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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1.   ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση 

LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων 

αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών 

φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές  

Εστιάζοντας στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες, η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει την 

«ευελιξία» και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας αλλά και της Περιφέρειας.  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας –ΑΑΕ ΟΤΑ ‘’Α.Ε.ΝΟ.Λ.Α.Ε’’ προκειμένου να καταρτίσει 

ένα  τοπικό  πρόγραμμα CLLD  για  την ΠΕ Λάρισας υψηλής ποιότητας με στοχευμένες  δράσεις 

για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους  ήρθε  σε 

διαβούλευση με την τοπική κοινωνία μέσα από τους συλλογικούς φορείς του 

επιχειρηματικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού τομέα, τους ΟΤΑ της περιοχής 

παρέμβασης και φορείς του δημοσίου, ενώ επίσης  προέβει  σε ενέργειες ενημέρωσης  του 

τοπικού πληθυσμού. 

Κατά την πρώτη φάση υποβολής (ΦΑΚΕΛΟΣ Α) παρουσιάστηκε  αναλυτικά το σύνολο των 

ενεργειών διαβούλευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης.  Πιο συγκεκριμένα έγινε η 

παρουσίαση του συνόλου ενεργειών διαβούλευσης  τις οποίες πραγματοποίησε η Α.Ε.ΝΟ.Λ.  

Α.Ε. στα πλαίσια  σχεδιασμού τουτοπικού προγράμματος με τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, 

επιμελητήρια Συλλόγους κ.λ.π) με σκοπό τον καθορισμό του εταιρικού σχήματος και την 

επιλογή της περιοχής εφαρμογής, αλλά και τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του 

προγράμματος, των ενεργειών ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων 

σχετικά με τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής,  τους στόχους, τα  μέτρα, τις δράσεις  και 

γενικά την πρόταση  του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζεται για την περιοχή της Λάρισας 

και των ενεργειών επιμόρφωσης στο πλαίσιο προετοιμασίας της παρούσας πρότασης. 

Στην τρέχουσα φάση υποβολής (ΦΑΚΕΛΟΣ Β) παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαβουλεύσεις 

που πραγματοποιήθηκαν, αφενός με τους βασικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης του 

σχεδίου τοπικού προγράμματος, αφετέρου με τον τοπικό πληθυσμό στο πλαίσιο της 

εξυπηρέτησης της «εκ των κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας και οι οποίες αφορούν στη 

διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι μέρος αυτών έχει 

παρουσιαστεί και κατά την α’ φάση (ΦΑΚΕΛΟΣ Α) 

Ενέργειες Διαβούλευσης 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί  παρουσιάζονται  συγκεντρωτικά οι  ενέργειες διαβούλευσης 

στις οποίες έχει προβεί η Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε. και σχετίζονται με την προετοιμασία της στρατηγικής 

του τοπικού προγράμματος για την ΠΕ Λάρισα.  
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Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης* 

Ημ/νία 

διεξαγωγής 

 

Τόπος διεξαγωγής 

 

Είδος Φορέων που 

συμμετείχαν** 

Αριθμός 

συμμετεχόν

των 

Αντικείμενο Διαβούλευσης 

 

08.03.2016 ΝΙΚΑΙΑ (Αίθουσα 

Δημοτ. Συμβουλίου 

Δ. Κιλελέρ) 

Αυτοδιοικητικοί 

(Αντιδήμαρχοι, 

Δημοτ.Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτ.& Τοπικών 

Κοινοτήτων)- Στελέχη ΟΤΑ  

/δημόσιων συμφερόντων  

16 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό,την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

18.03.2016 ΛΑΡΙΣΑ ( Αίθουσα 

Δημοτ. Συμβουλίου 

Δ.Λαρισαίων) 

Αυτοδιοικητικοί 

(Αντιδήμαρχοι, 

Δημοτ.Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτ. & Τοπικών 

Κοινοτήτων) - Στελέχη ΟΤΑ  

/δημόσιων συμφερόντων   

21 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό, την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

23.03.2016 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

(Αίθουσα Δημοτ. 

Συμβουλίου Δ. 

Ελασσόνας) 

Αυτοδιοικητικοί 

(Αντιδήμαρχοι, 

Δημοτ.Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτ. & Τοπικών 

Κοινοτήτων) - Στελέχη ΟΤΑ  

/δημόσιων συμφερόντων   

25 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

24.03.2016 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 

(Αίθουσα Δημοτ. 

Συμβουλίου 

Δ.Τεμπών) 

Αυτοδιοικητικοί 

(Αντιδήμαρχοι, 

Δημοτ.Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτ. & Τοπικών 

Κοινοτήτων) - Στελέχη ΟΤΑ  

/δημόσιων συμφερόντων   

25 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

31.03.2016 ΑΓΙΑ (Αίθουσα 

Δημοτ. Συμβουλίου 

Δ.Αγιάς) 

Αυτοδιοικητικοί 

(Αντιδήμαρχοι, 

Δημοτ.Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτ. & Τοπικών 

Κοινοτήτων) - Στελέχη ΟΤΑ  

/δημόσιων συμφερόντων   

31 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

19.04.2016 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

(Αίθουσα Δημοτ. 

Συμβουλίου                    

Δ.Τυρνάβου) 

Αυτοδιοικητικοί 

(Αντιδήμαρχοι, 

Δημοτ.Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτ. & Τοπικών 

Κοινοτήτων) - Στελέχη ΟΤΑ  

/δημόσιων συμφερόντων   

27 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

26.04.2016 ΦΑΡΣΑΛΑ (Αίθουσα 

Δημοτ. Συμβουλίου 

Δ. Φαρσάλων) 

Αυτοδιοικητικοί 

(Αντιδήμαρχοι, 

Δημοτ.Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτ. & Τοπικών 

Κοινοτήτων) - Στελέχη ΟΤΑ  

/δημόσιων συμφερόντων   

28 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 
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24.05.2016 ΦΑΡΣΑΛΑ    

(Αίθουσα Δημοτ. 

Συμβουλίου        Δ. 

Φαρσάλων) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 34 Ευρεία δημοσιοποίηση του 

προγράμματος,  υποβολή 

προτάσεων, απόψεων, ιδεών 

καθώς και καταγραφή του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος . 

27.05.2016 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

(Αίθουσα Δημοτ. 

Συμβουλίου        

Δ.Ελασσόνας) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 43 Ευρεία δημοσιοποίηση του 

προγράμματος,  υποβολή 

προτάσεων, απόψεων, ιδεών 

καθώς και καταγραφή του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος . 

03.06.2016 ΑΓΙΑ      

(Πολιτιστικό 

Συνεδριακό Κέντρο 

Αγιάς 

"Χρυσαλλίδα) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 35 Ευρεία δημοσιοποίηση του 

προγράμματος,  υποβολή 

προτάσεων, απόψεων, ιδεών 

καθώς και καταγραφή του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος . 

15.06.2016 ΣΤΟΜΙΟ 

(Ξενοδοχείο HOTEL 

VLASIS) 

Μέλη του Δικτύου 

"ΟΛ.ΚΙΣ."(Δίκτυο 

τουριστικών επιχειρήσεων  

Ολύμπου –Κισσάβου ), της 

Ένωσης Ξενοδόχων Λάρισας 

και του Συλλόγου 

Ενοικιαζομένων Δωματίων 

Λάρισας/ιδιωτικών  

συμφερόντων   

15 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

23.06.2016 ΣΥΚΟΥΡΙΟ 

(Δημοτική 

Βιβλιοθήκη) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 34 Ευρεία δημοσιοποίηση του 

προγράμματος,  υποβολή 

προτάσεων, απόψεων, ιδεών 

καθώς και καταγραφή του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος . 

27.06.2016 ΛΑΡΙΣΑ (Αίθουσα 

συσκέψεων του 

Οικονομικού 

Επιμελητηρίου) 

Μέλη της Διοίκησης του 

Οικονομικού 

Επιμελητηρίου-ΠΤ 

Θεσσαλίας/ ιδιωτικών  

συμφερόντων   

6 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

30.06.2016 ΛΑΡΙΣΑ (Αίθουσα 

του Δημοτ. 

Συμβουλίου Δ. 

Λαρισαίων) 

Εκπρόσωποι συλλόγων 

πολιτιστικών, 

περιβαλλοντικών, 

αθλητικών, γυναικών κ.λ.π/ 

ιδιωτικών  συμφερόντων   

31 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

30.06.2016 ΛΑΡΙΣΑ(Αίθουσα 

συσκέψεων του  

Συνδέσμου 

Θεσσαλικών 

Επιχειρήσεων & 

Βιομηχανιών 

(ΣΘΕΒ)) 

Μέλη της Διοίκησης ου και 

στελέχη του ΣΘΕΒ / 

ιδιωτικών  συμφερόντων   

5 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 
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04.07.2016 ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

(Πολιτιστικό 

Κέντρο) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 40 Ευρεία δημοσιοποίηση του 

προγράμματος,  υποβολή 

προτάσεων, απόψεων, ιδεών 

καθώς και καταγραφή του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος . 

08.07.2016 ΛΑΡΙΣΑ(ΓραφείοΕιδ

ικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας 

Θεσσαλίας) 

Στελέχη Ειδικής Υπηρεσία 

ΔιαχείρισηςΕ.Π. 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και  

 Αναπτυξιακών  Εταιρειών 

(ΟΤΔ) Θεσσαλίας/δημοσίων 

/ιδιωτικών συμφερόντων  

10 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό, την 

προετοιμασία,  τον 

καθορισμό της περιοχής 

εφαρμογής  και συνεργασιών 

στα πλαίσια του τοπικού 

προγράμματος.  

12.07.2016 ΑΓΙΑ (Αίθουσα του 

Δημοτ. Συμβουλίου                  

Δ.  Αγιάς) 

Πρόεδρος, μέλη του Δ.Σ , 

και στελέχη του 

Επιμελητηρίου 

Λάρισας/ ιδιωτικών  

συμφερόντων   

23 Διαβούλευση για το 

σχεδιασμό , την προετοιμασία 

και τον καθορισμό της 

περιοχής εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος 

12.07.2016 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

(Εμμανουήλειο 

Πνευματικό 

Κέντρο) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 18 Ευρεία δημοσιοποίηση του 

προγράμματος,  υποβολή 

προτάσεων, απόψεων, ιδεών 

καθώς και καταγραφή του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος . 

13.07.2016 ΝΙΚΑΙΑ    (Αίθουσα 

Δημοτ. Συμβουλίου 

Δήμου Κιλελέρ) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 31 Ευρεία δημοσιοποίηση του 

προγράμματος,  υποβολή 

προτάσεων, απόψεων, ιδεών 

καθώς και καταγραφή του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος . 

23.8.2016 ΦΑΡΣΑΛΑ (Αίθουσα 

Δημοτ. Συμβουλίου        

Δ. Φαρσάλων) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 26 Παρουσίαση της στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης του 

τοπικού προγράμματος 

(στόχοι, μέτρα, δράσεις , κτλ). 

29.08.2016 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ/ 

(Αίθουσα Δημοτ. 

Συμβουλίου        Δ. 

Τεμπών) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 26 Παρουσίαση της στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης του 

τοπικού προγράμματος 

(στόχοι, μέτρα, δράσεις , κτλ). 

01.09.2016 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ/ 

(Αμφιθέατρο 

Λυκείου) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 30 Παρουσίαση της στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης του 

τοπικού προγράμματος 

(στόχοι, μέτρα, δράσεις , κτλ). 

01.09.2016 ΑΓΙΑ/  Πλατεία  ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 29 Παρουσίαση της στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης του 

τοπικού προγράμματος 

(στόχοι, μέτρα, δράσεις , κτλ). 

02.09.2016 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

(Αίθουσα Δημοτ. 

Συμβουλίου        Δ. 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 40 Παρουσίαση της στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης του 

τοπικού προγράμματος 
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**συμπληρώνεται το είδος των φορέων βάσει συμφερόντων (ιδιωτικών / δημόσιων)   

Παρακάτω γίνεται αναλυτική καταγραφή του συνόλου των ενεργειών διαβούλευσης στις 

οποίες έχει προβεί η ΑΕΝΟΛ και σχετίζονται με την προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης του τοπικού προγράμματος 

Πίνακας 2: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Ημερομηνία διεξαγωγής   08.03.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Αυτοδιοικητικοί (Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.λ.π.)- 

Στελέχη ΟΤΑ.   

Αριθμός συμμετεχόντων   16 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

1 ΟΤΑ 16 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα  του Δήμου  

στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε να  δοθεί 

προτεραιότητα  στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα της 

αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα καθώς επίσης και σε παρεμβάσεις 

δημοσίου χαρακτήρα μικρής κλίμακας .   

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Ημερομηνία διεξαγωγής   18.03.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Αυτοδιοικητικοί (Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π.)- Στελέχη ΟΤΑ.   

Αριθμός συμμετεχόντων   21 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

1 ΟΤΑ 21 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα  του Δήμου 

εκτός της πόλης της Λάρισας στη περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. 

Προτάθηκε να  δοθεί προτεραιότητα  στην  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

Ελασσόνας ) (στόχοι, μέτρα, δράσεις , κτλ). 

06.09.2016 ΤΥΡΝΑΒΟΣ/ 

(Εμμανουήλειο 

Πνευματικό 

Κέντρο) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 23 Παρουσίαση της στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης του 

τοπικού προγράμματος 

(στόχοι, μέτρα, δράσεις , κτλ). 

06.09.2016 ΝΙΚΑΙΑ    (Αίθουσα 

Δημοτ. Συμβουλίου 

Δήμου Κιλελέρ) 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 33 Παρουσίαση της στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης του 

τοπικού προγράμματος 

(στόχοι, μέτρα, δράσεις , κτλ). 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 
 

ειδικότερα της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα,στον τουρισμό, 

πολιτισμό,στη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων  καθώς επίσης 

και παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα μικρής κλίμακας .   

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Ημερομηνία διεξαγωγής   23.03.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Αυτοδιοικητικοί (Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π.)- Στελέχη ΟΤΑ.   

Αριθμός συμμετεχόντων   25 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

1 ΟΤΑ 25 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα  του Δήμου 

στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε να  δοθεί 

προτεραιότητα  στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και  ειδικότερα της 

αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, στον τουρισμό, πολιτισμό,  στην 

ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας καθώς επίσης και παρεμβάσεις δημοσίου 

χαρακτήρα μικρής κλίμακας. 

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ 

Ημερομηνία διεξαγωγής   24.03.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Αυτοδιοικητικοί (Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π.)- Στελέχη ΟΤΑ.   

Αριθμός συμμετεχόντων   25 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

1 ΟΤΑ 25 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα  του Δήμου 

στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε να  δοθεί 

προτεραιότητα  στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και  ειδικότερα της 

αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, στον τουρισμό,   στην ανάδειξη της 

τοπικής ταυτότητας καθώς επίσης και παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα μικρής 

κλίμακας.   

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ 

Ημερομηνία διεξαγωγής   31.03.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Αυτοδιοικητικοί (Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π.)- Στελέχη ΟΤΑ.   

Αριθμός συμμετεχόντων   31 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  
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1 ΟΤΑ 31 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα  του Δήμου 

στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε να  δοθεί 

προτεραιότητα  στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και  ειδικότερα της 

αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, στον τουρισμό,   καθώς επίσης και 

παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα μικρής κλίμακας.   

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Ημερομηνία διεξαγωγής   19.04.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Αυτοδιοικητικοί (Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π.)- Στελέχη ΟΤΑ 

Αριθμός συμμετεχόντων   27 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

1 ΟΤΑ 27 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα  του Δήμου 

στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε να  δοθεί 

προτεραιότητα  στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα της 

αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα,στη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, στον πολιτισμό  καθώς 

επίσης και παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα μικρής κλίμακας .   

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Ημερομηνία διεξαγωγής   26.04.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Αυτοδιοικητικοί (Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι 

Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π.)- Στελέχη ΟΤΑ 

Αριθμός συμμετεχόντων   28 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

1 ΟΤΑ 28 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα  του Δήμου 

στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε να  δοθεί 

προτεραιότητα στηβελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα της αλυσίδας 

αξίας του αγροδιατροφικού τομέα,στην υποστήριξη της τοπικής 

επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας καθώς επίσης και 

παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα μικρής κλίμακας.   

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTELVLASIS- Στόμιο του Δήμου Αγιάς 

Ημερομηνία διεξαγωγής   15.06.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Μέλη του Δικτύου "ΟΛ.ΚΙΣ."(Δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων  

Ολύμπου –Κισσάβου), της Ένωσης Ξενοδόχων Λάρισας και του 
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Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Λάρισας /ιδιωτικών  

συμφερόντων 

Αριθμός συμμετεχόντων   15 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

3 Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου 

15 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλοι οι Δήμοι της ΠΕ  Λάρισας εκτός της 

πόλης της Λάρισας  στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε 

να  δοθεί προτεραιότητα στον τουρισμό,  πολιτισμό ,  στην  υποστήριξη της 

τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και  στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα της αλυσίδας αξίας του 

αγροδιατροφικού τομέα .  

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Ημερομηνία διεξαγωγής   27.06.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Μέλη Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου-ΠΤ Θεσσαλίας 

Αριθμός συμμετεχόντων   6 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

1 Επιμελητήριο 6 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλοι οι Δήμοι της ΠΕ  Λάρισας εκτός της 

πόλης της Λάρισας  στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε 

να  δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, στον τουρισμό, πολιτισμό,  

στην  υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση των 

καινοτόμων παρεμβάσεων και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. 

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη με Φορείς (Πολιτιστικούς, αθλητικούς, 

Περιβαλλοντικούς κ.λ.π. Συλλόγους)-Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων 

Ημερομηνία διεξαγωγής   30.06.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Εκπρόσωποι συλλόγων 

Αριθμός συμμετεχόντων   31 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

26 Σύλλογοι 31 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα   Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλοι οι Δήμοι της ΠΕ  Λάρισας εκτός της 

πόλης της Λάρισας  στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε 

να  δοθεί προτεραιότητα στον πολιτισμό, στον αθλητισμό στο 

περιβάλλον,στην υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, σε βιώσιμη 

και αειφόρο ανάπτυξη, σε θέματα κοινωνικής συνοχής και καταπολέμησης 
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της φτώχιας καθώς επίσης και σε παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα μικρής 

κλίμακας. 

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψηστο Σύνδεσμο 

ΘεσσαλικώνΕπιχειρήσεων&Βιομηχανιών,ΣΘΕΒ), Λάρισα 

Ημερομηνία διεξαγωγής   30.06.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Μέλη της Διοίκησης και στελέχη του Συνδέσμου 

Αριθμός συμμετεχόντων   5 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

1 Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα-/Κοινωνικός -

Οικονομικός Εταίρος 

5 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλοι οι Δήμοι της ΠΕ  Λάρισας εκτός της 

πόλης της Λάρισας  στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε 

να  δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα,στην υποστήριξη της τοπικής 

επιχειρηματικότητας και ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων και την 

ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. 

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στο γραφείο της  Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Θεσσαλίας  

Ημερομηνία διεξαγωγής   08.07.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Στελέχη Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και  

 Αναπτυξιακών  Εταιρειών (ΟΤΔ) Θεσσαλίας 

Αριθμός συμμετεχόντων   10 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

5 ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρεια Θεσσαλίας & 

Αναπτυξιακές   Εταιρείες  (ΟΤΔ) 

Θεσσαλίας 

10 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Παρουσιάστηκε το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 , οι στόχοι του , οι  περιφερειακές 

στρατηγικές , οι περιοχές παρέμβασης των προγραμμάτων όλων των ΟΤΔ της 

Θεσσαλίας και  συζητήθηκαν πιθανές διατοπικές συνεργασίες μεταξύ των ΟΤΔ 

στα πλαίσια του προγράμματος  LEADER/CLLD 2014-2020 

 

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη)   Σύσκεψη στην αίθουσα του Δ.Σ.  Αγιάς με το  ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 
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Ημερομηνία διεξαγωγής   12.07.2016 

Ομάδα/ες στόχος   Μέλη Διοίκησης  του Επιμελητηρίου Λάρισας 

Αριθμός συμμετεχόντων   23 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες  

1 Επιμελητήριο 23 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλοι οι Δήμοι της ΠΕ  Λάρισας εκτός της πόλης 

της Λάρισας  στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. Προτάθηκε να  δοθεί 

προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα της 

αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, στον τουρισμό, πολιτισμό,  στην  

υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση των καινοτόμων 

παρεμβάσεων και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. 

Είδος ενέργειας  Ενέργειες ενημέρωσης Τοπικού Πληθυσμού 

Ημερομηνία 

διεξαγωγής 

Τόπος Ομάδα/ες στόχος Αριθμός 

συμμετεχόντων 

24.05.2016 ΦΑΡΣΑΛΑ (Αιθ. Δημοτικού 
Συμβουλίου) 

Τοπικός   Πληθυσμός  
Δ.Φαρσάλων 

34 

27.05.2016 ΕΛΑΣΣΟΝΑ (Αιθ. Δημοτικού 
Συμβουλίου) 

Τοπικός Πληθυσμός                                  
Δ. Ελασσόνας 

43 

03.06.2016 ΑΓΙΑ  (Πολιτιστικό 
ΣυνεδριακόΚέντρο"Χρυσαλλίδα) 

Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Αγιάς 

35 

23.06.2016 ΣΥΚΟΥΡΙΟ (Δημοτική 
Βιβλιοθήκη) 

Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Τεμπών   

34 

04.07.2016 ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Πολιτιστικό Κέντρο) Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Λαρισαίων  

40 

12.07.2016 ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Εμμανουήλειο 
Πνευματικό Κέντρο) 

Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Τυρνάβου 

18 

13.07.2016 ΝΙΚΑΙΑ    (Αίθ. Δημοτικού 
Συμβουλίου) 

Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Κιλελέρ 

31 

23.8.2016 ΦΑΡΣΑΛΑ (Αίθ. Δημοτικού 
Συμβουλίου ) 

Τοπικός   Πληθυσμός  
Δ.Φαρσάλων 

26 

29.08.2016 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ (Αίθ. Δημοτικού 
Συμβουλίου ) 

Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Τεμπών   

26 

01.09.2016 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (Αμφιθέατρο 
Λυκείου) 

Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Λαρισαίων  

30 

01.09.2016 ΑΓΙΑ ( Πλατεία ) Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Αγιάς 

29 

02.09.2016 ΕΛΑΣΣΟΝΑ  (Αίθ. Δημοτικού 
Συμβουλίου ) 

Τοπικός Πληθυσμός                                  
Δ. Ελασσόνας 

40 

06.09.2016 ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Εμμανουήλειο 
Πνευματικό Κέντρο  ) 

Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Τυρνάβου 

23 

06.09.2016 ΝΙΚΑΙΑ    (Αίθ. Δημοτικού 
Συμβουλίου ) 

Τοπικός Πληθυσμός                
Δ. Κιλελέρ 

33 

Συμπεράσματα / 

Αποτελέσματα   

Ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος,  παρουσίαση της στρατηγική τοπικής 

ανάπτυξης του τοπικού προγράμματος (στόχοι, μέτρα, δράσεις , κτλ).  υποβολή 

προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος 

στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 . 
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Η Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.  στα πλαίσια των ενεργειών  διαβούλευσης   που σχετίζονται με την 

προετοιμασία του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα με τη στρατηγική  τοπικής 

ανάπτυξης  πάνω στην οποία θα δομηθεί το τοπικό πρόγραμμα  προχώρησε σε διαβούλευση  

με όλους τους ΟΤΑ της ΠΕ Λάρισας. Στελέχη της επισκέφθηκαν τον κάθε Δήμο και ενημέρωσαν 

τους Δημάρχους, τα  μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και τους Προέδρους των 

Τοπικών  Κοινοτήτων  για το πρόγραμμα και τα κριτήρια  επιλογής της περιοχής παρέμβασης. 

Επίσης προχώρησαν και σε διαβούλευση με διάφορους τοπικούς αντιπροσωπευτικούς φορείς 

της περιοχής σε διάφορους τομείς (τουρισμό, πολιτισμό, περιβάλλον, μεταποίηση 

κ.λ.π.)καθώς και με τις τοπικές κοινωνίες, τους κατοίκους (μια ανά δήμο).   Στη συνέχεια  κατά 

τη φάση  υποβολής του ΦΑΚΕΛΟΣ Β πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις-ενημερώσεις,(1) μια 

σεκάθε Δήμο μετον Τοπικό πληθυσμό  και τους φορείς,  όπου παρουσιάστηκε η στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης του τοπικού προγράμματος (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και 

δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κτλ). 

Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών  ήταν να διαμορφωθεί συναντίληψη όλων των 

ενδιαφερομένων μερών στο να δομηθεί η στρατηγική του τοπικού προγράμματος έτσι ώστε 

να δοθεί η μεγαλύτερη  βαρύτητα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα της 

αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και συμπληρωματικά  

 στην υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας, 

 στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
και την προστασία του περιβάλλοντος  

 στη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων,  

 στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων, 

 στην  προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών, 

προκειμένου να καταστεί ο αγροτικός χώρος της ΠΕ Λάρισας (περιοχή παρέμβασης) 

Δυναμικός, Βιώσιμος και, Πολυλειτουργικός. 

 

Συνοπτική καταγραφή αποτελεσμάτων 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. ΑΕ) σε συνεργασία 

με  όλους τους  Δήμους της ΠΕ Λάρισας διοργάνωσε διαβουλεύσεις –ενημερώσεις (όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω) σε κάθε Δήμο χωριστά  με θέμα: «Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα 

CLLD (LEADER) 2014-2020 στην περιοχή της Λάρισας» με στόχο την ευρεία ενημέρωση του 

τοπικού πληθυσμού. Στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν  το πρόγραμμα CLLD (στόχοι, μέτρα, 

δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κτλ)  καθώς και την  πρόταση 

του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζεται για την περιοχή της Λάρισας.  

Για πιο οργανωμένη και στοχευμένη ενημέρωση του πληθυσμού της περιοχής  παρέμβασης η 

Α.Ε.ΝΟ.Λ.  σχεδίασε, εκτύπωσε και διένειμε σε όλους του παρισταμένους των ενημερώσεων –

συναντήσεων φυλλάδιο με στοιχεία  του προγράμματος (στόχοι, στρατηγική, δράσεις, 

ωφελούμενοι, ποσοστά επιδότησης κ.λ.π.) σύμφωνα με την  προκήρυξη του Υπουργείου  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα στα  πλαίσια αυτών των ενημερώσεων 

δίνονταν  δύο συνοπτικά έντυπα για υποβολή πρότασης /ιδέας στο τοπικό πρόγραμμα CLLD, 

ένα για ιδιωτικούς και ένα για δημόσιους φορείς και έτσι δίνονταν  η δυνατότητα στου ιδιώτες 
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ή φορείς της περιοχής να  αποτυπώσουν  το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και το στάδιο της 

ωριμότητας της πρότασης τους. Τα έντυπα  ήταν   διαθέσιμα  και στο διαδικτυακό τόπο της 

ΑΕΝΟΛ  www.aenol.gr καθώς και στα γραφεία της στην Ελασσόνα και τη Λάρισα  ενώ  επίσης 

είχαν αποσταλεί σε όλους τους ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας  Λάρισας προς διάθεση 

στους κατοίκους και φορείς κάθε ΟΤΑ. 

Δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στα Μ.Μ.Ε. (εφημερίδες τοπικές και σε επίπεδο νομού) με 

αντίστοιχα δελτία τύπου και προσκλήσεις και στο διαδίκτυο. Παράλληλα όλο το διάστημα 

στελέχη της εταιρείας παρείχαν καθημερινά πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 

τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της εταιρείας στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. Όλη 

αυτή η διαδικασία της διαβούλευσης –ενημέρωσης όπως  περιγράφεται στο Κεφ. 3  του Α΄ 

φακέλου και στο κεφάλαιο  2.1 του Β’ φακέλου καθώς και στα σχετικά παραρτήματα  αυτών 

(συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό,  καταστάσεις συμμετεχόντων, δελτία τύπου κ.λ.π. ) 

έδωσε την δυνατότητα στους κατοίκους και φορείς της περιοχής παρέμβασης να 

ενημερωθούν για το πρόγραμμα, και να εκφράσουν τις προτάσεις τους (γραπτά ή προφορικά).  

Η ΑΕΝΟΛ αξιοποίησε τις προτάσεις αυτές για την τελική διαμόρφωση του τοπικού 

προγράμματος, λαμβάνοντας  σοβαρά υπόψη το εκφρασμένο (προφορικά και γραπτά) 

ενδιαφέρον τόσο για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων όσο και για την  κατάρτιση των 

τεχνικών δελτίων δράσεων και χρηματοδοτικών πινάκων .  

Πιο αναλυτικά, εκτός της προφορικής κατάθεσης ιδεών/προτάσεων κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων,  κατατέθηκαν γραπτώς στην ΑΕΝΟΛ συνολικά 208 ιδέες/προτάσεις με ύψος 

προϋπολογισμού 43.521.240€. Εξ’ αυτών οι 147 αφορούσαν ιδιωτικού χαρακτήρα 

παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 27.740.000,00 € . 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προτάσεων /ιδεών ιδιωτικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν  το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε στη Δράση 19.2.2Στήριξη για επενδύσεις στη 

μεταποίηση εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν  

και ακολουθούν οι δράσεις 19.2.5Ίδρυση/δημιουργία και ανάπτυξη επενδύσεων για την 

τουριστική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και 19.2.3 Στήριξη για επενδύσεις στη 

μεταποίηση εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν. Η κατανομή των προτάσεων/ιδεών ανά κατηγορία δράσεων ιδιωτικού ενδιαφέροντος 

και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aenol.gr/
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Γράφημα 2.1-1 Προτάσεις για  παρεμβάσεις/έργα ιδιωτικού χαρακτήρα  

 

Για τις δράσεις δημοσίου χαρακτήρα υποβλήθηκαν 61 ιδέες/προτάσεις συνολικού 

προϋπολογισμού 15.781.240,00 € από όλους τους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης καθώς  και 

από ιδιωτικούς  φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε στη δράση  19.2.10Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 

υπηρεσιών αναψυχής, πολιτισμού και των σχετικών υποδομών καθώς και για επενδύσεις για 

δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 

μικρής κλίμακας στις αγροτικές περιοχές και ακολουθούν με σημαντική διαφορά 

εκδηλωθέντος γραπτού ενδιαφέροντος οι λοιπές δράσεις. Η σχετική κατανομή παρουσιάζεται 

στο επόμενο γράφημα.  
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Γράφημα 2.1-2 Προτάσεις για  παρεμβάσεις/έργα δημόσιου χαρακτήρα 

 
Οι μέσοι προτεινόμενοι προϋπολογισμοί ανά κατηγορία δράσεων παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Γράφημα 2.1-3  Μέσοι προτεινόμενοι Π/Υ ανά κατηγορία δράσεων 

Προτάσεις για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα Προτάσεις για έργα δημόσιου  χαρακτήρα 

 
 

 

Τέλος, όπως απεικονίζεται και στο γράφημα που ακολουθεί,  η στρατηγική του προγράμματος 

και οι τελικά διαμορφωθείσες χρηματοδοτικές βαρύτητες στο πρόγραμμα ανταποκρίνονται 

απολύτως στο εκφρασμένο ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της 

περιοχής. 
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Γράφημα 2.1-4 Ποσοστιαία κατανομή ανά δράση έργων και Π/Υ τους  

 

 

Τα παρουσιολόγια, τα πρακτικά συνεργασίας καθώς και  λοιπό υλικό (φωτογραφικό υλικό, 

δελτία τύπου, εκτυπώσεις από παρουσιάσεις των τοπικών ΜΜΕ, συνοπτικά έντυπα κλπ)  των 

διαβουλεύσεων- ενημερώσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 και πραγματοποιήθηκαν 

μέχρι 13/7/2016  έχουν συμπεριληφθεί στον Φάκελο Α  ενώ των υπολοίπων επισυνάπτονται 

στο Παράρτημα του Κεφαλαίου  2.1 του Φακέλου Β. 
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ) 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται  η ανάλυση SWOT, δηλαδή η ανάλυση των δυνάμεων - 

πλεονεκτημάτων (Strengths), αδυναμιών - μειονεκτημάτων (Weaknesses),  προοπτικών - 

ευκαιριών (Opportunities) και απειλών  - κινδύνων (Threats), που αντιμετωπίζει η 

συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, η οποία συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων και στην 

αποτελεσματικότερη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής.   

Η SWOT ανάλυση λαμβάνει στοιχεία από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και 

βοηθάει στην εξαγωγή συμπερασμάτων.   

Αναλυτικότερα, με την ανάλυση SWOT γίνεται:  

Α. Αναγνώριση  

1. Των πλεονεκτημάτων-δυνάμεων (Strengths), δηλ. των εσωτερικών συνθηκών που 

περιγράφουν τη θέση της περιοχής παρέμβασης, σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο ανάπτυξής 

της και χαρακτηρίζονται ως πλεονεκτήματα της και  

2. των μειονεκτημάτων-αδυναμιών (Weaknesses), δηλ. των εσωτερικών συνθηκών που 

μειώνουν τη θέση της περιοχής παρέμβασης ως θύλακα ανάπτυξης και χαρακτηρίζονται ως 

προβλήματα.  

