ 

– (καρωίτςεσ κ.λπ.) 

2.2. Δθμιουργία διαωθμιςτικοφ ςποτ για το ραδιόωωνο και τθν τθλεόραςθ   

2.3. Διαωθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα τθσ 

περιοχισ και αποςτολι δελτίων τφπου   

2.4. Ραραγωγι ωακζλων, μπλοκ ςθμειϊςεων, ςτυλό κ.λπ. 

 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία  

 

Αναλυτικότερα : 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

16.500,00 € 16.500,00 € 0,00 € 

Α/Α Ενζργεια Μόςτοσ 
ενεργειϊν ςε 

€ 

1 Αωίςα με το κατάλλθλο μινυμα, το λογότυπο κακϊσ και 
ςφντομθ πλθροωορία 

1.000,00 

2 Φυλλάδιο ςτθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του τοπικοφ 
προγράμματοσ με γενικά ςτοιχεία και πλθροωορίεσ 

6.000,00 

3 Δθμιουργία διαωθμιςτικοφ υλικοφ, αναμνθςτικϊν και 
υλικοφ προβολισ – (καρωίτςεσ κ.λπ.) 

3.000,00 

4 Δθμιουργία διαωθμιςτικοφ ςποτ για το ραδιόωωνο και 
τθν τθλεόραςθ 

2.000,00 
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5 Διαωθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςε ζντυπα και θλεκτρονικά 
μζςα τθσ περιοχισ και αποςτολι δελτίων τφπου 

3.000,00 

6 Ραραγωγι ωακζλων μπλοκ ςθμειϊςεων, ςτυλό κ.λπ. 1.500,00 

ΤΟΡΝΙΜΡ ΜΡΣΡ ΕΟΕΡΓΕΙΩΟ ΠΡΡΒΡΝΘ 16.500,00 € 

Δικαιοφχοι Ο.Τ.Δ  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 %  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Ωσ προσ το υπομζτρο 431β και ςε ότι αωορά τθν εκπόνθςθ μελετϊν 
εμπειρογνωμοςυνϊν αλλά και ενεργειϊν επιμόρωωςθσ οι προτεινόμενεσ 
ενζργειεσ είναι ενδεικτικζσ και κα οριςτικοποιθκοφν ςε μεταγενζςτερθ ωάςθ 
ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ.  

Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

 

Α/Α Ενζργεια Πλικοσ 

ενεργειϊν  
1 Αωίςα με το κατάλλθλο μινυμα, το λογότυπο κακϊσ 

και ςφντομθ πλθροωορία  

1 

2 Φυλλάδιο ςτθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ με γενικά ςτοιχεία και πλθροωορίεσ 

1 

3 Φυλλάδιο ςτθ λιξθ υλοποίθςθσ του  τοπικοφ 

προγράμματοσ με αποτελζςματα, δείκτεσ, 

ωωτογραωίεσ των παρεμβάςεων, αναλυτικζσ 

αναωορζσ κ.λπ. 

1 

4 Ραραγωγι ζντυπου και θλεκτρονικοφ κεματικοφ 

υλικοφ για τισ καινοτόμεσ δράςεισ του τοπικοφ 

προγράμματοσ και τισ ενότθτεσ που απαιτοφν 

μελζτεσ εμπειρογνωμοςφνθσ 

2 

5 Δθμιουργία διαωθμιςτικοφ υλικοφ, αναμνθςτικϊν 

και υλικοφ προβολισ – (καρωίτςεσ κ.λπ.) 

