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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Κατά την 1η Φάση σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος (Φάκελος Α, Κεφάλαιο 3) η  Ομάδα 

Τοπικής Δράσης «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» 
πραγματοποίησε ένα σύνολο ενεργειών διαβούλευσης και ενημέρωσης με τους τοπικούς φορείς 
προκειμένου να εφαρμόσει μια εκ των κάτω προς τα επάνω (bottom up) προσέγγιση όλων των 
εμπλεκομένων μερών.  Αυτό πραγματοποιήθηκε με δύο τρόπους:  

• Ο πρώτος είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την απευθείας επαφή μέσα από τοπικές 
συναντήσεις και ανοιχτές εκδηλώσεις καθώς και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, στις 
οποίες συνέβαλε σημαντικά η αναγνωρισιμότητα της Ο.Τ.Δ. Ε.Α.Π Α.Ε από την υλοποίηση 
Τοπικών Προγραμμάτων κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, στη λογική 
ενδυνάμωσης της σχέσης εμπιστοσύνης της ΟΤΔ Ε.Α.Π Α.Ε με την τοπική κοινωνία και τους 
φορείς 

• Ο δεύτερος, και αρκετά πιο σύγχρονος τρόπος, μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας 
της και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter), προκειμένου η Ο.Τ.Δ. Ε.Α.Π 
Α.Ε να προσεγγίσει ένα πιο νεανικό και τεχνολογικά καταρτισμένο επενδυτικό κοινό. 

Μέσα από συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλάνο για το σύνολο των ενεργειών (διαβούλευση, 
ενημέρωση) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της επικοινωνίας (και 
το οποίο διήρκεσε δύο μήνες) πραγματοποιήθηκαν, με τη συμμετοχή του συνόλου των 
εκπροσώπων οικονομικών και κοινωνικών ομάδων της περιοχής, συναντήσεις στο σύνολο της 
περιοχής παρέμβασης.  
Η Ο.Τ.Δ. Ε.Α.Π Α.Ε, βάσει του προαναφερόμενου πλάνου, προχώρησε σε στοχευμένες ενέργειες και 
πιο συγκεκριμένα: 
 Επιμελήθηκε και εξέδωσε 6σελιδο ενημερωτικό έντυπο για τον σχεδιασμό και τους στόχους 

του Τοπικού Προγράμματος, τις προτεραιότητες και τις επιλέξιμες δράσεις του άξονα 19 
(Προσέγγιση  CLLD) του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης 
και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 το οποίο η Ο.Τ.Δ. Ε.Α.Π Α.Ε διένειμε στους 
Δήμους, τους φορείς και την τοπική κοινωνία. 

 Επιμελήθηκε και ετοίμασε  παρουσίαση 36 διαφανειών σε μορφή power point  για τον 
σχεδιασμό και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος, τις προτεραιότητες και τις επιλέξιμες 
δράσεις του άξονα 19 (Προσέγγιση  C.L.L.D.) του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητα 4 
«Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 το οποίο η Ο.Τ.Δ. 
Ε.Α.Π Α.Ε χρησιμοποίησε ως υλικό προβολής στο σύνολο των ενημερώσεων. 

 Δημιούργησε έντυπο αποτύπωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος, τόσο για τους δημόσιους 
φορείς όσο και για τους ιδιώτες το οποίο και διανεμήθηκε κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων 
διαβούλευσης και ενημέρωσης προκειμένου να συγκεντρωθεί και να επεξεργαστεί στα 
γραφεία της Ο.Τ.Δ. Ε.Α.Π Α.Ε. 

 Απέστειλε ενημερωτική Επιστολή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 
(ΕΔΠ)  και Πρόεδρο της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε (Ε.Α.Π Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, κο 
Κουτσάφτη Παναγιώτη, προς τους ΟΤΑ και τους Φορείς της Περιοχής Εφαρμογής του 
Προγράμματος (Δήμοι Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, 
Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου). 

 Εξέδωσε και απέστειλε στοχευμένες προσκλήσεις σε φορείς για τη διασφάλιση της συμμετοχής 
του συνόλου των εμπλεκόμενων στην διαδικασία της διαβούλευσης.  

 Συμμετείχε, η Ο.Τ.Δ Ε.Α.Π. Α.Ε, σε συνεδριάσεις όλων των Δημοτικών Συμβουλίων αλλά και των 
οργάνων διοίκησης φορέων της περιοχής παρέμβασης με σκοπό την ενημέρωσή τους για την 
συμμετοχή τους στο Τοπικό Πρόγραμμα. 

 Διοργάνωσε σειρά ανοικτών διαβουλεύσεων – ενημερωτικών ημερίδων σε όλους τους Δήμους 
της Περιοχής Εφαρμογής με συμμετοχή στελεχών της αλλά και εκπροσώπους της Διοίκησης. 
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 Διοργάνωσε διαβουλεύσεις με Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τμήμα Γεωπονίας, για την 
εξασφάλιση συνεργασίας, μέσα από τη σύνταξη προσύμφωνου συνεργασίας σε θέματα 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την διαμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος 

 Διοργάνωσε διαβουλεύσεις με:  
o γυναικείους και αγροτικούς συνεταιρισμούς, με ΜΚΟ και πολιτιστικούς φορείς για τον 

καθορισμό των αναγκών του παραγωγικού και κοινωνικού συνόλου.  
o φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και φορείς δημόσιων υπηρεσιών 

(δασαρχείο, αποκεντρωμένη διοίκηση, αντιπεριφέρεια, τεχνικές υπηρεσίες ΟΤΑ).  
o συλλογικούς φορείς επαγγελματιών (Επιμελητήριο Μαγνησίας, Ομοσπονδία Βιοτεχνών και 

Εμπόρων, Ένωση Ξενοδόχων). 
 Για κάθε συνάντηση, είτε διαβούλευσης είτε ενημέρωσης, εκδόθηκε δελτίο τύπου στον τοπικό 

τύπο.  
 Συμμετοχή της Ο.Τ.Δ Ε.Α.Π. Α.Ε σε διαβούλευση με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π 

Θεσσαλίας. 
 Ειδική μνεία πρέπει να δοθεί στη χρήση των social media, στις διαδικασίες δημοσιότητας και 

διαβούλευσης, ενσωματώνοντας με τον τρόπο αυτό στοιχεία μιας πιο σύγχρονης προσέγγισης 
στις διαδικασίες δημοσιότητας και διαβούλευσης. Πιο συγκεκριμένα: 

- Αναρτήθηκε το παραχθέν ενημερωτικό υλικό δημοσιότητας  και προβολής στην ιστοσελίδα 
της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. (www.eapilio.gr) 
και στις αντίστοιχες σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100006242251781) και Twitter 
(https://twitter.com/eapilio1 ). 

- Αναρτήθηκε, σε εβδομαδιαία βάση, για όλο το διάστημα ενημέρωσης και διαβούλευσης το 
πρόγραμμα των ανοιχτών εκδηλώσεων σε όλα τα προαναφερόμενα μέσα. 

Έχοντας καταγράψει τα αποτελέσματα των δράσεων διαβούλευσης της 1ης Φάσης η Ο.Τ.Δ 
Ε.Α.Π. Α.Ε αποφάσισε κατά την Β’ Φάση (Φάκελος Β. Κεφάλαιο 1) να προχωρήσει σε επιπλέον 
διαβούλευση με βάση τις ανάγκες που αναδείχθηκαν και τις ομάδες πληθυσμού και φορέων που τις 
ζήτησαν. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συναντήσεις διαβούλευσης στο σύνολο των 
Ο.Τ.Α της περιοχής παρέμβασης με κατοίκους και φορείς καθώς συναντήσεις με επιμελητήρια, 
ομοσπονδίες επαγγελματιών και Μ.Κ.Ο. Σε όλες τις συναντήσεις διανεμήθηκαν έντυπα αποτύπωσης 
επενδυτικού ενδιαφέροντος, τόσο για τους δημόσιους φορείς όσο και για τους ιδιώτες, και 
συγκεντρώθηκαν προκειμένου να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος το 
επενδυτικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη βαρύτητα, σε αυτή την φάση της διαβούλευσης, δόθηκε στην 
διατήρηση ανοιχτής γραμμής και καθημερινής επαφής με κατοίκους της περιοχής παρέμβασης οι 
οποίοι επισκέπτονταν συνεχώς τα γραφεία της Ο.Τ.Δ και βοήθησαν ιδιαίτερα στην καταγραφή των 
αναγκών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.  

Αναλυτικότερα, το σύνολο των ενεργειών διαβούλευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
1.1 Καταγραφή των ενεργειών διαβούλευσης 

Η διαβούλευση της 1ης Φάσης κινήθηκε στη διαμόρφωση κοινής και ισόρροπης ανάπτυξης της 
περιοχής παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Έγινε σημαντική 
και ουσιαστική προσπάθεια από πλευράς Ο.Τ.Δ Ε.Α.Π Α.Ε. οι διαδικασίες διαβούλευσης να είναι 
πολυσυμμετοχικές, ενσωματώνοντας το σύνολο των φορέων που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή.   