Β.  Εξέταση  

1. Των προοπτικών – ευκαιριών (Opportunities), δηλ. των τρεχουσών ή μελλοντικών 

συνθηκών του "περιβάλλοντος" που ενεργούν θετικά για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη 

της θέσης της περιοχής και  

2. των απειλών - κινδύνων (Threats), δηλ. των τρεχουσών ή μελλοντικών συνθηκών του 

"περιβάλλοντος" που ενεργούν αρνητικά στην ανάπτυξη της περιοχής.   
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ  (Strengths) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (Weaknesses) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

S1. Κεντρική γεωγραφική θέση της 
περιοχής παρέμβασης-Κομβική στον 
ελληνικό χώρο (Διέλευση βασικού 
αναπτυξιακού άξονα Β-Ν)  

S2. Ύπαρξη εντός ή πλησίον της περιοχής 
σημαντικών φυσικών μνημείων και 
περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής 
αξία (Όλυμπος, Τέμπη, περιοχές 
Natura, Δέλτα Πηνειού, παρακάρλια 
περιοχή,) και αναξιοποίητης 
πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημεία, 
εκκλησίες, ιστορία, μυθολογία). 

S3. Διέλευση κύριων ενεργειακών πόρων 
της χώρας (αγωγός φυσικού αερίου 
και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας)  

S4. Σχετικά εύκολη πρόσβαση των 
πεδινών κυρίως περιοχών στα 
βασικά δίκτυα μεταφορών –
σιδηροδρομική σύνδεση-πρόσβαση 
σε λιμάνι  – αεροδρόμιο στη 
Μαγνησία) 

S5. Εκμηχανισμένη-εντατική γεωργική 
παραγωγή στα πεδινά (βαμβάκι) 

S6. Ποιοτική εκτατικής μορφής 
κτηνοτροφία στις ορεινές-
μειονεκτικές περιοχές 

S7. Προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη 
γεωργία- βιολογικά προϊόντα –

W1. Υψηλή εξάρτηση του εισοδήματος 
περιοχών μονοκαλλιέργειας 
βαμβακιού από επιδοτήσεις και νερό. 
Έλλειψη εναλλακτικών καλλιεργειών 

W2. Εξάρτηση του συνόλου σχεδόν της 
περιοχής παρέμβασης από την 
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ  (Βαμβάκι, 
καπνός) 

W3. Μικρός κλήρος και μικρού μεγέθους 
μονάδες 

W4. Χαμηλή ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγή 

W5. Χαμηλό επίπεδο οργάνωσης των 
συνεταιριστικών οργανώσεων της 
περιοχής 

W6. Υστέρηση δομών εμπορίας και 
διανομής αγροτικών προϊόντων 

W7. Μικρή συμμετοχή του δευτερογενούς 
τομέα στο παραγόμενο προϊόν  

W8. Λίγες ενδείξεις κάθετης ολοκλήρωσης 
μεταξύ πρωτογενούς τομέα και 
πρώτης μεταποίησης 

W9. Σχετικά παραδοσιακή κλαδική 
διάρθρωση μεταποίησης 

W10. Αδύναμες εταιρικές σχέσεις και 
χαμηλός βαθμός συνεργασιώνέλλειψη 
κλαδικών συσπειρώσεων και 

O1. -Σαφής πρόβλεψη για δράσεις 
καινοτομίας στο ΕΤΓΑΑ για τη νέα 
περίοδο 

O2. Η κατάργηση των ενισχύσεων της 
νέας ΚΑΠ ως παράγοντας ενίσχυσης 
των ορθών επιχειρηματικών 
πρακτικών στον πρωτογενή τομέα. 

O3. Αύξηση της διεθνούς ζήτησης για 
ποιοτικά, πιστοποιημένα και 
λειτουργικά τρόφιμα 

O4. Χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, ΠΑΑ  και 
λοιπών Προγ/των  

O5. Βελτίωση υποδομών μεταφοράς και 
επικοινωνίας (ΕΣΠΑ), όπως η ΠΑΘΕ, 
σύνδεση με Μαγνησία κλπ 

O6. Περιοχή παρέμβασης μεταξύ των δύο 
μεγάλων και κοντινών αστικών 
κέντρων (του ισχυρού περιφερειακού 
Λάρισας-Βόλου) ώστε να 
αναπτυχθούν συνέργειες, 
συμπληρωματικότητα και οικονομίες 
κλίμακας 

O7. Επιστημονικές και Τεχνολογικές 
εξελίξεις στην παραγωγή και 
μεταποίηση των αγροτικών 
προϊόντων (ποιότητα κλπ) 

O8. Νέες ανταγωνιστικές παραγωγικές 
κατευθύνσεις (Άλλη Γεωργία, 

T1. Δυσμενές μακροοικονομικό 
περιβάλλον  

T2. Μείωση πόρων προς τον  
αγροτικό τομέα από ΕΕ   

T3. Μείωση προστατευτισμού, 
αύξηση έντασης ανταγωνισμού 
απελευθέρωση κανόνων 
εμπορίας (ΠΟΕ) 

T4. Επιπτώσεις μεταρρύθμισης της 
ΚΑΠ  και δυσκολίες προσαρμογής 
στα δεδομένα συμμόρφωσης  

T5. Αύξηση κόστους εισροών 

T6. Συνεχιζόμενη τάση 
αστικοποίησης  

T7. Γήρανση και μείωση πληθυσμού  
των αγροτικών περιοχών ειδικά 
της παραγωγικής ηλικίας με 
ταυτόχρονη δραματική 
αποχώρηση των γυναικών 
ιδιαίτερα των ορεινών-
μειονεκτικών περιοχών  

T8.  Άρνηση των νέων να 
ακολουθήσουν το γεωργικό 
επάγγελμα 

T9. Συγχωνεύσεις – εξαγορές 
επιχειρήσεων στον 
αγροτοδιατροφικό τομέα (δηλ. 
συγκεντρώσεις και προϊόντα 
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προϊόντα ποιότητας –ΠΟΠ/ΠΓΕ, 
(γεωργικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα σε προ-βιολογική φάση 
παραγωγής όπως κάστανα, ελιές)   

S8. Προϋποθέσεις για συμπληρωματική 
απασχόληση-πολυαπασχόληση στον 
πρωτογενή τομέα 

S9. Τάση μεγαλύτερης 
επαγγελματοποίησης των αγροτών 
λόγω εισόδου στην αγορά νέων  και 
της πρόωρης συνταξιοδότησης 

S10. Ύπαρξη ΒΙΠΕ  εντός περιοχής 

S11. Σημαντική αγροτική & κτηνοτροφική 
παράδοση και εμπεδωμένη άυλη 
γνώση στον πρωτογενή τομέα 

S12. Ισχυρή παραγωγική βάση στον 
πρωτογενή τομέα και μεγάλα 
μερίδια στην εθνική παραγωγή σε 
ευρύ φάσμα προϊόντων 

S13. -Κλάδος Τροφίμων - Ποτών ισχυρός 
στις επιδράσεις του αρνητικού 
μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος. 
Αρκετοί και σημαντικοί και 
«καινοτόμοι» παίκτες 

S14. Τάση χωρικής μεταποίησης τοπικά 
παραγόμενων 
προϊόντων(τυροκομικά, σταφύλι-
κρασί-αποστάγματα, φρούτα, 
όσπρια κλπ) 

S15. S17-Σημαντικός αριθμός 
επιχειρήσεων στις αλυσίδες  αξίας 

συστάδων (clusters)  

W11. Προβληματική ηλικιακή σύνθεση 
των απασχολούμενων στον πρωτογενή 
τομέα, απομάκρυνση νέων από τον 
πρωτογενή τομέα και πρόβλημα 
διαδοχής στις οικονομικές 
δραστηριότητες 

W12. Κυριαρχία μικρο-επιχειρήσεων σε 
όλους τους κλάδους της 
περιφερειακής οικονομίας 

W13. Γεωφυσικοί περιορισμοί (έντονο 
ανάγλυφο εδάφους σε μέρος της 
περιοχής- ανομοιογένεια ανάγλυφου) 

W14. Ελλιπής εσωτερική διασύνδεση  
κυρίως μεταξύ των ορεινών και των 
παραλίων περιοχών αλλά και των 
πεδινών μεταξύ τους (ελλιπές τοπικό 
οδικό δίκτυο) και διαπεριφερειακή 
διασύνδεση με τους όμορους νομούς 

W15. Υποβάθμιση υπόγειων υδροφορέων 
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
(νιτρικά, υφαλμύρωση, βιομηχανικά 
απόβλητα) -μη ορθολογική διαχείριση 
υδατικών πόρων 

W16. Ελλείψεις στο καθεστώς διαχείρισης 
περιοχών NATURA και ανθρωπογενείς 
πιέσεις στις περιοχές αυτές  

W17. -Σημαντικές ελλείψεις σε 
υποστηρικτικούς μηχανισμούς για 
όλους τους τομείς της οικονομίας 

W18. Ένταση επιχειρηματικότητας 

αιγοπροβατοτροφία, κηπευτικά κλπ) 

O9. Αύξουσα ζήτηση παραδοσιακών – 
τοπικών  - ποιοτικών – βιολογικών 
προϊόντων και δυνατότητες 
κατοχύρωσής τους. 

O10. Ύπαρξη σύγχρονου θεσμικού 
πλαισίου για την οργάνωση των 
συνεταιρισμών και σχημάτων 
συνεργασιών 

O11. Ενεργειακές προτεραιότητες σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (ΑΠΕ, 
παραγωγή ενέργειας από την 
αξιοποίηση αγροτικής παραγωγής και 
των παραπροϊόντων της) 

O12. Προαγωγή της συμβολαιακής 
γεωργίας 

O13. Ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών στην υγιεινή και 
ασφάλεια των τροφίμων και στροφή 
της ζήτησης σε βιολογικά προϊόντα, 
επώνυμα προϊόντα και  ethnicfood 

O14. Συγκρότηση σχημάτων 
συνεργαζομένων ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων και 
ανάδειξη δυναμικών εταιρικών  
δεσμών σε σημειακό (για την ώρα) 
επίπεδο. 

O15. Ενίσχυση των διατοπικών, 
διακρατικών  συνεργασιών και της 
δικτύωσης για άρση της 
απομόνωσης. 

χαμηλού κόστους (brandnames 
αντί localnames) 

T10. Περιβαλλοντική επιβάρυνση 
λόγω υπερεκμετάλλευσης ή 
καταλοίπων της αγροτικής 
δραστηριότητας (π.χ. υδατικοί 
πόροι, δασικές εκτάσεις, 
λιπάσματα, κλπ). 

T11. Κίνδυνος ερημοποίησης-ξηρασία 

T12. Περιβαλλοντική επιβάρυνση 
λόγω άναρχης τουριστικής 
ανάπτυξης  

T13. Aνεπαρκή μέτρα για την 
προστασία της γεωργικής γης και 
την αποφυγή συγκρούσεων 
χρήσεων γης 

T14. Διαβρωμένο σύστημα εμπορίας 
σε επίπεδο χώρας – κύκλωμα 
μεσιτών – κοινές εμπορικές 
τακτικές 

T15. Δυσχερής πληροφόρηση και 
ενημέρωση 

T16. Μειωμένη ανταγωνιστικότητα 
των περιοχών παρέμβασης σε 
σχέση με τα αστικά κέντρα ως 
προς τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και ευκαιρίες.  

T17. Ανεπαρκής μεταφορά και 
διάχυση καινοτομίας στην 
παραγωγή σε σχέση με τις 
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του αγροδιατροφικού 
συμπλέγματος 

S16. Περιοχές με έντονη τουριστική 
ανάπτυξη (Αγιόκαμπος, Αιγάνη, 
Παλαιόπυργος) και γειτνίαση σε 
περιοχές με έντονη τουριστική 
ανάπτυξη 

S17. Άμεση πρόσβαση στο Αιγαίο 
Πέλαγος και σε ενδυνάμει 
τουριστικούς πόλους (ενδ. υπό 
ανασύσταση λίμνη Κάρλα κ.α) και 
συνδυασμός βουνού- θάλασσας 

S18. Προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων / 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
και σε νέες περιοχές (περί την 
υποσύσταση λίμνη Κάρλα) 

S19. Δυνατότητα συνδυασμού 
τουρισμού, πολιτισμού με τοπικά 
προϊόντα ποιότητας  

S20. Ύπαρξη σημαντικής προσφοράς 
γνώσης στα τμήματα 3βάθμιας 
εκπαίδευσης  

S21. Ύπαρξη σημαντικών (και σε 
περιφερειακό επίπεδο) υποδομών 
υγείας  

S22. Τάση δημιουργίας μεγάλων 
εμπορικών κέντρων εκτός Δήμου 
Λάρισας – εντός περιοχής 
παρέμβασης 

ανάγκης έναντι ευκαιρίας 

W19. Οικονομία σε μετάβαση, άρα 
σημαντικό εύρος πλεονάζοντος 
προσωπικού προς αναζήτηση νέων 
δεξιοτήτων 

W20. Χαμηλό επίπεδο κουλτούρας 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 
στον πληθυσμό 

W21. Μειωμένη έως ανύπαρκτη 
εξωστρέφεια της οικονομίας 

W22. Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού, 
αλόγιστη δόμηση και άναρχη 
τουριστική ανάπτυξη στα παράλια 

W23. Καταστροφή μεγάλου μέρους του 
αρχιτεκτονικού-κτιριακού αποθέματος 
παραδοσιακού χαρακτήρα  

W24. Χαμηλή ποιότητα τουριστικών 
υπηρεσιών  

W25. Ανύπαρκτες τουριστικές υποδομές 
στα πεδινά και τα παρακάρλια 

W26. Αδυναμία αποτελεσματικής 
διαχείρισης και προβολής των 
πλεονεκτημάτων της περιοχής για την 
ανάπτυξη τουρισμού 

 

 

O16. Ζήτηση για εναλλακτικές και ήπιες 
μορφές τουρισμού 

O17. Η μελλοντική ανάπτυξη του 
συνεδριακού τουρισμού στην πόλη 
της Λάρισας μπορεί να τροφοδοτεί 
την περιοχή με ζήτηση για προϊόντα 
και υπηρεσίες 

O18. Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας- 
Ινστιτούτα στο Ν. Λάρισας- 
Δυνατότητα διασύνδεσης ΤΕΙ – 
Πανεπιστημίου με την παραγωγή 

O19. Διαγραφόμενη ανάπτυξη 
μηχανισμών πληροφόρησης –
υποστήριξης και διάχυσης της 
καινοτομίας  

O20. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
κυρίως μέσω της αύξησης της 
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων 
αλλά και της ενσωμάτωσης 
καινοτομίας και νέων γνώσεων 

O21. Αύξηση ελεγκτικών μηχανισμών 
για το περιβάλλον 

O22. Αναπτυσσόμενος πόλος παροχής 
υπηρεσιών υγείας, αρωγής και 
πρόνοιας διαπεριφερειακής 
εμβέλειας (λόγω της ύπαρξης 
υποδομών υγείας-Νοσοκομείων) 
στους περί την Λάρισα Δήμους (εντός 
περιοχής παρέμβασης) 

διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις 

T18. Η δημιουργία εμπορικών κέντρων 
περιφερειακής εμβέλειαςκαι μη 
τοπικής ιδιοκτησίας σε Δήμους 
της περιοχής παρέμβασης με 
δυσμενείς συνέπειες για τις 
τοικέςΜμΕ 
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης SWOT για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, το Εταιρικό Σύμφωνο για το 

Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ) 

και κυρίως το Μέτρο 19 αυτού,  τις εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και πληθυσμού 

όπως αυτές προέκυψαν από τις ενέργειες ευρείας διαβούλευσης, καθορίζονται οι στόχοι του 

τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, καθώς και η στρατηγική που υιοθετείται για την 

επίτευξη των στόχων αυτών, η οποία  επίσης  στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη» (ΕΕ 2020).  

Στον καθορισμό των στόχων του τοπικού προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι στρατηγικοί 

στόχοι του ΠΑΑ 2014-2020:   

• Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα  

• Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών  

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης SWOT συνθέτει το πλαίσιο διαμόρφωσης του αναπτυξιακού 

οράματος και στρατηγικής για τη συγκεκριμένη περιοχή, με γνώμονα την κάλυψη των 

αναγκών, μέσα από την κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού στην κατεύθυνση της 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης λαμβάνοντας όμως υπόψη τις επιπτώσεις από το υφιστάμενο 

δυσμενές μακρο-οικονομικό περιβάλλον. 

Οι επιπτώσεις αυτές, είναι ήδη ιδιαίτερα έντονες ιδιαίτερα σε παραδοσιακούς παραγωγικούς 

κλάδους της περιοχής παρέμβασης   αλλά και στις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες της υπαίθρου και των αστικών και ημιαστικών κέντρων, όπως η Λάρισα, ο 

Τύρναβος, τα Φάρσαλα, η Ελασσόνα, η Αγιά.   

Συνεπώς και σύμφωνα με τα παραπάνω η στρατηγική του τοπικού προγράμματος 

ανταποκρίνεται στη συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη και σε κείνη του ΕΣΠΑ, 

προωθώντας τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή την οικονομική, την 

κοινωνική και την περιβαλλοντική, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και 

της εξωστρέφειας της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα του πρωτογενή και 

αγροδιατροφικού τομέα στην περιοχή παρέμβασης, στην παράλληλη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της καθώς και του περιβάλλοντος σε μια 

βιώσιμη ύπαιθρο. 

Η ανάπτυξη της στρατηγικής στηρίζεται στις στρατηγικές ανάπτυξης των επιμέρους τομέων 

του τοπικού προγράμματος αλλά και ειδικότερα στις θεματικές κατευθύνσειςπου επιλέχτηκαν 

και οι οποίες καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες, τη δυναμική, τις δυνατότητες και προοπτικές 

της περιοχής. Παράλληλα, αποτυπώνεται  η συνάφεια των στόχων του τοπικού προγράμματος 

με την αναπτυξιακή στρατηγική που υιοθετείται.  

Κατ΄αρχήν, η εφαρμογή τουτοπικού προγράμματος Στρατηγικής  Τοπικής Ανάπτυξης με την 

πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) καθαυτή αποτελεί διακριτή προσέγγιση, η οποία 

καλείται να υποστηρίξει κατεξοχήν δράσεις του 2ουΣτρατηγικού Στόχου του ΠΑΑ για την 

αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών, σχετικά με τη βιωσιμότητα και 

τη πολύ-λειτουργικότητα των αγροτικών περιοχών, ως προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω». 
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Η αναπτυξιακή στρατηγική του παρόντος τοπικού προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από μία 

βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης η οποία συνδέεται συμπληρωματικά με 

δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης. Τόσο η βασική όσο και οι 

δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης συνδέονται άμεσα με την 

περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τη SWOT ανάλυση και τη στρατηγική του τοπικού 

προγράμματος, καθώς και την περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων και παρουσιάζεται 

αναλυτικά στη συνέχεια.   

Η προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος που επιλέχθηκε για να εξυπηρετήσει 

την αναπτυξιακή διαδικασία δεν λαμβάνει υπόψη τη τεχνητή διοικητική διαίρεση (Δήμους) 

και αντιμετωπίζει ως ενιαία μια ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα  

Λάρισας και για πρώτη φορά περιλαμβάνει το σύνολο των αγροτικών περιοχών του Νομού 

δηλαδή περιοχές πεδινές- δυναμικές, μειονεκτικές, ορεινές,Natura. Aαποτελείται από 32 

Δημοτικές Ενότητες, που περιλαμβάνουν 14 Δημοτικές Κοινότητες και 149 Τοπικές Κοινότητες  

που αντιστοιχούν στους επτά  Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, έχει φυσική 

συνέχεια, επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των 

χρηματοοικονομικών πόρων. Στο εσωτερικό της τα δημιουργούμενα  ομοιόμορφα 

γεωγραφικά συστήματα με κοινά χαρακτηριστικά και συνοχή επικοινωνούν και 

αλληλεξαρτώνται μέσωτων εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων ώστε παρόλη τη 

διαφοροποίηση σε θέματα ορεινότητας και παραγωγικών κατευθύνσεων, οι σχέσεις και οι 

αλληλεξαρτήσεις  προσδίδουν στην περιοχή ομοιογένεια και συνοχή. Τα παραπάνω δεδομένα 

αντανακλούν μια κρίσιμη μάζα ικανή να δρομολογήσει την αναπτυξιακή διαδικασία και 

αποτυπώνουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης στους στόχους του προγράμματος (ποιοτικούς και 

ποσοτικούς), ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση των τομέων της οικονομίας προσφέροντας 

δυνατότητες απασχόλησης και δημιουργίας στους κατοίκους της προτεινόμενης περιοχής 

εφαρμογής του προγράμματος.Συνεπώς είναι δυνατό να εφαρμοστεί στην περιοχή 

παρέμβασης ένας ολοκληρωμένος και πολυτομεακόςσχεδιασμός με παράλληλη 

συμπληρωματικότητα για την τελική διαμόρφωση  του τοπικού προγράμματος εντασσόμενος 

σε  

 μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης που θα είναι εφαρμόσιμη και συμβατή με τα 
γεωμορφολογικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής  

 ενεργοποίηση των τοπικών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και προαγωγή της  
δικτύωσή τους με την κοινωνία των πολιτών   

 ενεργοποίηση των νέων στην κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας 

 προαγωγή της καινοτομία και την αξιοποίηση των νέων ιδεών του τοπικού δυναμικού 
καθώς επίσης και  

 ανάπτυξη διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών  και  εφαρμογή έργων 
συνεργασίας 

Ως επακόλουθο των παραπάνω αλλά και μετά από τις διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης το 

όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ στα πλαίσια του 

τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, είναι να γίνει αυτός ο αγροτικός χώρος της 

Περιφερειακής ενότητας Λάρισας δυναμικός, βιώσιμος και πολυλειτουργικός. Συνεπώς ο 

στρατηγικός στόχος για την περιοχή παράβασης της ΟΤΔ είναι: 

«Δυναμική, Βιώσιμη, Πολυλειτουργική  Αγροτική Περιοχή Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας» 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

Δυναμικήμε την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και 

εξόδου από την κρίση, σχεδιασμένης από τα κάτω προς τα πάνω που  διαμορφώνει μια 

ισχυρή ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. 

Βιώσιμη σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς  δηλαδή σε ότι αφορά 

την οικονομική λειτουργία παραγωγής αγαθών, την περιβαλλοντική λειτουργία προστασίας 

των φυσικών πόρων και την  κοινωνική λειτουργία διατήρησης του κοινωνικού ιστού των 

αγροτικών περιοχών και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Πολυλειτουργικήκαθώς πρόκειται για αγροτική περιοχή που παρέχει ποικίλα αγροτικά 

προϊόντα, που καταναλώνονται τόσο σ’αυτή όσο και στις αστικές περιοχές, δημόσια αγαθά 

όπως τα αγροτικά και δασικά τοπία, τα οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα στις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι φυσικοί πόροι όπως το νερό και τα εδάφη, η προστασία του 

περιβάλλοντος κ.λπ.,   αναψυχή  και  τουρισμό,  χώρους κατοικίας,  οικονομικές 

δραστηριότητες έντασης γνώσεων και εμπειρίας.  

Το όραμα και η αναπτυξιακή στρατηγική αυτή εξυπηρετείται από θεματικές κατευθύνσεις 

μέσω των οποίων αξιοποιούνται τα στοιχεία που τεκμηριώθηκαν και αναδείχτηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα (SWOT Ανάλυση).Συγκεκριμένα, προβλέπεται να υλοποιηθούν 

παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπόαναπτυξιακούς στόχους-θεματικές κατευθύνσεις: Ο 

βασικός αναπτυξιακός στόχος -κύρια  θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης η οποία έχει 

τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο τοπικό πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας 

αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.   

Οι δευτερεύοντες στόχοι-θεματικές κατευθύνσεις του προγράμματος εντάσσονται σε τέσσερις 

βασικές κατηγορίες:  

 Ανταγωνιστικότητα- Οικονομία- Τοπική Ταυτότητα 

 Δικτύωση – Συνεργασία -Καινοτομία 

 Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 

 Πολιτισμός 

Οι κατηγορίες αυτές προέκυψαν μετά και από τις κατευθύνσεις του με αρ. πρ. 255/26.1.2017 

εγγράφου της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα «Προετοιμασία αναμόρφωσης των τοπικών 

προγραμμάτων ως προς τις θεματικές κατευθύνσεις, τις δράσεις και τους χρηματοδοτικούς 

πίνακες που αφορούν στο ΕΓΤΑΑ» και τα σχετικά έγγραφα με αρ. πρ. 677/3.3.2017 

«Διευκρινήσεις επί της αναμόρφωσης των τοπικών προγραμμάτων, που αφορούν στο 

ΕΓΤΑΑ» και με αρ. πρ. 116/11.4.2017 «Κωδικοποίηση υπο-δράσεων και καθορισμός 

κριτηρίων». 

Οι θεματικές αυτές κατευθύνσειςυιοθετούνται με στόχο την αντιμετώπιση των αδυναμιών της 

περιοχής παρέμβασης, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και εν τέλει την κάλυψη των 

διαπιστωμένων αναπτυξιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών. 

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προτείνονται προς ενίσχυση και καινοτόμα έργα, 

καινοτόμες  προσεγγίσεις, έργασυνεργασίαςκαισυλλογικών έργα/δράσεις όπως η ενίσχυση 

της ενσωμάτωσης διαδικασιών καινοτομίας (τεχνολογικής και μη) και χρήσης νέων 

τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το 

φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, η ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών 

καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον 

τουρισμό και το περιβάλλον, δράσεις μεταφοράς γνώσης κλπ  αυξάνοντας σχετικές συνέργειες 

για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής παρέμβασης.Ηεπιλογή 
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στήριξης της καινοτομίας στα έργα  αποτυπώθηκε Αρχές Κριτηρίων Επιλογής των Τεχνικών 

Δελτίων και πλέον στα κριτήρια επιλογής των αναμορφωμένων Τεχνικών Δελτίων ενώ στο 

Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνεται σχετικός αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας ανά δράση για 

έργα καινοτόμα συλλογικού χαρακτήρα και συνεργασίας. Τόσο οι περιοχές εστίασης όσο και 

οι συνέργειες απεικονίζονται στους πίνακας που ακολουθούν. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού 

προγράμματος ανά κατηγορία.  

Πίνακας 3-1Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER-ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ: Κατηγορίες Θεματικών  
Κατευθύνσεων  

Κατηγορία  Θεματικές Κατευθύνσεις 
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 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του 
αγροδιατροφικού τομέα.   

 Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και 
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος   

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας  
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 Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και 
της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, 
εταίρων και κρατών  

 Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων  
 

Β
ΕΛ

ΤΙ
Ω

ΣΗ
 

Π
Ο

ΙΟ
ΤΗ

ΤΑ
Σ 

 

ΖΩ
Η

Σ 

 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας του τοπικού 
πληθυσμού  
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Σ  Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

 
Επίσης, με δεδομένη την προαναφερθείσα διαφοροποίηση σε θέματα ορεινότητας και 

παραγωγικών κατευθύνσεων προτείνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του κανονισμού του 

γενικού de minimis, με ένταση ενίσχυσης έως και 65%  των επιλέξιμων δαπανώνστις ορεινές 

και μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης και για τέσσερεις δράσεις που αφορούν 

ίδρυση/δημιουργία και ανάπτυξη επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη στις αγροτικές 

περιοχές, του δευτερογενή τομέα της οικονομίας στις αγροτικές περιοχές, για την τουριστική 

ανάπτυξη του  τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου (3 δράσεις) και 
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επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία 

δασικών προϊόντων  (1 δράση).  

Η επιλογή αυτή γίνεται προκειμένου να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα η στρατηγική του 

προγράμματος καθώς, όπως αποτυπώνεται και στη SWOTανάλυση, οι ορεινές/μειονεκτικές 

περιοχές εμφανίζουν μεγαλύτερα προβλήματα υστέρησης, προβλήματα συγκράτησης του 

τοπικού πληθυσμού, η παραγωγική τους βάση είναι πιο περιορισμένη και επικεντρώνεται 

κυρίως στην κτηνοτροφία ενώ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο λόγω των 

ισχυόντων περιορισμών που έθεταν τα κριτήρια διαχωρισμού για επενδύσεις από μη 

γεωργούς, στους τομείς της μεταποίησης, εμπορίας, υπηρεσιών και τουρισμού στις ορεινές 

περιοχές (ΟΠΑΑΧ) (γεωγραφικό κριτήριο διαχωρισμού)  δεν μπόρεσαν αν αξιοποιήσουν το 

εύρος των ενισχύσεων που ήταν διαθέσιμες για τις πεδινές-δυναμικές περιοχές. Συνεπώς οι 

διαμορφωθείσες ανάγκες διαφοροποιούνται και δεν μπορούν να καλυφθούν με ομοιόμορφο 

τρόπο για όλες τις γεωγραφικές ενότητες του προγράμματος. Στο Παράρτημα του Κεφαλαίου 

3 επισυνάπτεται αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας για τις δράσεις αυτές.  

Σε ότι αφορά τις περιοχές εστίασης, το σύνολο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (6Β) 

λαμβάνει υπόψη τις έξι ενωσιακές προτεραιότητες (άρθρο 5, Καν (ΕΕ) 1305/2013) για την 

αγροτική ανάπτυξη: 

1. προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία 

και τις αγροτικές περιοχές 

2. ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 

ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των 

καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών 

3. προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της 

επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της 

διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, 

4. αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη 

γεωργία και τη δασοπονία, 

5. προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του 

κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονία 

6. προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής 

ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 

Επισημαίνεται ότι ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος-θεματική κατεύθυνση του προγράμματος 

που αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα συνάδει απολύτως με 

τον πρώτο πυλώνα  εστίασης της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας (RIS3 

Θεσσαλίας)πουείναι το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, ήτοι η θεώρηση του πρωτογενούς 

τομέα, της πρώτης μεταποίησης και του κλάδου τροφίμων – ποτών ως ενιαία περιοχή 

παρέμβασης. Ενώ οι λοιπές θεματικές κατευθύνσεις συνάδουν με τις δορυφορικές 

προτεραιότητες της RIS3 για την προώθηση του Δημιουργικού Τουρισμούπουοργανώνεται 

στη βάση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του Θεσσαλικού Πολιτισμού μέσω δραστηριοτήτων 

ικανών να α) ενεργοποιήσουν μέρος των πολυποίκιλων πόρων  της Θεσσαλίας (ιστορικές 

περίοδοι, γαστρονομία, μουσική παράδοση κ.ά.) και β) προσελκύσουν επισκέπτες οι οποίοι 

αναζητούν σχέσεις με τους τόπους και τις τοπικές κοινωνίες, εμπειρίες και ευκαιρίες 

δημιουργίαςκαι του Περιβάλλοντοςδηλαδή της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας και 

της διαχείρισης του περιβάλλοντος.  Αναλυτικότερη αναφορά γίνεται στην τελευταία ενότητα 

του Κεφαλαίου που αφορά τη συσχέτιση του ΤΠ με την ευρύτερη στρατηγική για την περιοχή. 
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Σε ότι αφορά τη δομή της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος, ο στρατηγικός στόχος 

εξυπηρετείται από επτά  αναπτυξιακούς στόχους-θεματικές κατευθύνσεις (έναν κύριο και έξι 

δευτερεύοντες) έτσι όπως διαμορφώνονται τελικά μετά τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης των 

τοπικών προγραμμάτων και  απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα. 
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Γράφημα 3-5 Δομή Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER-ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ: Στρατηγικός Στόχος 

& Αναπτυξιακοί Στόχοι -Θεματικές Κατευθύνσεις 
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Η πρώτη θεματική κατεύθυνση που αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού 

τομέα ουσιαστικά συγκεντρώνει τον κορμό των δράσεων του τοπικού προγράμματος και έχει 

τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα. Μέσω αυτής επιδιώκεται αφενός η ενδυνάμωση της 

σχέσης του αγροτικού τομέα της περιοχής με αυτόν της μεταποίησης/τυποποίησης των 

αγροτικών προϊόντων και των καταναλωτών έτσι ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες δημιουργίας 

ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού συστήματος αφετέρου η αειφορία ενός 

τέτοιου συστήματος. Συνεπώς, σχετίζεται με την προώθηση της καινοτομίας,  τη στροφή στην 

παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό 

και κλιματικό αποτύπωμα με συνέπεια μεταξύ άλλων και την  απόκτηση  ικανοποιητικού  

εισοδήματος. Για παράδειγμα, η παραγωγή πιστοποιημένων και βιολογικών προϊόντων 

αυξάνει την προστιθέμενη αξία αυτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητα.Η 

θεματική αυτή κατεύθυνση εξυπηρετείται μέσα από τη στήριξη δράσεων επιχειρηματικότητας 

και καινοτομίας αλλά και από την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου δια της 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων μέσω κατάρτισης, δράσεων ανταλλαγής, επίδειξης, ενημέρωσης 

κλπ  και τη  δημιουργία/διατήρησηβιώσιμων θέσεων εργασίας.  

Η ανάλυση SWOT που συνάδει και με τομείς της προϊοντικής εξειδίκευσης της RIS3 Θεσσαλίας 

δίνει κατεύθυνση για τις αλυσίδες αξίας για τις οποίες κατά προτεραιότητα (αλλά όχι 

αποκλειστικότητα) θα πρέπει να υπάρξει στόχευση : 

 Αγρο‐διατροφικά προϊόντα που έως σήμερα διαμορφώνουν αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο 
των αγροτικών προϊόντων (κτηνοτροφικά προϊόντα κυρίως βόειο και χοιρινό κρέας με 
έμφαση στα κρεατοσκευάσματα – αλλαντικά όπως η παραγωγή προϊόντων με ταυτότητα 
και αναγνωρισιμότητα καθώς και αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα και γαλακτοκομικά με 
έμφαση στη φέτα και τα προϊόντα ΠΟΠ της περιοχής, ζωοτροφέςμε στόχο την παραγωγή 
κρέατος με ειδικές προδιαγραφές ποιότητας και κόστους ανάλογα με τις ανάγκες των 
επόμενων κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας ή των καταναλωτών, όσπρια κλπ).  