1 

6 Δθμιουργία διαωθμιςτικοφ ςποτ για το ραδιόωωνο 

και τθν τθλεόραςθ 

2 

7 Διαωθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςε ζντυπα και 

θλεκτρονικά μζςα τθσ περιοχισ και αποςτολι 

δελτίων τφπου 

5 

8 Ραραγωγι ωακζλων μπλοκ ςθμειϊςεων, ςτυλό κ.λπ. 1 

 ΤΟΡΝΡ ΕΟΕΡΓΕΙΩΟ  14 
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 Σίτλοσ και κωδικόσ  δράςθσ:  

431β-4 Ενζργειεσ επιμόρφωςθσ ατόμων με θγετικό ρόλο   

Αναλυτικι περιγραφι 
δράςθσ: 

 

Ρροτείνεται θ υλοποίθςθ δφο ενδοεπιχειρθςιακϊν προγραμμάτων τα οποία 

απευκφνονται ςε διαωορετικζσ ομάδεσ ςτόχουσ: 

1. Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα για τα μζλθ τθσ Ε.Δ.Ρ., το Συντονιςτι, το 

Διευκυντι και τα εμπλεκόμενα ςτο τοπικό πρόγραμμα ςτελζχθ 

Το εκπαιδευτικό ςεμινάριο  κα παρζχει πλθροωορίεσ και διευκρινίςεισ ςχετικά 

με το τοπικό πρόγραμμα, τθν αναπτυξιακι προοπτικι του, τον τρόπο 

διαχείριςθσ και υλοποίθςισ του και τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του. 

Για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ κα ηθτθκεί θ ςυμμετοχι τθσ 

Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Τροωίμων αλλά και θ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ωορζων που ςχετίηονται με 

τθν οργάνωςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςε κζματα management όπωσ είναι 

θ Ελλθνικι Εταιρεία Διοίκθςθσ Επιχειριςεων.  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία  

 

Αναλυτικότερα : 

Α/Α Ενζργεια Μόςτοσ 
ενεργειϊν ςε 

€ 

1 Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα για τα μζλθ τθσ Ε.Δ.Ρ., το 
Συντονιςτι, το Διευκυντι και τα εμπλεκόμενα ςτο τοπικό 
πρόγραμμα ςτελζχθ 

6.000,00 

ΤΟΡΝΙΜΡ ΜΡΣΡ ΕΟΕΡΓΕΙΩΟ  6.000,00 € 
 

Συνολικό Κόςτοσ  Δθμόςια Δαπάνθ Μδια Συμμετοχι 

6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 

Δικαιοφχοι Ο.Τ.Δ  

Ποςοςτό επιχοριγθςθσ 100 %  

Ωσ προσ τθ δράςθ ιςχφουν 
τα ακόλουκα 

Ωσ προσ το υπομζτρο 431β και ςε ότι αωορά τθν εκπόνθςθ μελετϊν 
εμπειρογνωμοςυνϊν αλλά και ενεργειϊν επιμόρωωςθσ οι προτεινόμενεσ 
ενζργειεσ είναι ενδεικτικζσ και κα οριςτικοποιθκοφν ςε μεταγενζςτερθ ωάςθ 
ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΥΔ LEADER του ΡΑΑ.  
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Προβλεπόμενοσ αρικμόσ 
παρεμβάςεων (δείκτθσ 
εκροϊν) 

 

 

Α/Α Ενζργεια Πλικοσ 

ενεργειϊν  1 Εκπαιδευτικά προγράμματα  1 
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 Πίνακασ 3α «Ποςοςτά μεταβολισ δθμόςιασ δαπάνθσ και δείκτεσ εκροϊν»  

ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΔΡΑΗ ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΡΑΗ 

AΡΥΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΗ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΡΑΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ  

ΠΡΟΣΑΗ 

%           

μεηαβολής 

Δημ. 

Δαπάνης 

δράζης 

Αριθμός 

παρεμβάζεων 

(δείκηης 

εκροών) 

αρχικής 

πρόηαζης 

Αριθμός 

παρεμβάζεων 

(δείκηης εκροών) 

αναμορθωμένης  

πρόηαζης 

%           

μεηαβολής 

δείκηη 

εκροών 

δράζης 

L123 Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηυν γευπγικών και δαζοκομικών πποφόνηυν   3.450.000,00 1.019.200,00 -70,46% 20,00 9,00 -55,00% 

   Μεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ L123-1 3.450.000,00 1.019.200,00 -70,46% 20,00 9,00 -55,00% 

L311 Γιαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ   2.097.500,00 1.025.000,00 -51,13% 25,00 18,00 -28,00% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθόηεηαο 