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ενέργειες διαβούλευσης 
της 1ης Φάσης.  

http://www.eapilio.gr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006242251781
https://twitter.com/eapilio1
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Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης 1ης Φάσης 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

Τόπος διεξαγωγής Είδος Φορέων που 
συμμετείχαν 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Αντικείμενο 
Διαβούλευσης 

25/06/2016 Αγροτικός Σύλλογος 
Αλιευτικής Παραγωγής 
Σκιάθου 
«Ο Άγιος Νικόλαος» 

Ιδιωτικών συμφερόντων 
- Διοικητικό Συμβούλιο 
Συλλόγου 

10 Στρατηγική 
προγράμματος  
Καθορισμός 
εταιρικού σχήματος 

28/06/2016 Δημαρχείο Ζαγοράς - 
Μουρεσίου  

Δημόσιων 
συμφερόντων - 
Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου 

26 Στρατηγική 
προγράμματος  
Καθορισμός 
εταιρικού σχήματος 

01/07/2016 Δημαρχείο Αλμυρού 
 

Δημόσιων 
συμφερόντων -
Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Αλμυρού  

37 Στρατηγική 
προγράμματος 
Συνεργασία και 
υποστήριξη φορέων 

01/07/2016 Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη 
Μαγνησίας και Β. 
Σποράδων 

Δημόσιων 
συμφερόντων -
Αντιπεριφερειάρχης 
Μαγνησίας και Β. 
Σποράδων και 
προϊστάμενοι 
διευθύνσεων 

6 Στρατηγική 
προγράμματος 
Διαδικασίες 
εγκρίσεων από 
Υπηρεσίες  

01/07/2016 Δασαρχείο Βόλου Δημόσιων 
συμφερόντων -
Δασάρχης, 
προϊστάμενοι και 
υπάλληλοι της 
υπηρεσίας 

10 Στρατηγική 
προγράμματος 
Διαδικασίες 
εγκρίσεων από 
Υπηρεσίες 

04/07/2016 Εμπορικό Επιμελητήριο 
Ν. Μαγνησίας  

Ιδιωτικών συμφερόντων 
– Διοικητικό Συμβούλιο 
Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Ν. 
Μαγνησίας 

9 Στρατηγική 
προγράμματος 
Ανάδειξη τομέων 
επιχειρηματικότητας 

04/07/2016 Γραφεία Εταιρίας 
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.  

Ιδιωτικών συμφερόντων 
– Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών και Εμπόρων 
Ν. Μαγνησίας 

9 Στρατηγική 
προγράμματος 
Δράσεις ΜΜΕ 

05/07/2016 Γραφεία Εταιρίας 
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.  

Ιδιωτικών συμφερόντων 
– Σύλλογος 
Ενοικιαζόμενων 
Δωματίων Ν. 
Μαγνησίας  

3 Τουρισμός και 
τοπική ανάπτυξη 
Μορφές επιλέξιμων 
καταλυμάτων 

05/07/2016 Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Ζαγοράς  

Ιδιωτικών συμφερόντων 
– Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Ζαγοράς 

7 Στρατηγική 
προγράμματος 
Ανάδειξη 
μεταποίησης 
αγροτικών 
προϊόντων 

06/07/2016 Γραφεία Εταιρίας 
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. 

Ιδιωτικών συμφερόντων 
–Μ.Κ.Ο. και πολιτιστικοί 

11 Στρατηγική τοπικού 
προγράμματος 
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Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

Τόπος διεξαγωγής Είδος Φορέων που 
συμμετείχαν 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Αντικείμενο 
Διαβούλευσης 

φορείς Συνεργασία και 
υποστήριξη μεταξύ 
των φορέων  

07/07/2016 Γραφεία Εταιρίας 
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. 

Ιδιωτικών συμφερόντων 
– Γυναικείοι 
Συνεταιρισμοί Ν. 
Μαγνησίας 

12 Στρατηγική τοπικού 
προγράμματος 
Στήριξη γυναικείας 
επιχειρηματικότητας  

08/07/2016 Γραφεία Φορέας 
Διαχείρισης Κάρλας 

Δημόσιων 
συμφερόντων -Στελέχη 
Φορέα Διαχείρισης 
Κάρλας  

4 Στρατηγική τοπικού 
προγράμματος 
 

08/07/2016 Εργαστήριο Αγροτικού 
Χώρου 

Δημόσιων 
συμφερόντων -
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας Τμήμα 
Μηχανικών 
Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

7 Επιστημονική και 
τεχνική υποστήριξη 
για την διαμόρφωση 
του Τοπικού 
Προγράμματος 

08/07/2016 Περιφέρεια Θεσσαλίας Δημόσιων 
συμφερόντων -Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης 
Π.Ε.Π Θεσσαλίας 

10 Εναρμόνιση του 
τοπικού 
προγράμματος με 
τον περιφερειακό 
σχεδιασμό 

11/07/2016 Γραφεία Εταιρίας 
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. 

Δημόσιων 
συμφερόντων -
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας Τμήμα 
Γεωπονίας Ιχθυολογίας 
& Υδάτινου 
Περιβάλλοντος 

4 Επιστημονική και 
τεχνική υποστήριξη 
για την διαμόρφωση 
του Τοπικού 
Προγράμματος 

11/07/2016 Γραφεία Εταιρίας 
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. 

Ιδιωτικών συμφερόντων 
–Μ.Κ.Ο. και πολιτιστικοί 
φορείς 

9 Στρατηγική τοπικού 
προγράμματος 
Συνεργασία και 
υποστήριξη μεταξύ 
των φορέων  

12/07/2016 Δημαρχείο Ρήγα 
Φεραίου 

Δημόσιων 
συμφερόντων -
Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Ρήγα Φεραίου 

26 Στρατηγική 
προγράμματος  
Καθορισμός 
εταιρικού σχήματος 

12/07/2016 Δημαρχείο Σκιάθου Δημόσιων 
συμφερόντων -
Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Σκιάθου 

10 Στρατηγική 
προγράμματος  
Καθορισμός 
εταιρικού σχήματος 

12/07/2016 Δημαρχείο Σκοπέλου Δημόσιων 
συμφερόντων -
Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Σκοπέλου 

10 Στρατηγική 
προγράμματος  
Καθορισμός 
εταιρικού σχήματος 

13/07/2016 Δημαρχείο Αλοννήσου Δημόσιων 
συμφερόντων -

15 Στρατηγική 
προγράμματος  
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Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

Τόπος διεξαγωγής Είδος Φορέων που 
συμμετείχαν 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Αντικείμενο 
Διαβούλευσης 

Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Αλοννήσου 

Καθορισμός 
εταιρικού σχήματος 

 
Ενώ στον πίνακα (Πίνακας 2) που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενέργειες 

διαβούλευσης της 2ης Φάσης, σύμφωνα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν. 
 
Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης 2ης  Φάσης 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

Τόπος διεξαγωγής Είδος Φορέων που 
συμμετείχαν 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Αντικείμενο 
Διαβούλευσης 

28/07/2016 Δημαρχείο Ζαγοράς - 
Μουρεσίου  

Ιδιωτικών 
συμφερόντων - Τοπικός 
πληθυσμός Δήμου 
Ζαγοράς - Μουρεσίου 

18 Στρατηγική 
προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις 

22/08/2016 Δημαρχείο Αλμυρού 
 

Ιδιωτικών 
συμφερόντων - Τοπικός 
πληθυσμός Δήμου 
Αλμυρού  

21 Στρατηγική 
προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις 

22/08/2016 Γραφεία Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών και Εμπόρων 
Ν. Μαγνησία 

Ιδιωτικών 
συμφερόντων – 
Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών και Εμπόρων 
Ν. Μαγνησίας 

11 Στρατηγική 
προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις 

23/08/2016 Γραφεία Εταιρίας 
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. 

Δημόσιων 
συμφερόντων -
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας Τμήμα 
Γεωπονίας Ιχθυολογίας 
& Υδάτινου 
Περιβάλλοντος 

5 Στρατηγική 
προγράμματος  
Διαμόρφωση 
στόχων σε 
αλιευτικές περιοχές 

24/08/2016 Γραφεία Εταιρίας 
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. 

Ιδιωτικών 
συμφερόντων –Μ.Κ.Ο. 
και πολιτιστικοί φορείς 

20 Στρατηγική 
προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις 

26/08/2016 Εμπορικό Επιμελητήριο 
Ν. Μαγνησίας  

Ιδιωτικών 
συμφερόντων – 
Επαγγελματίες μέλη 
Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Ν. 
Μαγνησίας - Τοπικός 
πληθυσμός Δήμου 
Βόλου 

19 Στρατηγική 
προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις  

29/08/2016 Δημαρχείο Νοτίου 
Πηλίου 

Ιδιωτικών 
συμφερόντων - Τοπικός 
πληθυσμός Δήμου 
Νοτίου Πηλίου 

11 Στρατηγική 
προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις  

29/08/2016 Δημαρχείο Ρήγα 
Φεραίου 

Ιδιωτικών 
συμφερόντων - Τοπικός 
πληθυσμός Δήμου 
Ρήγα Φεραίου 

18 Στρατηγική 
προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις  

06/09/2016 Δημαρχείο Αλοννήσου Ιδιωτικών 14 Στρατηγική 
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Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

Τόπος διεξαγωγής Είδος Φορέων που 
συμμετείχαν 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Αντικείμενο 
Διαβούλευσης 

συμφερόντων - Τοπικός 
πληθυσμός Δήμου 
Αλοννήσου 

προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις 

07/09/2016 Δημαρχείο Σκοπέλου Ιδιωτικών 
συμφερόντων - Τοπικός 
πληθυσμός Δήμου 
Σκοπέλου 

20 Στρατηγική 
προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις 

07/08/2016 Δημαρχείο Σκιάθου Ιδιωτικών 
συμφερόντων - Τοπικός 
πληθυσμός Δήμου 
Σκιάθου 

20 Στρατηγική 
προγράμματος  
Επενδυτικές 
προτάσεις 

 
1.2 Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών διαβούλευσης 2ης Φάσης 

Στον πίνακα (Πίνακας 3) που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενέργειες διαβούλευσης.  
 