 Aγρο‐διατροφικά προϊόντα με εξαγωγικό χαρακτήρα και θετικές επιπτώσεις στο εμπορικό 
ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων όπως είναι οι ελιές, το λάδι κλπ και τα προϊόντα τους 
σε συνδυασμό με ολική διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων  με αξιοποίηση 
τους για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξία 

 Προϊόντα αμπέλου (κρασί, αποστάγματα, ειδικοί πχ αρωματικοί οίνοι κλπ) σκι 
αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω του διαχωρισμού και της παραλαβής αντιοξειδωτικών.  

 Βασικά αγροτικά και αγρο‐διατροφικά προϊόντα δηλαδή κυρίως προϊόντα τα οποία 
παράγονται σε μεγάλη κλίμακα, κυρίως στα πεδινά της περιοχής παρέμβασης όπως είναι 
τα σιτηρά και τα ψυχανθή (πχ αρτοποιία, ζυμαρικά, δημιουργία ΠΟΠ προϊόντων με βάση 
τα δημητριακά κλπ) 

 Οπωροκηπευτικά προϊόντα  με έμφαση τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά  προϊόντα  
ολοκληρωμένης ή και βιολογικής παραγωγής -χυμούς 

 Προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά καθώς 
και δενδρώδεις καλλιέργειες που αποτελεί αναδυόμενο κλάδο για την περιοχή (τσαϊ 
βουνού-Ολύμπου, βότανα, ιπποφαές, αρώνια  κλπ) 

 Τοπικά προϊόντα ποιότητας με μικρό όγκο παραγωγής και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που 
προορίζονται είτε για εσωτερική κατανάλωση, είτε για εξαγωγή σε στοχευμένες μικρές ή 
ειδικές καταναλωτικές αγορές (nichemarkets). Για παράδειγμα, προϊόντα μέλισσας όπως 
ειδικές κατηγορίες μελιού (π.χ., βαμβακόμελο, μέλι πεύκου, Ολύμπου κ.α.) αποτελούν 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες niche αγορές και η παραγωγή τους διευκολύνεται λόγω 
καλλιεργειών και πανίδας, αντίστοιχα. 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

 Αλυσίδες αξίας του αγροδιατροφικού τομέα που ενσωματώνουν αειφορικά συστήματα 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων με ορθολογική χρήση διαχείριση φυσικών πόρων και 
ενέργειας όπως είναι οι καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμοκήπια – διχτυοκήπια- 
υδροπονικά συστήματα) και τα μεταποιημένα προϊόντα τους  

 Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας από άλλα ζώα όπως σαλιγκάρια, μεταξοσκώληκες 

 Προϊόντα γλυκαντικών υλών όπως είναι τα προϊόντα στέβιας που αποτελεί μικρό αλλά 
αναδυόμενο κλάδο για την περιοχή  

Ενώ δύναται να προστεθεί και το βαμβάκι στον πυρήνα των ισχυρών τοπικών  αλυσίδων αξίας 

κυρίως σε ότι αφορά τις πεδινές-δυναμικές περιοχές.  

Η ενίσχυση της αλυσίδας  αξίας των αγρο‐διατροφικών προϊόντων αφορά στην προτεραιότητα 

3  (περιοχή εστίασης 3Α)  και προτεραιότητα 1 (περιοχές εστίασης 1Α,1Β,1Γ) και συσχετίζεται  

με την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της θέσης του παραγωγού στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, τη στροφή στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλότερο 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα.   

Η δεύτερη θεματική κατεύθυνση αφορά στην  βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής 

παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος  Θα υποστηριχθούν ενέργειες 

(ενίσχυση ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων) για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της 

υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με έμφαση να δίνεται στις μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα και κυρίως στο μη μαζικό τουρισμό και τις 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού, το δημιουργικό τουρισμό γύρω από την πολιτιστική 

παράδοση, τις πολιτιστικές διαδρομές και τη σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα καθώς 

και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες γύρω από αυτόν και με προτεραιότητα σε ότι αφορά τη 

χωροταξική διάσταση στα κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων και στους οικισμούς της 

ενδοχώρας με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. 

Η τρίτη θεματική κατεύθυνση αφορά στη διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων 

της περιοχής με  στόχο την ανάδειξη τοπικής ταυτότητας και του τοπικού πολιτισμού. Θα 

υποστηριχθούν ενέργειες σχετικές με την πολιτιστική παράδοση, τις πολιτιστικές διαδρομές 

και τη σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα 

Η τέταρτη  θεματική κατεύθυνση αφορά στη διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής 

οικονομίας και αφορά στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου για την άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης και  τη διατήρηση/δημιουργία 

νέων θέσεων απασχόλησης. Θα υποστηριχθούν ενέργειες (ενίσχυση ίδρυσης ή 

εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων) για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου και τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης με έμφαση να δίνεται στις μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις κυρίως  του δευτερογενούς τομέα αλλά και του τριτογενούς (πλην τουριστικού 

προϊόντος καθώς εξυπηρετείται από τη δεύτερη θεματική κατεύθυνση) ενσωματώνοντας και 

την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή παρέμβασης και των δεξιοτήτων 

του μέσω της κατάρτισης, ενημέρωσης και υποστήριξης των εργαζομένων και των 

επιχειρηματιών. 

Η πέμπτη θεματική κατεύθυνση αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Προϋπόθεση για τηδημιουργία βιώσιμων περιοχών 

στην ύπαιθρο είναι ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής βασικών υπηρεσιών (κοινωνικές 

υπηρεσίες, πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, βελτίωση μέσων επικοινωνίας) και ποιότητας ζωής 

(αναψυχή, ελάχιστη όχληση, δομημένο περιβάλλον, πολιτισμό, κ.λπ.), που συνεπάγεται την 

εξασφάλιση των σχετικών υποδομών αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί 

όρο αειφορίαςαλλά και κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, επιχειρηματικότητας και 

απασχόλησης. 
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Η έκτη θεματική κατεύθυνση που αφορά στην ενίσχυση της καινοτομίας και των 

καινοτόμων παρεμβάσεων ουσιαστικά διατρέχει το σύνολο του προγράμματος όπως 

απεικονίζεται και στον σχετικό χρηματοδοτικό πίνακα του κεφαλαίου 5, περιλαμβάνει 

καινοτόμα έργα, καινοτόμες  προσεγγίσεις,  έργα συνεργασίας και συλλογικά 

έργα/δράσειςγια τη διακίνηση αφενός της γνώσης ανάμεσα σε κλάδους και οικονομικούς 

παράγοντες και αφετέρου την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δημιουργία συνεργειών ενώ ι 

επικεντρώνει σε έργα κυρίως γύρω από τη βασική προτεραιότητα που είναι ο 

αγροδιατροφικός τομέας και δευτερευόντως ο τουρισμός. 

Η έβδομη θεματική κατεύθυνση που αφορά στην προώθηση της συμμετοχής, της 

συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών 

περιοχών, εταίρων και κρατών και παρά τη σχετικά μικρή της χρηματοδοτική βαρύτητα 

διασυνδέει και διατρέχει το σύνολο των λοιπών θεματικών κατευθύνσεων μέσα από 

καινοτόμες προσεγγίσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Η μεταστροφή σε μία οικονομία της γνώσης διαχέεται εγκάρσια στους στρατηγικούς στόχους 

και τις επενδυτικές επιλογές του προγράμματος, όπως στο περιβάλλον, στην κλιματική 

αλλαγή, στην τοπική ανάπτυξη, κ.λπ., εγγράφεται όμως σε αυτή την επενδυτική επιλογή για να 

σηματοδοτήσει τη βαρύτητα που θα έχει η γνώση, η καινοτομία και οι υποστηρικτικές  

υπηρεσίες στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού συστήματος, τουρισμού 

αλλά και των άλλων τομέων της τοπικής οικονομίας παρά τη σχετικά χαμηλή χρηματοδοτική 

βαρύτητα που σχετίζεται με τη φύση των δράσεων. 

 

3.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Μέτρο 19 διαρθρώνεται σε 4 Υπομέτρα 

 Το Υπομέτρο 19.1  Στήριξη  για  την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης 
 Το Υπομέτρο 19.2 Στήριξη  υλοποίησης δράσεων  των στρατηγικών  τοπικής ανάπτυξης  

με πρωτοβουλία  τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) και περιλαμβάνει 6 Δράσεις και 
21 Υπο-Δράσεις εκ των οποίων 16 αφορούν ιδιωτικές παρεμβάσεις και 5 αφορούν 
παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα. 

 Το Υπομέτρο 19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας 
(διακρατική και διατοπική) και περιλαμβάνει 4 σχέδια διατοπικής και ένα διακρατικής 
συνεργασίας. 

 Το Υπομέτρο 19.4Στήριξη  για  τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 
 

Στη συνέχεια παρατίθεται συμπληρωμένη η  μήτρα συσχέτισης μεταξύ των βασικών 

θεματικών κατευθύνσεων-αναπτυξιακών στόχων του τοπικού προγράμματος και των 

αντίστοιχων δράσεων και υπο-δράσεων του Μέτρου 19 που τους εξυπηρετούν 

αποτελεσματικότερα:  

 οι στόχοι του τοπικού προγράμματος ιεραρχούνται ανάλογα με την αναμενόμενη 
συμβολή τους στο τοπικό πρόγραμμα 

 κατόπιν αναγράφονται οι δράσεις που εξυπηρετούν τους ανωτέρω στόχους, 
 αν ένας στόχος εξυπηρετείται από μια δράση τίθεται η τιμή Α/Ε στο σχετικό κελί, ενώ 

σε αντίθετη περίπτωση τίθεται η τιμή μηδέν, όπου Α τίθεται όταν η θεματική 
κατεύθυνση  εξυπηρετείται ευθέως και Ε όταν εξυπηρετείται δευτερευόντως 
(έμμεσα). 

Ως συνάφεια προσδιορίζεται  η εξυπηρέτηση του αντίστοιχου θέματος από τον αντίστοιχο 

ειδικό στόχο, είτε άμεσα είτε έμμεσα αλλά σαφώς. Η κατανόηση της μεθοδολογικής αυτής 
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αρχής είναι απαραίτητη, για τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Προτιμήθηκε ο 

συνυπολογισμός άμεσης και έμμεσης συνάφειας, λόγω της φύσης των θεματικών 

κατευθύνσεων καθώς οι ΘΚ είναι ευρέως φάσματος και αποβλέπουν σε επιπτώσεις σε ευρύ 

φάσμα πεδίων. 

Επισημαίνεται, ότι όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του 

κανονισμού του γενικού de minimis, με ένταση ενίσχυσης έως και 65%  των επιλέξιμων 

δαπανών  στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης  (Δράση 19.2.2  

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή 

εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους)και για έξι ακόμα υπο- δράσεις 

παρότι στους πίνακες αυτές δεν καταγράφονται χωριστά όπως και για την υπο-δράση 19.2.6.2 

(βάσει του Καν. 1407/13 όταν προκύπτει). 

Όπως προκύπτει και από τον παρακάτω Πίνακα 3-2Μήτρα Συσχέτισης Δράσεων -Υπο-

δράσεων και Αναπτυξιακών Στόχων-Θεματικών Κατευθύνσεων του ΤΠ, το τοπικό πρόγραμμα 

εμφανίζει υψηλή εσωτερική συνάφεια της στρατηγικής καθώς η σχέση και αλληλεπίδραση 

μεταξύ των αναπτυξιακών στόχων και των προτεινόμενων δράσεων μεταξύ τους εμφανίζει 

υψηλές συνέργειες. 

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που προκύπτει με βάση και τον επόμενο τον  Πίνακας 3-3 
Μήτρα συσχέτισης (συνέργεια / συμπληρωματικότητα) των Δράσεων του ΤΠ όπου 
αποτυπώνεται η συνέργεια / συμπληρωματικότητα κάθε δράσης με  άλλες δράσεις του 
τοπικού προγράμματος. Στον πίνακα έχει προστεθεί και ο αριθμός παρεμβάσεων ανά δράση 
και αποτυπώνεται με βάση τους προϋπολογισμούς.  

O επόμενος Πίνακας 3- 4 Μήτρα αντιστοίχισης  Δράσεων -Υπο-δράσεων και κύριας 

Θεματικής Κατεύθυνσης του ΤΠ παρουσιάζει ωστόσο μόνο την κύρια Θεματική Κατεύθυνση 

που εξυπηρετείται από κάθε συγκεκριμένη Υπο-δράση. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ 

2014-2020 για την αναμόρφωση των τοπικών προγραμμάτων η κύρια θεματική κατεύθυνση 

καθορίζεται βάσει του συνολικού προϋπολογισμού της και χαρακτηρίζεται ως κύρια ως προς 

τα χρηματοδοτικά στοιχεία/προϋπολογισμός και ως προς την βαρύτητά της στην τοπική 

στρατηγική (βλ. Πίνακα 3-5 και γραφήματα 3-2 και 3-3 που ακολουθούν).  
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Πίνακας 3-2 Μήτρα Συσχέτισης Δράσεων -Υπο-δράσεων  και Αναπτυξιακών Στόχων-Θεματικών Κατευθύνσεων του 
ΤΠ 

 

 

1. Βελτίωση της 

αν ταγων ιστικότητας της 

αλυσίδας αξίας του 

αγροδιατροφικού τομέα

2. Βελτίωση της 

ελκυστικότητας της 

περιοχής παρέμβασης 

και εν ίσχυση του 

τουριστικού προϊόν τος

3. Διατήρηση - 

βελτίωση των  

πολιτιστικών  στοιχείων  

της  περιοχής

4. Διαφοροποίηση και 

εν δυν άμωση της 

τοπικής οικον ομίας

5. Βελτίωση των  

συν θηκών  διαβίωσης 

και ποιότητας ζωής του 

τοπικού πληθυσμού
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καιν οτόμων   

παρεμβάσεων  

7. Προώθηση της 

συμμετοχής, της 

συν εργασίας, της 

δικτύωσης και της 

αν ταλλαγής 

τεχν οχν ωσίας μεταξύ 

διαφορετικών  περιοχών , 

εταίρων  και κρατών
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19.2
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

19.2.1
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

4 3

19.2.1.2
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης  σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Α Α Ε Α Ε Α Ε
4 3

19.2.2
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 14 22

19.2.2.1

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Ε Ε Ε Ε

1 4

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Ε Ε Α Ε

2 3

19.2.2.3
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Ε Α Α Α Ε Ε Ε
3 4

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Ε Ε Α Α Ε Ε Ε

2 5

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.

Α Α Ε Α Ε

3 2

19.2.2.6
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων 

με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α Α Ε Α Ε Ε Ε

3 4

19.2.3
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας 

και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 14 22

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Ε Ε Ε Ε

1 4

19.2.3.2

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Ε Ε Α Ε

2 3

19.2.3.3
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Ε Α Α Α Ε Ε Ε

3 4

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου 

με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Ε Ε Α Α Ε Ε Ε

2 5

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Α Ε Α Ε

3 2

19.2.3.6
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
Α Α Ε Α Ε Ε Ε

3 4

19.2.4
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

10 15

19.2.4.1

Στήριξη για  υποδομές μικρής κλίμακας συμπεριλαμβανόμενης κατά κύριο 

λόγο της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια Α Ε

1 1

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 

υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)

Α Ε Ε Α

2 2

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες 

και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι 

χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

Α Α Ε Ε Ε Ε

2 4

19.2.4.4
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ε Ε Α Α Ε Ε Ε
2 5

19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων 

και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών κοινωνικο‐οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών 

/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου ‐μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

Α Α Α Ε Ε Ε

3 3

19.2.6  Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 1 2

19.2.6.2
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 

κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων Α Ε Ε
1 2

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 6 14

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 

μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς 

και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που 

συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Ε Α Ε Ε Ε Α Ε

2 5

19.2.7.7

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και 

τοπικών αγορών και δραστηριότητες προώθησης

Α Ε Ε Ε Ε Α Ε

2 5

19.2.7.8

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις 

τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας του 

υπεδάφους, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς  και της 

διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

E Ε Ε Ε Α Α Ε

2 4

19.3

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας 

(διακρατική και διατοπική) 18 14

19.3.1
Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας‐Γεύσεις Ελληνων Εκλεκτές ΙΙ

Ε Α Ε Ε Α Α
3 3

19.3.2
Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων Ε Ε Α Α Α
3 2

19.3.3
Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας‐ΟΛΥΜΠΟΣ‐ Προϊόντα, Περιβάλλον, 

Πολιτισμός Α Α Ε Ε Ε Α Α
4 3

19.3.4
Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας‐Αξιοποίηση της εδαφικής καινοτομίας στη 

Θεσσαλία Α Α Ε Ε Ε Α Α
4 3

19.3.5

Διακρατική Συνεργασία: Από τον Όλυμπο στο όρος Ventoux, αναγνώριση 

και προώθηση κορυφαίων αγρο‐κτηνοτροφικών και τουριστικών 

προϊόντων

Α Α Ε Ε Ε Α Α

4 3

19.4

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

Α Α Α Α Α Α Α

7 0

Συνολικός αριθμός δράσεων 19.2 15 20 20 21 18 19 15

Συνολικός αριθμός δράσεων 19.3 5 5 4 4 4 5 5

Κωδικός Υπο-

Μέτρου/ 

Δράσης /Υπο-

Δράσης

Τίτλος Υπο-Μέτρου/ Δράσης /Υπο-Δράσης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΘΟΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

Πίνακας 3-3 Μήτρα συσχέτισης (συνέργεια / συμπληρωματικότητα) των Δράσεων του ΤΠ 

 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

Πίνακας 3-4 Μήτρα αντιστοίχισης  Δράσεων -Υπο-δράσεων και κύριας Θεματικής Κατεύθυνσης  του ΤΠ 

 

  

1. Βελτίωση της 

αν ταγων ιστικότητας της 

αλυσίδας αξίας του 

αγροδιατροφικού τομέα

2. Βελτίωση της 

ελκυστικότητας της 

περιοχής παρέμβασης 

και εν ίσχυση του 

τουριστικού προϊόν τος

3. Διατήρηση - 

βελτίωση των  

πολιτιστικών  στοιχείων  

της  περιοχής

4. Διαφοροποίηση και 

εν δυν άμωση της 

τοπικής οικον ομίας

5. Βελτίωση των  

συν θηκών  διαβίωσης 

και ποιότητας ζωής του 

τοπικού πληθυσμού

6. Εν ίσχυση της 

καιν οτομίας και των  

καιν οτόμων   

παρεμβάσεων  

7. Προώθηση της 

συμμετοχής, της 

συν εργασίας, της 

δικτύωσης και της 

αν ταλλαγής 

τεχν οχν ωσίας μεταξύ 

διαφορετικών  περιοχών , 

εταίρων  και κρατών

19.2
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

19.2.1
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.1.2
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης  σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Α Α Ε Α Ε Α Ε

19.2.2
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.1

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Ε Ε Ε Ε

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Ε Ε Α Ε

19.2.2.3
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Ε Α Α Α Ε Ε Ε

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Ε Ε Α Α Ε Ε Ε

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.

Α Α Ε Α Ε

19.2.2.6
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων 

με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α Α Ε Α Ε Ε Ε

19.2.3
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας 

και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Ε Ε Ε Ε

19.2.3.2

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Ε Ε Α Ε

19.2.3.3
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Ε Α Α Α Ε Ε Ε

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου 

με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Ε Ε Α Α Ε Ε Ε

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α Α Ε Α Ε

19.2.3.6
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
Α Α Ε Α Ε Ε Ε

19.2.4
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

19.2.4.1

Στήριξη για  υποδομές μικρής κλίμακας συμπεριλαμβανόμενης κατά κύριο 

λόγο της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια Α Ε

19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 

υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)

Α Ε Ε Α

19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες 

και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι 

χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

Α Α Ε Ε Ε Ε

19.2.4.4
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ε Ε Α Α Ε Ε Ε

19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων 

και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών κοινωνικο‐οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών 

/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου ‐μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

Α Α Α Ε Ε Ε

19.2.6  Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.2
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 

κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων Α Ε Ε

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 

μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς 

και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που 

συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Ε Α Ε Ε Ε Α Ε

19.2.7.7

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και 

τοπικών αγορών και δραστηριότητες προώθησης

Α Ε Ε Ε Ε Α Ε

19.2.7.8

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις 

τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας του 

υπεδάφους, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς  και της 

διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

E Ε Ε Ε Α Α Ε

19.3

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας 

(διακρατική και διατοπική) 

19.3.1
Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας‐Γεύσεις Ελληνων Εκλεκτές ΙΙ

Ε Α Ε Ε Α Α

19.3.2
Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων Ε Ε Α Α Α

19.3.3
Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας‐ΟΛΥΜΠΟΣ‐ Προϊόντα, Περιβάλλον, 

Πολιτισμός Α Α Ε Ε Ε Α Α

19.3.4
Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας‐Αξιοποίηση της εδαφικής καινοτομίας στη 

Θεσσαλία Α Α Ε Ε Ε Α Α

19.3.5

Διακρατική Συνεργασία: Από τον Όλυμπο στο όρος Ventoux, αναγνώριση 

και προώθηση κορυφαίων αγρο‐κτηνοτροφικών και τουριστικών 

προϊόντων

Α Α Ε Ε Ε Α Α

19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση Α Α Α Α Α Α Α

Συνολικός αριθμός δράσεων 19.2 15 20 20 21 18 19 15

Συνολικός αριθμός δράσεων 19.3 5 5 4 4 4 5 5

Κωδικός Υπο-

Μέτρου/ 

Δράσης /Υπο-

Δράσης

Τίτλος Υπο-Μέτρου/ Δράσης /Υπο-Δράσης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 για την αναμόρφωση 

των τοπικών προγραμμάτων η κύρια θεματική κατεύθυνση καθορίζεται βάσει του συνολικού 

προϋπολογισμού της και χαρακτηρίζεται ως κύρια ως προς τα χρηματοδοτικά 

στοιχεία/προϋπολογισμός και ως προς την βαρύτητά της στην τοπική στρατηγική  

Στο συγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της -ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ ο βασικός αναπτυξιακός 

στόχος -κύρια  θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα  

ως προς την τοπική στρατηγική έχει και τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο τοπικό 

πρόγραμμα και αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα όπως αυτό 

καταγράφεται και στον Πίνακα 3-5 που ακολουθεί αλλά και στα Γραφήματα 3-2 και 3-3. 

Πίνακας 3-1 Χρηματοδοτικές βαρύτητες των Αναπτυξιακών Στόχων -θεματικών Κατευθύνσεων του ΤΠ 

Τ.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

1. Βελτίωση 

της 

ανταγωνιστικ

ότητας της 

αλυσίδας 

αξίας του 

αγροδιατροφι

κού τομέα 

2. Βελτίωση 

της 

ελκυστικότητα

ς της περιοχής 

παρέμβασης 

και ενίσχυση 

του 

τουριστικού 

προϊόντος 

3. Διατήρηση - 

βελτίωση των 

πολιτιστικών 

στοιχείων της  

περιοχής 

4. 

Διαφοροποίη

ση και 

ενδυνάμωση 

της τοπικής 

οικονομίας 

5. Βελτίωση 

των συνθηκών 

διαβίωσης και 

ποιότητας 

ζωής του 

τοπικού 

πληθυσμού 

6. Ενίσχυση 

της 

καινοτομίας 

και των 

καινοτόμων  

παρεμβάσεων 

7. Προώθηση 

της 

συμμετοχής, 

της 

συνεργασίας, 

της δικτύωσης 

και της 

ανταλλαγής 

τεχνοχνωσίας 

μεταξύ 

διαφορετικών 

περιοχών, 

εταίρων και 

κρατών 

Προϋπολογισμός ανά 

Αναπτυξιακό Στόχο-

Θεματική 

Κατεύθυνση 

1.670.000 1.200.000 1.060.000 1.000.000 1.020.000 260.000 270.000 

Χρηματοδοτική 

βαρύτητα 

25,77% 18,52% 16,36% 15,43% 15,74% 4,01% 4,17% 

 

Γράφημα  3-2 Δημόσια δαπάνη ανά θεματική κατεύθυνση του ΤΠ 
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Γράφημα  3-3 Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης ανά Θεματική Κατεύθυνση 

 

 

Στη συνέχεια θα αναλυθεί (ενότητα 3.2) η συσχέτιση της στρατηγικής του τοπικού 

προγράμματος με την ευρύτερη στρατηγική που υιοθετείται για την περιοχή από φορείς 

εθνικού ή/και περιφερειακού επιπέδου. 

  



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

3.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Δεδομένου ότι οι/τα δράσεις/έργα, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα 

της περιοχής παρέμβασης εντάσσονται αφενός στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020 αλλά αποτελούν τμήμα των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν συνολικά στη 

συγκεκριμένη περιοχή κατά την τρέχουσα η προγραμματική περίοδο, στην παρούσα ενότητα 

γίνεται  αναφορά στη συνέργεια αυτών με άλλες παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στην 

περιοχή στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων. Συνεπώς, το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στη 

συμπληρωματικότητα της πρότασης τοπικού προγράμματος με άλλες αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στην προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής, καθώς 

και στον προσδιορισμό του βαθμού εξάρτησης του τοπικού προγράμματος από τις λοιπές 

αναπτυξιακές παρεμβάσεις. 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER παλαιότερα και γενικά η προσέγγισηCLLD/LEADER (Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων-ΤΑΠΤΟΚ) εξακολουθεί να διαφέρει σε σχέση 

με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ  ως προς τη προσέγγιση και το 

περιεχόμενο, τη μεθοδολογία σχεδιασμού και τον τρόπο υλοποίησης. Επιγραμματικά, οι 

κυριότερες διαφορές, συνεπώς η συμπληρωματικότητα,  σημειώνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  CLLD/LEADER ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 

1 Εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής αειφόρου 
ανάπτυξης υψηλής ποιότητας με στόχο την ισόρροπη 
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στον οποίο εφαρμόζεται 

Εφαρμογή αναπτυξιακών  παρεμβάσεων, με ισομερή κατανομή 
μεταξύ τομεακής και χωρικής προσέγγισης. 

2. Συστηματική και μόνιμη δικτύωση και συνεργασία, κυρίως 
για την απόκτηση τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή 
εμπειριών. 

Η δικτύωση αφορά κυρίως το διαχειριστικό επίπεδο και 
επιμέρους δράσεις 

3. Μικρές επενδύσεις που δημιουργούν έναν παραγωγικό 
ιστό σε τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες 
προοπτικές παραμονής του πληθυσμού στην ύπαιθρο. 

Έργα βασικών και λοιπών υποδομών και επενδύσεων 
μεγαλύτερου σχετικά προϋπολογισμού και συνήθως 
υπερτοπικού χαρακτήρα. 

4. Ο τοπικός πληθυσμός μέσω των εκπροσώπων του 
αποφασίζει για την ανάπτυξη της περιοχής του. 

Ο προγραμματισμός της ανάπτυξης των περιοχών 
εξειδικεύεται από τις κεντρικές ή περιφερειακές αρχές μέσω 
διαβουλεύσεων με τοπικούς, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς 
εταίρους. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

5. Σχεδιασμός “εκ των κάτω”. Σχεδιασμός από τις Δημόσιες Αρχές. 
Διαδικασίες RIS (εθνικές -περιφερειακές)  

6. Ολοκληρωμένος και πολυτομεακός σχεδιασμός με 
διασύνδεση τομέων και δράσεων μεταξύ τους σε τοπικό 
επίπεδο. 

Σχεδιασμός αναπτυξιακών  παρεμβάσεων με ισομερή 
κατανομή μεταξύ τομεακής και χωρικής προσέγγισης. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

7.  Αποκεντρωμένη διαχείριση των προγραμμάτων από τις 
Ομάδες Τοπικής Δράσης που αναδεικνύονται μετά από 
διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης και είναι 
υπεύθυνες για τις επιλογές των δικαιούχων και την τήρηση 
των κανόνων. 

Η διαχείριση των προγραμμάτων γίνεται από Δημόσιους 
Φορείς (Κεντρικές ή Περιφερειακές Αρχές) και κατά περίπτωση 
από Ενδιάμεσους φορείς με σαφώς πιο περιορισμένη εταιρική 
βάση συγκριτικά με τις ΟΤΔ που έχουν την αρμοδιότητα και την 
ευθύνη των αποφάσεων και της υλοποίησης. 

Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι τα τοπικά προγράμματα της προσέγγισης CLLD/LEADER 

παρουσιάζουν πιο ευρύ πεδίο επιλεξιμότητας (εντός του ίδιου προγράμματος), σε σχέση με 

αυτό των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έτσι το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί να 

καλύψει θέματα του αγροδιατροφικού τομέας, επιχειρηματικότητας, θέματα καινοτομίας, 

συνεργασιών και δικτυώσεων,  αξιοποίηση εναλλακτικών ενεργειακών πόρων, δράσεις 

προβολής και ανάδειξης της ποιότητας και της συνολικής εικόνας των αγροτικών περιοχών, 

στήριξης και προβολής του τουρισμού κ.λ.π. Όλα τα παραπάνω είναι που κάνουν το 

προτεινόμενο πρόγραμμα να δρα συμπληρωματικά  στα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ,  που 

εφαρμόζονται  ή θα εφαρμοστούν στην περιοχή παρέμβασης.   
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Η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος  στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης  θα έχει τα 

εξής αποτελέσματα : 

 στηρίζει την ενίσχυση της ικανότητας τοπικών φορέων της περιοχής και την ικανότητα 
κινητοποίησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης. 

 στηρίζει δράσεις, υποδειγματικού και μεταβιβάσιμου χαρακτήρα, οι οποίες 
παρουσιάζουν τις νέες οδούς που μπορεί να ακολουθήσει η αγροτική ανάπτυξη ενώ 
καινοτομία και προστασία του περιβάλλοντος « διατρέχουν» εγκάρσια το πρόγραμμα 

 στηρίζει τις ανταλλαγές εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω της 
συστηματικής και μόνιμης εφαρμογής σχεδίων  δικτύωσης και συνεργασιών. 

 Αντιμετωπίζει τις κλασσικές προκλήσεις (ανταγωνιστικότητα, προώθηση προϊόντων & 
επιχειρήσεων, βελτίωση ποιότητας ζωής, προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής, 
περιβαλλοντικής και αγροτικής κληρονομίας κλπ μέσα από μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση) αλλά και τις νέες προκλήσεις της τρέχουσας περιόδου (όπως βραχείες 
αλυσίδες, σύνδεση τουρισμού-πολιτισμού με το αγροδιατροφικό σύστημα και τους 
φυσικούς πόρους, έξυπνη εξειδίκευση και καινοτομία σε τοπικό επίπεδο, τοπική 
ταυτότητα και ποιότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα κλπ) 

Η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος  στην περιοχή παρέμβασης είναι συμπληρωματική 

και αποτελεσματική, γιατί παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:   

o Ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της υπαίθρου, για τους οποίους γίνονται  οι 
προσπάθειες ανάκαμψης της περιοχής που ζουν, με στόχο την  αειφόρο ανάπτυξή της.  

o Διαχείριση των πόρων του προγράμματος,  μέσω της δημιουργούμενης  οριζόντιας 
εταιρικής σχέσης (Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Λάρισας)  στη περιοχή παρέμβασης. 

o Ολοκληρωμένος και πολυτομεακός σχεδιασμός, με παράλληλη διασύνδεση των 
ενεργειών μεταξύ τους. 

o Ανάπτυξη συνεργασιών σε κρατικό ή διακρατικό επίπεδο, που συμβάλλει στην 
εξωστρέφεια της  περιοχής παρέμβασης  και της  οικονομίας της. 

o Ανάπτυξη της υπαίθρου, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δράσεις με 
επίκεντρο τον αγροδιατροφικό τομέα που στοχεύουν στην πολυαπασχόληση και στην 
πολλαπλή δημιουργία εισοδήματος από εναλλακτική ή συμπληρωματική 
απασχόληση. 

Συνέργειες αναμένονται να προκύψουν από την εφαρμογή των τομεακών και περιφερειακών 

παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα του ΕΠ Θεσσαλίας, ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-

Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)για δράσεις στήριξης της 

επιχειρηματικότητας αλλά και ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στο νέο αναπτυξιακό Νόμο 

4369/2016 που κατά κανόνα αφορά επενδύσεις σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε ότι 

αφορά τον τουρισμό κύρια καταλύματα 3*και άνω και ο οποίος ενισχύει επενδύσεις 

καινοτομικού χαρακτήρα για ΜμΕ, Συνέργειες και Δικτυώσεις και Ολοκληρωμένα Χωρικά και 

Κλαδικά σχέδια. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συμπληρωματικό και δεν έχει 

υψηλό βαθμό εξάρτησης από την εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων, ως προϋπόθεση. 

Παρόλα αυτά η κάλυψη των δεικτών επιπτώσεων για το σύνολο των προγραμμάτων του 

αγροτικού χώρου απαιτεί την έγκαιρη υλοποίηση σειράς δράσεων άλλων προγραμμάτων 

όπως την δημιουργία, εκσυγχρονισμό, ολοκλήρωση υποδομών μεταφοράς, περιβαλλοντικής 

διαχείρισης όπως παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος, λειτουργία του φορέα 

διαχείρισης υδατικών πόρων, φορέων καινοτομίας στο Νομό κ.α. 