ππνδνκώλ δηαλπθηέξεπζεο 

L311-1 800.000,00 325.000,00 -59,38% 4,00 2,00 -50,00% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο L311-2 467.500,00 180.000,00 -61,50% 10,00 6,00 -40,00% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ L311-3 400.000,00 300.000,00 -25,00% 2,00 2,00 0,00% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεησλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, ρώξνη 

αζινπαηδηώλ, ρώξνη γεπζηγλσζίαο θιπ) 

L311-4 75.000,00 50.000,00 -33,33% 2,00 2,00 0,00% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, 

ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδώλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθώλ 

κνλάδσλ (ζε ελδεηθηηθνύο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

L311-5 200.000,00 40.000,00 -80,00% 2,00 1,00 -50,00% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ (ζε ελδεηθηηθνύο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

L311-6 80.000,00 50.000,00 -37,50% 2,00 1,00 -50,00% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

εηδώλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α' κεηαπνίεζε 

L311-7 35.000,00 50.000,00 42,86% 1,00 2,00 100,00% 
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  Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ γηα ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(π.ρ. θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο θ.ι.π) κε 

ζθνπό ηελ ίδηα θαηαλάισζε. 

L311-8 40.000,00 30.000,00 -25,00% 2,00 2,00 0,00% 

L312 ηήπιξη ηηρ δημιοςπγίαρ και ανάπηςξηρ πολύ μικπών 

επισειπήζευν 

  2.005.000,00 760.000,00 -62,09% 32,00 14,00 -56,25% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθώλ κνλάδσλ (ζε 

ελδεηθηηθνύο θιάδνπο ζύκθσλα κε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

L312-1 525.000,00 150.000,00 -71,43% 5,00 2,00 -60,00% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ (ζε ελδεηθηηθνύο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

L312-2 675.000,00 140.000,00 -79,26% 15,00 4,00 -73,33% 

  Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί  επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

εηδώλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α' κεηαπνίεζε  (ζε ελδεηθηηθνύο θιάδνπο κε 

βάζε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

L312-3 675.000,00 400.000,00 -40,74% 7,00 5,00 -28,57% 

  Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ γηα ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(π.ρ. θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο θ.ι.π) κε 

ζθνπό ηελ ίδηα θαηαλάισζε. 

L312-4 80.000,00 30.000,00 -62,50% 4,00 2,00 -50,00% 

  Γηθηύσζε νκνεηδώλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ όισλ ησλ 

θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

L312-5 50.000,00 40.000,00 -20,00% 1,00 1,00 0,00% 

L313 Δνθάππςνζη ηοςπιζηικών δπαζηηπιοηήηυν   4.280.000,00 1.263.000,00 -70,49% 63,00 33,00 -47,62% 

 Ιδξύζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπηθώλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθόξεζεο (γξαθεία - πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη 

πιεξνθόξεζεο) 

L313-1 250.000,00 190.000,00 -24,00% 5,00 8,00 60,00% 
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  ήκαλζε αμηνζεάησλ, κλεκείσλ, θ.ι.π. L313-2 350.000,00 150.000,00 -57,14% 7,00 6,00 -14,29% 

  Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ L313-3 240.000,00 31.000,00 -87,08% 4,00 1,00 -75,00% 

  Πξνβνιή θαη πξνώζεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

πεξηνρώλ θ.ι.π. 

L313-4 210.000,00 77.000,00 -63,33% 10,00 4,00 -60,00% 

 Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο κηθξήο δπλακηθόηεηαο 

ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο 

L313-5 2.050.000,00 600.000,00 -70,73% 9,00 4,00 -55,56% 

  Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο, ρώξσλ εζηίαζεο θαη 

αλαςπρήο 

L313-6 760.000,00 100.000,00 -86,84% 19,00 4,00 -78,95% 

  Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο, γξαθείσλ νξγάλσζεο 

πιεξνθόξεζεο θαη πξνώζεζεο αγξνηηθνύ ηνπξηζκνύ 

L313-7 60.000,00 25.000,00 -58,33% 2,00 1,00 -50,00% 

  Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο, επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, ρώξνη 

αζινπαηδηώλ, ρώξνη γεπζηγλσζίαο, θέληξα δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο θιπ). 