Πίνακας 1: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 2ης Φάσης 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Ημερίδα 
Ημερομηνία διεξαγωγής 28 Ιουλίου 2016 ώρα 10:00 
Ομάδα/ες στόχος Τοπικός πληθυσμός Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου 
Αριθμός συμμετεχόντων 18 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σκοπέλου Ιδιωτικών 
συμφερόντων 

18 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Δημιουργία νέων μορφών προϊόντων για τον 
καταναλωτή μέσα από την μεταποίηση. 
Ανάδειξη εναλλακτικών καλλιεργειών. 
Στήριξη τοπικών επιχειρήσεων. 

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Ημερίδα 
Ημερομηνία διεξαγωγής 22 Αυγούστου 2016 ώρα 10:00 
Ομάδα/ες στόχος Τοπικός πληθυσμός Δήμου Αλμυρού 
Αριθμός συμμετεχόντων 21 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Σκοπέλου 

Ιδιωτικών συμφερόντων 21 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Έλλειψη υποδομών μεταποίησης δημητριακών. 
Ανάγκη δημιουργίας τουριστικών καταλυμάτων στην 
περιοχή της Όθρυος 

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Σύσκεψη 
Ημερομηνία διεξαγωγής 22 Αυγούστου 2016 ώρα 20:00 
Ομάδα/ες στόχος Ομοσπονδίες Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων  
Αριθμός συμμετεχόντων 11 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της 
ομοσπονδίας 

Ιδιωτικών συμφερόντων 11 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Ανάγκη δικτύωσης των ομοειδών και 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων της ομοσπονδίας, 
είτε κατά φορέα είτε συνολικά. 
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Αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού των 
υφιστάμενων βιοτεχνικών επιχειρήσεων.  
Κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων και Τεχνικού Ασφαλείας. 

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Σύσκεψη 
Ημερομηνία διεξαγωγής 23 Αυγούστου 2016 ώρα 10:00 
Ομάδα/ες στόχος Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά ιδρύματα 
Αριθμός συμμετεχόντων 5 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 
Γεωπονίας Ιχθυολογίας & 
Υδάτινου Περιβάλλοντος 

Δημόσιων συμφερόντων 5 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών μέσω της 
υιοθέτησης πιστοποιημένων ορθών πρακτικών ως 
εναλλακτική μορφή τουρισμού.  

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Σύσκεψη 
Ημερομηνία διεξαγωγής 24 Αυγούστου 2016 ώρα 11:00 
Ομάδα/ες στόχος Μ.Κ.Ο. και πολιτιστικοί φορείς 
Αριθμός συμμετεχόντων 20 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Μ.Κ.Ο και πολιτιστικοί φορείς Ν. 
Μαγνησίας 

Ιδιωτικών συμφερόντων 20 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Ύπαρξη μεγάλου αριθμού θρησκευτικών πόρων και 
πολιτιστικού αποθέματος στην περιοχή και ανάγκη 
ανάδειξής τους. 
Ανάγκη ανάδειξης της περιοχής του Β. Πηλίου (Κάτω 
και Άνω Κερασιά), κυρίως ως προς το πολιτιστικό και 
φυσικό της απόθεμα, μετά και τον χαρακτηρισμό της 
Άνω Κερασιάς ως «ιστορικού τόπου» από το ΥΠΠΟ, το 
Δεκέμβριο 2015. 

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Ημερίδα 
Ημερομηνία διεξαγωγής 26 Αυγούστου 2016 ώρα 13:00 
Ομάδα/ες στόχος Τοπικός πληθυσμός Δήμου Βόλου – 

Επαγγελματίες μέλη Επιμελητηρίου Μαγνησίας 
Αριθμός συμμετεχόντων 19 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Σκοπέλου 

Ιδιωτικών συμφερόντων 19 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Εκσυγχρονισμός βιοτεχνιών  
Προβολή τοπικών επιχειρήσεων  
Σύνδεση εναλλακτικών μορφών τουρισμού με 
κρουαζιέρα  

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Ημερίδα 
Ημερομηνία διεξαγωγής 29 Αυγούστου 2016 ώρα 19:00 
Ομάδα/ες στόχος Τοπικός πληθυσμός Δήμου Νοτίου Πηλίου 
Αριθμός συμμετεχόντων 11 
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Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Σκοπέλου 

Ιδιωτικών συμφερόντων 11 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
τουριστικών καταλυμάτων 
Τυποποίηση του ελαιόλαδου 

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Ημερίδα 
Ημερομηνία διεξαγωγής 28 Αυγούστου 2016 ώρα 11:00 
Ομάδα/ες στόχος Τοπικός πληθυσμός Δήμου Ρήγα Φεραίου 
Αριθμός συμμετεχόντων 18 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Σκοπέλου 

Ιδιωτικών συμφερόντων 18 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αμυγδάλου 
Μεταποίηση και τυποποίηση αρωματικών φυτών 

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Ημερίδα 
Ημερομηνία διεξαγωγής 06 Σεπτεμβρίου 2016 ώρα 18.45 
Ομάδα/ες στόχος Τοπικός πληθυσμός Δήμου Αλοννήσου 
Αριθμός συμμετεχόντων 14 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Σκοπέλου 

Ιδιωτικών συμφερόντων 14 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Δημιουργία μονάδας αλίπαστων 
Μεταποίηση τόνου Αλοννήσου 

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Ημερίδα 
Ημερομηνία διεξαγωγής 07 Σεπτεμβρίου 2016 ώρα 11.30 
Ομάδα/ες στόχος Τοπικός πληθυσμός Δήμου Σκοπέλου 
Αριθμός συμμετεχόντων 20 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Σκοπέλου 

Ιδιωτικών συμφερόντων 20 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Δημιουργία μονάδας αποξήρανσης Σκοπελίτικου 
δαμάσκηνου 
Τυροκομείο φέτας 
Εκσυγχρονισμός καταλυμάτων 

 
Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Ημερίδα 
Ημερομηνία διεξαγωγής 07 Σεπτεμβρίου 2016 ώρα 19.00 
Ομάδα/ες στόχος Τοπικός πληθυσμός Δήμου Σκιάθου 
Αριθμός συμμετεχόντων 20 
Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Σκοπέλου 

Ιδιωτικών συμφερόντων 20 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα Ανάδειξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού 
Ίδρυση καταλυμάτων 

 



Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Μαγνησίας & Σποράδων 

Σελίδα 9 από 216 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1.3 Συνοπτική καταγραφή αποτελεσμάτων  
Τα αποτελέσματα των δράσεων διαβούλευσης ήταν πολυεπίπεδα και ενσωματώθηκαν στο 

σύνολό τους για τη διαμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και 
σε επίπεδο εξειδίκευσης δράσεων. Καταρχήν προέκυψε η οριστική επιλογή της περιοχής 
παρέμβασης η οποία θα αποτελείται από το σύνολο των Δήμων του Ν. Μαγνησίας και η ΟΤΔ Ε.Α.Π 
Α.Ε, εξασφάλισε την απαιτούμενη συναίνεση από τους εμπλεκόμενους φορείς για την διαμόρφωση 
της περιοχής εφαρμογής αλλά και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος. Το ενδιαφέρον για 
το τοπικό πρόγραμμα και τη συμμετοχική διαμόρφωση του εκφράστηκε αφενός με τις αποφάσεις 
όλων των Δημοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ της περιοχής εφαρμογής αλλά και από τη σύμφωνη 
γνώμη των λοιπών φορέων κοινωνικο-οικονομικών συμφερόντων της περιοχής. 

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων έγινε αποτύπωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από 
ιδιώτες επενδυτές και δημόσιους φορείς αλλά και καταγράφηκε και η στρατηγική που πρέπει να 
ακολουθήσει το Τοπικό Πρόγραμμα (επισυνάπτονται στο Παράρτημα δύο Πίνακες με επενδυτικές 
προτάσεις, ένας για ιδιωτικές επενδύσεις και ένας για δημόσιες).  

Από τις παραπάνω συσκέψεις και την επεξεργασία των εντύπων που συγκεντρώθηκαν, 
εξήχθησαν τα εξής χρήσιμα συμπεράσματα όσο αφορά: 

Α. Στρατηγική 
Το τρίπτυχο «Μεταποίηση – Τουρισμός – Πολιτισμός» ως οι τρεις κυρίαρχοι πυλώνες βιώσιμης 

ανάπτυξης για την χωρική ενότητα Μαγνησία -Σποράδες, μπορεί και θα πρέπει να αποτελέσει το 
κυρίαρχο στοιχείο της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος. Σε πλήρη συνάφεια με το όραμα για 
την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου της 
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος θα βασίζεται στα κυριότερα 
πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης που είναι: 
- Κεντροβαρής θέση στην ηπειρωτική χώρα και κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη) και στην έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τη Λάρισα. 
- Εναλλαγή και συνδυασμός του ορεινού όγκου του Πηλίου και της Όθρυος, και της θάλασσας 

τόσο στον Παγασητικό Κόλπο, όσο και στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου, με το νησιωτικό 
σύμπλεγμα των Σποράδων . 

- Ύπαρξη σημαντικού αριθμού προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 και του 
θαλάσσιου πάρκου Αλοννήσου. 