Σε ότι αφορά το ΕΠ Θεσσαλίας τα πεδία παρεμβάσεων στην «καρδιά» του πρώτου πυλώνατης 

περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίαςRIS3 που είναι το αγροδιατροφικό σύμπλεγματα 

πεδία παρεμβάσεων με τα οποία έχει συσχέτιση το ΤΠ είναι τα ακόλουθα: 
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1)Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας με χρήση 

τεχνολογικά οδηγούμενης καινοτομίας: 

i)Ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών και πιστοποιημένων ως προς την ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά, αγροτικών προϊόντων. 

ii)Ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών και πιστοποιημένων ως προς την ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά, προϊόντων στα τρόφιμα – ποτά αξιοποιώντας εισροές από τον 

πρωτογενή τομέα. 

iii)Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων παραγωγής για μείωση των εισροών 

στην παραγωγική διαδικασία. 

iv)Μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων του 

ενεργειακού και του μεταφορικού) 

v)Αξιοποίηση με εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα, 

συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης τους ως ενεργειακό πόρο. 

2) Βελτίωση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας με προσαρμογή και χρήση ώριμων 

διεργασιακών, οργανωτικών και προωθητικών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων της 

χρήσης ΤΠΕ, της ενίσχυσης των πηγών μοναδικότητας (π.χ., προϊόντα ΠΟΠ) και της σύνδεσης 

του τομέα με το «δημιουργικό» τουρισμό, και αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων. 

3)Εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων στην αλυσίδα παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων 

με στόχο τη μείωση του όγκου και της τοξικότητας των αποβλήτων τους και την περαιτέρω 

μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους. 

Σε ότι αφορά τη  δορυφορική προτεραιότητα της RIS3 Θεσσαλίας, του Δημιουργικού 

Τουρισμούτα πεδία παρεμβάσεων με τα οποία έχει συσχέτιση το ΤΠ είναι: Οργάνωση και 

ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών στις οποίες θα εντάσσονται φυσικοί και πολιτιστικοί 

(υλικοί-άυλοι) πόροι της Θεσσαλίας σε συνδυασμό με υποστηρικτικές υποδομές και 

εξυπηρετήσεις που θα τις πλαισιώνουν, Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών τοπικού 

επιπέδου (κλίμακας Δήμου) και Περιφερειακού/Διαπεριφερειακού επιπέδου, προώθηση 

δράσεων δημιουργίας σημείων επισκεψιμότητας (πολυχώροι πολιτισμού) παροχή 

ολοκληρωμένης ενημέρωσης – πληροφόρησης σε κεντρικά θέματα του θεσσαλικού 

πολιτισμού (μύθοι της Θεσσαλίας, νεολιθική περίοδος κλπ), Δημιουργικός τουρισμός γύρω 

από την πολιτιστική παράδοση με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας,  Οργάνωση 

οριζόντιων (τοπικές διαδρομές και σύνδεση με τοπικές παραγωγές) και κάθετων 

(περιφερειακές θεματικές διαδρομές) μορφών διακυβέρνησης ενώ απαιτείται οργανωτική και 

τεχνολογική καινοτομία τόσο σε θέματα συντονισμού και διαχείρισης, όσο και περιήγησης, 

καθοδήγησης, εκπαίδευσης κ.α. 

Σε ότι αφορά τη δορυφορική δραστηριότητα του Περιβάλλοντος στη διατύπωση των πεδίων 

παρεμβάσεων στους δύο κεντρικούς πυλώνες (αγροδιατροφικό σύμπλεγμα και μέταλλο-

δομικά υλικά)  κινείται στη λογική της ενίσχυσης της αποκαλούμενης ως Κυκλικής Οικονομίας 

(circulareconomy ): αντιμετωπίζει  κρίσιμα και διαπιστωμένα προβλήματα στις αλυσίδες αξίας 

και δημιουργεί προϋποθέσεις βελτίωσης, είτε της ανταγωνιστικότητας ή του μεριδίου αξίας 

που καρπώνονται οι θεσσαλικές επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις ενώ δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία με την 

ενεργοποίηση πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας και αλυσίδων αξίας που βρίσκονται σε 

λανθάνουσα κατάσταση και συνεισφέρουν στην επίτευξη στόχων που είναι εκτός του πεδίου 

παρέμβασης της στρατηγικής καινοτομίας, κυρίως στο επίπεδο της αειφόρας ανάπτυξης. 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

Ειδικά σε ότι αφορά το ΠΑΑ 2014-2020 στη Θεσσαλία (συνεπώς και για την περιοχή 

παρέμβασης) στην Περιφέρεια εκχωρούνται σε δύο φάσεις τα εξής υπό-μέτρα (εξαιρούνται οι 

ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013) : 

• Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού 

(Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών, 

o Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου  
o Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου  
o Δράση 4.3.5: Κτηνοτροφικά Πάρκα & Ζώνες, στο 100% του συνόλου του 

προϋπολογισμού της δράσης, 
• Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των 

νέων δαπανών  

• Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε 

αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου, 

• Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του 

προϋπολογισμού του υπομέτρου, 

• Υπομέτρο 16.1: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής 

Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργία, 

συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του 

προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με 

φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας, 

• 16.4: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των 

τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο, 

στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου, 

Και σε δεύτερη φάση,  

 Πόρους του Υπομέτρου 4.2: Επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή 
ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, ανεξάρτητα αν το παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι 
γεωργικό για έργα με προϋπολογισμό έως 600.000 € και με χωροθέτηση εκτός των 
περιοχών LEADER  

 Πόρους των δράσεων 4.3.1: Εγγειοβελτιωτικά, για έργα έως 2,2 εκ. € και 4.3.2: Αναδασμοί. 

Η ΑΕΝΟΛκαθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του  τοπικού προγράμματος, πέραν των 

διαδικασιών διαβούλευσης και των ενεργειών ενημέρωσης –πληροφόρησης θα βρίσκεται σε 

συνεχή επαφή, προκαλώντας η ίδια τις απαραίτητες συσκέψεις με τους φορείς που 

εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν προγράμματα του ΕΣΠΑ (ενδεικτικά: Ενδιάμεση Υπηρεσία 

Διαχείρισης ΕΠ Θεσσαλίας), ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η συμπληρωματικότητα των 

δράσεων και να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις, συγκρούσεις κλπ μεταξύ των παρεμβάσεων 

που προγραμματίζονται να εφαρμοστούν στις συγκεκριμένες περιοχές.Επιπλέον, η ΑΕΝΟΛ θα 

αξιοποιήσει ή/και θα στηρίξει μηχανισμούς που εξυπηρετούν άλλα προγράμματα και 

πρωτοβουλίες στην περιοχή παρέμβασης).  

Συμπερασματικά, και σε πρώτο επίπεδο θεώρησης, το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα για το 

Ν. Λάρισας έχει λάβει αποφασιστικά υπόψη του τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επιλογές και 

κατευθύνσεις καθώς και τις γενικότερες εθνικές πολιτικές αλλά και το σχεδιασμό σε τοπικό 

και νομαρχιακό επίπεδο και τις έχει ενσωματώσει, τόσο σε επίπεδο Στόχων και Θεματικών 

κατευθύνσεων  όσο και στο χαμηλότερο επιχειρησιακό επίπεδο (Δράσεις). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους γενικότερους στόχους κοινό τόπο τόσο των κοινοτικών όσο και 

των εθνικών επιλογών πολιτικής αλλά και του προγράμματος αποτελούν η 

ανταγωνιστικότητα, η αειφόρος ανάπτυξη, η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα ζωής, η 

ισόρροπη ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή και συνεπώς εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση με τις 
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Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, 

τις Βασικές Προτεραιότητες Πολιτικής του ΕΣΠΑ και τις προτεραιότητες του ΠΑΑ  

Μπορεί, επομένως, να γίνει αποδεκτό ότι είναι εμφανής η συνέπεια του προτεινόμενου 

τοπικού προγράμματος με τις γενικότερες και τις ειδικότερες κοινοτικές και εθνικές πολιτικές 

και τις στρατηγικές που υιοθετούνται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αι η συμβολή του 

στην επίτευξη των στόχων. 
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4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Τίτλος Δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

Κωδικός Δράσης 19.2.1 

Τίτλος υπο-δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης  σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.1.2 

Νομική βάση*  Καν. (ΕΕ) 1407/2013& Καν. (ΕΕ) 1305/2013 άρθρο 14 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Hυπο-δράση έχει στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) του 2γενή και 3γενή τομέα της οικονομίας, της περιοχής παρέμβασης και αφορά  

 Προγράμματα κατάρτισης με δραστηριότητες επίδειξης / ενημέρωσης  μιας ήδη δοκιμασμένης και 
εφαρμοσμένης τεχνολογίας, της χρήσης ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, νέας μεθόδου ή 
συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής,. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός μιας επιχείρησης, 
επιδεικτικής εγκατάστασης ή σε ερευνητικά κέντρα, κ.λπ. Επίσης, δράσεις ενημέρωσης, που αφορούν στη 
διάδοση πληροφοριών αναφορικά με τη γεωργία, τη δασοπονία και τις ΜΜΕ (μεταποίηση από γεωργικό σε 
γεωργικό και μη προϊόν), τις υπηρεσίες κλπ  προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της ομάδας στόχου, σε σχετικά 
με την απασχόλησή τους θέματα που μπορεί να έχουν τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή 
εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων. Τα ενισχυόμενα υλικά και δράσεις δεν πρέπει να περιέχουν επώνυμα προϊόντα 
ή να προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα. 

Οι πράξεις που είναι επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν φυσικό αντικείμενο το οποίο δεν καλύπτεται από την 
εφαρμογή του μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020: H παρεχόμενη στήριξη χορηγείται βάσει του καν. (ΕΕ) 
1407/2013, με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών  και για δράσεις με προϋπολογισμό έως 
και 20.000€.  Ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, εταίροι επιχειρήσεων, μέλη συνεταιρισμών,  αγρότες  της 

περιοχής παρέμβασης με προτεραιότητα στους εργαζόμενους, επιχειρηματίες, εταίρους επιχειρήσεων, μέλη 
συνεταιρισμών, αγρότες  κλπ δικαιούχων φορέων CLLD/LEADER της τρέχουσας περιόδου και LEADER/ΟΠΑΑΧ 
προηγουμένων  περιόδων. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

40.000 0,42% 0,35% 

Δημόσια Δαπάνη  40.000 0,64% 0,49% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επίδειξης ή/και ενημέρωση 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗ-
ΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 
Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 

αφορούν στην υπο-δράση 
100 11% 
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στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

70 
  

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

30 
  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 
0 

  

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης  

Ωφελούμενοι :Εργαζόμενοι 
/επιχειρηματίες/εταίροι/αγρότες κλπ  
δικαιούχων φορέων CLLD/LEADER της 
τρέχουσας περιόδου/ LEADER/ΟΠΑΑΧ 
προηγουμένων  περιόδων 

100 

15% 

  

Ωφελούμενοι:Εργαζόμενοι / επιχειρηματίες 
ΜΜΕ/μέλη συνεταιρισμών/ συνεργατικών 
σχημάτων  

60 

  

Ωφελούμενοι:Επαγγελματίες αγρότες 30 
  

  

3 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

100 

20% 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   
50 

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
0 

  

4 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

5% 

  

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 

50 

  

5 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
5 

100 

10% 

  

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 
  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 
  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0 
  

6 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS)  

Ναι 100 
4% 

  

Όχι 0   

7 
Σχετική εμπειρία παρόχου 

στην επαγγελματική 
κατάρτιση 

Ναι 100 
15% 

  

Όχι 0   

8 
Διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής 

υποδομής 
Διαθέτει πιστοποιημένες δομές 

μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ 100 
10% 
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Διαθέτει πρόσβαση σε πιστοποιημένες 
δομές 50   

Κανένα από τα παραπάνω 0   

9 
Διαθεσιμότητα 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

Ναι 100 
10%   

Όχι 0   

  ΣΥΝΟΛΟ   100%   

  
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ    

  
30% 

30μόρι
α 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.3.6, 
19.2.6.2 και με τις υπό-δράσεις συνεργασίας (19.2.7) με τα διατοπικά και το διακρατικό σχέδιο (19.3.1-19.3.5). Έμμεση 
συνέργεια με την  υπό-δράση  19.2.2.2  και με παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Δράσεις μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης στις ΜΜΕ εκτός γεωργικού και δασικού τομέα καλύπτονται κατά κύριο λόγο 
από το  Ε.Π.Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, για την περίοδο 2014-2020 και κυρίως τον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 (&2Σ) "Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις" .Κατά τα άλλα, υπάρχει συνέργεια με το αντίστοιχο Μέτρο 01 του ΠΑΑ 2014-2020. 
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Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης  Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.2.2 

Νομική βάση*  Άρθρο 17 Καν (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Στόχος της παρούσας υπο-δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντωνμε αποτέλεσμα μη 
γεωργικό προϊόν, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της περιοχής παρέμβασης.. Οι επιχειρήσεις αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και 
επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη 
διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής. Επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η 
ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, 
που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι σημαντική η συμβολή στην απασχόληση και  
η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Είναι δε δυνατό να περιλαμβάνει και στήριξη για συστήματα ποιότητας. Σε ότι 
αφορά την  ένταξη των επαγγελματιών  αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης  στόχος είναι αφενός να αυξήσουν το 
εισόδημά τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Το τελικό προϊόν μπορεί να διατίθεται 
σε τοπικές αγορές αλλά και δύναται να αναγνωριστεί πέρα των εθνικών ορίων.  
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη 
παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την 
περαιτέρω μεταποίησή τους.Συνεπώς, η  συγκεκριμένη  δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία τομέων και/ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη  γεωργικό προϊόνσε τομείς της προϊοντικής εξειδίκευσης 
για τις αλυσίδες αξίας για τις οποίες κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικότητα) υπάρχει στόχευση:  
Προϊόντα γάλακτος και γαλακτοκομικών με έμφαση στη φέτα και τα πιστοποιημένα  προϊόντα  της περιοχής , προϊόντα 
σιτηρών-ψυχανθών, προϊόντα κρέατος, κρεατοσκευασμάτων, και αλλαντικά, μεταποιημένα  οπωροκηπευτικά, χυμοί και 
αναψυκτικά,   προϊόντα ελιάς /ελαιολάδου, προϊόντα αμπέλου, οίνου και αποσταγμάτων,προϊόντα  καπνού (παραγωγή 
πούρων ή σιγαρίλος),  (μικρο-) ζυθοποιία, προϊόντα μελιού  και λοιπά προϊόντα μελισσοκομίας, προϊόντα καλλιεργειών 
υπό κάλυψη, προϊόντα ξυδιού, αυγών, οσπρίων, προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ανθέων και 
δενδρωδών καλλιεργειών, προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας από άλλα ζώα όπως σαλιγκάρια, μεταξοσκώληκες, 
προϊόντα γλυκαντικών υλών όπως είναι τα προϊόντα στέβιας,  παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 
παραγωγή εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών, αξιοποίηση παραπροϊόντων, βιολειτουργικά τρόφιμα. 
Προτάσεις  που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα (εκτός ζωοτροφών) δεν είναι 
επιλέξιμες. 
Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, 
μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης 
υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση.Για την εξειδίκευση των 
δράσεων θα ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτήσεις τόσο μέσω των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς ανά τομέα όσο και από 
άλλα χρηματοδοτικά μέσα ενώ περαιτέρω εξειδίκευση ενώ περαιτέρω εξειδίκευση είναι σύμφωνη εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 
Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  με ένταση 
ενίσχυσης 50%  των επιλέξιμων δαπανών για δικαιούχους ΜΜΕ σε ολη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος,  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε επίπεδο 
υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

                                                     
1.280 .000 

 13,65%    11,36% 

Δημόσια Δαπάνη    640.000   10,31%  7,90% 

Ιδιωτική Συμμετοχή     640.000    20,19%  20,19% 

Περιοχή Εφαρμογής  
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Ολη η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

     

 

   

 

   

 

   
 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ  

ΜΟΡΙΟ
-

ΔΟΤΗ
ΣΗ  

 1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

8% 

 

Συσχέτιση με το 70% των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην υπο-

δράση 

0  

2 

Προτεραιότητες υπο-
δράσης: Η πρόταση αφορά  

προϊόντα που   
περιλαμβάνονται στις 

αλυσίδες αξίας της 
προϊοντικής εξειδίκευσης της  

στρατηγικής του τοπικού  
προγράμματος 

Ναι 100 

6% 

 

Όχι 0  

3 
Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης ή 
εταιρικό σχήμα αγροτών 

Ναι 100 
2% 

 

Όχι 0  

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 
35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους 

νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 
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Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50   

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 
της οποίας είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50  

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

3% 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της 
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  

7 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 

5 έτη) 

 

4% 

 

8 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

10% 

 

9 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

4% 

 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

10 

Παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας βάσει προτύπου 
(Βιολογικά, πιστοποιημένα , 

κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 

5% 

 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60  

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30  

11 
Επεξεργασία πρώτων υλών 
παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100 

4% 

 

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60  

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30  

12 

Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο 

ή ίσο του 5% 

100 

6% 

 

  

 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 
του 5% 

0  

13 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

100 

10% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις 

/ άδειες. 

30  
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14 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας 
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει 
εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή 

 

4%  

15 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

100 

10% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50 
 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

 

16 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και 
το μέγεθος του έργου 

50 

2% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου 

50 
 

17 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
5 

100 

8% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60 
 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30 
 

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
> 30 

0 
 

18 
Παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση 

με την κύρια δραστηριότητα  

100 

2%  

19 
Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

2% 

 

Μειονεκτική 50  

Λοιπές περιοχές 0  

20 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
4% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μό
ρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.119.2.3.4, 19.2.3.6, και με τις υπό-δράσεις συνεργασίας 
(19.2.7.Χ) με τα διατοπικά και το διακρατικό σχέδιο (19.3.1-19.3.5), πλην του 19.3.2. Έμμεση συνέργεια με τις υπό-
δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.6.2, με τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4), πλην 
της υπό-δράσης 19.2.4.4 και με το διατοπικό σχέδιο 19.3.2. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια με το μέτρο 4.2.1. του ΠΑΑ 2014-2020 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό 
προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)» και ειδικότερα με το επιμέρους μέτρο 4.2 «Στήριξη για 
επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΠΕΠ 
Θεσσαλίας καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης  Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.2.3 

Νομική βάση*  Άρθρο 19 Καν (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Σύμφωνα και με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και  το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την περίοδο 2014-
2020, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη θεματικών μορφών του 
καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τις συναφείς «δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και 
οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και τοπικών 
προϊόντων. Έχει αποδειχθεί ότι η προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων 
(βλ. λιανεμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την 
απόκτηση «ταυτότητας» συνδεδεμένη με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης. 
Η συγκεκριμένηυπο- δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με δικαιούχους γεωργούς 

ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης καθώς και με ΜMΕ και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 

απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα 

όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και 

τις ειδικές μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές) οι οποίες έχουν προκύψει μέσω της στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξηςκαι με προτεραιότητα σε ότι αφορά τη χωροταξική διάσταση στην Ελασσόνα (κέντρoαναπτυξιακής ενότητας) 

και στους οικισμούς της ενδοχώρας με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξηςβάσει της σχετικής μελέτης προσδιορισμού 

διαδρομών αγροτικού τουρισμού, στις περιοχές “«Όλυμπος-Αντιχάσια» και «Όλυμπος-Κίσσαβος»” (φέρουσας 

ικανότητας). 

Η υπο-δράση αφορά(ενδεικτικά): Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, 
χώρων εστίασης και αναψυχής, γραφείων  προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού),  χώροι γευσιγνωσίας, 
κ.λ.π.στιςειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές). Ειδικά όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς(εκτός 
αρχικής επένδυσης ) μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος την παρούσα υπο-
δράση  επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και 
διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,η συμβολή  στην 
απασχόληση με τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Είναι δε δυνατό να 
περιλαμβάνει και στήριξη για συστήματα ποιότητας. 
Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  με ένταση 
ενίσχυσης 65%  των επιλέξιμων δαπανών για δικαιούχους ΜΜΕ στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της περιοχής 
παρέμβασης και όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς (εκτός αρχικής επένδυσης ) σε όλη η 
περιοχήπαρέμβασης.. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

615.385 6,74 % 5,59% 

Δημόσια Δαπάνη  400.000 6,44 % 4,94 % 

Ιδιωτική Συμμετοχή  215.385 7,39% 7,39 % 

Περιοχή Εφαρμογής  
 

Οι ορεινές και μειονεκτικές  περιοχές  του τοπικού προγράμματος όπως  παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακακαι 
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όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς (εκτός αρχικής επένδυσης )  όλη η περιοχή παρέμβασης.: 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΟΠΙΚΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤτα 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  (συνέχεια) ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ(συνέχεια) 

22030101/ΔΚ Ελασσόνος 22030604/ΤΚ Λόφου 22020104/ ΤΚ  Γερακαρίου 22050303/ΤΚ Καλλιπεύκης 

22030102/ΤΚ  Βαλανίδας 22030605/ΤΚ Ολυμπιάδος 22020105 /ΤΚ Ελάφου 22050403/ΤΚ Κρανέας 

22030103/ΤΚ Γαλανόβρυσης 22030606/ΤΚ Πυου 22020106 / ΤΚ Μεγαλοβρύσου 22050404/ΤΚΡαψάνης 

22030104/ΤΚ Δρυμού 22030607/ΤΚ Φλαπούρου 22020109/ ΤΚ Ποταμιάς 22050506/ΤΚ Πουρναρίου 

22030105/ΤΚΕυαγγελισμού  22030701/ΤΚ Βλαχογιαννίυ 22020202/ ΤΚ  Καρίτσης 22050507/ΤΚ Σπηλιάς 

22030106/ΤΚ Κεφαλοβύσου 22030702/ΤΚ Αμουρίου 22020301 /ΤΚ  Δήμητρα ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

22030107/ΤΚ Παλαιοκάστρου 22030703/ΤΚ Δομενίκου 22020303/ ΤΚ Ανατολής 22060102/ΤΚ Αργυροπολείου 

22030108/ΤΚ Στεφανοβούνου 22030704/ΤΚ Μαγούλας 22020305/ ΤΚ Μαρμαρίνης 22060103/ΤΚ Δαμασίου 

22030201/ΔΚ Κανέας 22030705/ΤΚ Μεγ.Ελευθεροχωρίου 22020401/   ΤΚ  Σωτηρίτσης 22060204/ΤΚΡοδιάς 

22030202/ΤΚ Άκρης 22030706/ΤΚ Μεσοχωρίου 22020402/ ΤΚ Μελιβοίας ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

22030203/ΤΚ Λουτρού 22030707/ΤΚ Πραιτωρίου 22020403/ΤΚ Σκήτης 22070102/ΤΚ Αχιλεου 

22030301/ΔΚ Βερδικούσσης 22030708/ΤΚ Συκέας 22020404/ΤΚ Σκλήθρου 22070301/ΤΚ Ναθακίου 

22030401/ΤΚ Καρυάς 22030801/ΤΚ Σαρανταπόρου ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 22070303/ΤΚ Διλόφου 

22030402/ΤΚ Κρυόβρυσης 22030802/ΤΚ Αζώρου 22050102/ΤΚ Ελατείας 22070304/ΤΚ Καλλιθές  

22030403/ΤΚ Συκαμινέας 22030803/ΤΚ Γερνίων 22050103/ΤΚ Ευαγγελισμού  22070305/ΤΚ Σκοπιάς 

22030501/ΔΚ Λιβαδίου 22030804/ΤΚ Γιαννωτών 22050104/ΤΚΠαραποτάμου 22070404/ΤΚ Ερετρίας 

22030502/ΤΚ Δολίχης 22030805/ΤΚ Λυκουδίου 22050201/ΤΚ Αμπελακίων 22070407/ΤΚ Νεράιδας 

22030601/ΤΚ Καλλιθέας  22030806/ΤΚ Μηλέας 22050202/ΤΚ Τεμπών  

22030602/ΤΚ Κοκκινογείου 22030807/ΤΚ Τσαπουρνιάς 22050301/ΔΚ Γόννων  

22030603/ΤΚ Κοκκινοπηλού 22030901/ΔΚ Τσαριτσάνης 22050302/ΤΚ Ιτέας  
 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

6% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 

Προτεραιότητες υπο-
δράσης:σε ότι αφορά τη 

χωροταξική διάσταση στα 
κέντρα των αναπτυξιακών 

ενοτήτων, στις παρακάρλιες 
περιοχές και στους 

οικισμούς της ενδοχώρας με 
δυνατότητες τουριστικής 

ανάπτυξης 

Ναι  100 

4% 

 

Όχι 0  

3 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 
35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 
τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50  
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50%  νέοι ≤ 35 ετών  

4 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 
τους είναι γυναίκες 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50  

5 
Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 
ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 

2% 

 

άνεργοι έως 3 χρόνια 50  

6 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 
κ.ά.). 

Ναι 100 

2% 

 

Όχι 0  

7 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

3% 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 
της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  

8 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

 

4% 

 

9 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 
και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων 

Ναι 100 

3% 

 

Όχι 0  

10 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

10% 

 

11 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

4% 

 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

12 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

100 

6% 

 

  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0  

13 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 100 
2% 

 

Παραδοσιακός οικισμός  50  

14 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 
12% 
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Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  

15 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

100 
4% 

 

16 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

100 

10% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
 

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

17 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

18 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

100 

8% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

 
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0  

19 
Παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση 

με την κύρια δραστηριότητα  

100 
4% 

 

20 

Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

2% 

 

Μειονεκτική  50  

Λοιπές περιοχές 0  

21 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
4% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μό-ρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.7.3, και με τα διατοπικά και το διακρατικό 
σχέδιο (19.3.1-19.3.5), πλην 19.3.2. Έμμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 
, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.3.6, 19.2.6.2, με τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα 19.2.4.1, 19.2.4.2. 19.2.4.5 και με το 
διατοπικό σχέδιο 19.3.2. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Με δράσεις του  ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίωςΜ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Δράσεις του 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,  καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης  Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
μετά την 1η μεταποίησηκαι του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.2.4 

Νομική βάση*  Άρθρο 19 Καν (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Σύμφωνα και με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και  με το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την περίοδο 
2014-2020 , έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη θεματικών μορφών 
του καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,  μαζί με τις συναφείς «δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και 
οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και τοπικών 
προϊόντων. Έχει αποδειχθεί ότι η προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων 
(βλ. λιανεμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την 
απόκτηση «ταυτότητας» συνδεδεμένη με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης. 
Η συγκεκριμένη υπο-δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με δικαιούχους γεωργούς 
ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης καθώς και με ΜMΕ και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα 
όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και 
τις ειδικές μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές) οι οποίες έχουν προκύψει μέσω της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης. 
Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων όπως (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) 
δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης που σχετίζονται με τη βιοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα μετά την 1η μεταποίηση 
(πχ παραδοσιακά εδέσματα) καθώς και επιχειρήσεις με εμπορικό χαρακτήρα που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και 
καθημερινές ανάγκες των κατοίκων στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές). Ειδικά όταν πρόκειται για επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμούς (εκτός αρχικής επένδυσης ) μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη την περιοχή παρέμβασης του 
προγράμματος.. Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρές δημιουργικές βιοτεχνίες (όπως κατασκευή προϊόντων 
κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα – ξύλο – φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών, κεραμικών, 
επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών, είδη λαϊκής τέχνηςκλπ)  και στις βιοτεχνίες   ειδών διατροφής μετά την 1η μεταποίηση. 
Με την παρούσα δράση  επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας  όπου είναι δυνατόν και 
χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της 
κλιματικής αλλαγής,η συμβολή  στην απασχόληση με τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας. Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας  με ένταση ενίσχυσης 65%  των επιλέξιμων δαπανών για δικαιούχους ΜΜΕ στις ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές της περιοχής παρέμβασης και όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς (εκτός αρχικής επένδυσης ) 
σε όλη η περιοχή παρέμβασης..  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

646.154 7,08% 5,87 % 

Δημόσια Δαπάνη  420.00 6,76% 5,19 % 

Ιδιωτική Συμμετοχή  226.154 7,76% 7,76 % 

Περιοχή Εφαρμογής  

Οι ορεινές και μειονεκτικές  περιοχές  του τοπικού προγράμματος όπως  παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα και 
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όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς (εκτός αρχικής επένδυσης )  όλη η περιοχή παρέμβασης.: 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΟΠΙΚΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  (συνέχεια) ΔΗΜΟΣ  ΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ(συνέχεια) 

22030101/ΔΚ Ελασσόνος 22030604/ΤΚ Λόφου 22020104/ ΤΚ  Γερακαρίου 22050303/ΤΚ Καλλιπεύκς 

22030102/ΤΚ  Βαλανίδας 22030605/ΤΚ Ολυμπιάδος 22020105 /ΤΚ Ελάφου 22050403/ΤΚ Κρανέας 

22030103/ΤΚ Γαλανόβρυσης 22030606/ΤΚ Πυθίου 22020106 / ΤΚ Μεγαλοβρύσου 22050404/ΤΚ Ραψνης 

22030104/ΤΚ Δρυού 22030607/ΤΚ Φλαμπούρου 22020109/ ΤΚ Ποταμιάς 22050506/ΤΚ Πουρναρίου 

22030105/ΤΚ Ευαγγελισμού  22030701/ΤΚ Βλαχογιαννίου 22020202/ ΤΚ  Καρίτσης 22050507/ΤΚ Σπηλιάς 

22030106/ΤΚ Κεφαλοβρύσου 22030702/ΤΚ Αμουρίου 22020301 /ΤΚ  ήμητρας ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

22030107/ΤΚΠαλαιοκάστρου 22030703/ΤΚ Δομενίκου 22020303/ ΤΚ Ανατολής 22060102/ΤΚ Αργυροπουλείου 

22030108/ΤΚ Στεφανοβούνου 22030704/ΤΚ Μαγούλας 22020305/ ΤΚ Μαρμαρίνης 22060103/ΤΚ Δαμασίου 

22030201/ΔΚ Κρανέας  22030705/ΤΚ Μεγ.Ελεθ ροχωρίου 22020401/   ΤΚ  Σωτηρίτσης 22060204/ΤΚΡοδιάς 

22030202/ΤΚ Άκρς 22030706/ΤΚ Μεσοχωρίου 22020402/ ΤΚ Μελιβοίας ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

22030203/ΤΚ Λυτρού 22030707/ΤΚ Πραιτωρίου 22020403/ΤΚ Σκήτης 22070102/ΤΚ Αχιλλείου 

22030301/ΔΚ Βερδικούσσης 22030708/ΤΚΣυκέας 22020404/ΤΚ Σκλθρου 22070301/ΤΚ Ναρθακίου 

22030401/ΤΚ Καρυάς 22030801/ΤΚ Σαρανταπόρου ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 22070303/ΤΚ Διλόφου 

22030402/ΤΚ Κρυόβρυση 22030802/ΤΚ Αζώρου 22050102/ΤΚ Ελατείας 22070304/ΤΚ Καλλιθέας  

22030403/ΤΚ Συκαμινέας 22030803/ΤΚ Γρανίω 22050103/ΤΚ Ευαγγελισού 22070305/ΤΚ Σκοπιάς 

22030501/ΔΚ Λιβαδίο 22030804/ΤΚ Γιαννωτών 22050104/ΤΚ Παραποτάμου 22070404/ΤΚ Ερετρίας 

22030502/ΤΚ Δολίχης 22030805/ΤΚ Λυκουδίου 22050201/ΤΚ Αμπελακίων 22070407/ΤΚ Νεριδας 

22030601/ΤΚ Καλλιθέας  22030806/ΤΚ Μηλέας 22050202/ΤΚ Τμπών  

22030602/ΤΚ Κοκκινογείου 22030807/ΤΚ Τσαπουρνιάς 22050301/ΔΚ Γόννων  

22030603/ΤΚΚοκκινοπηλού 22030901/ΔΚ Τσαριτσάνης 22050302/ΤΚ Ιτέας  
 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ  μικρές και  μικρές επιχειρήσεις.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

6% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης 

Βιοτεχνίες δημιουργικού τομέα 100 

4% 

 

Βιοτεχνίες  ειδών διατροφής μετά την 1η 
μεταποίηση  

50  

Λοιπές επιχειρήσεις 0  

3 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 
35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 
τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50  

4 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 

100 

3% 
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τους είναι γυναίκες 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50  

5 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί,ΚοινΣΕΠ, 
κ.ά.). 