L313-8 300.000,00 60.000,00 -80,00% 4,00 2,00 -50,00% 

  Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ γηα ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(π.ρ. θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο θ.ι.π) κε 

ζθνπό ηεο ίδηα θαηαλάισζε. 

L313-9 60.000,00 30.000,00 -50,00% 3,00 3,00 0,00% 

L321 Βαζικέρ ςπηπεζίερ για ηην οικονομία και ηον αγποηικό 

πληθςζμό 

  1.175.000,00 346.250,00 -70,53% 13,00 9,00 -30,77% 
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  Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο όπσο: κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, 

έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ, κηθξά έξγα πξόζβαζεο ζηηο 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο.       

L321-1 200.000,00 91.250,00 -54,38% 1,00 1,00 0,00% 

  Κέληξα θξνληίδαο παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο 

βηβιηνζήθεο, σδεία, ρώξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο) 

L321-2 600.000,00 120.000,00 -80,00% 2,00 2,00 0,00% 

  Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

ηνπηθήο θιεξνλνκηάο - ζηήξημε πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ γηα κηθξήο 

θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζηνιώλ θ.ι.π 

L321-3 375.000,00 135.000,00 -64,00% 10,00 6,00 -40,00% 

L322 Ανακαίνιζη και ανάπηςξη συπιών   942.500,00 532.000,00 -43,55% 35,00 22,00 -37,14% 

  Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (δηακόξθσζε 

ππαίζξησλ ρώξσλ, πιαθνζηξώζεηο, πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκόο θ.ι.π.) 

L322-1 200.000,00 50.000,00 -75,00% 4,00 1,00 -75,00% 

  Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε L322-2 112.500,00 80.000,00 -28,89% 1,00 1,00 0,00% 

  Απνθαηάζηαζε εμσηεξηθώλ όςεσλ θηηζκάησλ κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία 

αηζζεηηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο 

L322-3 630.000,00 402.000,00 -36,19% 30,00 20,00 -33,33% 

323 Γιαηήπηζη και αναβάθμιζη ηηρ αγποηικήρ κληπονομιάρ   1.342.500,00 553.980,00 -58,74% 27,00 25,00 -7,41% 

  Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπνζεζηώλ πςειήο 

θπζηθήο αμίαο θαζώο θαη πεξηνρώλ Natura 2000 (όπσο βειηίσζε - 

ζήκαλζε κνλνπαηηώλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο 

θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακόξθσζε ζέζεσλ ζέαο, 

θ.ι.π.) θαζώο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

L323-1 280.000,00 200.000,00 -28,57% 7,00 7,00 0,00% 
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ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΔΡΑΗ ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΡΑΗ 

AΡΥΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΗ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΡΑΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ  

ΠΡΟΣΑΗ 

%           

μεηαβολής 

Δημ. 

Δαπάνης 

δράζης 

Αριθμός 

παρεμβάζεων 

(δείκηης 

εκροών) 

αρχικής 

πρόηαζης 

Αριθμός 

παρεμβάζεων 

(δείκηης εκροών) 

αναμορθωμένης  

πρόηαζης 

%           

μεηαβολής 

δείκηη 

εκροών 

δράζης 

  Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηζηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ (όπσο κλεκεία, γεθύξηα, 

κύινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα, βξύζεο, θ.ι.π) ΓΗΜΟΙΑ 

L323-2α 0,00 100.000,00 #ΓΙΑΙΡ/0! 0,00 3,00 #ΓΙΑΙΡ/0! 

  Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηζηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ (όπσο κλεκεία, γεθύξηα, 

κύινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα, βξύζεο, θ.ι.π) ΙΓΙΩΣΙΚΑ 

L323-2β 525.000,00 80.100,00 -84,74% 7,00 3,00 -57,14% 

  Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ 

(όπσο απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, 

δελδξνθπηέπζεηο θιπ) 

L323-3 200.000,00 70.000,00 -65,00% 10,00 10,00 0,00% 

  Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία 

- ζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

L323-4 337.500,00 104.000,00 -69,19% 3,00 2,00 -33,33% 
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 Πίνακασ 3β «Πίνακασ μζτρου 421»  

 

Σίηλορ ζσεδίος 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΥΕΔΙΟΤ  AΡΥΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΗ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΥΕΔΙΟΤ  

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ  

ΠΡΟΣΑΗ 

 Γιαηοπική ζςνεπγαζία 130.000,00 80.540,00 

421α Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία 130.000,00 80.540,00 

  Γιεθνική ζςνεπγαζία 80.000,00 70.000,00 

421β Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία 80.000,00 70.000,00 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ 4Ρ – ΧΡΘΞΑΣΡΔΡΣΙΜΡΙ ΠΙΟΑΜΕ     

 

 Πίνακασ 4.1: «Χρθματοδοτικόσ πίνακασ τοπικοφ προγράμματοσ ανά μζτρο – υπομζτρο – δράςθ»  

ΔΡΑΗ ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

L123-1    Μεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ 2.038.400,00 1.019.200,00 815.360,00 203.840,00 1.019.200,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

L123 Αύξηζη ηηρ αξίαρ ηυν γευπγικών και δαζοκομικών πποφόνηυν 2.038.400,00 1.019.200,00 815.360,00 203.840,00 1.019.200,00 

L311-1   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθόηεηαο 

ππνδνκώλ δηαλπθηέξεπζεο 

650.000,00 325.000,00 260.000,00 65.000,00 325.000,00 

L311-2   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 360.000,00 180.000,00 144.000,00 36.000,00 180.000,00 

L311-3   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ 600.000,00 300.000,00 240.000,00 60.000,00 300.000,00 

L311-4   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεησλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, ρώξνη 

αζινπαηδηώλ, ρώξνη γεπζηγλσζίαο θιπ) 

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

L311-5   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κνλάδσλ νηθνηερλίαο, 

ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδώλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθώλ 

κνλάδσλ (ζε ελδεηθηηθνύο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

80.000,00 40.000,00 32.000,00 8.000,00 40.000,00 

L311-6   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ (ζε ελδεηθηηθνύο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

100.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 50.000,00 
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ΔΡΑΗ ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

L311-7   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

εηδώλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α' κεηαπνίεζε 

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

L311-8   Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ γηα ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(π.ρ. θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο θ.ι.π) κε 

ζθνπό ηελ ίδηα θαηαλάισζε. 

60.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 30.000,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

L311 Γιαθοποποίηζη ππορ μη γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 2.050.000,00 1.025.000,00 820.000,00 205.000,00 1.025.000,00 

L312-1   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθώλ κνλάδσλ (ζε 

ελδεηθηηθνύο θιάδνπο ζύκθσλα κε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

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

L312-2   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ (ζε ελδεηθηηθνύο θιάδνπο κε βάζε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

280.000,00 140.000,00 112.000,00 28.000,00 140.000,00 

L312-3   Ιδξύζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί  επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

εηδώλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α' κεηαπνίεζε  (ζε ελδεηθηηθνύο θιάδνπο κε 

βάζε ηαμηλόκεζε ΣΑΚΟΓ) 

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

L312-4   Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ γηα ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(π.ρ. θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο θ.ι.π) κε 

ζθνπό ηελ ίδηα θαηαλάισζε. 

60.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 30.000,00 

L312-5   Γηθηύσζε νκνεηδώλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ όισλ ησλ 

θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

80.000,00 40.000,00 32.000,00 8.000,00 40.000,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

L312 ηήπιξη ηηρ δημιοςπγίαρ και ανάπηςξηρ πολύ μικπών 

επισειπήζευν 

1.520.000,00 760.000,00 608.000,00 152.000,00 760.000,00 

L313-1   Ιδξύζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπηθώλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθόξεζεο (γξαθεία - πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη 

190.000,00 190.000,00 152.000,00 38.000,00 0,00 
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ΔΡΑΗ ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

πιεξνθόξεζεο) 

L313-2   ήκαλζε αμηνζεάησλ, κλεκείσλ, θ.ι.π. 150.000,00 150.000,00 120.000,00 30.000,00 0,00 

L313-3   Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ 31.000,00 31.000,00 24.800,00 6.200,00 0,00 

L313-4   Πξνβνιή θαη πξνώζεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

πεξηνρώλ θ.ι.π. 