- Παραδοσιακοί οικισμοί με συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά. 
- Οδικές, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συνδέσεις με το εσωτερικό και το εξωτερικό. 
- Τουρισμός επί όλου του χρόνου με μεγάλο αριθμό καταλυμάτων. 
- Πλήθος μυθολογικών (Κένταυροι, Αργοναύτες), ιστορικών (προϊστορικοί οικισμοί Σέσκλου και 

Διμηνίου), πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων. 
- Πλούσια πολιτιστική παραγωγή και παράδοση. 
- Αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό που μπορεί όχι μόνο να δημιουργήσει εστίες συγκράτησης 

του τοπικού δυναμικού αλλά και να αποτελέσει πεδίο προσέλκυσης νέων καινοτόμων 
δραστηριοτήτων. 

- Μεγάλος αριθμός αγροτικών προϊόντων Π.Ο.Π. (μήλο, φιρίκι, ελιά, ελαιόλαδο, κρασί). 
 
Β. Προτάσεις Τοπικής Ανάπτυξης  
Οι συναντήσεις διαβούλευσης κατέγραψαν και ανέδειξαν πλήθος αναγκών των τοπικών 

φορέων και κοινωνιών οι οποίες μέσα από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος μπορούν να 
μετατραπούν σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αειφορίας. Ανάλογα με το είδος του φορέα και της 
αντίστοιχης κοινωνικοοικονομικής ομάδας ενδιαφέροντος οι προτάσεις που κατατέθηκαν μπορούν 
να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη ανήκουν αυτές που αφορούν προτάσεις δημοσίου 
ενδιαφέροντος και στη δεύτερη αυτές που αφορούν ιδιωτικές παρεμβάσεις. 

Ως προτεινόμενες δημόσιες παρεμβάσεις μπορούν να καταγραφούν: 
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- Η ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής. 
- Η βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
- Η στοχευμένη προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της ταυτότητας της περιοχής. 
- Η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
- Η ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών. 

 
Αντίστοιχα ως προτεινόμενες ιδιωτικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να αναφερθούν; 

- Ο αγροδιατροφικός τομέας και οι ενέργειες που αφορούν στην ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας, στην βελτίωση του τομέα παραγωγής προϊόντων. 

- Ο μηχανολογικός εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών επιχειρήσεων. 
- Ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων. 
- Η δημιουργία επιχειρήσεων θαλάσσιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  
- Η δημιουργία νέων μεταποιητικών μονάδων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. 
- Η δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων για την παροχή σύγχρονης μορφής υπηρεσιών. 
- Η συνεργασία -δικτύωση και υποστήριξη της ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας στους τομείς 

της δημιουργικής οικονομίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ) 

 
Από την ανάλυση των συμπερασμάτων της υφιστάμενης κατάστασης (Κεφ. 2 Φακέλου Α) 

καθώς και από πρόσφατες μελέτες που αφορούν την Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματά της.  
 
Α. Πλεονεκτήματα – Δυνάμεις της περιοχής Παρέμβασης 
 

1. Η περιοχή παρέμβασης έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε βασικές υποδομές μεταφορών 
ανθρώπων και εμπορευμάτων. 

Η Περιοχή Παρέμβασης κατέχει κεντρική θέση στον Ελληνικό γεωγραφικό χώρο και βρίσκεται 
πλησίον του κεντρικού οδικού και σιδηροδρομικού άξονα της χώρας (Αθήνα-Θεσ/νίκη), με τον 
οποίο συνδέεται απρόσκοπτα. Διαθέτει το μεγάλο εμπορικό λιμάνι του Βόλου. Διαθέτει επίσης το 
αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και το αεροδρόμιο της Σκιάθου. Έτσι έχει δυνατότητα πρόσβασης 
στις μεγάλες αγορές της χώρας και του εξωτερικού. 

 
2. Πολιτιστικό περιβάλλον  
Ο πλούτος των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων σε όλες τις χρονολογικές περιόδους 

αποτελεί ίσως το ισχυρότερο στοιχείο της περιοχής παρέμβασης. Από την μια πλευρά υπάρχουν 
περιοχές (Διμήνι, Σέσκλο, Ιωλκός, Ν. Αγχίαλος, Ζαγορά, Μηλιές, Δράκεια), στις οποίες έχουν 
διαδραματιστεί ιδιαίτερα ιστορικά γεγονότα καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας, από τη 
νεολιθική εποχή έως τα νεότερα χρόνια, και από την άλλη το σύνολο της περιοχής είναι διάσπαρτο 
από ναούς, μοναστήρια, αρχοντικά, μνημεία, κρήνες, γεφύρια, μύλους και ένα σύνολο άλλων 
στοιχείων που αντικατοπτρίζουν τη λαογραφία, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων της.  

Η θεσμοθέτηση μέσω των Π.Δ. 594/13.11.1978 ΦΕΚ 594Δ’ και Π.Δ. 11.6/4.7.1980 Φ.Ε.Κ. 374Δ΄ 
(όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), με το οποίο 31 οικισμοί του Πηλίου, αλλά και οι οικισμοί της 
Αλοννήσου και της Σκοπέλου χαρακτηρίστηκαν ως παραδοσιακοί συντελεί στην διατήρηση του 
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της περιοχής. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός μνημείων και κτηρίων 
έχουν χαρακτηριστεί με αποφάσεις που έχουν ανακοινωθεί στο ΦΕΚ ως έργα τέχνης και ιστορικά 
διατηρητέα μνημεία, τονίζοντας περαιτέρω το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Σημαντικότατη 
συμβολή στην διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής έχει η λειτουργία αρκετών 
μουσείων, δημοτικών και ιδιωτικών, με ιστορικό και λαογραφικό αντικείμενο. Επιπλέον, η 
δραστηριοποίηση πολλών συλλόγων και πολιτιστικών φορέων συντελεί στην ανάδειξη των 
παραπάνω  χαρακτηριστικών.        

 
3. Διαφοροποιημένη μορφολογία εδάφους και μικροκλίματα.  
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει μεγάλη γεωμορφολογική ποικιλομορφία, τόσο σε ότι αφορά 

τα γεωγραφικά όσο και τα κλιματικά χαρακτηριστικά, καθώς διαθέτει πεδινές περιοχές, βουνά και 
νησιά.  Αυτό της δίνει την δυνατότητα να προσφέρει στον επισκέπτη αλλά και στον επενδυτή 
μεγάλη ποικιλομορφία μοναδικών τοπίων, προκειμένου να γίνει αντικείμενο υπηρεσιών ή 
επένδυσης. Αυτή η έντονη γεωμορφολογική ποικιλομορφία δημιουργεί μοναδικές τοπικές 
μικροκλιματικές συνθήκες, που προσφέρουν τη δυνατότητα επίσκεψης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, αλλά και παραγωγής πληθώρας τοπικών προϊόντων υψηλής αξίας και ποιότητας. 
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4. Παραγωγή μεγάλου αριθμού Πιστοποιημένων Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Παράδοση στην 

παραγωγή καλών και αυθεντικών τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων. 
Στην περιοχή παρέμβασης καταγράφονται μεγάλος αριθμός ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων (ΠΟΠ Μήλα 

Ζαγοράς Πηλίου, ΠΟΠ Φιρίκι Πηλίου, ΠΟΠ Αχλάδια Κρυστάλλια Πηλίου Βόλου, ΠΟΠ Κονσερβολιά 
Πηλίου Βόλου κλ.π). Αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση για την βέλτιστη εμπορία και 
μεταποίησή τους και την εισαγωγή τους στο τοπικό τουριστικό προϊόν. Επίσης, η περιοχή παράγει 
εδώ και πολλά χρόνια τοπικά προϊόντα με ταυτότητα με κέντρο την περιοχή του Πηλίου (Μήλα 
Ζαγοράς, Φιρίκι Πηλίου). Το γεγονός αυτό έχει κατοχυρώσει στην συνείδηση του καταναλωτή αλλά 
και του επισκέπτη ότι η περιοχή παράγει τοπικά προϊόντα. 

 
5. Μεγάλος αριθμός καταλυμάτων και διαθέσιμων κλινών. 
Η περιοχή παρέμβασης αναπτύσσει τουριστική δραστηριότητα ήδη από το 1970. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, έχει δημιουργήσει μια υπολογίσιμη τουριστική υποδομή ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Πηλίου. Τα τελευταία χρόνια αντίστοιχη και πιο ισχυρή δημιουργία των τουριστικών υποδομών 
παρατηρείται στην περιοχή των Σποράδων. Τα παραπάνω συνιστούν μια πολύ ισχυρή βάση για 
περαιτέρω ανάπτυξη με τις υφιστάμενες υποδομές στοχεύοντας σε διεύρυνση της εποχικότητας 
αλλά και στην δημιουργία νέων υπηρεσιών για τους επισκέπτες. 

 
6. Θεσμοθετημένες ΒΙ.ΠΕ. 
Πλησίον του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και στο γεωγραφικό κέντρο της Μαγνησίας, 

είναι θεσμοθετημένες 2 Βιομηχανικές Περιοχές από την δεκαετία του 60’. Αυτό αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό πλεονέκτημα σε ότι αφορά την απρόσκοπτη προώθηση της επιχειρηματικότητας, καθώς 
βρίσκονται δίπλα στον κεντρικό οδικό άξονα της ΠΑΘΕ. Οι δύο (2) ΒΙΠΕ, άλλωστε, αποτέλεσαν 
βασικό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή την δεκαετία του 60’ και του 70’.  