Ναι 100 

2% 

 

Όχι 0  

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5% 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 
της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  

7 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

 

5% 

 

8 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 
και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων 

Ναι 100 

3% 

 

Όχι 0  

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

10% 

 

10 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

4% 

 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

11 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

100 

10% 

 

  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0  

12 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 

12% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  

13 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

100 
3% 
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14 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

100 

12% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
 

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

15 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

16 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

100 

8% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0  

17 

Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με τη Οδηγία (ΕΟΚ) 

75/268) 

 

Ορεινή 100 

2% 

 

Μειονεκτική  50  

Λοιπές περιοχές 0  

18 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
4% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μό- 
ρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4, 19.2.3.6, 19.2.7.3 19.2.7.7, 19.2.7.8 
και  με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια. Έμμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 
19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.6.2. Επίσης παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με όλες τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι 
οποίες στοχεύουν στην συνολική αναβάθμιση της φυσικής, πολιτιστικής, αγροτικής κληρονομιάς. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Με δράσεις του  ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04&  Μ06, αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Δράσεις του 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,  καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης  Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.2.5 

Νομική βάση*  Άρθρο 19 Καν (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Σύμφωνα με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και  με το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την περίοδο 2014-
2020 , έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη θεματικών μορφών του 
καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,  μαζί με τις συναφείς «δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και 
οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και τοπικών 
προϊόντων. Έχει αποδειχθεί ότι η προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων 
(π.χ. λιανεμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την 
απόκτηση «ταυτότητας» συνδεδεμένη με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης. 
Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με δικαιούχους γεωργούς ή 
άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης καθώς και με ΜMΕ και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα 
όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και 
τις ειδικές μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές) οι οποίες έχουν προκύψει μέσω της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης. 
Η δράση αφορά στην παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών,  λοιπών υπηρεσιών μικρής κλίμακας του τριτογενούς 
τομέα εκτός τουριστικού κλάδου και παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όπως 
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) επαγγελματικά εργαστήρια, παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, χώροι αθλοπαιδιώνκ.λπ. στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές). Ειδικά όταν πρόκειται 
για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς (εκτός αρχικής επένδυσης) μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη την περιοχή 
παρέμβασης του προγράμματος.   Με την παρούσα δράση  επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών 
καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. 
Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  με ένταση 
ενίσχυσης 65%  των επιλέξιμων δαπανών για δικαιούχους ΜΜΕ στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της περιοχής 
παρέμβασης, και όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς (εκτός αρχικής επένδυσης) σε όλη η περιοχή 
παρέμβασης. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

430.769   4,72 % 3,91 % 

Δημόσια Δαπάνη  280.000  4,51 % 3,46 % 

Ιδιωτική Συμμετοχή  150.769  5,17 % 5,17 % 

Περιοχή Εφαρμογής  

Οι ορεινές και μειονεκτικές  περιοχές  του τοπικού προγράμματος όπως  παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα και 

όταν πρόκειται για επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς (εκτός αρχικής επένδυσης )  όλη η περιοχή παρέμβασης.: 
ΓΕΩΓΡ ΦΙΚΟΣ ΚΔΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑ ΤΟΠ ΚΗ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  (συνέχεια) ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ(συνέχεια) 

22030101/ΔΚ Ελασσόνος 22030604/ΤΚΛόφου 22020104/ ΤΚ  Γρακαρίου 22050303/ΤΚ Καλλιπεύκης 

22030102/ΤΚ  Βαλανίδας 22030605/ΤΚΟλυμπιάδος 22020105 /ΤΚ Ελάφου 22050403/ΤΚ Κρανέας 

22030103/ΤΚ Γαλανόβυσης 22030606/ΤΚ Πυθίου 22020106 / ΤΚ Μεγαλοβρύσου 22050404/ΤΚ Ραψάνης 
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22030104/ΤΚ Δρυμού 22030607/ΤΚ Φλαμπούρου 22020109/ ΤΚ Ποταμιάς 22050506/ΤΚ Πουρναρίου 

22030105/ΤΚ Ευαγγελισμού  22030701/ΤΚ Βλαχογ νίου 22020202/ ΤΚ  Καρίτσης 22050507/ΤΚΣπηλιάς 

22030106/ΤΚ Κφαλοβρύσου 22030702/ΤΚ Αμουρίου 22020301 /ΤΚ  Δήμητρας ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

22030107/ΤΚ Παλαιοκάστρου 22030703/ΤΚ Δομενίκου 22020303/ ΤΚ Ανατολής 22060102/ΤΚ Αργυροπουλείου 

22030108/ΤΚ Στεφανοβοου 22030704/ΤΚ Μγούλας 22020305/ ΤΚ αρμαρίν ς 22060103/ΤΚ Δαμαίου 

22030201/ΔΚ Κρανέας  22030705/ΤΚ Μεγ.Ελεθεροχωρίου 22020401/   ΤΚ  Σωτηρίτσης 22060204/ΤΚΡοδιάς 

22030202/ΤΚ Άκρης 22030706/ΤΚ Μεσοχωρίου 22020402/ ΤΚ Μελιβοίας ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

22030203/ΤΚ Λουτρού 22030707/ΤΚ Πραιτωρίου 22020403/ΤΚ Σκήτης 22070102/ΤΚ Αχιλλείου 

22030301/ΔΚ Βερδικούσσης 22030708/ΤΚ Συκέα 22020404/ΤΚ Σκλήθρου 22070301/ΤΚ Ναρθακίου 

22030401/ΤΚ Καρυάς 22030801/ΤΚ Σαρανταπόρου ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 22070303/ΤΚΔιλόφου 

22030402/ΤΚΚρυόβρυσης 22030802/ΤΚ Αζώρου 22050102/ΤΚ Ελατεας 22070304/ΤΚΚαλλιθέας  

22030403/ΤΚ Συκαμινέας 22030803/ΤΚ Γερανίων 22050103/ΤΚ Ευαγγελισμού  22070305/ΤΚ Σκοπιάς 

22030501/ΔΚ Λιβαδίου 22030804/ΤΚ Γιαννωτών 22050104/ΤΚ Παραποτάμου 22070404/ΤΚ Ερετρίας 

22030502/ΤΚ Δολχης 22030805/ΤΚ Λυκουίου 22050201/ΤΚ Αμπελακίων 22070407/ΤΚ Νεράιδας 

22030601/ΤΚ Καλλιθέας  22030806/ΤΚ Μηλέας 22050202/ΤΚ Τεμπών  

22030602/ΤΚ Κοκινογείου 22030807/ΤΚ Τσαπουρνιάς 22050301/ΔΚ Γόννων  

22030603/ΤΚ Κκκιοπηλού 22030901/ΔΚΤσαριτσάνης 22050302/ΤΚ Ιτέας  
 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ  μικρές και  μικρές επιχειρήσεις 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

6% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 
35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 
τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50  

3 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 
τους είναι γυναίκες 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50  

4 
Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 
ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 
2% 

 

άνεργοι έως 3 χρόνια 50  

5 
Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

Ναι 100 
2% 
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συλλογικών φορέων 
(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.). 

Όχι 0  

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5% 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 
της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  

7 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

 

7% 

 

8 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

15% 

 

9 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

6% 

 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

10 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

100 

3% 

 

  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0  

11 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 

12% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  

12 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

100 

12% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

13 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

14 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

100 

8% 

 

5 < 100*(αιτούμενο- 60  
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εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0  

15 Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

100 

6% 

 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

0  

16 

Χωροθέτηση της πράξης  
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

 

Ορεινή 100 

2% 

 

Μειονεκτική  50  

Λοιπές περιοχές 0  

17 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
4% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30 
μόρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.3.5, 19.2.7.3 και με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση 
συνέργεια. Έμμεση συνέργεια με τις λοιπές υπό-δράσεις 19.2.2 και 19.2.3, 19.2.6.2, 19.2.7.7 και 19.2.7.8. Επίσης 
παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με όλες τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες στοχεύουν στην συνολική 
αναβάθμιση της φυσικής, πολιτιστικής , αγροτικής κληρονομιάς. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Με δράσεις του  ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Δράσεις του 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,  καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη/Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης  Ενίσχυση επενδύσεων  οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.2.6 

Νομική βάση*  Άρθρα 17 & 19 Καν (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Η υπο-δράση αυτή στις ειδικές περιοχές (ορεινές-μειονεκτικές) οι οποίες έχουν προκύψει μέσω της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξηςαφορά στην ενίσχυση  της οικοτεχνίας αποκλειστικά  από επαγγελματίες αγρότες για την παραγωγή 
προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων. Η 
πρώτη ύλη  πρέπει να είναι αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον επαγγελματία αγρότη ή εναλλακτικά μπορεί να 
προέρχεται και από συνεργασία με άλλους παραγωγούς. Η υπο-δράση αφορά, επίσης, στην ενίσχυση επενδύσεων  
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων χωρίς όμως να ενισχύονται επενδύσεις διανυκτέρευσης λόγω έλλειψης επενδυτικού 
ενδιαφέροντος στις ίδιες περιοχές. 
Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα, σύμφωνα με τον Ν. 4235/2014 είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, 
τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή 
δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με 
έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής. Οι προδιαγραφές για την πιστοποίηση ενός 
ΠολυλειτουργικούΑγροκτήματοςπρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του άρθρου 52 του ν. 4235/2014.  
Σε ότι αφορά την οικοτεχνία  ορίζεται είτε στην αγροτική κατοικία του παραγωγού ή/και στην αγροτική του εκμετάλλευση, 
ενώ η διάθεση μπορεί να πραγματοποιείται μέσα από την έδρα της μονάδας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, σε 
περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις), σε λαϊκές αγορές, σε αγορές 
παραγωγών και σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.   
Τα είδη των προϊόντων που μπορούν να παραχθούν είναι όσα προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία και ενδεικτικά 
(προϊόντα δημητριακών, ζυμαρικά, γλυκίσματα, προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, προϊόντα με 
extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε 
συσκευασία έως δύο (2) λίτρων, αποξηραμένα προϊόντα, προϊόντα με μέλι, γαλακτοκομικά και λοιπά τρόφιμα, προϊόντα 
σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο κλπ. 
Στα πλαίσια της παρούσας υπο-δράσης θα αξιοποιηθεί η ποιοτική πρωτογενής παραγωγή καθώς η περιοχή παρέμβασης 
αποτελεί δυναμικό παραγωγικό πόλο αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων όπως προκύπτει και από την περιγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης ενώ θα δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες αγρότες να αποκτήσουν μια εναλλακτική 
πηγή εισοδήματος μέσω της αξιοποίησης της παραγωγής τους.  
Η υλοποίηση της υπο-δράσης αναφορικά με την οικοτεχνία ακολουθεί  τους περιορισμούς που αναφέρονται στο 
Ν.4235/2014 (άρθρο 56) και στην ΥΑ 4912/120862 /05/11/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 345/23924 
(ΦΕΚ 866/Β/16.3.2017) και αντίστοιχα για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα η ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017.  Η επενδυτική 
πράξη θα πρέπει να αφορά μόνο σε ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και στα 
δύο άρθρα. 
Σε ότι αφορά το ποσοστό στήριξης θα χρησιμοποιηθεί ο Καν. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας με ένταση ενίσχυσης  

 50% των επιλέξιμων δαπανών όταν η  επενδυτική πράξη αφορά το άρθρο17 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
και  για δικαιούχους ΜΜΕ σε όλη την περιοχή παρέμβασης. 

 65% των επιλέξιμων δαπανών όταν η  επενδυτική πράξη αφορά το άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
και  για δικαιούχους Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις  σε όλη την περιοχή παρέμβασης. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 369.230 4,05  % 3,35 % 
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Προϋπολογισμός  

Δημόσια Δαπάνη  240.000 3,86 % 2,96 % 

Ιδιωτική Συμμετοχή  129.230 4,43  % 4,43 % 

Περιοχή Εφαρμογής  

Όλη η περιοχή  παρέμβασης  τουτοπικούπρογράμαμτος 

Δικαιούχοι  

Σε ότι αφορά την οικοτεχνία, επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγραφούν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). Σε ότι αφορά τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα α) οι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),βάσει του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄), που τηρείται από το 
ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης β) συμπράξεις φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και γ) συμπράξεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με 
άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό 
τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

6% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 
35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 
τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50  

3 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 
τους είναι γυναίκες 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50  

4 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

6 % 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 
της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  

5 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 
12% 
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σχεδίου 

6 

Παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας βάσει προτύπου 
(Βιολογικά, πιστοποιημένα  

κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 

5% 

 

 10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60  

 Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30  

7 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

100 

10% 

 

  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0  

8 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 

13% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  

9 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

100 

15% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

10 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

11 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

100 

12% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0  

12 
Παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την κύρια δραστηριότητα. 

100 

5% 

 

13 

Χωροθέτηση της πράξης 

(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

 

Ορεινή 100 

2% 

 

Μειονεκτική  50  

Λοιπές περιοχές 0  

14 Συσχέτιση της πρότασης με Ναι 100 4%  
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Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30 
μόρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2,  19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.1., 19.2.3.4, 19.2.3.6, και τις υπό-δράσεις 19.2.7 
και με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια.. Έμμεση συνέργεια με τις λοιπές υπό-δράσεις 19.2.2.3, 
19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.6.2. Επίσης παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με όλες τις παρεμβάσεις δημόσιου 
χαρακτήρα οι οποίες στοχεύουν στην συνολική αναβάθμιση της φυσικής, πολιτιστικής , αγροτικής κληρονομιάς. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Με δράσεις του  ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Δράσεις του 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,  καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης  Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.3.1 

Νομική βάση*  Καν. (ΕΕ) 1305/2013 άρθρο 17 & παράρτημα ΙΙ 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Στόχος της παρούσας υπο- δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
γεωργικό προϊόν, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και 
μικρές (ΜΜΕ) της περιοχής παρέμβασης. Οι επιχειρήσεις αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο 
καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των 
παραδοσιακών τροφίμων καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής. Με την παρούσα υπο-δράση  επιδιώκεται μεταξύ 
των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το 
περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι σημαντική η συμβολή στην 
τοπική απασχόληση και  η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Είναι δε δυνατό να περιλαμβάνει και στήριξη για 
συστήματα ποιότητας. Σε ότι αφορά την  ένταξη των επαγγελματιών  αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης  στόχος είναι 
αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.  
Η συγκεκριμένη  δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία τομέων και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόνσε τομείς της προϊοντικής εξειδίκευσης για τις αλυσίδες αξίας για τις οποίες 
κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικότητα) υπάρχει στόχευση:  
Προϊόντα γάλακτος και γαλακτοκομικά με έμφαση στη φέτα και τα πιστοποιημένα   προϊόντα της περιοχής,  Προϊόντα 

σιτηρών-ψυχανθών,  Κρέας, κρεατοσκευάσματα,  οπωροκηπευτικά,  Προϊόντα ελιάς /ελαιολάδου, Προϊόντα αμπέλου, 
οίνος και αποστάγματα, Ξύδι, Αυγά, Μέλι και λοιπά προϊόντα μελισσοκομίας, Προϊόντα καλλιεργειών υπό κάλυψη 
(θερμοκήπια, δικτυοκήπια, υδροπονικές καλλιέργειες κλπ), όσπρια, Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, άνθη και 
δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ δύναται να προστεθεί και το βαμβάκι στον πυρήνα των ισχυρών τοπικών  
αλυσίδων αξίας σε ότι αφορά τις πεδινές-δυναμικές περιοχές. 
Προτάσεις  που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα (εκτός ζωοτροφών) 
δεν είναι επιλέξιμες. 

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, 
μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης 
υποπροϊόντων όπως προβλέπεται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση. 
Για την εξειδίκευση των δράσεων θα ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτήσεις τόσο μέσω των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς 
ανά τομέα όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ενώ περαιτέρω εξειδίκευση είναι σύμφωνη με το εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο. 
Σε ότι αφορά τα ποσοστά στήριξης, χορηγούνται βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του  Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ,άρθρο 17  καθώς 
η παρεχόμενη στήριξη δεν ακολουθεί τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και απαλλάσσεται από την υποχρέωση  
κοινοποίησης και ανέρχονται σε 50% των επιλέξιμων δαπανών.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα) 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

                                       
2.060.000 

  21,96%   18,28% 

Δημόσια Δαπάνη   1.030.000  16,59%  12,72% 

Ιδιωτική Συμμετοχή    1.030.000  32,50%  32,50% 
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Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσσαίεςεπιχειρήσεις αγροτικών περιοχών  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗ

ΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

8% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% 
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 

0  

2 

Προτεραιότητες υπο-δράσης 
:Η πρόταση αφορά  

προϊόντα που   
περιλαμβάνεται  στις 
αλυσίδες αξίας της 

προϊοντικής εξειδίκευσης της  
στρατηγικής του τοπικού  

προγράμματος 

Ναι 100 

6% 

 

Όχι 0  

3 
Ο δικαιούχος είναι κατά 

κύριο επάγγελμα αγρότης ή 
εταιρικό σχήμα αγροτών 

Ναι 100 
2% 

 

Όχι 0  

4 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους 
νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 

35 ετών  

50  

5 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50  

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

3% 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της 
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  

7 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 

έτη) 

 

4% 
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8 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής *100% 

 

10% 

 

9 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

4% 

 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

10 

Παραγωγή προϊόντων 
ποιότητας βάσει προτύπου 
(Βιολογικά, πιστοποιημένα , 

κλπ) 

Παραγωγή σε ποσοστό >30% 100 

5% 

 

10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30% 60  

Παραγωγή σε ποσοστό <10% 30  

11 
Επεξεργασία πρώτων υλών 
παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100 

4% 

 

10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό <30% 60  

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30  

12 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 

100 

6% 

 

  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0  

13 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

100 

12% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

14 Εξασφάλιση πρώτων υλών 
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας 

πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει 
από ιδία παραγωγή 

 
4% 

 

 

15 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

100 

10% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

16 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και 
το μέγεθος του έργου 

50 

2% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

50  

17 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
5 

100 

8% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0  

18 Χωροθέτηση της πράξης Ορεινή 100 2%  
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(σύμφωνα με τη Οδηγία 
(ΕΟΚ) 75/268) 

Mειονεκτική 50  

Λοιπές περιοχές 0  

19 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
4% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μόρι
α 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.4, 19.2.3.6, 19.2.6.2 και με τις υπό-
δράσεις συνεργασίας (19.2.7) με τα διατοπικά και το διακρατικό σχέδιο (19.3.1-19.3.5), πλην του 19.3.2. Έμμεση 
συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5, με τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (19.2.4.), 
πλην της 19.2.4.4 και με το διατοπικό σχέδιο 19.3.2. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Με δράσεις του  ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Δράσεις του 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,  καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικό-τητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.3.3 

Νομική βάση*  Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Σύμφωνα και με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και  το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την περίοδο 2014-
2020, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη θεματικών μορφών του 
καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τις συναφείς «δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και 
οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και τοπικών 
προϊόντων. Έχει αποδειχθεί ότι η προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων 
(βλ. λιανεμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την 
απόκτηση «ταυτότητας» συνδεδεμένη με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης. 
Η συγκεκριμένη υπο- δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με δικαιούχους γεωργούς 
ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης καθώς και με ΜΜΕ και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα 
όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και 
τις ειδικές μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  
Η υπο-δράση αφορά(ενδεικτικά): Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, 
χώρων εστίασης και αναψυχής, γραφείων  προώθησης αγροτικού τουρισμού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού), χώροι γευσιγνωσίας, κ.λ.π.  
 Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και με προτεραιότητα σε ότι 
αφορά τη χωροταξική διάσταση στα κέντρα των αναπτυξιακών ενοτήτων (Αγιά, Ελασσόνα, Νίκαια,Τύρναβος,  Φάρσαλα) 
στις παρακάρλιες περιοχές (Αμυγδαλή, Καστρί, Καλαμάκι, Σωτήριο, Αχίλλειο και Νίκη) και στους οικισμούς της 
ενδοχώρας με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης βάσει της σχετικής μελέτης προσδιορισμού διαδρομών αγροτικού 
τουρισμού, στις περιοχές “«Όλυμπος-Αντιχάσια» και «Όλυμπος-Κίσσαβος»” (φέρουσας ικανότητας). 
Με την παρούσα υπο-δράση  επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων 
τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής 
ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, η προστασία της ανθρώπινης 
υγείας. Είναι δε δυνατό να περιλαμβάνει και στήριξη για συστήματα ποιότητας. 
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 € και σε ότι αφορά τα ποσοστά στήριξης η ένταση 
ενίσχυσης διακρίνεται σε: 
65 % επί  των επιλέξιμων δαπανών σε περίπτωση μη εισηγμένων ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών 

ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων (αρθρ. 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014) και  για τις λοιπές περιπτώσεις  η ένταση ενίσχυσης θα 

ανέρχεται σε 55% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς η  Θεσσαλία (EL61) εντάσσεται στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ ή ίσο με 45% και 60% του μ.ο. της ΕΕ (Καν. (ΕΕ) 651/2014) 

(Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων).  Η εφαρμογή της υπο-δράσης αφορά στις λοιπές κατηγορίες οι οποίες 

εξαιρούνται της υπο-δράσης 19.2.2. χωρίς να απορρίπτει πράξεις που μπορούν να ενταχθούν και στη δράση 19.2.2. Η 

χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 

χρηματοδοτική βαρύτητα) 

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

545.454  5,98 % 4,95 % 

Δημόσια Δαπάνη  300.000  4,83 % 3,70 % 

Ιδιωτική Συμμετοχή  245.454  8,42 % 8,42 % 
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Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και υπο-σύσταση ΜΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤ
ΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

6% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% 
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 

0  

2 

Προτεραιότητες υπο-δράσης 
προτεραιότητα σε ότι αφορά 
τη χωροταξική διάσταση στα 

κέντρα των αναπτυξιακών 
ενοτήτων, τις παρακάρλιες 

περιοχές και στους 
οικισμούς της ενδοχώρας με 

δυνατότητες τουριστικής 
ανάπτυξης 

Ναι 100 

4% 

 

Όχι 0  

3 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους 
νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 

35 ετών  

50  

4 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50  

5 
Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 
ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 
2% 

 

άνεργοι έως 3 χρόνια 50  

6 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 
κ.ά.). 

Ναι 100 

2% 

 

Όχι 0  

7 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

3% 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της 
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  
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8 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 

έτη) 

 

4% 

 

9 

Συμμετοχή σε υφιστάμενα 
και τοπικά δίκτυα ομοειδών 

ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων 

Ναι 100 

3% 

 

Όχι 0  

10 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής *100% 

 
10% 

 

 

11 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

4% 

 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

 Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

12 

Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 

100 

6% 

 

 

 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 
του 5% 

0  

13 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο 100 
2% 

 

Παραδοσιακός οικισμός  50  

14 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

100 

12% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

15 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

100 
4% 

 

16 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

100 

10% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

17 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και 
το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

50  

18 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
5 

100 

8% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 10 

60  
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10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
>30 

0  

19 
Παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση 

με την κύρια δραστηριότητα 

 

100 

4% 

 

20 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

2% 

 

Mειονεκτική 50  

Λοιπές περιοχές 0  

21 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
4% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30 
μόρια  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.3, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.7.3, και με τα διατοπικά και το διακρατικό 
σχέδιο (19.3.1-19.3.5), πλην 19.3.2. Έμμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 
, 19.2.3.4, 19.2.3.5, 19.2.3.6, 19.2.6.2, με τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα 19.2.4.1, 19.2.4.2. 19.2.4.5 και με το 
διατοπικό σχέδιο 19.3.2. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Με δράσεις του  ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Δράσεις του 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,  καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικό-τητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των  στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.3.4 

Νομική βάση*  Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Σύμφωνα και με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και  με το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την περίοδο 
2014-2020 , έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη θεματικών μορφών 
του καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,  μαζί με τις συναφείς «δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και 
οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και τοπικών 
προϊόντων. Έχει αποδειχθεί ότι η προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων 
(βλ. λιανεμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την 
απόκτηση «ταυτότητας» συνδεδεμένη με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης. 
Η συγκεκριμένη υπο-δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με δικαιούχους γεωργούς 
ή άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης καθώς και με ΜμΕ και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα 
όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και 
τις ειδικές μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 
Η υπο-δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση καθώς και εμπορικών επιχειρήσεων όπως (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) 
δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης που σχετίζονται με τη βιοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα μετά την 1η μεταποίηση 
(πχ παραδοσιακά εδέσματα) καθώς και επιχειρήσεις με εμπορικό χαρακτήρα που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και 
καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρές δημιουργικές βιοτεχνίες (όπως κατασκευή 
προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα – ξύλο – φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών, 
κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών, είδη λαϊκής τέχνης κλπ)  και στις βιοτεχνίες ειδών διατροφής μετά την 1η 
μεταποίηση. 
Με την παρούσα δράση  επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας  όπου είναι δυνατόν και 
χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της 
κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι σημαντική η συμβολή στην απασχόληση και  προστασία της ανθρώπινης 
υγείας.  
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 € και σε ότι αφορά τα ποσοστά στήριξης η ένταση 
ενίσχυσης διακρίνεται σε:65 % επί  των επιλέξιμων δαπανών σε περίπτωση μη εισηγμένων ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 
έτη χωρίς διανομή κερδών ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων (αρθρ. 22 Καν. (ΕΕ) 651/2014) και  για τις λοιπές περιπτώσεις  η 
ένταση ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 55%  για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς η  Θεσσαλία (EL61) 
εντάσσεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ ή ίσο με 45% και 60% του μ.ο. της ΕΕ 
(Καν. (ΕΕ) 651/2014). Η εφαρμογή της υπο-δράσης αφορά στις λοιπές κατηγορίες οι οποίες εξαιρούνται της υπο-δράσης 
19.2.2. χωρίς να απορρίπτει πράξεις που μπορούν να ενταχθούν και στη δράση 19.2.2. Η χορήγηση της ενίσχυσης 
εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα) 

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

400.00   4,38  % 3,63 % 

Δημόσια Δαπάνη  220.000  3,54 % 2,72 % 

Ιδιωτική Συμμετοχή  180.000  6,17 % 6,17 % 
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Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και υπο-σύσταση ΜΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛ
ΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗ
ΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

6% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% 
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 

0  

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης 

Βιοτεχνίες δημιουργικού τομέα 100 

4% 

 

Βιοτεχνίες  ειδών διατροφής μετά την 1η 
μεταποίηση  

50  

Λοιπές επιχειρήσεις 0  

3 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους 
νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 

35 ετών  

50  

4 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50  

5 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 
κ.ά.). 

Ναι 100 

2% 

 

Όχι 0  

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

4% 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της 
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  

7 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 

έτη) 

 

5% 

 

8 Συμμετοχή σε υφιστάμενα Ναι 100 2%  
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και τοπικά δίκτυα ομοειδών 
ή συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων 

Όχι 0  

9 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής *100% 

 

10% 

 

10 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

4% 

 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

11 

Προστασία περιβάλλοντος  Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 

100 

8% 

 

  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0  

12 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

100 

12% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

13 
Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

100 
3% 

 

14 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
 

100 

14% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
 

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

15 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και 
το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

50  

16 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 100 

8% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0  

17 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

4% 

 

Mειονεκτική 50  

Λοιπές περιοχές 0  
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18 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
4% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μορια  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, , 19.2.3.6, 19.2.7.3 19.2.7.7, 19.2.7.8 
και  με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια.Έμμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 
19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.6.2. Επίσης παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με όλες τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι 
οποίες στοχεύουν στην συνολική αναβάθμιση της φυσικής, πολιτιστικής , αγροτικής κληρονομιάς. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Με δράσεις του  ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως Μ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Δράσεις του 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,  καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικό-τητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των  στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.3.5 

Νομική βάση*  Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Σύμφωνα με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης αλλά και  με το ΣΕΣ και λοιπά στρατηγικά κείμενα για την περίοδο 2014-
2020 , έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την ανάπτυξη θεματικών μορφών του 
καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,  μαζί με τις συναφείς «δημιουργικές» μικρο-βιοτεχνίες και 
οικοτεχνίες. Ειδικά, δίδεται βάρος στη σύνδεση μεταξύ τουρισμού, πολιτισμού, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και τοπικών 
προϊόντων. Έχει αποδειχθεί ότι η προστιθέμενη αξία προκύπτει από τις συνέργειες μεταξύ τομέων και δραστηριοτήτων 
(βλ. λιανεμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός, εστίαση), τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και την 
απόκτηση «ταυτότητας» συνδεδεμένη με την τοπική παράδοση και όχι τόσο από το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης, 
λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς περιορισμούς της πρόσφατης κρίσης. 
Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας με δικαιούχους γεωργούς ή 
άλλα φυσικά πρόσωπα στην περιοχή παρέμβασης καθώς και με ΜΜΕ και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές όχι μόνο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα 
όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα και ειδικότερα σε δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και 
τις ειδικές μορφές τουρισμού, κλπ. Συνεπώς, η στήριξη παρέχεται κυρίως στις  πολύ μικρές και μικρέςς επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 
Η δράση αφορά στην παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών, λοιπών υπηρεσιών μικρής κλίμακας του τριτογενούς 
τομέα εκτός τουριστικού κλάδου και παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όπως 
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) επαγγελματικά εργαστήρια, παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες χώροι αθλοπαιδιών κ.λπ. Με την παρούσα δράση  επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η 
ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. 
Σε ότι αφορά τα ποσοστά στήριξης η ένταση ενίσχυσης διακρίνεται σε:65 % επί  των επιλέξιμων δαπανών σε περίπτωση 
μη εισηγμένων ΜΜΕ, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων (αρθρ. 22 Καν. (ΕΕ) 
651/2014) και  για τις λοιπές περιπτώσεις  η ένταση ενίσχυσης να ανέρχεται σε και 55%   για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις καθώς η  Θεσσαλία (EL61) εντάσσεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ ή 
ίσο με 45% και 60% του μ.ο. της ΕΕ (Καν. (ΕΕ) 651/2014) (Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων). Η εφαρμογή της υπο-
δράσης αφορά στις λοιπές κατηγορίες οι οποίες εξαιρούνται της υπο-δράσης 19.2.2. χωρίς να απορρίπτει πράξεις που 
μπορούν να ενταχθούν και στη δράση 19.2.2. Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού 
σχεδίου. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα) 

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

 254.545  2,79 % 2,31 % 

Δημόσια Δαπάνη  140.000  2,25 % 1,73 % 

Ιδιωτική Συμμετοχή  114.545  3,93 % 3,93 % 

Περιοχή Εφαρμογής  
 

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 
 

Δικαιούχοι  
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Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και υπο-σύσταση ΜΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ- 
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

6% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% 
των στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 

0  

2 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους 
νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 

35 ετών  

50  

3 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της 
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν 
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

50  

4 
Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 
ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 100 
2% 

 

άνεργοι έως 3 χρόνια 50  

5 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 
κ.ά.). 