110.000,00 77.000,00 61.600,00 15.400,00 33.000,00 

L313-5   Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο κηθξήο δπλακηθόηεηαο 

ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο 

1.200.000,00 600.000,00 480.000,00 120.000,00 600.000,00 

L313-6   Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο, ρώξσλ εζηίαζεο θαη 

αλαςπρήο 

200.000,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00 100.000,00 

L313-7   Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο, γξαθείσλ νξγάλσζεο 

πιεξνθόξεζεο θαη πξνώζεζεο αγξνηηθνύ ηνπξηζκνύ 

50.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 

L313-8   Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο, επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο ππαίζξνπ (π.ρ. 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, ρώξνη 

αζινπαηδηώλ, ρώξνη γεπζηγλσζίαο, θέληξα δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο θιπ). 

120.000,00 60.000,00 48.000,00 12.000,00 60.000,00 

L313-9   Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ γηα ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(π.ρ. θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο θ.ι.π) κε 

ζθνπό ηεο ίδηα θαηαλάισζε. 

60.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 30.000,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

L313 Δνθάππςνζη ηοςπιζηικών δπαζηηπιοηήηυν 2.111.000,00 1.263.000,00 1.010.400,00 252.600,00 848.000,00 
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ΔΡΑΗ ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

L321-1   Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο όπσο: κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, 

έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ, κηθξά έξγα πξόζβαζεο ζηηο 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο.       

91.250,00 91.250,00 73.000,00 18.250,00 0,00 

L321-2   Κέληξα θξνληίδαο παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο 

βηβιηνζήθεο, σδεία, ρώξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο) 

120.000,00 120.000,00 96.000,00 24.000,00 0,00 

L321-3   Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

ηνπηθήο θιεξνλνκηάο - ζηήξημε πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ γηα κηθξήο 

θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζηνιώλ θ.ι.π 

180.000,00 135.000,00 108.000,00 27.000,00 45.000,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

L321 Βαζικέρ ςπηπεζίερ για ηην οικονομία και ηον αγποηικό 

πληθςζμό 

391.250,00 346.250,00 277.000,00 69.250,00 45.000,00 

L322-1   Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (δηακόξθσζε 

ππαίζξησλ ρώξσλ, πιαθνζηξώζεηο, πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκόο θ.ι.π.) 

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

L322-2   Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε 80.000,00 80.000,00 64.000,00 16.000,00 0,00 

L322-3   Απνθαηάζηαζε εμσηεξηθώλ όςεσλ θηηζκάησλ κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία 

αηζζεηηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο 

670.000,00 402.000,00 321.600,00 80.400,00 268.000,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

L322 Ανακαίνιζη και ανάπηςξη συπιών 800.000,00 532.000,00 425.600,00 106.400,00 268.000,00 

L323-1   Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπνζεζηώλ πςειήο 

θπζηθήο αμίαο θαζώο θαη πεξηνρώλ Natura 2000 (όπσο βειηίσζε - 

ζήκαλζε κνλνπαηηώλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο 

θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακόξθσζε ζέζεσλ ζέαο, 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 40.000,00 0,00 



 

 

  Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 
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ΔΡΑΗ ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

θ.ι.π.) θαζώο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

L323-2 α   Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηζηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ (όπσο κλεκεία, γεθύξηα, 

κύινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα, βξύζεο, θ.ι.π) ΓΗΜΟΙΑ 

100.000,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 

L323-2 β   Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηζηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ (όπσο κλεκεία, γεθύξηα, 

κύινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα, βξύζεο, θ.ι.π) ΙΓΙΩΣΙΚΑ 