 
7. Μια θετική μεταστροφή στον γεωργικό και κτηνοτροφικό προσανατολισμό. 
Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των 

εκτάσεων της καλλιέργειας με βιομηχανικά και αρωματικά φυτά στον δυτικό τομέα της Περιοχής 
Παρέμβασης (περιοχή Αλμυρού και Βρύναινας). Αυτή η τάση δίνει την δυνατότητα για ανάπτυξη της 
μεταποίησης ειδικά στον τομέα των ζωοτροφών. Έτσι η περιοχή παρέμβασης δύναται με ιδίες 
δυνάμεις να τροφοδοτήσει την ζωική παραγωγή της περιοχής. Παράλληλα παρατηρείται 
σημαντικότατη αύξηση της δυναμικής των βιολογικών καλλιεργειών και εκτροφών. Το γεγονός αυτό 
δίνει μια ισχυρή βάση για την δημιουργία πιστοποιημένων μεταποιητικών προϊόντων και μη, με 
αυξημένη προστιθέμενη αξία. 

 
8. Επιτυχημένα μοντέλα συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας. 
Σε μια εποχή που ο συνεταιρισμός, ως κοινή επιχειρηματική δομή, για την βέλτιστη διαχείριση 

και αξιοποίηση εισροών στην γεωργία, περνά μια σοβαρή κρίση, στην περιοχή παρέμβασης 
δραστηριοποιείται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς με ιστορία εκατό ετών. Ο Συνεταιρισμός 
αποτελεί ένα πολύ επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο για την περιοχή και μπορεί να αποτελέσει 
παράδειγμα υποδειγματικής λειτουργίας προς την κατεύθυνση της εμψύχωσης και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας προς άλλα εν δυνάμει σχήματα στην περιοχή παρέμβασης. Παράλληλα, τόσο στην 
περιοχή του Πηλίου όσο και στην περιοχή των Β. Σποράδων, δραστηριοποιούνται και αρκετοί 
γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί με αντικείμενο την μεταποίηση αγροτικών και αλιευτικών 
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(τόνος) προϊόντων και με παραγωγή γνωστών τοπικών προϊόντων (γλυκά του κουταλιού, 
μαρμελάδες). 

 
9. Θεσμοθετημένες περιοχές NATURA και μεγάλος αριθμός προστατευόμενων περιοχών. 
Μεγάλο ποσοστό της έκτασης της περιοχής παρέμβασης καλύπτεται από προστατευόμενες 

περιοχές, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα, τόσο στα πεδινά, όσο και στα ορεινά. Η Μαγνησία 
άλλωστε διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την έκτασή της, 
σε όλη τη χώρα (επίπεδο NUTS3). Το πλήθος των θεσμοθετημένων περιοχών NATURA επιβεβαιώνει 
την ανάγκη για εναρμόνιση του παραγωγικού προτύπου και του τουριστικού προϊόντος με την 
περιβαλλοντική προστασία και την δημιουργία πλεονεκτήματος (υδατοκαλλιέργειες, πράσινη 
ενίσχυση, προϊόντα ποιότητας, οικοτουρισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ). 

 
Β. Μειονεκτήματα – Αδυναμίες της Περιοχής Παρέμβασης 

 
1. Υψηλό κόστος παραγωγής των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 
Το υψηλό κόστος παραγωγής αποτελεί μια καθολική αδυναμία της Ελληνικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας. Οι βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες εμφανίζονται και στην Περιοχή Παρέμβασης 
ιδιαίτερα στην περιοχή του Πηλίου και των  Σποράδων. Ο μικρός και πολυκερματισμένος κλήρος δεν 
επιτρέπει την οικονομία κλίμακος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των 
καυσίμων , τον γερασμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και την έλλειψη συνεργασιών μεταξύ των 
παραγωγών-μεταποιητών οδηγεί στην αύξηση του κόστους παραγωγής σε επίπεδα απαγορευτικά 
για την συνέχεις της άσκησης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Το φαινόμενο περιορίζεται στον 
Δυτικό τομέα της περιοχής παρέμβασης όπου ο κλήρος εμφανίζεται μεγαλύτερος ανά γεωργό, 
παρόλο που εκεί η επιβάρυνση της τιμής του πετρελαίου στο κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερη 
λόγω της μηχανοκίνητης φύσης των καλλιεργειών. 

 
2. «Γερασμένες» και χαμηλού επιπέδου υποδομές στον τουριστικό τομέα. 
Στην περιοχή παρέμβασης δημιουργούνται υποδομές τουρισμού από την δεκαετία του 70, 

ιδιαίτερα στην περιοχή του Πηλίου. Από την αρχή της κρίσης του 2008, όπου η δημιουργία νέων 
υποδομών έχει μειωθεί αισθητά, έχουν περάσει οκτώ (8) χρόνια. Παράλληλα, η πλειοψηφία του 
προσφερόμενου προϊόντος (μετρούμενο σε κλίνες) είναι χαμηλού επιπέδου. Οι υποδομές αυτές 
χρήζουν ανανέωσης και βελτίωσης για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο νέο, 
διεθνές, τουριστικό περιβάλλον. 

 
3. Σημαντική έλλειψη καινοτομίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 
Σε όλους τους τομείς της οικονομίας παρατηρείται έλλειψη τεχνολογικής και γενικότερα 

καινοτομίας. Αυτό καθιστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες λιγότερα ανταγωνιστικά και λιγότερο 
προβεβλημένα. επίσης, παρατηρείται έλλειψη κάθετης διασύνδεσης των προϊόντων και υπηρεσιών 
των τριών τομέων αφού δεν έχουν αξιοποιηθεί αντίστοιχες τεχνολογικά καινοτομικές δυνατότητες. 

 
4. Παραδοσιακή προσέγγιση σε ότι αφορά της υπηρεσίες τουρισμού σε όλη την περιοχή 

παρέμβασης και ιδιαίτερα στις Σποράδες. 
Από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης φαίνεται ότι το τουριστικό προϊόν της 

περιοχής παρέμβασης το διαχειρίζονται επιχειρήσεις παραδοσιακής μορφής, οικογενειακού 
χαρακτήρα, για τα μέλη των οποίων αποτελεί συμπληρωματικό εισόδημα (καταλύματα). Αυτό 
σημαίνει ότι η διαχείριση του προϊόντος γίνεται από ανθρώπους που δεν έχουν εξοικειωθεί με τα 
καινούργια πρότυπα διαχείρισης καταλυμάτων/ξενοδοχειακών μονάδων, μικρής κλίμακας και 
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δυσκολεύονται να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, 
και λόγω του ότι η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματός 
τους. Τα τελευταία χρόνια οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν συνειδητοποιήσει την παγκόσμια 
αλλαγή που συντελείται στο μοντέλο του τουρισμού, με την εμφάνιση του «βιωματικού (ή 
δημιουργικού, σύμφωνα με τη RIS3) τουρισμού», όμως η προσέγγιση αυτή απέχει από το να γίνει η 
κύρια πρακτική του κλάδου. 

 
5. Έλλειψη μεταποίησης από αρκετά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. 
Ενώ η περιοχή παρέμβασης διαθέτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων προϊόντων 

ΠΟΠ/ΠΓΕ, δεν εμφανίζει αντίστοιχη εικόνα στην μεταποίηση αυτών, στερώντας την τοπική και όχι 
μόνο αγορά με τοπικά πιστοποιημένα προϊόντα. Παράλληλα η ίδια εικόνα εμφανίζεται και στην 
μεταποίηση των αλιευμάτων.  

 
6. Προβληματικό ορεινό οδικό δίκτυο – ελλιπείς σύνδεση με τα νησιά των Σποράδων. 
Τόσο το δευτερεύον, όσο και το τριτεύον οδικό δίκτυο στους ορεινούς όγκους του Πηλίου και 

της Όθρυος είναι παλαιό και με πολλές φθορές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές 
δυσκολίες πρόσβασης στους οικισμούς, τα σημεία ενδιαφέροντος, αλλά και τις επιχειρήσεις. 
Αντίστοιχα η πρόσβαση στα νησιά των Βορείων Σποράδων είναι προβληματική, με σημαντικές 
ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές και μεγάλους χρόνους πρόσβασης. Πρόκειται για χρόνιο 
πρόβλημα, το οποίο εντείνεται τους καλοκαιρινούς μήνες με την αύξηση της κίνησης, αλλά και τους 
χειμερινούς όταν επικρατούν καιρικά φαινόμενα. 

 
Γ. Προοπτικές - Ευκαιρίες της Περιοχής Παρέμβασης 

 
1. Χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων  στους 

τομείς της στρατηγικής για την περιοχή. 
Η ευκαιρία της αξιοποίησης των πόρων που παρέχονται για τον αγροτικό χώρο, μέσα από το 

τοπικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί τόσο δράσεις του Γεωργικού Ταμείου – ΠΑΑ 2014 - 2020, όσο 
και δράσεις από το πρόγραμμα Αλιείας 2014- 2020, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές των 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 -2020 (ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, περιβάλλον), 
συμβάλλουν στην διατήρηση της οικονομίας, και των πόρων στην περιοχή.   

 
2. Η διασύνδεση των υπηρεσιών γευσιγνωσίας και του αμπελοοινικού τομέα με τον 

τουρισμό. 
Σημαντική ευκαιρία αποτελεί η διασύνδεση του αμπελοοινικού τομέα και της γευσιγνωσίας με 

τον τουρισμό και τον αγροτουρισμό. Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει πολλά ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα και 
σε ανοδική πορεία βρίσκονται τα οινοποιεία της περιοχής. Η δημιουργία γευσιγνωστικών και 
αμπελοοινικών διαδρομών θα συμπληρώσει το τουριστικό πακέτο της περιοχής παρέμβασης. 