Ναι 100 

2% 

 

Όχι 0  

6 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

5% 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της 
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση 
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης 

50  

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  

7 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 

έτη) 

 

7% 

 

8 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής *100% 

 

15% 

 

9 Είδος επιχείρησης Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 4%  
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(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

10 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 

100 

4% 

 

   

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0  

11 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

100 

10% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30  

12 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
 

100 

12% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 
 

50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0   

13 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και 
το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους 
φάσεων υλοποίησης του έργου 

50  

14 

Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
5 

100 

10% 

 

 
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 10 
60  

 
10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 
30  

 
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0  

15 Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

4% 

 

 Mειονεκτική 50  

 Λοιπές περιοχές 0  

16 Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

100 

5% 

 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

0  

17 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
4% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μόρι
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α 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράεις του τοπικού προγράμματος  
 

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.5, 19.2.7.3 και με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση 
συνέργεια. Έμμεση συνέργεια με τις λοιπές υπό-δράσεις 19.2.2 και 19.2.3, 19.2.6.2, 19.2.7.7 και 19.2.7.8. Επίσης 
παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με όλες τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες στοχεύουν στην συνολική 
αναβάθμιση της φυσικής, πολιτιστικής , αγροτικής κληρονομιάς. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Με δράσεις του  ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίωςΜ04 & Μ06, αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Δράσεις του 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020,  καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & αναπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  Στήριξη για  υποδομές μικρής κλίμακας (πχ ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός 
οικισμού κλπ)συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.1 

Νομική βάση*  Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Τα δίκτυα υδροδότησης των οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε σημαντικό ποσοστό τους είναι σύγχρονα, 
ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις είναι παλιά και πρέπει να ανακαινισθούν ή/και να αντικατασταθούν. Γενικά οι 
υδρευτικές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας έχουν καλυφθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, θα πρέπει να 
προωθηθούν δράσεις που θα υποστηρίζουν σαφώς και με συγκεκριμένο τρόπο αναπτυξιακές δράσεις (πχ. βελτίωση 
ελλειμματικών υδατικών ισοζυγίων περιοχών με θετικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης). Αποχετευτικά δίκτυα  αν και 
με ελλείψεις, λειτουργούν σε όλους τους Δήμους. Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε βασικές υποδομές μικρής κλίμακας 

εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / 
βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων.Κύρια στόχευση του τοπικού προγράμματος είναι η εξοικονόμηση 
ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια στις αγροτικές περιοχές. (έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων 
κτιρίων).Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση της κατασκευής ή της αναβάθμισης τοπικών υποδομών που συμβάλλουν σε 
τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, η στήριξη δίνεται βάσει του άρθρου 
56 καν. (ΕΕ) 651/2014 και το ποσό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του 
κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Για παράδειγμα όταν σε ένα έργο τοπικής υποδομής επιβάλλονται για τη χρήση 
του ανταποδοτικά τέλη αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται από το συνολικό επιλέξιμο ποσό και το ποσοστό ενίσχυσης 
διαμορφώνεται ανάλογα. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

300.000 3,17% 2,64% 

Δημόσια Δαπάνη  300.000 4,83% 3,70% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας (ΟΤΑ/φορέας ΟΤΑ κλπ), που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και 
υλοποίησης της σχετικής πράξης και ως εκ τούτου η δράση αφορά στην υλοποίηση δημόσιου έργου. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 
Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 
στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

10% 

 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

0  
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υπο-δράση 
 

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης 
Η επένδυση αφορά στην εξοικονόμηση 

ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια 
κτίρια στις αγροτικές περιοχές 

100 
20% 

 

 

3 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
10% 

 

Όχι 0  

4 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

7% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

5 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

100 

15% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

6 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 

20% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  

7 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

6% 

 

Mειονεκτική 40  

Λοιπές περιοχές 0  

8 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση ή παραγωγή 

ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, 
βιοαέριο κ.λ.π.) για την 

κάλυψη των αναγκών των 
μονάδων. 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20% 100 

12% 

 

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60  

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μόρι
α 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, πλην της υπό-δράσης 19.4.4.4. Έμμεση συνέργεια με 
τις ομάδες δράσεων 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 καθώς και με την 19.2.7.8. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια με το Μέτρο 07 του ΠΑΑ 2014-2020 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές» καθώς  και αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΕΠ Θεσσαλίας2014-2020 
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Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & αναπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για 
τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.) 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.2 

Νομική βάση*  Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Γενικά οι ανάγκες του αγροτικού χώρου  της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας έχουν καλυφθεί σε ικανοποιητικό βαθμό 
από πλευράς υποδομών και βασικών υπηρεσιών κυρίως πρόνοιας,  με προβλήματα ελλείψεων να εντοπίζονται κυρίως 
στις πλέον απομακρυσμένες ή/και ορεινές περιοχές ενώ βελτιώσεων και επεκτάσεων στο σύνολο της περιοχής 
παρέμβασης.Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές μικρής κλίμακας. Ενδεικτικά: δημιουργία, 
βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. 
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων,  αθλητικοί χώροι  κ.λπ.)  
. Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση της κατασκευής ή της αναβάθμισης τοπικών υποδομών που συμβάλλουν σε τοπικό 
επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, η στήριξη δίνεται βάσει του άρθρου 56 καν. 
(ΕΕ) 651/2014 και το ποσό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους 
εκμετάλλευσης της επένδυσης. Για παράδειγμα όταν σε ένα έργο τοπικής υποδομής επιβάλλονται για τη χρήση του 
ανταποδοτικά τέλη αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται από το συνολικό επιλέξιμο ποσό και το ποσοστό ενίσχυσης 
διαμορφώνεται ανάλογα. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

300.000 3,17% 2,64% 

Δημόσια Δαπάνη  300.000 4,83% 3,70% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας (ΟΤΑ/φορέας ΟΤΑ κλπ), που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και 
υλοποίησης της σχετικής πράξης και ως εκ τούτου η δράση αφορά στην υλοποίηση δημόσιου έργου 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΜΟΡΙΟΔ
ΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

15% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 Αναγκαιότητα της πράξης 
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

100 
20% 

 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή 
στην Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

0  

3 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

7% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

4 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά  

100 

25% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

5 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 

25% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  

6 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

8% 

 

Mειονεκτική 40  

Λοιπές περιοχές 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30 
μόρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, πλην της υπό-δράσης 19.4.4.4, με την οποία έχει 
έμμεση συνέργεια. Έμμεση συνέργεια επίσης, με τις ομάδες δράσεων 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 καθώς και με την 19.2.7.8. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια με το Μέτρο 07 του ΠΑΑ 2014-2020 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές» καθώς  και αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 
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Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & αναπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.3 

Νομική βάση*  Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Στις κυριότερες αδυναμίες της περιοχής συμπεριλαμβάνονται η ελλιπής υποδομή στους τομείς του αθλητισμού, 
πολιτισμού και υποστήριξης του τουρισμού (κέντρα πληροφόρησης, λοιπές τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας κλπ)  
σε αρκετούς Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα, παρά τις βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Η 
υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής 
όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, 
μέσω της υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική προβολή και εξυπηρέτηση 
της περιοχής εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που 
κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρουςκ.λ.π. Οι πράξεις που θα ενταχθούν 

μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.Κατά τη διαβούλευση, όπως καταγράφεται 

αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2.1 του Φακέλου Β’) εκδηλώθηκε εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για σχετικές παρεμβάσεις και στη 
δράση αυτή συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερος όγκος των ιδεών/προτάσεων για δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, τόσο σε 
ότι αφορά το πλήθος των έργων όσο και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό από ποικίλους φορείς.  
Σε περίπτωση που η χρήση των υποδομών δεν αποφέρει κέρδος, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως 
και 100% των επιλέξιμων δαπανών αλλιώς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών ή να μην υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 
επένδυσης. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

500.000 5,29% 4,41% 

Δημόσια Δαπάνη  500.000 8,05% 6,17% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς (ΟΤΑ  Α ή Β βαθμού /φορέας ΟΤΑ, Επιμελητήρια, ΑΕΙ  κλπ), που έχει την αρμοδιότητα 
έναρξης και υλοποίησης της σχετικής πράξης ή άλλος φορέας που εκ του καταστατικού του έχει την αρμοδιότητα και 
δυνατότητα για υλοποίηση συναφών έργων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟΔ
ΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

100 

10% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  
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εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 Αναγκαιότητα της πράξης 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

100 

20% 

 

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 
υποδομή στην Τοπική / Δημοτική 

Ενότητα 

0  

3 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
10% 

 

Όχι 0  

4 

Φορέας υποψήφιου 
δικαιούχου(εξετάζεται κατά 
περίπτωση, ανάλογα με τη 
φύση της υποδράσης, και η 

εξειδίκευση του 
περιλαμβάνεται στην 

περιγραφή της υπο-δράσης) 

 Ο.Τ.Α. Α ή Β βαθμού ή φορέας τους 100 

5% 

 

 Σύλλογοι , σωματεία,  Συνεταιρισμοί ή 
άλλη συλλογικότητα 

50  

 Άλλος 0  

5 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

10% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

 
100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0  

6 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

5% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

7 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

100 

15% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης 
αλλά πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

8 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 

20% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 
αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  

9 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

Ορεινή   100 
5% 

 

Mειονεκτική 40  
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(ΕΟΚ) 75/268) Λοιπές περιοχές 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μόρι
α 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  
 

Άμεση συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, με τις υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 
19.2.3.5, 19.2.7.3 και  με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια. Έμμεση συνέργεια επίσης, με τις 
υπόλοιπες υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 και 19.2.7. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
 

Παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια με το Μέτρο 07 του ΠΑΑ 2014-2020 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές» καθώς  και αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 
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Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & αναπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.4 

Νομική βάση*  Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Η υπο- δράση αυτή αφορά στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων. Θα υποστηριχθούν ενέργειες σχετικές με την πολιτιστική 
παράδοση, τις πολιτιστικές διαδρομές και τη σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα.Οι πράξεις που δύναται να 
υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής 
όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση 
αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα. 
Στόχος της δράσης είναι η προβολή και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, των τοπικών προϊόντων και της αγροτικής 
κληρονομιάς. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς 
και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης.Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και 
τη SWOT προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των κατοίκων της περιοχής αλλά και μεταξύ των κατοίκων 
και των καταγόμενων από τις αγροτικές περιοχές, έτσι αυτή η υπο-δράση έρχεται να ενισχύσει αυτή την ανάγκη καθώς 
εξυπηρετεί τη θεματική κατεύθυνση που αφορά στη διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής με  
στόχο την ανάδειξη τοπικής ταυτότητας και του τοπικού πολιτισμού.  
Σε περίπτωση που οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν αποφέρουν  κέρδος, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει 
έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών αλλιώς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών ή να μην υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της 
επένδυσης (άρθρ. 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014)  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της  περιοχής 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

210.000 2,22% 1,85% 

Δημόσια Δαπάνη  210.000 3,38% 2,59% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Ο.Τ.Α. ή φορείς  τους,  καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  ή άλλη συλλογικότητα 
στον καταστατικό σκοπό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟΔ
ΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

10% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  
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2 Προτεραιότητες υπο-δράσης 

Συμβολή της πρότασης στη διατήρηση 
και διάδοση του πολιτισμού και της 

παράδοσης  

100 

15% 

 

Άλλη 0  

3 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
5% 

 

Όχι 0  

4 

Φορέας υποψήφιου 
δικαιούχου(εξετάζεται κατά 
περίπτωση, ανάλογα με τη 
φύση της υποδράσης, και η 

εξειδίκευση του 
περιλαμβάνεται στην 

περιγραφή της υπο-δράσης) 

ΟΤΑ Α’ βαθμού/Πολιτιστικοί 
φορείς/Σύλλογοι  

100 

15% 

 

άλλος 0  

5 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

100 

10% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
> 30 

0  

6 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

5% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

7 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

100 

20% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

8 
Φύση/Αντικείμενο εκδήλωσης 
που συνδέεται με ιστορία και 

τοπικά δρώμενα 

Πολιτιστικό γεγονός 40 

5% 

 

Ιστορικό γεγονός 40  

Αθλητικό γεγονός 20  

9 

Επαναληψιμότητα 
εκδήλωσης στο πλαίσιο του 

παρόντος σχεδίου 
χρηματοδότησης 

Διοργάνωση για 4 και άνω έτη 100 

15% 

 

Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη 50  

Διοργάνωση για 1 έτος 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μόρι
α 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.5, 19.2.3.3, 19.2.3.5, 19.2.4.3, 19.2.4.5 και τα διατοπικά σχέδια 
19.3.1 και 19.3.3. Έμμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.6, 19.2.3.6, 19.2.4.2, 19.2.7.3, με το διατοπικό 
σχέδιο 19.3.4 και το διακρατικό 19.3.5. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
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Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & αναπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης  Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, 
με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική 
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς 

και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων 
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

της υπαίθρου -μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.4.5 

Νομική βάση*  Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως, ενδεικτικά, 
γεωργική βιοποικιλότητα και άγριας ζωή, τοπία, παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές αγροτικώνοικοσυστημάτων 
υψηλής αξίας κλπ). Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού 
μεγέθουςμε την υλοποίηση (υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων) δράσεων (ανάπλαση περιοχών περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κ.α.) για την αειφορική διαχείριση αγροτικών 
οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να είναι θεσμική υποχρέωση ή να καλύπτεται απόεθνικό σχεδιασμό, με σκοπό 
να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες και να εξασφαλιστούν η συναίνεσηκαι η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.  
Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με: 

 Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω 
της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων– συλλογών, πολιτιστικών 
/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου–μύλοι, γεφύριακ.λ.π..  

 Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης/ 
αναβάθμισης τοπίων και χώρων. 

 Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση 
συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης. 

Η στήριξη παρέχεται βάσει του άρθρου 53 καν. (ΕΕ) 651/2014 και το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως 
και έως 100%  εφόσον και οι δράσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά καθότι αφορούν δράσεις για την προστασία 
της βιοποικιλότητας ή την προστασία «παραδοσιακών» γεωργικών πρακτικών και καλλιεργειών, άρα αφορά «φυσική 
κληρονομιά» που είτε έχει θεσμικά αναγνωριστεί (όπως είδη και οικοτόποι σε περιοχές NATURA) ή «φυσική κληρονομιά» 
που συνδέεται με τον πολιτισμό και ειδικά με στοιχεία της γεωργικής κληρονομιάς όπως περιγράφονται και στον 
Ευρωπαϊκό Οδηγό Παρατήρησης της Αγροτικής Κληρονομιάς – CEMAT (βλ. Άρθρο 53§2β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
651/2014.Αλλιώς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών ή να μην 
υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.  Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει η συνεργασία με ΕΥΚΕ  έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι μια προτεινόμενη δράση δεν 
αποτελεί «κρατική ενίσχυση» 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της  περιοχής 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

850.000 8,99% 7,49% 

Δημόσια Δαπάνη  850.000 13,69% 10,49% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι είναι οι εξής κατηγορίες 
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Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης ΠροστατευόμενωνΠεριοχών, 
Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση τωνσχετικών δράσεων ή έχουν 
συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα, 
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείςκαταστατικούς σκοπούς, 
αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα (όπως ενδεικτικάανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

10% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης 

Πολιτιστικά έργα /Πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά και κληρονομιά της 
υπαίθρου 

100 
 

20% 

 

 

Ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της 
φυσικής κληρονομίας και συναφών 
πόρων 

60  

 Δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

30  

3 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
10% 

 

Όχι 0  

4 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

100 

15% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
> 30 

0  

5 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

5% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

6 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

100 

20% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50  

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  
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7 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 

15% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  

8 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268) 

Ορεινή 100 

5% 

 

Mειονεκτική 40  

Λοιπές περιοχές 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30 μόρια  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, με την υπό-δράση 19.2.6.2, τις υπό-δράσεις 
συνεργασίας, πλην τις 19.2.7.7, με την οποία έχει έμμεση συνέργεια, καθώς και με τις 19.3 πλην 19.3.2 με την οποία έχει 
έμμεση συνέργεια. Έμμεση συνέργεια επίσης, με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια με το Μέτρο 07 του ΠΑΑ 2014-2020 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές» καθώς  και αντίστοιχα μέτρα  μέσω του ΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 
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Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

Κωδικός Δράσης 19.2.6 

Τίτλος υπο-δράσης  Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία κινητοποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.6.2 

Νομική βάση*  Άρθρα 21 & 26  καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή παρέμβασης είναι συνολικά 147.595,79 εκτάρια. Από αυτά 42.332,78 εκτάρια είναι 
δάση. Σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι δημόσια, δημοτικά, μοναστηριακά, ιδιωτικά, συνιδιοκτησιακά, 
διακατεχόμενα και συνδιακατεχόμενα. Τα δασικά οικοσυστήματα λόγω των αποψιλωτικών υλοτομιών, πυρκαγιών και της 
παράνομης βόσκησης παρουσιάζονται σχεδόν στο σύνολό τους διαταραγμένα, υποβαθμισμένα και σε κάποιες 
περιπτώσεις σε οπισθοδρομούσα πορεία. 
Τα παραγόμενα προϊόντα από την εκμετάλλευση των δασών σύμφωνα με τα σχέδια εκμετάλλευσης των δασικών 
υπηρεσιών που συντάσσονται για μία δεκαετία είναι τεχνικό ξύλο (βιομηχανική και στρογγυλή ξυλεία) και καυσόξυλα ή 
θρυμματισμένη ξυλεία. Γίνεται ακόμα εκμετάλλευση κλώνων Ελάτης, δένδρα Χριστουγέννων, γκυ και Ου (κοινώς 
Αρκουδοπούρναρο) καθώς και παραγωγή καυσόξυλων. Η συνολική παραγωγή δεν είναι η ίδια κάθε χρόνο και είναι 
ανάλογη με τα σχέδια εκμετάλλευσης που συντάσσουν τα δασαρχεία. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 28 Δασικοί 
Συνεταιρισμοί. Υπάρχει ανάγκη στήριξης των ιδιωτών δασοκαλλιεργητών, ενώσεων αυτών, συνεταιρισμών καθώς και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και του σχετικού εξοπλισμού που απαιτούνται 
σε όλη την διαδικασία – απόλειψη των δασικών προϊόντων (συλλογή, υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά), την πρίση, 
μέχρι την βιομηχανική επεξεργασία τους, αλλά ευρύτερα και της ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού.  
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται μικρής κλίμακας επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται 
στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους, μεταξύ αυτών  
κάθε επένδυση  σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωσης της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το 
στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, 
αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, 
συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε 
επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων, ενώ σημαντική είναι η ενσωμάτωση 
της  καινοτομίας στην οικονομικότητα του αποτελέσματος και την περιβαλλοντική προστασία. 
Σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης το σύνολο της Δράσης που έχει μικρή σχετικά 
βαρύτητα αφορά κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά τις  ορεινές-μειονεκτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης.. 
Η στήριξη παρέχεται βάσει του καν. (ΕΕ) 1407/2013, με ένταση ενίσχυσης 65% των επιλέξιμων δαπανών για 
δικαιούχους  σε όλη την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

177.778 1,88% 1,57% 

Δημόσια Δαπάνη  80.000 1,29% 0,99% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  97.778 3,01% 3,01% 

Περιοχή Εφαρμογής  
 

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  
 

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα)  και τις ενώσεις τους, καθώς και σε πολύ μικρές και  μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δασικό 
τομέα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟΔ
ΟΤΗΣΗ  

1 
Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 
στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

8% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0 
 

 

2 
Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 
35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 
τους νέοι ≤ 35 ετών 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50%  νέοι ≤ 35 ετών  

50  

3 
Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι 
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο 
τους είναι γυναίκες 

100 

3% 

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και 
το μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το 

κατέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 

50  

4 

Προώθηση 
επιχειρηματικότητας  
συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 
κ.ά.). 

Ναι 100 

5% 

 

Όχι 0  

5 
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με 

τη φύση της πρότασης. 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100 

4% 

 

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση 
της πρότασης ή επαγγελματική 

κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

50  

  Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση 0  

6 

Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 
σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας 
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο 

τα 5 έτη) 

 

6% 

 

7 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί της 
ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

 

12% 

 

8 
Είδος επιχείρησης 

(σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100 

4% 

 

Μικρές επιχειρήσεις 50  

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις 0  

9 Προστασία περιβάλλοντος  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 

προστασία του περιβάλλοντος 
μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

100 
4% 
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Ποσοστό δαπανών σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0  

10 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

100 

14% 

 

Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

60  

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές 
για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

30  

11 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης 
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

100 

15% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά   

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

12 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

13 

Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

100 

10% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

 
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 
0  

14 
Χωροθέτηση της πράξης 
(σύμφωνα με τη Οδηγία 

(ΕΟΚ) 75/268)) 

Ορεινή 100 

4% 

 

Mειονεκτική 50  

Λοιπές περιοχές 0  

15 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
4% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μόρι
α 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.3.1, 19.2.4.5, με τις δράσεις συνεργασίας 19.2.7, καθώς και 
με τα διατοπικά σχέδια 19.3.3 και 19.3.4. Έμμεση συνέργεια με τις υπόλοιπες υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.2 και 19.2.3, 
καθώς και με τα σχέδια 19.3.2 και 19.3.5. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια με το Μέτρο08 του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα με το επιμέρους μέτρο 8.6 - στήριξη για 
επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντωναντίστοιχα μέτρα  
μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης  Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 
εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 
αγροτουρισμό 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.7.3 

Νομική βάση*  Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προτείνονται προς ενίσχυση και καινοτόμα έργα, καινοτόμες  προσεγγίσεις,  
έργα συνεργασίας και συλλογικά έργα/δράσεις. Μεταξύ αυτών, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον 
τουρισμό και το περιβάλλον, δράσεις μεταφοράς γνώσης κλπ  αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής παρέμβασης. Το αγροδιατροφικό σύστημα στην περιοχή παρέμβασης 
κατ’ αντιστοιχία και με της χώρας χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις μικρού μεγέθους τόσο φυσικού όσο και οικονομικού,  
που συχνά εμφανίζουν αδυναμία να επενδύσουν στην καινοτομία και στην τεχνολογία για την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αποτέλεσμα να περιορίζονται στην μεταφορά ώριμης τεχνολογίας από το 
εξωτερικό. Στην περιοχή παρέμβασης μικρές και πολύ μικρές είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στον 
τουριστικό κλάδο. Όπως καταγράφεται και στη SWOT ανάλυση, στον αγροτικό τομέα, παρατηρείται αδυναμία επίτευξης 
οικονομίας κλίμακας και επένδυσης στην καινοτομία και τη γνώση καθώς και έλλειψη κουλτούρας καινοτομικής 
επιχειρηματικότητας και συνεργασίας αλλά και της απομόνωσης για μέρος της περιοχής (ορεινοί όγκοι, 
ορεινές/μειονεκτικές  περιοχές). Επίσης, παρατηρείται έντονη έλλειψη δεσμών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τους 
ερευνητικούς φορείς αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται κυρίως στον αγρο-
διατροφικό τομέα αλλά και τον τουρισμό.  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι είτε η αδυναμία αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των προβλημάτων του αγρο-διατροφικού συστήματος από τους ερευνητικούς φορείς, είτε, για τις 
περιπτώσεις που υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα η μη πραγματοποίηση της απαιτούμενης ενσωμάτωσης των 
καινοτόμων μεθόδων και προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία, είτε η μη εφαρμογή τους στην απαιτούμενη κλίμακα 
αλλά και της διασύνδεσής του με τους λοιπούς τομείς και ιδιαίτερα τον τουρισμό. Ωστόσο, στον χώρο των επιχειρήσεων 
των τροφίμων αλλά και του τουρισμού (κυρίως καταλύματα και επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, 
πληροφόρησης κλπ) εμφανίζεται μια ικανοποιητική επιχειρηματική κινητικότητα στον τομέα της ενσωμάτωσης καινοτόμων 
υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Από την εξέταση της υφιστάμενης 
κατάστασης και τη δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 35 του Καν. 1305/2013, διαπιστώνεται μια σημαντική 
ευκαιρία για την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του 
αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τέλος της ανάπτυξης της συνεργασίας με στόχο μεταξύ των 
προαναφερθέντων και τη μείωση κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων.  
Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι κεντρικός πυλώνας της εθνικής RIS3, o πρώτος πυλώνας της RIS3 Θεσσαλίας ενώ 
αναγνωρίζεται και από τις λοιπές Περιφερειακές RIS3 ως στρατηγικός τομέα αλλά είναι αι στρατηγικός στόχος του ΠΑΑ. Ο 
δημιουργικός τουρισμός αποτελεί επίσης προτεραιότητα της RIS3 Θεσσαλίας όπως και η διασύνδεση των δύο τομέων.  
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δίνεται, μέσα από ενέργειες συνεργασίας  η δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις για 
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή 
την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. 
 
Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάσει 
του  Καν. 1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%  των επιλέξιμων δαπανών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων  παρεμβάσεων 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

153.846 1,63% 1,36% 

Δημόσια Δαπάνη  100.000 1,61% 1,23% 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή  53.846 1,66% 1,66% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίροςκαι θα διαθέτουν 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών θα είναι μόνο επιχειρήσεις. . 
Οι Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα ΕθνικήΝομοθεσία και θα 
θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτέςδιαδικασίες, υποχρεώσεις και 
δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τηλειτουργία τους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 

20% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού 

(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  
μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων 

μελών 10) 

 
10% 

 

3 

Εμπειρία του υπευθύνου 
στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο 
συνεργασίας) 

Ναι 100 

10% 

 

Όχι 0  

4 
Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 
δικτύου 

Ποσοστό >50% των μελών της 
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο 

σχήμα συνεργασίας 

100 

10% 

 

Ποσοστό <50% των μελών της 
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο 

σχήμα συνεργασίας 

0  

5 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 

9% 

 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

6 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

100 

15% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙAΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  EΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.» 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

7 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

5% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  

8 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

100 

10% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0  

9 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
6% 

 

Όχι 0  

10 
Πρόβλεψη ενεργειών 
δράσεων προβολής 

Ναι 100 
5% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μόρι
α 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, με τις υπό-δράσεις 19.2.4.3 και 19.2.4.5, με τις 
υπόλοιπες δράσεις συνεργασίας και με τα διατοπικά/διακρατικό σχέδια. Έμμεση συνέργεια με την υπό-δράση 19.2.4.4. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η λογική της δράσης διατρέχει τόσο το ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 16) όσο και τις σχετικές δράσεις στα πλαίσια του ΕΠ 
Θεσσαλίας και του ΕΠΑνΕΚ 
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Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης  Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 
δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών 

αγορών 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.7.7 

Νομική βάση*  Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προτείνονται προς ενίσχυση και καινοτόμα έργα, καινοτόμες  προσεγγίσεις,  
έργα συνεργασίας και συλλογικά έργα/δράσεις. Μεταξύ αυτών, η ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών 
καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 
βιωσιμότητας της περιοχής παρέμβασης. 
Στη Δράση αυτή ενισχύεται η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής) με 
σκοπό  είτε τη  δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού είτε  η δημιουργία  τοπικών αγορών (Αγορών 
Παραγωγών – Farmers’ Markets σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία). Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών 
αγορών  αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές Παραγωγών 
– Farmers’ Markets προκειμένου να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Σκοπός τους θα είναι η 
απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα  (νωπά ή / και 
μεταποιημένα) προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες. Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν 
δυνάμει του εν λόγω υπομέτρου  θα έχουν σαν σκοπό τη διάθεση του προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό χωρίς  
να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Όλες οι συνεργασίες θα 
είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω λιανοπωλητών στους καταναλωτές ή μέσω των 
Αγορών Παραγωγών. 
Ενισχύονται επίσης ενέργειες προώθησης που θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την 
ύπαρξη βραχείων αλυσίδων ή τοπικής αγοράς και θα προβάλλουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων μέσω αυτού 
του τρόπου. 
Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάσει 
του  Καν. 1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%  των επιλέξιμων δαπανών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη χρηματοδοτική 
βαρύτητα)  

Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων  παρεμβάσεων 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

200.000 2,11% 1,76% 

Δημόσια Δαπάνη  130.000 2,09% 1,60% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  70.000 2,16% 2,16% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών θα είναι μόνο επιχειρήσεις Οι 
Συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα  σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία και θα 
θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και 
δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων  και τη λειτουργία τους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  
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1 

Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

100 

10% 

 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης 

Η πρόταση αφορά συνεργασίες για 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στις 
αλυσίδες αξίας της προϊοντικής 
εξειδίκευσης της  στρατηγικής του 
τοπικού  προγράμματος 

100 

25% 

 

Η πρόταση αφορά δημιουργία  τοπικών 
αγορών 

75  

 Η πρόταση αφορά στη  δημιουργία και 
ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων 
εφοδιασμού 

50  

3 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  
(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  
μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενων 

μελών 10) 

 8%  

4 

Εμπειρία του υπευθύνου 
στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο 
συνεργασίας) 

Ναι 100 

5% 

 

Όχι 0  

5 
Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 
δικτύου 

Ποσοστό >50% των μελών της 
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο 

σχήμα συνεργασίας 

100 

8% 

 

Ποσοστό <50% των μελών της 
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο 

σχήμα συνεργασίας 

0  

6 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 

6% 

 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

7 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

100 

15% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0  

8 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  
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9 
 

Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 

100 

8% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0  

10 
Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 
6% 

 

Όχι 0  

11 
Πρόβλεψη ενεργειών 
δράσεων προβολής 

Ναι 100 
5% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      30% 30μόρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, πλην των υπό-δράσεων 19.2.2.3, 19.2.2.5, 
19.2.3.3 και 19.2.3.5 με τις οποίες υπάρχει έμμεση συνέργεια, με τις 19.2.6.2, 19.2.7.3 και με τις 19.3, πλην της 19.3.2. 
Επιπλέον έμμεση συνέργεια με τις 19.2.4.3, 19.2.4.5 και 19.2.7.8.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η λογική της δράσης διατρέχει τόσο το ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 16) όσο και τις σχετικές δράσεις μέσω του ΕΠ Θεσσαλίας 
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Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης  Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής 

διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας του υπεδάφους, της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων 

Κωδικός υπο-δράσης  19.2.7.8 

Νομική βάση*  Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Η Δράση αφορά στήριξη για  δημιουργία συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν 
σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας του υπεδάφους, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και της διατήρησης των γεωργικών τοπίωνκαι την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και την δυνητική υλοποίηση 
σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων.  
Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν δράσεις με στόχο τη χαμηλή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 
σε ρύπους και το σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα 
τη χρήση νερού, την υπερβόσκηση, τη μείωση της οργανικής ουσίας στο έδαφος και την αύξηση της αποθήκευσης 
άνθρακα. Αυτό θα  βοηθήσει στην ομαλότερη προσαρμογή σε οικολογικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, οι οποίες 
συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας αλλά και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.  
Η στήριξη θα φέρει τους αγρότες, και λοιπούς φορείς του γεωργικού τομέα σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και την αυτοδιοίκηση μαζί, για να προσφέρουν μέσα από τη συνεργασίας τους 
περιβαλλοντικά οφέλη στο πλαίσιο της άσκησης «γεωργικής» δραστηριότητας με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση 
των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό) την ποιότητα του αέρα, τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και την αύξηση της 
αποθήκευσης του μονοξειδίου του άνθρακα.Η ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου χορηγείται με τη μορφή 
επιχορήγησης. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάσει του  Καν. 1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65%  των επιλέξιμων δαπανών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων  παρεμβάσεων 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

46.154 0,49% 0,41% 

Δημόσια Δαπάνη  30.000 0,48% 0,37% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0 0,50% 0,50% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος. Μέλη των εν λόγω 
συνεργασιών δύναται να είναι μεμονωμένοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι καθώς και λοιποί φορείς του γεωργικού τομέα, 
οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς, διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ με αντικείμενο το περιβάλλον και το 
κλίμα κλπ. Σε κάθε συνεργασία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο από τους προαναφερόμενους φορείς.  
Οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και θα 
θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και 
δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους . 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕ-

ΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ  

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ  

1 
Σκοπιμότητα της πρότασης 

(Ειδικοί ή στρατηγικοί 

Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που 
αφορούν στην υπο-δράση 

100 
10% 
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στόχοι του τοπικού 
προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

70  

Συσχέτιση με το 30% των των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

30  

Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  
30% των στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 

0  

2 Προτεραιότητες υπο-δράσης 

 Η πρόταση αφορά στη μείωση της 
χρήσης του  νερού, 

100 

22% 

 

Η πρόταση αφορά στη μείωση της 
ρύπανσης εδάφους/υπεδάφους  

50  

Η πρόταση αφορά λοιπές δράσεις 
(υπερβόσκηση κλπ) 

25  

3 

Συμμετοχή συλλογικών ή 
ερευνητικών φορέων στη 
συνεργασία (δεν αφορά 

στην υποδράση 19.2.7.3) 

Συμμετοχή ερευνητικού φορέα 100 

5% 

 

Συμμετοχή συλλογικού ή συνεργατικού 
φορέα 

50  

 Κανένα από τα παραπάνω 0  

4 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  
(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 8% 
 

5 

Εμπειρία του υπευθύνου 
στην εκτέλεση και 
συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος 
έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο 
συνεργασίας) 

Ναι 100 

5% 

 

Όχι 0  

6 
Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 
δικτύου 

Ποσοστό >50% των μελών της 
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο 

σχήμα συνεργασίας 

100 

8% 

 

Ποσοστό <50% των μελών της 
συνεργασίας έχει συμμετάσχει σε άλλο 

σχήμα συνεργασίας 

0  

7 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της 
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο 
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 

100 

5% 

 

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 
απαιτείται 

0  

8 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης 
 

Σαφήνεια του περιεχομένου της 
πρότασης και πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά   

100 

15% 

 

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά  

50  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και 
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

 

 

9 
Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος 
και το μέγεθος του έργου 

50 

4% 

 

Ορθολογικός προσδιορισμός των 
επιμέρους φάσεων υλοποίησης του 

έργου 

50  
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10 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 
≤ 5 

100 

7% 

 

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 

60  

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 

30  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30 

0  

11 

Συσχέτιση της πρότασης με 
Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 

Ναι 100 

6% 

 

 Όχι 0  

12 
Πρόβλεψη ενεργειών 
δράσεων προβολής  

Ναι 100 
5% 

 

Όχι 0  

 ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ      
30% 

30 
μόρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, πλην των υπό-δράσεων 19.2.2.3, 19.2.2.5, 
19.2.3.3 και 19.2.3.5 με τις οποίες υπάρχει έμμεση συνέργεια, με τις 19.2.4.5, 19.2.6.2, 19.2.7.3 και με τις 19.3.2, 19.3.3, 
19.3.4. Επιπλέον έμμεση συνέργεια με τις λοιπές δράσεις δημόσιας παρέμβασης, πλην της 19.2.4.4 με την 19.2.7.7 και με 
τις 19.3.1 και 19.3.5 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Η λογική της δράσης διατρέχει τόσο το ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 16) όσο και τις σχετικές δράσεις στα πλαίσια του ΕΠ 
Θεσσαλίας και του ΕΠΑνΕΚ  αλλά και το νέο αναπτυξιακό νόμο. 
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Τίτλος Δράσης  Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική 
και διατοπική) 

Κωδικός Δράσης 19.3 

Τίτλος υπο-δράσης  Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας-Γεύσεις Ελληνων Εκλεκτές ΙΙ 

Κωδικός υπο-δράσης  19.3.1 

Νομική βάση*  Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το παρόν Σχέδιο αφορά στην ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού μέσω της προβολής των εκλεκτών 
ελληνικών γεύσεων της παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας.  
Το Σχέδιο που υλοποιήθηκε και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο αποσκοπεί στην επίτευξη των εξής 
στόχων: 

 Ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, με γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα που 
διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής. 

 Διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα τους και ανάπτυξη του 
γαστρονομικού τουρισμού. 

 Διεύρυνση του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών», με ενσωμάτωση νέων μελών και χαρακτηριστικών προϊόντων 
από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 

 Ενσωμάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών ελληνικών προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα, με 
τη δημιουργία των πιο εκλεκτών και χαρακτηριστικών γεύσεων. 

 Δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων, τη γαστρονομία και τον 
τουρισμό ως συνεργαζόμενοι φορείς του Δικτύου, για τη συλλογική υλοποίηση δράσεων. 

Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων είναι: Οι εταίροι που συμμετείχαν στο προηγούμενο Σχέδιο και νέοι εταίροι από 
περιοχές με αξιόλογα αγροδιατροφικά προϊόντα και σημαντικές υποδομές γαστρονομικού πολιτισμού. 
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
 ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ   

Α. Διεύρυνση και ανάπτυξη Δικτύου  
1. Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης του Δικτύου Γ.Ε.Ε. 