106.800,00 80.100,00 64.080,00 16.020,00 26.700,00 

L323-3   Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ 

(όπσο απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, 

δελδξνθπηέπζεηο θιπ) 

70.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00 0,00 

L323-4   Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία 

- ζπιινγέο - εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

104.000,00 104.000,00 83.200,00 20.800,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

L323 Γιαηήπηζη και αναβάθμιζη ηηρ αγποηικήρ κληπονομιάρ 580.800,00 554.100,00 443.280,00 110.820,00 26.700,00 

    ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 41 9.491.450,00 5.499.550,00 4.399.640,00 1.099.910,00 3.991.900,00 

421α   Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία 80.540,00 80.540,00 64.432,00 16.108,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

421α Γιαηοπική ζςνεπγαζία 80.540,00 80.540,00 64.432,00 16.108,00 0,00 

421β   Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία 70.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00 0,00 



 

 

  Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο από τθν DQS κατά 

DIN EN ISO 9001 

Σε
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ΔΡΑΗ ΚΩΔΙΚΟ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

421β Γιεθνική ζςνεπγαζία 70.000,00 70.000,00 56.000,00 14.000,00 0,00 

    ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 421 150.540,00 150.540,00 120.432,00 30.108,00 0,00 

431α   Λεηηνπξγία ηεο ΟΣΓ 1.044.914,50 1.044.914,50 835.931,60 208.982,90 0,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

431α Λειηοςπγία ηηρ ΟΣΓ 1.044.914,50 1.044.914,50 835.931,60 208.982,90 0,00 

431β1   Απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςύρσζε 54.995,50 54.995,50 43.996,40 10.999,10 0,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

431β Απόκηηζη δεξιοηήηυν και εμτύσυζη 54.995,50 54.995,50 43.996,40 10.999,10 0,00 

    ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 431 1.099.910,00 1.099.910,00 879.928,00 219.982,00 0,00 

    ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 10.741.900,00 6.750.000,00 5.400.000,00 1.350.000,00 3.991.900,00 
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 Πίνακασ 4.2: «Ξεταβολι χρθματοδοτικισ βαρφτθτασ μζτρων και υπομζτρων»  

ΜΔΣΡΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟ Γημόζια 
δαπάνη απσικήρ 

ππόηαζηρ 

% επί ηηρ ζςνολικήρ 
Γημόζιαρ Γαπάνηρ ηηρ 

απσικήρ ππόηαζηρ 

Γημόζια δαπάνη 
αναμοπθυμένηρ 

ππόηαζηρ 

% επί ηηρ ζςνολικήρ 
Γημόζιαρ Γαπάνηρ ηηρ 

αναμοπθυμένηρ  ππόηαζηρ 

41 

 

15.292.500,00 82,39% 5.499.550,00 81,47% 

L123 3.450.000,00 18,59% 1.019.200,00 15,10% 

L311 2.097.500,00 11,30% 1.025.000,00 15,19% 

L312 2.005.000,00 10,80% 760.000,00 11,26% 

L313 4.280.000,00 23,06% 1.263.000,00 18,71% 

L321 1.175.000,00 6,33% 346.250,00 5,13% 

L322 942.500,00 5,08% 532.000,00 7,88% 

L323 1.342.500,00 7,23% 554.100,00 8,21% 

421   210.000,00 1,13% 150.540,00 2,23% 

421α 130.000,00 0,70% 80.540,00 1,19% 

421β 80.000,00 0,43% 70.000,00 1,04% 

431   3.058.500,00 16,48% 1.099.910,00 16,29% 

431α 2.905.575,00 15,65% 1.044.914,50 15,48% 

431β 152.925,00 0,82% 54.995,50 0,81% 

ΤΟΡΝΡ 18.561.000,00 100,00% 6.750.000,00 100% 
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 Πίνακασ 4.3: «Ετιςια κατανομι δθμόςιασ δαπάνθσ μζτρου 431α» 

 

φνολο δθμόςιασ δαπάνθσ 
μζτρου 431α 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.044.914,50 
85.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 140.000,00 139.914,50 

 

 