 
3. Βιολογικά και τοπικά προϊόντα - αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. 
Στην περιοχή παρέμβασης ήδη καταγράφονται αυξημένες βιολογικές καλλιέργειες και 

βιολογικός εκτροφές. Επίσης καταγράφονται τοπικές φυλές (Γίδα Σκοπέλου) και σημαντικός 
αριθμός αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Η μεταποίηση τους, η προβολής τους και η 
σύνδεση με την Ελληνική Αγορά αλλά και με το τουριστικό προϊόν αποτελεί μια πολύ σημαντική 
ευκαιρία για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην περιοχή παρέμβασης. 
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4. Νέες τάσεις διαμορφώνονται στην κατανάλωση τροφίμων (εσωτερική – εξωτερική 
ευκαιρία). 

Παρόλη την κρίση που χαρακτηρίζει την τελευταία οκταετία την Ελληνική οικονομία στις 
καταναλωτικές συνήθειες του μέσου Έλληνα έχει εδραιωθεί η προτίμηση του για βιολογικά, 
παραδοσιακά και πιστοποιημένα προϊόντα. Παράλληλα ο εξωτερικός τουρισμός δεν επηρεάζεται το 
ίδιο από την κρίση και δεν αλλάζει τις συνήθειες του. έτσι, τα τελευταία χρόνια και στην συνείδηση 
του ξένου καταναλωτή έχει εδραιωθεί να θέλει να γευτεί στην περιοχή που θα επισκεφτεί τοπικά 
προϊόντα, τα οποία τα προτιμά να είναι πιστοποιημένα. Επιπλέον, η τάση αυτή αφορά και προϊόντα 
που μπορούν να εξαχθούν. 

 
5. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και του αγροτουρισμού. 
Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και του αγροτουρισμού θα εξομαλύνει την 

εποχικότητα των διανυκτερεύσεων ιδιαίτερα στην Περιοχή του Πηλίου. Οι ευκαιρίες είναι πάρα 
πολλές. Θρησκευτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός,  φεστιβαλικός τουρισμός, φυσιολατρικός 
τουρισμός, αρχαιολογικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός. Αγροτουρισμός. Η περιοχή 
παρέμβασης έχει τις δυνατότητες να αναπτύξει όλες τις παραπάνω μορφές τουρισμού παράλληλα 
με τα παραδοσιακές υπηρεσίες των παραδοσιακών οικισμών και θάλασσας που διαθέτει ήδη. Έτσι 
θα μπορούσε να προσφέρει ένα μοναδικό ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για τον επισκέπτη. 

 
6. Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει σημαντικούς αναξιοποίητους τουριστικούς πόρους. 
Αυτοί επικεντρώνονται στο φυσικό περιβάλλον, τους αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά 

μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί. Αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για την περιοχή οι 66 θεσμοθετημένοι 
παραδοσιακοί οικισμοί ιδιαίτερα στη περιοχή του Πηλίου. Επίσης η γεωμορφολογία της περιοχής 
παρέμβασης δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης και του φυσιολατρικού τουρισμού. Υπάρχει 
διαθέσιμο αλλά και προς αξιοποίηση ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών και στην περιοχή του Πηλίου 
αλλά και στις Σποράδες. Επίσης, άλλες δραστηριότητες που ήδη υφίστανται και περιμένουν την 
καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο τουριστικό προϊόν όπως διάσχιση φαραγγιών και επισκέψιμα 
σπήλαια συμπληρώνουν το ενιαίο τουριστικό πακέτο της περιοχής παρέμβασης. Τα θρησκευτικά 
και πολιτιστικά μνημεία είναι αμέτρητα και τα συνοδεύουν σημαντικές στιγμές της Ελληνικής 
ιστορίας. Αυτό το πολιτιστικό απόθεμα δεν έχει αναδειχθεί και προβληθεί επαρκώς. 

 
7. Η δυνατότητα δημιουργίας «κυκλικής – εσωτερικής» οικονομίας. 
Η περιοχή παρέμβασης λόγω της γεωμορφολογίας της και των υποδομών της έχει την 

δυνατότητα να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές της δημιουργώντας «εσωτερικά» μια σημαντική 
προστιθέμενη αξία στην βάση του τοπικού προϊόντος. Η αυξημένη παραγωγή κτηνοτροφικών και 
βιολογικών προϊόντων στην δυτική ζώνη της χερσαίας Μαγνησίας δίνει την δυνατότητα για τοπική 
μεταποίηση  των προϊόντων αυτών και άμεσης χρήσης τους είτε σε κτηνοτροφικές μονάδες είτε 
άμεσα στις υπηρεσίες τουρισμού και εστίασης, Οι κτηνοτροφικές μονάδες παράγουν προϊόντα που 
με την σειρά  του μεταποιούνται τοπικά και προωθούνται με την σειρά τους στις υπηρεσίες 
τουρισμού και εστίασης. Έτσι, παρατηρείται μια μεταφορά προστιθέμενης αξίας από την δυτική 
ζώνη προς τον κεντρική και ανατολική ζώνη. Οι δύο τελευταίες απολαμβάνουν υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία από την προσφορά τοπιών προϊόντων και ανατροφοδοτούν την δυτική ζώνη. Η 
δυνατότητα παρουσιάζεται σε μικρότερη - τοπική κλίμακα και στα νησιά των Σποράδων, με τις 
κατάλληλες επενδύσεις φυσικά στον τομέα της μεταποίησης. 
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8. Ενίσχυση της διατοπικής – διακρατικής συνεργασίας. 
Η περαιτέρω ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών συνεργασιών θα συμβάλλουν στη 

δημιουργία ταυτότητας της περιοχής και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με τη 
δημιουργία ομοιογενών - ομοιόμορφων δικτύων για τη προβολή, προώθηση, διανομή των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

 
Δ. Απειλές – Κίνδυνοι της Περιοχής Παρέμβασης 

 
1. Η τυχόν αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής. 

Το υψηλό κόστος παραγωγής και μερική εγκατάλειψη της γεωργικής γης αν παραταθεί και 
επιδεινωθεί, θα χαθεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής παρέμβασης σε ότι αφορά την 
τοπική παραγωγή προϊόντων ποιότητας.  

 
2. Η τυχόν υποβάθμιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και αλλοίωσης του τοπίου. 

Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να προέλθει από την αλόγιστη τουριστική 
ανάπτυξη και την ανάπτυξη της δεύτερης κατοικίας. Επίσης σε κίνδυνο θα έρθει το περιβαλλοντικό 
απόθεμα σε περίπτωση που στις περιοχές NATURA ή περιοχές υψηλού «βιοαποθέματος», 
ασκηθούν πιέσεις από ανταγωνιστικά συμφέροντα. Αυτό θα πλήξει έντονα τον ανταγωνιστικό 
χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης. Επίσης, η ενδεχόμενη αύξηση των τουριστικών υποδομών, 
ιδιαίτερα στην περιοχή των Βόρειων Σποράδων ενέχει τον κίνδυνο σημαντικής αλλοίωσης του 
φυσικού περιβάλλοντος, του χαρακτήρα των νησιών και του τοπίου, υποβαθμίζοντας 
μακροπρόθεσμα το τουριστικό προϊόν. Ο κίνδυνος εντοπίζεται και στην περιοχή του Πηλίου με την 
ενδεχόμενη επανάκαμψη της δεύτερης κατοικίας. 

 
3. Η τυχόν εντατικοποίηση των αρνητικών φαινομένων που προέρχονται από την κλιματική 

αλλαγή. 
Η κλιματική αλλαγή εν δυνάμει απειλεί ιδιαίτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 

παρέμβασης το οποίο αποτελεί μία από τις βάσεις του τουριστικού προϊόντος. Η παρατεταμένες 
υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τους έντονους 
ανέμους, δύναται να καταστρέψουν με πυρκαγιές ένα ανεπανάληπτο φυσικό τοπίο. Παράλληλα η 
επιδείνωση των περιόδων ξηρασίας θα μπορούσε να απειλήσει και την γεωργική παραγωγή σε μια 
περιοχή όπου οι υδάτινοι πόροι είναι εξ ορισμού περιορισμένοι. 

 
4. Συνέχιση της οικονομικής κρίσης θα επηρέαζε την ζήτηση υπηρεσιών από την εσωτερική 

αγορά (Εξωτερική απειλή)  
Η συνέχιση ή η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στην εσωτερική αγορά θα έπληττε το 

τουριστικό προϊόν στην περιοχή του Πηλίου και των Β. Σποράδων, το οποίο απευθύνεται κυρίως 
στην εσωτερική αγορά. Επίσης μια διαφαινόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση θα έπληττε συνολικά 
την περιοχή παρέμβασης και στον τομέα του τουρισμού αλλά και στον τομέα της αγροδιατροφής με 
εξωστρεφή χαρακτήρα. 

 
5. Οι Δημογραφικές εξελίξεις δείχνουν να είναι ανησυχητικές. 

Το πρόβλημα αφορά κυρίως την ηπειρωτική περιοχή Παρέμβασης. Η γήρανση του πληθυσμού 
είναι δεδομένη. Από την άλλη η περιοχή των Σποράδων παρουσιάζει μια αντίθετη τάση. 

 
 



Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Μαγνησίας & Σποράδων 

Σελίδα 17 από 216 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

6. Έντονος ανταγωνισμός από ομοειδή προϊόντα άλλων χωρών τόσο στην εγχώρια όσο και 
στη διεθνή αγορά. 

Τόσο στον αγροδιατροφικό τομέα (Ελιά, λάδι κ.λ.π.), όσο και στον τομέα του τουρισμού, 
παρόλο που η  περιοχή παρέμβασης έχει μια μακρά παράδοση στην παραγωγή αυτών των 
προϊόντων και την προσφορά αντίστοιχων υπηρεσιών, ο ανταγωνισμός με ομοειδή προϊόντα στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό είναι ισχυρός. 