Β. Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου 
1. Σχεδιασμός ταυτότητας περιοχών και τοπικών θεσμών 
2. Σχεδιασμός διαδικτυακών υποδομών και marketing 
3. Σχεδιασμός  Σήμανσης περιοχών και Συστήματος προβολής των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων 
4. Σχεδιασμός δικτύου καταστημάτων franchise εκλεκτών γεύσεων 
5. Ομάδα έργου συντονισμού, διαχείρισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης 
6. Τοπική διαχείριση και υποστήριξη υλοποίησης από τις Ο.Τ.Δ. 
7. Συναντήσεις εταίρων και οργάνων διαχείρισης του Σχεδίου  

Γ. Υλοποίηση δράσεων Δικτύου  
1. Ανάπτυξη brand και δημιουργία βάσης δεδομένων 
2. Ηλεκτρονικές και διαδικτυακές υποδομές 
3. Υλοποίηση marketingplan και οργάνωσης προβολής 
4. Συμμετοχή σε εκθέσεις 
5. Σύστημα προβολής Γ.Ε.Ε. σε τουριστικές πύλες εισόδου της χώρας 
6. Ανάδειξη ελληνικού οίνου, οινοπνευματωδών και γαστρονομίας 
7. Ανάδειξη του πολιτισμού της ελιάς και του ελαιολάδου 
8. Εργασίες διασύνδεσης της γνώσης με την παραγωγή  
9. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων  

Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας 
 Ανθρώπινο δυναμικό 

 Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με πλήρη ή μερική απασχόληση.  

 Σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα. 

 Εξειδικευμένοι εξωτερικοί Σύμβουλοι, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων.  
 Χρηματοοικονομικοί πόροι 
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 1.300.000,00 € (ΟΤΔ Πάρνωνα: 100.000,00 €) 
Κυρίως Φάση: 1.300.30500,00 € 
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1. Διεύρυνση και ανάπτυξη του Δικτύου: 100.000,00 € 
2. Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου: 300.000,00 € 
3. Υλοποίηση δράσεων Δικτύου: 900.000,00 € 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή 

 Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και ενθάρρυνση 
της τοπικής επιχειρηματικότητας δημιουργώντας παράλληλα «ταυτότητα - branding» για το γευστικό ιδίωμα της 
περιοχής.  

 Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και της πολιτιστικής ταυτότητας. 

 Αύξηση της τουριστικής κίνησης και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου μέσω προώθησης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός. 

 Αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, συμβολή στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας 

 Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση του γαστρονομικού πολιτισμού της χώρας. 
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθείγια τη συγκρότηση της συνεργασίας 
Μελέτη και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του προηγούμενου Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» και του Σχεδίου 
δράσης του Δικτύου Δήμων Γ.Ε.Ε., σύνταξη πρότασης διατοπικής συνεργασίας, αναζήτηση εταίρων. Επικοινωνία και 
αποστολή πρότασης και ενημερωτικού εντύπου σε υποψήφιους εταίρους. 
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας 

 Ορισμός ομάδας συντονισμού. 

 Αναζήτηση, αξιολόγηση και συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για την 
υλοποίηση διαφόρων δράσεων του σχεδίου. 

 Διατοπικές συναντήσεις και επικοινωνία των εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, μέσω 
internet, για αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων. 

 Αξιολόγηση παραδοτέων και λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτηθεί. 
Η στήριξη δε καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών 
περιοχών, εταίρων και κρατών 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

50.000 18,52% 0,44% 

Δημόσια Δαπάνη  50.000 18,52% 0,62% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς, Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον: 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα (Συντονίστρια), Αχαΐας, Αιτωλικής, Βορείου Πελοποννήσου, Δημοσυνεταιριστική  Έβρου, Δίκτυο 
Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Νομού Θεσσαλονίκης, Νοτίου Ηπείρου – 
Αμβρακικού, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λάρισας, Λήμνου, Μεσσηνίας, Πηλίου, Τριχωνίδας, Τρικάλων, 
Φλώρινας, Φθιωτικής, Φωκικής, Χαλκιδικής 

Κριτήρια επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 
(ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να 

συγκεντρώσει ο δικαιούχος)  Σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου χωριστά % (κλίμακα 1-100) 
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  
 

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, τις υπό-δράσεις 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 
19.2.7.3 και 19.2.7.7, καθώς και με τις δράσεις 19.3, πλην της 19.3.2 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια. Επιπλέον, 
έμμεση συνέργεια με την υπό-δράση 19.2.7.8. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
 

Κυρίως με τις δράσεις υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 3 (και ειδικότερα 3c)-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 9.vi - 
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2α του Ε.Π. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 και τις συνδεόμενες με αυτή δράσεις  καθώς και το νέο αναπτυξιακό νόμο 4319/2016. 
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Τίτλος Δράσης  Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική 
και διατοπική) 

Κωδικός Δράσης 19.3 

Τίτλος υπο-δράσης  Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων 

Κωδικός υπο-δράσης  19.3.2 

Νομική βάση*  Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013, Άρθρο 8 του 
Καν. (ΕΕ) 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 

Το παρόν Σχέδιο αφορά την αναζήτηση τρόπων για τη βέλτιστη διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών των 
φυτοφαρμάκων και τον δραστικό περιορισμό της μόλυνσης των υδάτων, με παράλληλους τρόπους εμπορικής 
αξιοποίησής τους. Ο σχεδιασμός της πρότασης εμπλέκει άμεσα τους παρακάτω κρίκους της αλυσίδας: 

 Τους χρήστες των πλαστικών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων, που καλούνται να τοποθετούν σε ειδικού τύπου 
και χρώματος ατομικές πλαστικές σακούλες συλλογής τις άδειες συσκευασίες μετά την χρήση τους στο χωράφι και 
την απόθεση της σακούλας συλλογής σε ειδικού χρώματος κάδους του τοπικού δήμου. 

 Τους Δήμους που τοποθετούν τους ειδικού χρώματος (μεγάλους) κάδους συλλογής σε καθορισμένα σημεία και 
αναλαμβάνουν την περισυλλογή και την μεταφορά των ατομικών σακουλών με τις πλαστικές συσκευασίες στα 
ιδιωτικά τοπικά κέντρα πρώτης επεξεργασίας ή απλώς σταθμούς μεταφόρτωσης και διαλογής. 

 Ιδιώτες επενδυτές ή άλλα επενδυτικά σχήματα οι οποίοι ιδρύουν τοπικά κέντρα πρώτης επεξεργασίας (ένα ανά 
περιοχή). 

 Μεγάλο ιδιώτη επενδυτή ο οποίος αφού έχει εξασφαλίσει την πρώτη (ανακυκλώσιμη) ύλη ιδρύει ένα κεντρικό – 
δευτεροβάθμιο κεντρικό κέντρο τελικής επεξεργασίας των πλαστικών συσκευασιών. 

Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 

Ελληνικές ΟΤΔ που υλοποιούν Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 στην Ελλάδα τόσο σε πεδινές όσο και σε ορεινές 
περιοχές, στις οποίες είναι ανεπτυγμένος ο πρωτογενής τομέας. Προς το παρόν πρόθεση  συμμετοχής έχει εκδηλώσει η 
ΑΕΝΟΛ και η Τριχωνίδα Α.Ε. Συντονίστρια Ο.Τ.Δ θα είναι η Ε.Α.Π Α.Ε. 

Τεκμηρίωση της συνεργασίας 

Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της Ε.Α.Π Α.Ε προκύπτει ότι ο πρωτογενής 
τομέας είναι ανεπτυγμένος και ότι η χρήση των φυτοφαρμάκων είναι αυξημένη, χωρίς όμως καμία μέριμνα για την 
ασφαλή τους διάθεση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Επειδή το 
φαινόμενο υφίσταται σε όλη τη χώρα και επειδή οι συσκευασίες των φυτοφαρμάκων θεωρούνται μπορούν να 
συλλέγονται και να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ περιοχών, 
ώστε να αυξηθεί η κρίσιμη μάζα συλλεγόμενων συσκευασιών.  

Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 

Προπαρασκευαστική φάση 

 - Παραγωγή υλικού για την καθοδήγηση των ΟΤΔ, την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος 

 - Εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων για οργάνωση και συντονισμό του διατοπικού σχεδίου 

  
Κυρίως Φάση 

Α. Διαχείριση και συντονισμός σχεδίου 

 - Διαχείριση και συντονισμός της υλοποίησης του διατοπικού σχεδίου 

 - Συμμετοχή σε τρεις ενδιάμεσες συναντήσεις των εταίρων για παρακολούθηση της πορείας του σχεδίου  

  
Β. Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων - Αξιολόγηση του σχεδίου 

- Δημιουργία ιστοχώρου του σχεδίου στο portal του συντονιστή εταίρου και διασύνδεση με τα portal όλων των εταίρων  

 - Δημιουργία ενημερωτικών δελτίων 

 - Παραγωγή τηλεοπτικού σπότ για τους στόχους του σχεδίου και την ευαισθητοποίηση των αγροτών 
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 - Δημοσιεύσεις στον τύπο 

  
Γ. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

 - Εκπόνηση μελέτης καθορισμού της περιοχής παρέμβασης 

 - Αξιολόγηση της διαχείρισης συσκευασιών φυτοφαρμάκων 

 - Διενέργεια έρευνας ερωτηματολογίων,  αξιολόγησης ορθών πρακτικών,  καταγραφή χώρων ανεξέλεγκτης διάθεση 

 . Κατάρτιση και εκπαίδευση εμπλεκομένων 

 - Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους αγρότες 

 - Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους παραλήπτες 

 - Παραγωγή  υλικού παρακολούθησης της διαδικασίας 

 - Κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών και παραληπτών 

  
Ε. Εφαρμογή του σχεδίου 

 - Πιλοτική εφαρμογή στην καθορισμένη περιοχή παρέμβασης 

 - Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην περιοχή παρέμβασης 

 - Εκπόνηση BusinessPlan επένδυσης αξιοποίησης συσκευασιών φυτοφαρμάκων 

  
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 

 Ανθρώπινο δυναμικό 
Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα εξασφαλιστούν συνεργασίες ως εξής: 

 Με στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Προβλέπεται η απασχόληση 
με μερική/περιστασιακή απασχόληση, ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες υλοποίησης, 

 Με σταθερούς εξωτερικούς συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα. 

 Με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων.  
 Χρηματοοικονομικοί πόροι 

 Τα στοιχεία του Σχεδίου έχουν ως εξής: 

 Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 5  

 Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 334.000,00€ για 5 εταίρους  

  
Προϋπολογισμός συντονιστή εταίρου: ΟΤΔ ΕΑΠ Α.Ε.: 150.000,00€ (ενδεικτικός προϋπολογισμός λοιπών 

εταίρων: 45.000,00€ / εταίρο). 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα) 

Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα αφορούν σε πρώτο βαθμό τη μείωση του όγκου των αστικών αποβλήτων, τα οποία 
απορρίπτονται σε ΧΥΤΑ, τη μείωση της ρύπανσης από συσκευασίες που απορρίπτονται σε ρέματα και χωράφια. Σε 
δεύτερο βαθμό αφορούν την εμπορική αξιοποίηση των συσκευασιών και την αύξηση της απασχόλησης, μέσω 
λειτουργίας σταθμών συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης των συσκευασιών. Μακροπρόθεσμα προβλέπεται βελτίωση 
της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των αγροτών, βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος γενικότερα και του 
υδατικού δυναμικού ειδικότερα. 

Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 

 Διαδικασία αναζήτησης εταίρων. Επικοινωνία (επιστολές, e-mail) με τις ΟΤΔ που επέδειξαν ενδιαφέρον 
συμμετοχής. 

 Αποστολή πρότασης και ενημερωτικού εντύπου σε υποψήφιους εταίρους. 

 Παρακολούθηση ανταπόκρισης. 

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας 

Προβλέπεται να υλοποιηθεί ο παρακάτω τρόπος εφαρμογής: 

 Ορισμός ομάδας συντονισμού. 

 Ορισμός συντελεστών υλοποίησης για τις τοπικές δράσεις κάθε εταίρου καθώς και για τις κεντρικές δράσεις. 

 Αναζήτηση, αξιολόγηση και συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για 
την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του Σχεδίου. 
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 Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση των εταίρων από τον συντονιστή εταίρο. 

 Διατοπικές συναντήσεις εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, μέσω internet, για 
αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων. 

 Αξιολόγηση παραδοτέων και λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτηθεί. 

 Αξιολόγηση συνολικής υλοποίησης Σχεδίου. 

Η στήριξη δε καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 

100% των επιλέξιμων δαπανών 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογωνσίας μεταξύ διαφορετικών 
περιοχών, εταίρων και κρατών 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

30.000 11,11% 0,26% 

Δημόσια Δαπάνη  30.000 11,11% 0,37% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0  0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

ΟΤΔ 

Κριτήρια επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 
(ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να 

συγκεντρώσει ο δικαιούχος)  Σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου χωριστά % (κλίμακα 1-100) 

     

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με την υπό-δράση 19.2.1.2, τις υπό-δράσεις συνεργασίας, πλην της 19.2.7.8 και με τα διατοπικά 
σχέδια 19.3.3 και 19.3.4. Έμμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις 19.2.2.Χ και 19.2.3.Χ, τις 19.2.4.3, 19.2.4.5 και 19.2.6.2, 
καθώς και με τα σχέδια 19.3.1 και 19.3.5. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.vi - Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2α του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020 και την  Επενδυτική Προτεραιότητα 6.α - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί 
από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 ενώ παρουσιάζει και συνέργεια – συμπληρωματικότητα με τις δράσεις των 
Θεματικών Στόχων 1 & 3 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. 
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Τίτλος Δράσης  Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική 
και διατοπική) 

Κωδικός Δράσης 19.3 

Τίτλος υπο-δράσης  Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας-ΟΛΥΜΠΟΣ- Προϊόντα, Περιβάλλον, Πολιτισμός 

Κωδικός υπο-δράσης  19.3.3 

Νομική βάση*  Άρθρα32,35,65 καν. (ΕΕ) 1303/2013-Άρθρα41,44, 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

1.Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το διατοπικό σχέδιο «ΟΛΥΜΠΟΣ- Προϊόντα, Περιβάλλον, Πολιτισμός» αφορά τόσο στην ανάδειξη και προβολή των 
τοπικών  προϊόντων  της περιοχής του  Ολύμπου, όσο και  στην προστασία της πλούσιας σε βιοποικοιλότητα περιοχή 
του βουνού. Προβάλλει την πολιτισμική προσέγγιση και την περιβαλλοντική διάσταση, ενημερώνοντας τους καταναλωτές 
/ επισκέπτες  και δημιουργεί  δικτυώσεις του τουριστικού με τον αγροτικό τομέα (ιδιαίτερα με τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, βιολογικά, ολοκληρωμένης διαχείρισης). Με την υλοποίηση του σχεδίου ικανοποιείται ένας από τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας, αφού βασική επιδίωξη είναι η ανάδειξη των προϊόντων ποιότητας και 
υψηλής οικολογικής αξίας. Η υποστήριξη και ενίσχυση της τοπικής  παραγωγής σε μια περιοχή με έντονη περιβαλλοντική 
σημασία και υψηλή αναγνωρισμότητα/επισκέψιμότητα όπως ο Όλυμπος, αποτελεί μια πρακτική προς αυτή την 
κατεύθυνση. Από την περιβαλλοντική πλευρά, ο κύριος σκοπός του σχεδίου είναι η ανάδειξη της σημασίας της 
προστασίας της προστατευόμενης περιοχής, μέσω δράσεων υποστήριξης και αντιμετώπισης πιθανών διαταραχών των 
δασικών οικοσυστημάτων του Ολύμπου (συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Δρυμού), με σύγχρονες μεθόδους 
γεωματικής (τηλεπισκόπησης). Στόχος είναι  η συμβολή στη διατήρηση αυτού του φυσικού περιβάλλοντος που δίνει την 
προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες της περιοχής, καθώς και όλων των άλλων αξιών. Εμμέσως θα ενισχύσει 
την επιστημονική έρευνα, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη του τουρισμού.  
2. Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Το παρόν σχέδιο συνεργασίας επικεντρώνεται και καλύπτει το σύνολο του ορεινού όγκου Ολύμπου, βασίζοντας την 
επιλογή των εταίρων στο συγκεκριμένο γεωγραφικό κριτήριο.  
3. Τεκμηρίωση της συνεργασίας  
Κοινό χαρακτηριστικό των περιοχών των 2 ΟΤΔ επί του οποίου στηρίζεται το παρόν σχέδιο είναι η ύπαρξη του ορεινού 
όγκου του Ολύμπου εντός των περιοχών παρέμβασης των 2 τοπικών προγραμμάτων. Η τεκμηρίωση σε σχέση με τους 
στόχους και τη στρατηγική αναλύεται στο πεδίο Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται παρακάτω. 
4.Ανάλυση  Δράσεων  

1. Έρευνα/καταγραφή/εμπειρογνωμοσύνες: Καταγραφή των τοπικών ποιοτικών προϊόντων της περιοχής του 
Ολύμπου   -   Διερεύνηση της εδαφοκλιματικής «εξαιρετικότητας» του Ολύμπου ως πηγής αξίας των τοπικών 
προϊόντων  -  Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων κατά τη χρήση τοπικών ποιοτικών  προϊόντων  -  Σύνδεση τοπικών 
ποιοτικών προϊόντων με πολιτισμικό & τουριστικό τομέα   -  Διαμόρφωση "οδικού χάρτη ποιοτικών  προϊόντων  
περιοχής Ολύμπου"   -   Μarketingτοπικών ποιοτικών προϊόντων.  

2. Έκδοση και εκτύπωση εντύπου γαστρονομικής παράδοσης / χάρτης: Δημιουργία ψηφιακού χάρτη 
γαστρονομικής παράδοσης μέσω μιας διαδικτυακής διαδραστικής δυναμικής και πολυμεσικής εφαρμογής, η οποία 
θα επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την προβολή μιας «χωρικής γαστρονομικής ανάδειξης» των τοπικών ποιοτικών  
προϊόντων (σύνδεση-«αγκύρωση» προϊόντος με τόπο παραγωγής, παράδοση, παραγωγή, βιωματική εμπειρία, 
διατροφικά πλεονεκτήματα, κλπ) σε άμεση συσχέτιση ένταση και προσαρμογή με ψηφιακές διαδραστικές 
«πολιτιστικο-τουριστικές διαδρομές» (προβολή πολιτιστικών δρώμενων, ανάδειξη τόπων έντονου τουριστικού 
ενδιαφέροντος, κλπ). 

3. Σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδας: Δημιουργία διαδραστικούπολυμεσικού “portal” που θα επιτρέπει με τρόπο 
δυναμικό και πολυμεσικό τη διαδραστική προβολή των τοπικών προϊόντων σε σύνδεση με τον τουριστικό και 
πολιτιστικό τομέα. Η δυναμική ιστοσελίδα θα επιτρέπει τη διαβούλευση φορέων και χρηστών (πολίτες, τουρίστες, 
κλπ) (κωδικοί πρόσβασης, επιλογή προβολής πληροφορίας, forum, blogs, κλπ). Παράλληλα θα υπάρχει η 
δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης του ανωτέρω ψηφιακού διαδραστικού χάρτη γαστρονομικής παράδοσης στο 
συγκεκριμένο “portal”-ιστοσελίδα. Επί πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα 
απ’ όπου θα υπάρχει προσαρμοσμένη παρουσίαση-προβολή των τοπικών ποιοτικών προϊόντων σε σύνδεση με τον 
τουριστικό-πολιτιστικό τομέα, σύνδεση με socialmedia, κλπ 

4. Δημιουργία πλήρους ψηφιακής τρισδιάστατης γεωβάσης (GIS), η οποία θα περιέχει όλα τα δορυφορικά και 
βοηθητικά δεδομένα, καθώς και τους θεματικούς ψηφιακούς χάρτες που θα προκύψουν από τις αναλύσεις: 
κατανομή βλάστησης, τοπογραφικά στοιχεία, υδρογραφικά στοιχεία, δείκτες τοπίου, χάρτες κινδύνου για τα 
οικοσυστήματα, κ.ά. Θα εκδοθεί επίσης και μία σύντομη αναφορά. 

5. Φεστιβάλ εκδηλώσεων: Τοπικές Εκδηλώσεις και Τελική Εκδήλωση 
6. Δημιουργία παιδικού παραμυθιού 
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7. Δράσεις διαχείρισης του σχεδίου 
5. Διαθέσιμοι Πόροι  
Οι εμπλεκόμενες ΟΤΔ προτίθενται να καλύψουν το σύνολο του προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας από τον 
προϋπολογισμό της υπο-δράσης 19.3 των τοπικών τους προγραμμάτων. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου υπολογίζεται 
σε 160.000€. Τα στελέχη των ΟΤΔ θα καλύψουν μέρος των δράσεων, για τα οποία υπάρχει εμπειρία (διαχείριση, 
έρευνα). Για τα εξειδικευμένα αντικείμενα και για τα οποία δεν υπάρχει εμπειρία από τα στελέχη των Ο.Τ.Δ. θα 
χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το σχετικό νομικό 
πλαίσιο. 
6.Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

 ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης  με τον Όλυμπο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς ως 
βασικό σημείο αναφοράς  

 αύξηση της διάθεσης στην αγορά των τοπικών ποιοτικών  προϊόντων.  

  διασύνδεση τομέων της τοπικής οικονομίας (αγροτοδιατροφικού-τουριστικού) και βελτίωση της 
αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής 

 ανάπτυξη δημιουργικού τουρισμού  

 περιβαλλοντική ανάδειξη και προστασία προστατευόμενης περιοχής μέσω δράσεων αποτροπής απειλών και 
κινδύνων. 

7. Ενέργειες που έχουν αναληφθεί  
Το παρόν σχέδιο έχει υψηλό βαθμό ωριμότητας καθώς το σχέδιο έχει από κοινού προετοιμαστεί από τις δύο Ο.Τ.Δ. εντός 
των περιοχών παρέμβασης των οποίων βρίσκεται ο ορεινός όγκος του Ολύμπου (ΑΕΝΟΛ, Πιερική) ενώ έχει 
παρουσιαστεί και στον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.  
8. Τρόπος εφαρμογής 
Το σχέδιο θα αποτελείται από κοινές, κατά κύριο λόγο, αλλά και τοπικές δράσεις. Οι κοινές δράσεις θα εξυπηρετούν 
κοινούς στόχους του σχεδίου και θα συμμετέχουν το σύνολο των εταίρων, θα υλοποιούνται με κοινή συναίνεση με από 
κοινού διαδικασίες ανάθεσης, αλλά με υπεύθυνες ΟΤΔ ανά αντικείμενο ανάθεσης για την παρακολούθηση της 
διοικητικής και της οικονομικής λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό κάθε εταίρος θα αναλαμβάνει, σε ισορροπία, μια ή και 
περισσότερες κοινές δράσεις, οι οποίες όμως θα αποφασίζονται και θα παρακολουθούνται σε τεχνικό επίπεδο από το 
σύνολο των εταίρων. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογωνσίας μεταξύ διαφορετικών 
περιοχών, εταίρων και κρατών 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

90.000 33,33% 0,79% 

Δημόσια Δαπάνη  90.000 33,33% 1,11% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0  0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Συμμετέχουσες ΟΤΔ: Πιερική Αναπτυξιακή και Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Λάρισας (συντονιστής). 

Κριτήρια επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 
(ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να 

συγκεντρώσει ο δικαιούχος)  Σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου χωριστά % (κλίμακα 1-100) 

     

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  
 

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, με τις δράσεις δημόσιων παρεμβάσεων, πλην 
των 19.2.4.1 και 19.2.4.2, την 19.2.6.2, τις δράσεις συνεργασίας αλλά και με τα υπόλοιπα διατοπικά και το διακρατικό 
σχέδιο. 
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.vi - Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2α του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020 και την  Επενδυτική Προτεραιότητα 6.c -Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς παρουσιάζει και συνέργεια – συμπληρωματικότητα με τις δράσεις των Θεματικών Στόχων 1 & 
3 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Επίσης η  παρούσα δράση παρουσιάζει άμεση  συνάφεια και συμπληρωματικότητα  
με τις δράσεις που υλοποιεί ο  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ( προστασία, διατήρηση, προβολή), 
καθώς και με τις δράσεις που υλοποιεί στο ορεινό όγκο η Δ/νση Δασών αρμοδιότητας της. Επιπλέον προκύπτει 
συμπληρωματικότητα με τις δράσεις μεταποίησης κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων , που υλοποιούν ιδιώτες ,οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στις παρυφές του βουνού 
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Τίτλος Δράσης  Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική 
και διατοπική) 

Κωδικός Δράσης 19.3 

Τίτλος υπο-δράσης  Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας-Αξιοποίηση της εδαφικής καινοτομίας στη 
Θεσσαλία 

Κωδικός υπο-δράσης  19.3.4 

Νομική βάση*  Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το παρόν σχέδιο αφορά το σχεδιασμό και η απόκτηση ικανοτήτων εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας 
συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων συναφών εργαλείων για τον εντοπισμό, την ανάδειξη, την εγγύηση και την 
αξιοποίηση ιδιότυπων εδαφικών πόρων. 
Στόχοι του έργου είναι: 
α) η εκπόνηση ενός Οδηγού σχεδιασμού και εφαρμογής εδαφικών αναπτυξιακών δράσεων σε περιοχές της υπαίθρου και 

στην κλίμακα μικρών αγροδιατροφικών αλυσίδων ο οποίος θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για i) τον 
εντοπισμό, ανάδειξη και ενεργοποίηση των εδαφικών (τοπικών) πόρων και ii) την οργάνωση εδαφικών μορφών 
συνεργασίας και συντονισμού, 

β) ο σχεδιασμός ενός εργαλείου Εδαφικού Συμμετοχικού Συστήματος Εγγύησης (ΕΣΣΕ) της ποιότητας και της ταυτότητας 
αγαθών και υπηρεσιών και 

γ) η εκπαίδευση στελεχών των περιοχών δράσης των ΟΤΔ για τη δημιουργία ενός καινοτομικού εργαστηρίου 
ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα στελέχη των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Θεσσαλίας και άλλων εδαφικών φορέων 
(Δήμοι, σύλλογοι κτλ) και απόκτησης της ικανότητας να προσαρμόζουν, εμπλουτίζουν και εφαρμόζουν την παραπάνω 
μεθοδολογία σε οποιαδήποτε αγροδιατροφική αλυσίδα τοπικής ή περιφερειακής κλίμακας. 

Ο βασικός σκοπός της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός πόλου εδαφικής καινοτομίας και η συμβολή του σε μια 
πιλοτική ολοκληρωμένη εφαρμογή του οδηγού και του ΕΣΣΕ στο τομέα των οσπρίων. Επιμέρους σκοποί του Σχεδίου 
είναι:  
1. Η ανάδειξη, εγγύηση και αξιοποίηση των εδαφικών πόρων καινοτομίας στη Θεσσαλία. 
2. Η οικοδόμηση μιας νέας ανταγωνιστικότητας η οποία θα βασίζεται στην μοναδικότητα και διακριτότητα του 

προϊόντος, μέσα από την οργάνωση της συνεργασίας και του συντονισμού για την παραγωγή και προώθηση 
ποιοτικών προϊόντων με ισχυρούς δεσμούς με τη περιοχή παραγωγής τους 

3. Η απόκτηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών της Θεσσαλίας που υποστηρίζουν το νέο πρότυπο της 
εδαφικής ανάπτυξης. 

4. Η ανάπτυξη τοπικών συμμετοχικών συστημάτων εγγύησης των προϊόντων για την επίτευξη της νέας 
ανταγωνιστικότητας βασισμένης στη διαφοροποίηση, και την συμβολή τους στην ενημέρωση των καταναλωτών στην 
αύξηση – τοπικά – της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.  

5. Η βελτίωση των τοπικών ικανοτήτων συνεργασίας των ομάδων δρώντων για τον συντονισμό τοπικών αλυσίδων 
αξιοποίησης των τοπικών εδαφικών πόρων. 

Το σχέδιο βασίζεται στα αποτελέσματα του επιτυχημένου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «LACTIMED - 
Προώθηση των Γαλακτοκομικών Προϊόντων της Μεσογείου» που εφαρμόστηκε από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εταίρου της Διατοπικής Συνεργασίας), στον γαλακτοκομικό τομέα της Θεσσαλίας, σε 
συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αυτό επιτρέπει και διασφαλίζει τη 
μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας αυτής και σε άλλους κλάδους - προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα της 
Θεσσαλίας. 
Εταιρικό Σχήμα 
Το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας θα εφαρμοστεί από τις 4 ΟΤΔ της Θεσσαλίας (ΑΝΚΑ ΑΕ, ΕΑΠ ΑΕ, ΑΕΝΟΛ ΑΕ, 
ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), την ΘΕΣΣΑΛΙΑ-Περιφερειακή Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης (αμκε) καθώς και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου). Η εμπειρία των 4 ΟΤΔ στην υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων και 
κινητοποίηση τοπικών δρώντων, την εμπειρία της ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΠΕΑΑ αμκε επίσης στην υλοποίηση παρεμβάσεων στον 
αγροτικό χώρο ως περιφερειακή έκφραση των 4 ΟΤΔ (Δομή Στήριξης των ΟΠΑΑΧ) και την εμπειρία του Εργαστηρίου 
Αγροτικού Χώρου στην παραγωγή γνώσεων και μεθοδολογιών εξασφαλίζει υψηλή συμπληρωματικότητα και 
ολοκλήρωση ως προς τις πραγματικές ανάγκες υλοποίησης της διατοπικής συνεργασίας με βάση τους στόχους που 
έχουν τεθεί. 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας 
Η διατοπική συνέργια-συνεργασία αποβλέπει στην παροχή ικανοτήτων, σε κάθε περιοχή μέσω των ΟΤΔ, για την 
εμπέδωση, προσαρμογή και εφαρμογή του οδηγού και του εργαλείου ανάδειξης των τοπικών εδαφικών ιδιοτυπιών των 
πόρων, ώστε είτε να οργανωθεί μια μικρή αλυσίδα στα όρια κάθε περιοχής, είτε να συμβάλλει στην δημιουργία μιας 
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αλυσίδας σε θεσσαλική κλίμακα. 
Αυτό που καθιστά εφικτό έναν τέτοιο στόχο συνεργασίας είναι: 

- η εμπειρία της κάθε Αναπτυξιακής Εταιρίας, δεδομένου ότι οι 4 ΟΤΔ – Αναπτυξιακές Εταιρείες της Θεσσαλίας 
αποτελούν τους κατεξοχήν φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων με 
έμφαση στην αξιοποίηση των τοπικών δυναμικών, 

- η εμπειρία της ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΠΕΑΑ αμκε επίσης στην υλοποίηση παρεμβάσεων στον αγροτικό χώρο ως Δομή 
Στήριξης των ΟΠΑΑΧ σε δύο προγραμματικές περιόδους αλλά και ως  ως περιφερειακή έκφραση των 4 ΟΤΔ, 

- η εμπειρία του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεδομένου ότι έχει αναπτύξει το 
θεωρητικό, μεθοδολογικό και πρακτικό πλαίσιο του προτύπου της Εδαφικής Ανάπτυξης και την προσαρμοσμένη 
εφαρμογή του για την αξιοποίηση των τοπικών εδαφικών πόρων και χαρακτηριστικών περιοχών με βάση την 
εξασφάλιση της ιδιοτυπίας και της διακριτότητας των τελικών αγαθών και υπηρεσιών. 

Όσον αφορά την εφαρμογή του οδηγού και του εργαλείου σε έναν κοινό πόρο της Θεσσαλίας, επιλέχθηκε ο πόρος 
«όσπρια» γιατί : 

- η καλλιέργειά τους  εκτείνεται σε όλη τη Θεσσαλία και την τελευταία πενταετία παρουσιάζει αλματώδη αύξηση 
(256% των καλλιεργούμενων εκτάσεων), χωρίς να συνοδεύεται από ανάλογη οργάνωση και εξειδικευμένη 
υποστήριξη,  

- αποτελεί ένα παραδοσιακό προϊόν της Θεσσαλίας με φήμη και αναγνωρισιμότητα (βασισμένη περισσότερο 
στην ποιότητα και όχι στην οργανωμένη προβολή και τεκμηρίωση) τόσο των ορεινών και ημιορεινών περιοχών 
όσο και των πεδινών περιοχών. Υπάρχει επομένως δυνατότητα, η ανάδειξη των θεσσαλικών οσπρίων να 
στηριχθεί όχι μόνο στη θεσσαλική προέλευση αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αντίστοιχη 
κληρονομιά της κάθε περιοχής 

Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
 Προπαρασκευαστική Φάση  

1. Διατοπικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης 
 Κυρίως Φάση  

1. Συντονισμός του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας 
α. Ομάδα έργου συντονισμού, διαχείρισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης - Ο Συντονισμός 

του σχεδίου θα γίνει από την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) 
β. Τοπική διαχείριση και συντονισμός υλοποίησης από τις Ο.Τ.Δ. 
γ. Συναντήσεις εταίρων και οργάνων διαχείρισης του Σχεδίου  

Δημιουργία σχήματος συντονισμού της Διατοπικής Συνεργασίας με τα απαραίτητα όργανα και εργαλεία για τη 
διαχείριση και υλοποίησή της 

2. Σχεδιασμός Οδηγού και κατασκευής Εδαφικού Συμμετοχικού Συστήματος   Εγγύησης (ΕΣΣΕ)  
α. Σχεδιασμός οδηγού για τον εντοπισμό, ανάδειξη και ενεργοποίηση των εδαφικών πόρων.  
β. Σχεδιασμός του Εργαλείου Εδαφικού Συμμετοχικού Συστήματος Εγγύησης.  

Σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εδαφικής καινοτομίας (ΟΜΕΚ) η οποία θα περιλαμβάνει ένα 
οδηγό εδαφικής ανάπτυξης και ένα εργαλείο εκ των κάτω εγγύησης του εδαφικού χαρακτήρα των προϊόντων 
αντλώντας από την αποκτηθείσα ήδη εμπειρία της εφαρμογής και λειτουργίας του εδαφικού 
κλάστερTerraThessalia στη Θεσσαλία. 

3.Εκπαίδευση ομάδας Πόλου Εδαφικής Καινοτομίας  
α. εντοπισμός –συγκρότηση ομάδας στελεχών στην κλίμακα της κάθε Αναπτυξιακής (ΟΤΔ) για την εκπαίδευσή 

τους, 
β. εκπαίδευση στελεχών στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης και των μεθόδων και εργαλείων για την απόκτηση 

δεξιοτήτων στην εφαρμογή της εδαφικής διαδικασίας και την χρήση συναφών εργαλείων. 
4. Εφαρμογή Οδηγού και Εργαλείων  

α. βιωματική εκπαίδευση στελεχών στην εφαρμογή του οδηγού και του εργαλείου σε ένα πόρο θεσσαλικής 
εμβέλειας (π.χ όσπρια) 

β. εμπλουτισμός και αναπροσαρμογή του οδηγού και του εργαλείου με βάση την πιλοτική εφαρμογή στη 
Θεσσαλία 
Ενεργή συμμετοχή των στελεχών στην εφαρμογή της κοινής μεθοδολογίας στα ζητήματα:  
i)  του εντοπισμού, της ανάδειξης και της ενεργοποίησης των τοπικών εδαφικών πόρων 
ii) της οργάνωσης εδαφικών μορφών συνεργασίας και συντονισμού και 
iii)της κατασκευής ενός εργαλείου συμμετοχικού συστήματος εγγύησης, τοπικών ιδιότυπων αγροδιατροφικών 

προϊόντων. 
5.Σχεδιασμός δημιουργίας και λειτουργίας Πόλου Εδαφικής Καινοτομίας 

α. Χάρτα συνεργασίας και καταμερισμός δράσεων, 
β. Εταιρική Δομή Συνεργασίας 
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γ. Σχέδιο δράσης για την οργάνωση και λειτουργία του 
Προσδιορισμός των αξιών και αρχών της συνεργασίας, της επιχειρησιακής οργάνωσης, και των υπηρεσιών 
και δράσεων που θα παρέχει ο πόλος με στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη ενός εδαφικού πρότυπου 
ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα στη Θεσσαλία βασισμένο στους δεσμούς με τον τόπο παραγωγής και 
τη σχετική τοπική κληρονομιά. 

Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 
 Ανθρώπινο δυναμικό 
     Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα εξασφαλιστούν συνεργασίες ως εξής: 

- Με στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Προβλέπεται η 
απασχόληση με μερική/περιστασιακή απασχόληση, ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες υλοποίησης, 

- Με σταθερούς εξωτερικούς συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα. 

- Με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων.  
 Χρηματοοικονομικοί πόροι 
    Τα στοιχεία του Σχεδίου έχουν ως εξής: 

- Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 6  

- Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 200.000,00 € για 6 εταίρους 

- Μέσος προϋπολογισμός ανά ΟΤΔ: 50.000,00€ 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα) 

- Αξιοποίηση τοπικών προϊόντων μέσω της ενίσχυσης της ταυτότητας των προϊόντων 

- Αύξηση προστιθέμενης αξίας των προϊόντων 

- Διαφοροποίηση της τοπικής αγροτικής οικονομίας που ενισχύει την ανθεκτικότητά της. 

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των προϊόντων 

- Ανάπτυξη των τοπικών εταιρικών σχέσεων μέσα από την ενίσχυση των οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών 
μεταξύ των παραγωγικών φορέων (παραγωγοί, μεταποιητές, έμποροι) και των υποστηρικτικών φορέων και 
μηχανισμών (δημόσιες υπηρεσίες, δημοτικές υπηρεσίες, εργαστήρια αναλύσεων, ερευνητικοί φορείς, 
αναπτυξιακές εταιρίες κλπ) 

- Βελτίωση των ικανοτήτων των τοπικών στελεχών των αναπτυξιακών φορέων και υπηρεσιών της Θεσσαλίας. 

- Ένταξη και χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων για τις ανάγκες της εδαφικής διακυβέρνησης και της 
εγγύησης – πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων. 

- Υιοθέτηση συμμετοχικών διαδικασιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την οργάνωση και το συντονισμό 
τοπικών αγροδιατροφικών αλυσίδων. 

Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 

- Μελέτη και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ερευνών: 
 στο έργο «LACTIMED - Προώθηση των Γαλακτοκομικών Προϊόντων της Μεσογείου» που εκπονήθηκε από 

το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 στο έργο «NOVAGRIMED: Γεωργικές Καινοτομίες σε μεσογειακές εδαφικές περιοχές» στη θεματική 

«Προσαρμογή των μεσογειακών προϊόντων: αρωματικά φυτά» 
 «Κατασκευή του πόρου όσπρια Ελληνόπυργου» 

- Συνάντηση εργασίας και ανταλλαγής απόψεων για την ανάπτυξη του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας. 
Επικοινωνία (e-mail) μεταξύ των θεσσαλικών ΟΤΔ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Αγροτικού 
Χώρου) 

- Σύνταξη πρότασης διατοπικής συνεργασίας, με περιγραφή και αποσαφήνιση δράσεων του προτεινόμενου 
Σχεδίου ΔΤΣ. 

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας 

- Ορισμός ομάδας συντονισμού. 

- Ορισμός συντελεστών υλοποίησης για τις τοπικές δράσεις κάθε εταίρου καθώς και για τις κεντρικές δράσεις. 

- Αναζήτηση, αξιολόγηση και συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για 
την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του Σχεδίου. 

- Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση των εταίρων από τον συντονιστή εταίρο. 

- Διατοπικές συναντήσεις εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, μέσω internet, για 
αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων. 

- Αξιολόγηση παραδοτέων και λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτηθεί. 

- Αξιολόγηση συνολικής υλοποίησης Σχεδίου. 
Η στήριξη δε καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. 
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

30.000 11,11% 0,26% 

Δημόσια Δαπάνη  30.000 11,11% 0,37% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0  0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς, ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΠΕΑΑ αμκε, Πανεπιστήμιο Θεσσαλία (Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου) 

Κριτήρια επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 
(ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να 

συγκεντρώσει ο δικαιούχος)  Σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου χωριστά % (κλίμακα 1-100) 

     

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, με τις δράσεις δημόσιων παρεμβάσεων, πλην 
των 19.2.4.1, 19.2.4.2, αλλά και 19.2.4.4 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια την 19.2.6.2, τις δράσεις συνεργασίας αλλά 
και με τα υπόλοιπα διατοπικά και το διακρατικό σχέδιο. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Το παρόν σχέδιο είναι σε συνέργεια – συμπληρωματικότητα με τις δράσεις των Θεματικών Στόχων 1 & 3 του ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα: 

 ΘΣ 1- Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογική ανάπτυξης και της καινοτομίας 

 ΘΣ 3- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) 
και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

Επίσης, το σχέδιο είναι σε συνέργεια – συμπληρωματικότητα και με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας για το «Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Θεσσαλίας» 
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Τίτλος Δράσης  Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική 
και διατοπική) 

Κωδικός Δράσης 19.3 

Τίτλος υπο-δράσης  Διακρατική Συνεργασία: Από τον Όλυμπο στο όρος Ventoux, αναγνώριση και 
προώθηση κορυφαίων αγρο-κτηνοτροφικών και τουριστικών προϊόντων 

Κωδικός υπο-δράσης  19.3.5 

Νομική βάση*  Άρθρο 44 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

1.Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Η διακρατική συνεργασία με την ΟΤΔ  Ventoux  αφορά την ανάδειξη και προβολή των τοπικών  προϊόντων  των 
περιοχών του  Ολύμπου και του Ventoux, σε συνδυασμό με τον χαρακτηρισμό των δύο ορεινών όγκων ως Αποθέματα 
Βιόσφαιρας από την UNESCO, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο 
πλαίσιο της ενεργοποίησης του θεσμού. Η ύπαρξη αυτής της διάκρισης μας οδηγεί να σχεδιάζουμε μια τοπική ανάπτυξη 
όπου θα  συνυπάρχουν  η διατήρησης της βιοποικιλότητας, της  πολιτιστικής ποικιλότητας μαζί με μια οικονομική και 
κοινωνική αειφόρα ανάπτυξη.Άμεσος στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τους περιορισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές που 
θα οριστούν  από το  MAB/ UNESCO  στον παραγωγικό τομέα, ώστε να προωθηθούν οι δύο περιοχές  μας στην 
απαιτητική βορειοευρωπαϊκήαγορά.Με την καθιέρωση του σήματος –λογότυπο των αποθεμάτων βιόσφαιρας, τα 
παραγόμενα τοπικά προϊόντα αποκτούν μια ταυτότητα και ο προωθούμενος  τουρισμός μπαίνει στην κατηγορία του 
«υπεύθυνου τουρισμού» 
Στόχοι της συνεργασίας επομένως είναι η αξιοποίηση των μέτρων και περιορισμών που συνοδεύουν τα αποθέματα 
βιόσφαιρας για την αναγνώριση:  

 - των περιοχών μας στην αγορά του υπεύθυνου τουρισμού  
-  των προϊόντων μας στην ευρωπαϊκή αγορά ποιοτικών τοπικών προϊόντων 

 2. Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Το σχέδιο διακρατικής  συνεργασίας επικεντρώνεται στις περιοχές του  Ολύμπου και του όρους  Ventoux και θα 
εφαρμοστεί από την  ΟΤΔ  Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε για την χώρα μας και  την ΟΤΔ  Ventoux  από  τη Γαλλία .  
3.  Τεκμηρίωση της συνεργασίας  
Κοινό χαρακτηριστικό των περιοχών των δύο  ΟΤΔ επί του οποίου στηρίζεται το παρόν σχέδιο είναι η ύπαρξη των  

ορεινών  όγκων  του Ολύμπου  και  Ventouxεντός των περιοχών παρέμβασης των δύο ΟΤΔ αντίστοιχα . Η τεκμηρίωση σε 

σχέση με τους στόχους και τη στρατηγική αναλύεται στο πεδίο Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται παρακάτω. 

4.Ανάλυση  Δράσεων  

Οι δράσεις που προτίθενται να υλοποιηθούν είναι: 

 Ανάλυση των μέτρων, δυνατοτήτων και περιορισμών στις δυο περιοχές. 
Αφορά τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των ορεινών όγκων Ολύμπου και 
Ventoux(παραγωγοί, μεταποιητές αυτών των προϊόντων και επαγγελματίες του τουρισμού).  
Θα εκδοθεί φυλλάδιο με  μια σειρά απλών οδηγιών και πληροφοριών για μια πρώτη ευαισθητοποίηση των 
επαγγελματιών, για πληροφόρηση των ντόπιων και για πληροφόρηση των τουριστών . 

 Σχεδιασμός 4 πιλοτικών τουριστικών πακέτων (2 ανά περιοχή). 
Θα  είναι  προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του υπευθύνου τουρισμού. Θα σχεδιαστούν   τέσσερα  (4)  τουριστικά 
πακέτα (δραστηριότητες, διαμονή και διατροφή με τοπικά προϊόντα ) που θα απευθύνονται σε ευρωπαϊκά  
τουριστικά πρακτορεία (ΤοurOperators ) του εναλλακτικού και υπεύθυνου τουρισμού.  

 Εφαρμοστικό τεστ αυτών των 4 τουριστικών πακέτων από τη μια  ΟΤΔ στην περιοχή της άλλης. 
Θα οργανωθεί ένα είδος «famtrip»  όπου τα στελέχη των ΟΤΔ  μαζί με ΤοurOperators που θα ανήκουν στον 
τομέα του υπεύθυνου τουρισμού, θα εκπαιδευτούν από ειδικούς του υπεύθυνου τουρισμού, κάνοντας ένα τεστ 
των πιλοτικών τουριστικών πακέτων και στις 2 περιοχές του  Ολύμπου και του Ventoux. 

 Οργάνωση δύο (2) διαφημιστικών γεγονότων για την προώθηση των αγρο-τουριστικών δυνατότητων των 
δύο περιοχών.  Απευθυνόμενοι σε ειδικούς δημοσιογράφους του τουριστικού κλάδου της Ευρώπης, θα 
οργανωθεί σε κάθε μια περιοχή ένα αθλητικό γεγονός, που θα συνδεθεί με ένα γαστρονομικό γεγονός. Τα 
γεγονότα αυτά θα μπορούν εύστοχα να βασιστούν σε υπάρχοντα παραδοσιακά αθλητικά γεγονότα  αυτών των 
περιοχών όπως, μαραθώνιο (FAETHON ) ή αγώνας ποδηλάτου, ή αντιθέτως σε γαστρονομικό παραδοσιακό 
γεγονός. Η σημασία της όλης  οργάνωσης και διαφήμισης  έγκειται στο γεγονός   ότι είναι  διακρατικές, 
προωθώντας τις 2 περιοχές σε μια ευρωπαϊκή αγορά, με ένα ευδιάκριτο σημείο αναφοράς που είναι τα δύο  
σημαντικά βουνά. 

5. Διαθέσιμοι Πόροι  
Οι δύο εμπλεκόμενες ΟΤΔ προτίθενται να καλύψουν το σύνολο του προϋπολογισμού του σχεδίου συνεργασίας  που 
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υπολογίζεται σε 100.000 € ανά ΟΤΔ.Τα στελέχη των ΟΤΔ θα καλύψουν μέρος των δράσεων, για τα οποία υπάρχει 
εμπειρία (διαχείριση, έρευνα). Για τα εξειδικευμένα αντικείμενα και για τα οποία δεν υπάρχει εμπειρία από τα στελέχη 
των Ο.Τ.Δ. θα χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το 
σχετικό νομικό πλαίσιο. 
 
6.Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

 Αύξηση της τουριστικής κίνησης και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου μέσω προώθησης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, όπως ο  υπεύθυνος  τουρισμός. 

 Αύξηση προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
προϊόντων 

 Ευαισθητοποίηση του  τοπικού πληθυσμού των τουριστών και των επαγγελματιών ταυτόχρονα στις  οικολογικές 
απαιτήσεις και στις εμπορικές δυνατότητες του υπεύθυνου τουρισμού. 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας.  

  
7. Ενέργειες που έχουν αναληφθεί 

Επικοινωνία (επιστολές, e-mail) μεταξύ των ΟΤΔ  για να προετοιμαστεί η συνεργασία που αναλύθηκε παραπάνω . 
Οι δύο  ΟΤΔ είχαν  συνεργεί  στην προηγούμενη προγραμματική φάση σε μια διακρατικής συνεργασίας «Γεύσεις της 
φύσης - Γεύσεις του πολιτισμού» με άλλες 3 ΟΤΔ από την Γαλλία και την Ιταλία .  Υπήρξε άριστη συνεργασία μεταξύ των 
δύο ΟΤΔ γεγονός που οδήγησε και στο σχεδιασμό αυτής της συνεργασίας .   
 
8. Τρόποςεφαρμογής 

Το σχέδιο θα αποτελείται από κοινές, αλλά και τοπικές δράσεις. Οι κοινές δράσεις θα εξυπηρετούν κοινούς στόχους του 
σχεδίου και θα συμμετέχουν και οι δύο εταίροι, θα υλοποιούνται με κοινή συναίνεση με από κοινού διαδικασίες 
ανάθεσης, αλλά με υπεύθυνες ΟΤΔ ανά αντικείμενο ανάθεσης για την παρακολούθηση της διοικητικής και της 
οικονομικής λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό κάθε εταίρος θα αναλαμβάνει, σε ισορροπία, μια ή και περισσότερες κοινές 
δράσεις, οι οποίες όμως θα αποφασίζονται και θα παρακολουθούνται σε τεχνικό επίπεδο από το σύνολο των εταίρων. 
 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογωνσίας μεταξύ διαφορετικών 
περιοχών, εταίρων και κρατών 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

70.000 25,93% 0,62% 

Δημόσια Δαπάνη  70.000 25,93% 0,86% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0  0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

ΟΤΔ 

Κριτήρια επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 
(ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να 

συγκεντρώσει ο δικαιούχος)  Σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου χωριστά % (κλίμακα 1-100) 
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Άμεση συνέργεια με τις υπό-δράσεις των ομάδων 19.2.1, 19.2.2 και 19.2.3, με τις υπό-δράσεις δημόσιων παρεμβάσεων, 
19.2.4.3, 19.2.4.5, τις δράσεις συνεργασίας, πλην της 19.2.7.8 με την οποία έχει έμμεση συνέργεια και με τα υπόλοιπα 
διατοπικά σχέδια (έμμεση με την 19.3.2).Επίσης έμμεση συνέργεια και με τις υπό-δράσεις 19.2.4.4 και 19.2.6.2. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με: την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.vi - Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2α του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020 και την  Επενδυτική Προτεραιότητα 6.c -Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς παρουσιάζει και συνέργεια – συμπληρωματικότητα με τις δράσεις των Θεματικών Στόχων 1 & 
3 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. Επίσης η  παρούσα δράση παρουσιάζει άμεση  συνάφεια και συμπληρωματικότητα  
με τις δράσεις που υλοποιεί ο  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ( προστασία, διατήρηση, προβολή), 
Επιπλέον προκύπτει συμπληρωματικότητα με τις δράσεις μεταποίησης κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων, που 
υλοποιούν ιδιώτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις παρυφές του βουνού 
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Τίτλος Δράσης  Στήριξη  για  τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

Κωδικός Δράσης 19.4 

Τίτλος υπο-δράσης  Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

Κωδικός υπο-δράσης  19.4 

Νομική βάση*  Άρθρο 34 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή υπο-δράσης  

Η  δράση περιλαμβάνει τις δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας του κατάλληλου υποστηρικτικού μηχανισμού για τη καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη  διαχείριση του τοπικού προγράμματος, τις ενέργειες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού και υποστηρικτικές 
ενέργειες. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του υπο-μέτρου περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες δαπανών : 
Στελέχωση και λειτουργία της  ΟΤΔ  και του κατάλληλου εξοπλισμού  και μηχανοργάνωσης 
Περιλαμβάνει τις  δαπάνες  λειτουργίας του υπηρεσιακού πυρήνα της ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Εταιρεία Νομού Λάρισας για τη 
διαχείριση του προγράμματος, καθώς και τις  αμοιβές εξωτερικών συμβούλων εάν απαιτηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση  για την  
εφαρμογή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης η οποία θα συμβάλλει στη ενίσχυση της οικονομίας,  είναι η  ύπαρξη μιας  
στελεχιακής δομής που θα συμβάλλει στη μέγιστη  και αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος. Ήδη 
η Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.,  που ιδρύθηκε το 1992 (25 έτη λειτουργίας ), αποτελεί σταθερή δομή αναπτυξιακού σχεδιασμού και λήψης 
αποφάσεων σε μακροχρόνια βάση. Γεγονός που αποδεικνύεται από την μέχρι τώρα πορεία στο σχεδιασμό & υλοποίηση 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 1 του Α’ φακέλου. Ο  υπηρεσιακός πυρήνας της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε 
όπως έχει παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 1 και στο παράρτημα του στον  Α’   φάκελο   διαθέτει σημαντική   εμπειρία, σταθερότητα και 
διάρκεια  η οποία πηγάζει από την αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων LEADER I, LEADER II, 
LEADER + και του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Οι ειδικότητες, βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με το περιεχόμενο της πρότασης και τις 
ανάγκες του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι 5 άτομα από την ομάδα έργου  είναι στελέχη ή 
προσωπικό της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. από το 1993 (LEADER I), με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για την εξασφάλιση της ποιότητας και της 
σταθερότητας της στελεχιακής δομής της Εταιρείας εν όψει του προγράμματος CLLD.  
Στην κατηγορία αυτή  περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες λειτουργικές δαπάνες  (ενοικίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ,  δαπάνες απαιτούμενων 
εγγυητικών επιστολών τράπεζας, μετακινήσεων κλπ.) της ΟΤΔ που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος 
τόσο της έδρας όσο και του παραρτήματος που  λειτουργεί από το 2001 στην πόλη της Λάρισας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς και πιθανές δαπάνες εξωτερικών συμβούλων/συνεργατών εφόσον απαιτηθεί.   
Ο εξοπλισμός, καθώς  και τα  μέσα επικοινωνίας και μηχανοργάνωσης που διαθέτει η Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. είναι σύγχρονα. Ο ρυθμός 
ωστόσο με τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία συμβάλλει στην εύκολη απαξίωση ενός τέτοιου είδους εξοπλισμού. Είναι απολύτως 
απαραίτητη επομένως η συνεχής αναβάθμιση του εξοπλισμού αυτού και ο εναρμονισμός του με τα εκάστοτε ισχύοντα. Η ενέργεια 
αυτή, παρόλο το κόστος της, συμβάλλει στην ετοιμότητα του  φορέα τοπικής ανάπτυξης, παρέχοντας του τις δυνατότητες να 
αποκρυσταλλώσει ευκολότερα στρατηγική και στόχους προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιοχής του. Η προμήθεια του 
εξοπλισμού θα γίνει σταδιακά και με βάσει τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. 
  Ενέργειες εμψύχωσης –ενημέρωσης . 
Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει ενέργειες  εμψύχωσης  και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού  της  περιοχής παρέμβασης 
σχετικά με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την εφαρμογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης καθώς και 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος στα διάφορα στάδια της εξέλιξής του Η μεγάλη βαρύτητα που έδωσε η 
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.  κατά τη φάση του σχεδιασμού στην εμψύχωση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού (Κεφ. 3 Α’ φακέλου&, Κεφ.1 
Β΄ φακέλου της πρότασης)θα συνεχιστεί και κατά την εφαρμογή του προγράμματός της. Η επιτυxής υλοποίηση του τοπικού 
προγράμματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την αποτελεσματική πληροφόρηση – εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού. Έτσι, 
μετά την έγκριση του προγράμματος, η Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. θα εφαρμόσει Σχέδιο δράσης για την Εμψύχωση  και Ενημέρωση του 
πληθυσμού για το Τοπικό Πρόγραμμα .Ενδεικτικά θα  πραγματοποιηθούν: 

 Ενημερωτικές  εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους ΟΤΑ ,  

 Ειδικές συσκέψεις  με  φορείς, συλλόγους, ενώσεις κ.λ.π.,  

 Καθημερινή ενημέρωση από τα  στελέχη της εταιρείας προς κάθε ενδιαφερόμενο που θα επισκέπτεται τα γραφεία στην έδρα και 
το παράρτημα . 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση ενημερωτικού  φυλλαδίου  με το εγκεκριμένο πρόγραμμα (δράσεις – ύψος χρηματοδότησης), καθώς 
και εκτύπωση –χρήση αφισών . 

 Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της Α..Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.  και μέσω των ειδικών portals των διαχειριστικών αρχών και του 
Υπουργείου  

 Προβολή στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (δημοσιεύσεις και άρθρα σε τοπικές εφημερίδες, 
ραδιόφωνα , τηλεόραση ) 

 Παράλληλες ενέργειες θα πραγματοποιούνται και στα πλαίσια των Προσκλήσεων  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα εξειδικευτούν 
στο Σχέδιο δράσης . Εκτός από τις παραπάνω  ενέργειες εμψύχωσης-  ενημέρωσης του πληθυσμού κατά τη διάρκεια  εφαρμογής του 
προγράμματος θα πραγματοποιηθούν  ενέργειες προβολής του προγράμματος ώστε να επιτευχθεί  η ευρύτερη δυνατή διάχυση  των 
αποτελεσμάτων. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ενεργειών εμψύχωσης – ενημέρωσης ανέρχεται σε 81.000,00 € και αποτελεί το 5% 
του Π/Υ του υπομέτρου 19.4 
Υποστηρικτικές ενέργειες ( ενέργειες επιμόρφωσης, αυτο-αξιολόγηση ) 
Το  αντικείμενο της παρούσας ενέργειας περιλαμβάνει  ενέργειες επιμόρφωσης και αυτό-αξιολόγησης . Η Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.  θα δώσει 
βαρύτητα στην επιμόρφωση  των στελεχών της και κυρίως όσων έχουν ηγετικό ρόλο στην ΟΤΔ( μελών ΕΔΠ,  Δ.Σ.  κ.λ.π),  σε 
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αντικείμενα στα οποία θα προκύψει σχετική ανάγκη,για την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος αλλά και την καλύτερη 
λειτουργία της ίδιας της εταιρίας. Με την  αυτό-αξιολόγηση θα αποτιμηθεί ο τρόπος λειτουργίας της, η  αποτελεσματικότητας και η 
αποδοτικότητας της. Η μεθοδολογία  και η ενέργειες της  αυτο-αξιολόγησης  θα περιγραφούν σε σχέδιο δράσης  το οποίο θα 
εκπονηθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης    μεταξύ αναθέτουσας αρχής και της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (μία μόνο θεματική κατεύθυνση με την μεγαλύτερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα)  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

 Ποσό (€) Ποσοστό  (%)  σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

1.620.000 100,00% 14,30% 

Δημόσια Δαπάνη  1.620.000 100,00% 20,00% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0  0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής  

Σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

Δικαιούχοι  

ΟΤΔ 

Κριτήρια επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 
(ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να 

συγκεντρώσει ο δικαιούχος)  Σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου χωριστά % (κλίμακα 1-100) 

     

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος  

Η δράση παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια / συμπληρωματικότητα με στο σύνολο των δράσεων του τοπικού 
προγράμματος, καθώς η ολοκλήρωσή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση  του συνόλου του 
προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση δρα υποστηρικτικά στην υλοποίηση του συνόλου του τοπικού προγράμματος και συνεπώς παρουσιάζει 
συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη, αειφορική και πολυτομεακή 
αγροτική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης και  στην αξιοποίηση του φυσικού, πολιτιστικού και αρχαιολογικού 
αποθέματος και κυρίως με τις δράσεις υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2α του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 και τις 
συνδεόμενες με αυτή δράσεις. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

Η αποτύπωση του χρηματοδοτικού πλάνου του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τους 

πίνακες που ακολουθούν: 

Πίνακας 5-1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ  ΔΗΜ. ΔΑΠ.  ΚΟΙΝ. 

ΣΥΜΜ.  

ΕΘΝ. 

ΣΥΜΜ.  

ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜ.  

ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020  

Στήριξη  υλοποίησης 

δράσεων  των 

στρατηγικών  τοπικής 

ανάπτυξης  με 

πρωτοβουλία  τοπικών 

κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER)  

19.2 9.379.315 6.210.000 
  

 3.169.315  

Στήριξη για την 

προπαρασκευή και την 

υλοποίηση της 

συνεργασίας 

(διακρατική και 

διατοπική)  

19.3 270.000 270.000 
  

 

Στήριξη  για  τις 

λειτουργικές δαπάνες 

και την εμψύχωση  

19.4 1.620.000 1.620.000 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 

ΠΑΑ 2014 -2020   
11.269.315 8.100.000 

  
 3.169.315  

 

Πίνακας 5-2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020*  19.2  19.3  19.4   

Συνολικό κόστος Υπομέτρου  9.379.315 270.000 1.620.000 

Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του συν. 

κόστους της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης  

  

83.23% 

                     

2,39% 
14,37% 

Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου 6.210.000 270.000 1.620.000 

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί της 

δημόσιας δαπάνης της  στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης  

76,7% 3,3% 20,0% 

Κοινοτική Συμμετοχή Υπομέτρου 
   

Ποσοστό % Κοινοτικής Συμμετοχής Υπομέτρου επί 

της Κοινοτικής Συμμετοχής της  στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης  
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Πίνακας 5-3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020                 

Στήριξη υλοποίησης δράσεων 

των στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER)  

19.2         

Στήριξη για την προπαρασκευή 

και την υλοποίηση της 

συνεργασίας (διακρατική και 

διατοπική)  

19.3         

Στήριξη για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εμψύχωση  
19.4         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
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Πίνακας 5-4ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
 ΥΠΟ- ΔΡΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ   
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Ποσό   Ποσό   %  Ποσό   %*  Ποσό   %*  Ποσό   %  

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2.- Στήριξη υλοποίησης δράσεων των 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων 

9.379.315 6.210.000 
 

         3.169.315  
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19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης  σε 

ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 
40.000 40.000 100% 

  

  

  

  

  

  

  

  
0 0% 
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ς 19.2.2.1 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, 

εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό 

προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 
  

          

19.2.2.2 

 

 

 

 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, 

εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

  1.280.000   640.000   50%          640.000   50% 

19.2.2.3 

 

 

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
615.385  400.000  65%         215.385   35% 
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

ΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
 ΥΠΟ- ΔΡΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ   
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Ποσό   Ποσό   %  Ποσό   %*  Ποσό   %*  Ποσό   %  

19.2.2.4 

 

 

 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του 

εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

646.154  420.00  65%         226.154  35% 
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19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 

υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 

σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

430.769  280.000  65% 

        

150.769  35% 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 

369.230  240.00  65% 

        

129.230  35% 
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19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, 

εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό 

προϊόν για την εξυπηρέτηση των  στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 

 2.060.000   1.030.000 50% 

        

  

1.030.000 
50% 

19.2.3.2 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, 

εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν για την εξυπηρέτηση  των  

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

ΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
 ΥΠΟ- ΔΡΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ   
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Ποσό   Ποσό   %  Ποσό   %*  Ποσό   %*  Ποσό   %  

19.2.3.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

545.454  300.00  55 % 
        

245.454  45 % 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 

1η μεταποίηση, και του εμπορίου με 

σκοπό την εξυπηρέτηση    των στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 

400.000  220.000  55% 

        

180.000  45 % 
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19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των  στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

254.545  140.000  55 % 

        

114.545  45 % 

19.2.3.6 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. 
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) / LEADER 

 

ΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
 ΥΠΟ- ΔΡΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ   
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Ποσό   Ποσό   %  Ποσό   %*  Ποσό   %*  Ποσό   %  
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19.2.4.1 

Στήριξη για  υποδομές μικρής κλίμακας 

(πχ ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 

εντός οικισμού 

κλπ)συμπεριλαμβανόμενης της 

εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

300.000 300.000 100% 

        

0 0% 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή 

επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 

για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και 

των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.) 

300.000 300.000 100% 

        

0 0% 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια 

χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός 

οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και 

τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 

(π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, 

προβολή προώθηση περιοχών, 

ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 

500.000 500.000 100% 

        

0 0% 
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19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 210.000 210.000 100%         0 0% 
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ΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
 ΥΠΟ- ΔΡΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ   
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Ποσό   Ποσό   %  Ποσό   %*  Ποσό   %*  Ποσό   %  

19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και 

επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, 

αποκατάσταση και αναβάθμιση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 

των χωριών, των αγροτικών τοπίων και 

των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς 

και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / 

συνεδριακών κέντρων, μουσείων, 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου -μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) 

850.000 850.000 100% 

        

0 0% 
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19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες 

και στην επεξεργασία κινητοποίηση και 

εμπορία δασικών προϊόντων 

177.778 80.000 45% 
    

97.778 55% 
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19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων 

για διοργάνωση κοινών μεθόδων 

εργασίας και τη κοινή χρήση 

εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για 

την ανάπτυξη και/ή την εμπορία 

τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται 

με τον αγροτουρισμό 

153.846 100.000 65% 

        

53.846 35% 
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ΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
 ΥΠΟ- ΔΡΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ   
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Ποσό   Ποσό   %  Ποσό   %*  Ποσό   %*  Ποσό   %  
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19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ 

φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για 

τη δημιουργία και την ανάπτυξη και 

προώθηση βραχέων αλυσίδων και 

τοπικών αγορών 

200.000 130.000 65% 
    

70.000 35% 

19.2.7.8 Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα 

περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες 

περιβαλλοντικές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των 

υδάτων, της προστασίας του 

υπεδάφους, της χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειάς  και της διατήρησης 

των γεωργικών τοπίων. 

46.154 30.000 100% 

        

0 0% 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.3 - 

Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της 

συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) 

270.000 270.000 100% 
        

0 0% 

 
19.3.1 

Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας-Γεύσεις 

Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ 
50.000 50.000 100%         0 0% 

 

19.3.2 

Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: 

Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων 

30.000 30.000 100% 
        

0 0% 

 

19.3.3 

Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας-

ΟΛΥΜΠΟΣ- Προϊόντα, Περιβάλλον, 

Πολιτισμός 

90.000 90.000 100% 
        

0 0% 
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ΔΡΑΣΗ 
ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
 ΥΠΟ- ΔΡΑΣΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ   
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Ποσό   Ποσό   %  Ποσό   %*  Ποσό   %*  Ποσό   %  

 

19.3.4 

Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας-

Αξιοποίηση της εδαφικής καινοτομίας 

στη Θεσσαλία 

30.000 30.000 100% 
        

0 0% 

 

19.3.5 

Διακρατική Συνεργασία: Από τον Όλυμπο 

στο όρος Ventoux, αναγνώριση και 

προώθηση κορυφαίων αγρο-

κτηνοτροφικών και τουριστικών 

προϊόντων 

70.000 70.000 100% 

        

0 0% 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 -Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 

εμψύχωση 
1.620.000 1.620.000 100%         0 0% 

 
19.4 

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και 

την εμψύχωση  
1.620.000 1.620.000 100%         0 0% 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 11.269.315 8.100.000            3.169.315   
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Α.Ε. - Ο.Τ.Α. 

«Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1 - ΤΚ 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

τηλ. 24930 24222 & 24930 25047 - fax24930 23522 / 

e-mail: anelkis@otenet.gr 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΑΝΟΣ 13 – ΤΚ 41221 - ΛΑΡΙΣΑ                             

τηλ. 2410 - 284696 &fax2410 - 284824 / e-mail: anel@otenet.gr 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.aenol.gr 
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