 
SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (STRENGTHS) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES) 
1. Η περιοχή παρέμβασης έχει απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε βασικές υποδομές μεταφορών 
ανθρώπων και εμπορευμάτων. 

2. Πολιτιστικό περιβάλλον. 
3. Διαφοροποιημένη μορφολογία εδάφους και 

μικροκλίματα. 
4. Παραγωγή μεγάλου αριθμού Πιστοποιημένων 

Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Παράδοση στην παραγωγή 
καλών και αυθεντικών τοπικών και 
παραδοσιακών προϊόντων . 

5. Μεγάλος αριθμός καταλυμάτων και διαθέσιμων 
κλινών. 

6. Θεσμοθετημένες ΒΙ.ΠΕ. 
7. Μια θετική μεταστροφή στον γεωργικό και 

κτηνοτροφικό προσανατολισμό. 
8. Επιτυχημένα μοντέλα συνεταιριστικής 

επιχειρηματικότητας. 
9. Θεσμοθετημένες περιοχές NATURA και μεγάλος 

αριθμός προστατευόμενων περιοχών. 

1. Υψηλό κόστος παραγωγής των γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων. 

2. «Γερασμένες» και χαμηλού επιπέδου υποδομές 
στον τουριστικό τομέα. 

3. Σημαντική έλλειψη καινοτομίας σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας. 

4. Παραδοσιακή προσέγγιση σε ότι αφορά της 
υπηρεσίες τουρισμού σε όλη την περιοχή 
παρέμβασης και ιδιαίτερα στις Βόρειες 
Σποράδες. 

5. Έλλειψη μεταποίησης από αρκετά προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

6. Προβληματικό ορεινό οδικό δίκτυο – ελλιπείς 
σύνδεση με τα νησιά των Βορείων Σποράδων. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS) 

1. Χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχουν τη 
δυνατότητα υλοποίησης δράσεων στους τομείς 
της στρατηγικής για την περιοχή. 

2. Η διασύνδεση των υπηρεσιών γευσιγνωσίας και 
του αμπελοοινικού τομέα με τον τουρισμό. 

3. Βιολογικά και τοπικά προϊόντα - αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά. 

4. Νέες τάσεις διαμορφώνονται στην κατανάλωση 
τροφίμων (εσωτερική – εξωτερική ευκαιρία). 

5. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και 
του αγροτουρισμού. 

6. Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει σημαντικούς 
αναξιοποίητους τουριστικούς πόρους 

7. Η δυνατότητα δημιουργίας «κυκλικής – 
εσωτερικής» οικονομίας. 

8. Ενίσχυση της διατοπικής – διακρατικής 
συνεργασίας. 

1. Η τυχόν αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας 
της γεωργικής παραγωγής. 

2. Η τυχόν υποβάθμιση της ποιότητας του φυσικού 
περιβάλλοντος και αλλοίωσης του τοπίου. 

3. Η τυχόν εντατικοποίηση των αρνητικών 
φαινομένων που προέρχονται από την κλιματική 
αλλαγή. 

4. Συνέχιση της οικονομικής κρίσης θα επηρέαζε 
την ζήτηση υπηρεσιών από την εσωτερική αγορά 
(Εξωτερική απειλή). 

5. Οι Δημογραφικές εξελίξεις δείχνουν να είναι 
ανησυχητικές 

6. Έντονος ανταγωνισμός από ομοειδή προϊόντα 
άλλων χωρών τόσο στην εγχώρια όσο και στη 
διεθνή αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Η κρίση χρέους και το πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής έχει βαριές συνέπειες για την 

Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση εδώ και έξι χρόνια και 
το ΑΕΠ της χώρας έχει συρρικνωθεί σωρευτικά κατά περίπου 25%. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο 
στην μείωση της κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων. Επίσης τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 
«δοκιμάζουν» τη κοινωνική συνοχή, μειώνουν το δυνητικό προϊόν της χώρας και απαξιώνουν το 
ανθρώπινο κεφάλαιο καθιστώντας επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία μακροχρόνιας προοπτικής της 
οικονομίας μέσω της δημιουργίας και διατήρησης των θέσεων εργασίας, της καταπολέμησης της 
φτώχειας, της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την 
ένταξη τους στο παγκόσμιο οικονομικό χώρο, με ταυτόχρονη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική 
προς το περιβάλλον. Ο πλέον ρεαλιστικός τρόπος για να γίνουν πραγματικότητα τα παραπάνω είναι 
η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των χρηματοδοτικών πόρων. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Τους γενικούς στρατηγικούς στόχους του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 
2014- 2020.  

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ είναι «η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και 
αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική 
επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης». Το όραμα αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα με την επίτευξη των παρακάτω 
στρατηγικών στόχων, οι οποίοι είναι: 
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας  των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 
ποιοτική  επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας (ΕΣΠΑ 1). 
• Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού- ενεργός  κοινωνική 
ενσωμάτωση (ΕΣΠΑ 2). 
• Προστασία του περιβάλλοντος –μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον (ΕΣΠΑ 
3). 
• Ανάπτυξη –εκσυγχρονισμός –συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη (ΕΣΠΑ 4). 
• Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης (ΕΣΠΑ 5). 
 
2. Τους γενικούς στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020. 

Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 έχει θέσει ως προτεραιότητα την   μεταστροφή 
από μια συμβατική γεωργία σε μια γεωργία ποιότητας και ταυτότητας, αφού εκτιμάται ότι σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση των προϊόντων ποιότητας αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% τα 
επόμενα χρόνια. Το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη, συνοψίζεται ως η «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου». Στο νέο Πρόγραμμα ενσωματώνονται οι 
βασικές αρχές για την Αγροτική Ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η οικονομική και περιβαλλοντική 
αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές και η κοινωνική συνοχή. Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στους ακόλουθους τρεις 
γενικούς στρατηγικούς στόχους: 
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• Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος 
(ΠΑΑ 1). 
• Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών 
(ΠΑΑ 2). 
• Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών (ΠΑΑ 3). 
 
3. Τις θεματικές κατευθύνσεις του μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020. 

Το μέτρο 19 της ΠΑΑ 2014-2020 αφορά κυρίως την ενίσχυση του δευτερογενούς και του 
τριτογενούς τομέα της οικονομίας της περιοχής. Οι παρεμβάσεις του μέτρου θα συμβάλλουν άμεσα 
στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, αλλά και στην επίτευξη μιας 
ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνει την 
καταπολέμηση της φτώχειας στην ύπαιθρο, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής. Παράλληλα  μπορεί να συνεισφέρει σε παρεμβάσεις – δράσεις σε σχέση με 
την ανταγωνιστικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της γνώσης, ενώ 
συμβάλει και στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία και το περιβάλλον. Πιο 
συγκεκριμένα οι θεματικές κατευθύνσεις του μέτρου 19 του ΠΑΑ είναι οι ακόλουθες: 
• Διασύνδεση τομέων & οικονομικών δρώντων / υπαίθρου με αγροτικό χώρο  
• Υποστήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας & ανάδειξη τοπικής ταυτότητας 
• Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής & την καταπολέμηση 
της φτώχειας. 
• Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών. 
• Την ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 
• Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 
• Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. 
• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. 
• Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 
 
4. Του στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 
2020. 

Το αναπτυξιακό όραμα που τίθεται για την αλιεία στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020 
είναι: «Η βιώσιμη  ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής». Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι εκπληρώνουν το όραμα αυτό είναι οι 
ακόλουθοι: 
• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας 
και της μεταποίησης των προϊόντων τους (ΕΠΑΛΘ 1).  
• η προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
(ΕΠΑΛΘ 2). 
 
5. Τους γενικούς στρατηγικούς στόχους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Με βάση την ανάλυση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των 
βασικών αναγκών που προκύπτουν από αυτά, σε σχέση κα με τις υποχρεώσεις της Χώρας στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ε2020, προσδιορίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020. Κυρίαρχη κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής της 
Περιφέρειας είναι κατ’ αρχήν η ανάσχεση της αρνητικής εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών 
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μεγεθών της, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει τη Χώρα, αλλά και ο 
αναπροσανατολισμός του αναπτυξιακού μοντέλου για έξυπνη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και πέραν της περιόδου 2014-2020. 

Στη βάση αυτή προσδιορίσθηκε ο Στρατηγικός Στόχος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
για την περίοδο 2014-2020, ο οποίος προκύπτει από το Αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας για το 
μέλλον της ως Περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής 
και είναι «Ισχυρή και καινοτόμος οικονομία στην Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον, μέσω της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας έξυπνης εξειδίκευσης, η αναπτυξιακή 
στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας δομείται σε οριζόντιες και κάθετες προτεραιότητες. Οι 
οριζόντιες προτεραιότητες αφορούν στην αναβάθμιση της θεσμικής ικανότητας του περιφερειακού 
συστήματος καινοτομίας. Οι κάθετες προτεραιότητες αφορούν σε δύο κύριους πυλώνες, γύρω από 
τους οποίους αναπτύσσονται τρεις δορυφορικές και μία ανερχόμενη, δραστηριότητες. Ο πρώτος 
πυλώνας εστίασης της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας είναι το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα 
και ο δεύτερος πυλώνας εστίασης της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας είναι ο κλάδος του 
μετάλλου – δομικών υλών. 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΠΕΠ Θεσσαλίας είναι: 
1. Ανάσχεση της συρρίκνωσης της επιχειρηµατικής και εν γένει παραγωγικής δραστηριότητας και 

ενδυνάµωση της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας 
και των επιχειρήσεων της (ΘΕΣ 1). 

2. Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συµµετοχής του ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά 
εργασίας και ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωµάτωση (ΘΕΣ 2). 

3. Ανάπτυξη και δικτύωση του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και σύνδεση του µε το 
παραγωγικό / επιχειρηµατικό περιβάλλον και την δηµόσια διοίκηση της Περιφέρειας (ΘΕΣ 3). 

4. Συµπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιµων και ασφαλούς χρήσης µεταφορικών υποδοµών για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση (ΘΕΣ 4).  

5. Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και µετάβαση προς µια οικονοµία φιλική προς το 
περιβάλλον, για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων 
(ΘΕΣ 5). 

6. Εφαρµογή προγραµµάτων χωρικής ανάπτυξης για αύξηση απασχολησιµότητας και αντιµετώπιση 
φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής των υποπεριοχών της 
Θεσσαλίας (ΘΕΣ 6). 

 
6. Τους στρατηγικούς στόχους της Έξυπνης Εξειδίκευσης Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας  
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση οικονομικής ανάπτυξης βασισμένη σε 
στοχευμένη υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας. Αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των 
Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Σε γενικές γραμμές, η έξυπνη εξειδίκευση περιλαμβάνει μία διαδικασία διαμόρφωσης 
αναπτυξιακού οράματος, αναγνώρισης πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αξιοποίησης 
«έξυπνων» μέτρων πολιτικής για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας με 
βάση τη γνώση. 

Η Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας στη Θεσσαλία, με βάση της αρχές της Έξυπνης 
Εξειδίκευσης, εστιάζει στις παρακάτω θεματικές προτεραιότητες:  σε δύο κύριους πυλώνες: γύρω 
από τους οποίους αναπτύσσονται τρεις δορυφορικές δραστηριότητες.  
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• Ο πρώτος πυλώνας εστίασης της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας είναι το 
αγροδιατροφικό σύμπλεγμα (RIS3 1), ήτοι η θεώρηση του πρωτογενούς τομέα, της πρώτης 
μεταποίησης και του κλάδου τροφίμων – ποτών ως ενιαία περιοχή παρέμβασης σε επίπεδο  
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. 

• Ο δεύτερος πυλώνας εστίασης της περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας είναι ο κλάδος 
του μετάλλου – δομικών υλών (RIS3 2), 

• Η προώθηση του Δημιουργικού Τουρισμού  οργανώνεται στη βάση της επιχειρησιακής 
αξιοποίησης του Θεσσαλικού Πολιτισμού (RIS3 3). 

• Η παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας (RIS3 4).  
• Η διαχείριση του περιβάλλοντος (RIS3 5). 

 
7. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Η περιοχή παρέμβασης έχει αναπτυγμένους και τους τρεις τομείς της οικονομίας. Η ανάπτυξη 
αυτή εντοπίζεται και γεωγραφικά σε τρεις ζώνες της περιοχής παρέμβασης, την ανατολική που 
αφορά τις Σποράδες, την κεντρική που αφορά το Πήλιο και τη δυτική που αφορά το πεδινό τμήμα 
και τον Αλμυρό. Την δυτική που κυριαρχεί η γεωργία, η κτηνοτροφία και η μεταποίηση. Την 
κεντρική που κυριαρχεί ο τομέας του τουρισμού και δευτερεύοντος η γεωργία. Την ανατολική που 
καταγράφεται μια μονόπλευρη ισχυρή ανάπτυξη του εποχικού τουρισμού, με παράλληλη ύφεση της 
γεωργίας και της αλιείας, ενώ η μεταποίηση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Συνοπτικά τα 
συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης είναι  τα εξής: 
• Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους και ένα ποικιλόμορφο φυσικό 

περιβάλλον το οποίο σε μεγάλο ποσοστό προστατεύεται θεσμοθετημένα. Επίσης διαθέτει πολύ 
μεγάλο πλούτο πολιτιστικής κληρονομίας ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς και 
θεσμοθετημένη αρχιτεκτονική κληρονομία η οποία αξιοποιείται ήδη τουριστικά. Η επάρκεια 
νερού είναι περιορισμένη (Υφιστάμενη 1). 

• Σε ότι αφορά την δημογραφική εξέλιξη,  η ηπειρωτική περιοχή εμφανίζει μείωση του 
πληθυσμού, ενώ η δυτική ζώνη εμφανίζει αύξηση πληθυσμού. Το επίπεδο εκπαίδευσης του 
πληθυσμού κρίνεται μέτριο  (Υφιστάμενη 2). 

• Το ΑΕΠ έχει πέσει αισθητά σε όλη την ηπειρωτική περιοχή παρέμβασης ακολουθώντας την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας. Στην ανατολική ζώνη η πτώση εκτιμάται σημαντικά λιγότερη. 
Αντίστοιχη πορεία εμφανίζει και η ανεργία σε αυτές της χωρικές ενότητες  (Υφιστάμενη 3). 

• Στον πρωτογενή τομέα η δυτική  ζώνη δείχνει μια σταθερότητα. Παρατηρείται αύξηση της 
καλλιέργειας των ζωοτροφών καθώς και των βιολογικών καλλιεργειών και εκτροφών. Στην 
κεντρική  ζώνη παρατηρείται μια ύφεση με εξαίρεση την περιοχή και τις καλλιέργειες που 
καλύπτει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς. Στην ανατολική  ζώνη παρατηρείται μια 
ανησυχητική ύφεση, παρόλο που ντόπια προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας χρήζουν 
στήριξης και διασύνδεσης με το τουριστικό προϊόν (Υφιστάμενη 4). 

• Στον δευτερογενή τομέα οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον αγροδιατροφικό κλάδο 
δείχνουν αντοχή στην ύφεση. Στην δυτική  ζώνη έχουν μια παραδοσιακά ισχυρή παρουσία. 
Απουσιάζουν μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις στην κεντρική ζώνη, ιδιαίτερα για προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ. Στην ανατολική ζώνη η μεταποίηση στον αγροδιατροφικό κλάδο είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη παρόλο που καταγράφονται ευκαιρίες (Υφιστάμενη 5). 

• Ο τριτογενής τομέας συνολικά στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει σημαντική ύφεση 
ακολουθώντας την πορεία της ελληνικής Οικονομίας, με εξαίρεση τους κλάδους της διατροφής, 
εστίασης και τουρισμού. Οι κλάδοι αυτοί είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένοι στον κεντρικό τομέα, 
όμως καταγράφονται γερασμένες υποδομές. Επίσης στην ανατολική ζώνη τα τελευταία χρόνια 
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οι επιχειρήσεις αυτές αναπτύσσονται διαρκώς, αλλά καταγράφονται  με σημάδια κορεσμού 
(Υφιστάμενη 6). 

• Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται σε προνομιακή θέση σε ότι αφορά την σύνδεσή της με την 
υπόλοιπη Ελλάδα και το Εξωτερικό. Εσωτερικά το οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Πηλίου κρίνεται προβληματικό καθώς και η  διασύνδεση με τα Νησιά των Βορείων Σποράδων. 
Υπάρχουν θεσμοθετημένοι παραδοσιακοί οικισμοί, ενώ οι υποδομές υγείας, παιδείας και 
αθλητισμού κρίνονται επαρκής (Υφιστάμενη 7). 

 
8.  Τα αποτελέσματα των ενεργειών διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό 
πληθυσμό. 

Οι συναντήσεις διαβούλευσης κατέγραψαν και ανέδειξαν πλήθος αναγκών των τοπικών 
φορέων και κοινωνιών οι οποίες μέσα από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος μπορούν να 
μετατραπούν σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αειφορίας. Ανάλογα με το είδος του φορέα και της 
αντίστοιχης κοινωνικοοικονομικής ομάδας ενδιαφέροντος οι προτάσεις που κατατέθηκαν μπορούν 
να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη ανήκουν αυτές που αφορούν προτάσεις δημοσίου 
ενδιαφέροντος και στην δεύτερη αυτές που αφορούν ιδιωτικές παρεμβάσεις. 

Ως προτεινόμενες δημόσιες παρεμβάσεις μπορούν να καταγραφούν: 
- Η ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής. 
- Η βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
- Η  στοχευμένη προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της ταυτότητας της περιοχής. 
- Η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
- Η ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών. 
Αντίστοιχα ως προτεινόμενες ιδιωτικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να αναφερθούν: 
- Ο αγροδιατροφικός τομέας και οι ενέργειες που αφορούν στην ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας, στην βελτίωση του τομέα παραγωγής προϊόντων. 
- Ο μηχανολογικός εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών επιχειρήσεων. 
- Ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων. 
- Η δημιουργία επιχειρήσεων θαλάσσιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  
- Η δημιουργία νέων μεταποιητικών μονάδων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. 
- Η δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων για την παροχή σύγχρονης μορφής υπηρεσιών. 
- Η συνεργασία - δικτύωση και υποστήριξη της ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας στους 
τομείς της δημιουργικής οικονομίας. 
 
9. Τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης για την περιοχή παρέμβασης. 

Από την ανάλυση SWOT γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα δυνατά σημεία της περιοχής είναι ο 
φυσικός, ο πολιτιστικός και ο παραγωγικός  της πλούτος. Η προστασία και διατήρηση αυτού του 
πλούτου σε συνδυασμό με την επένδυση στην γνώση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων 
υποδομών, μπορεί αδιαμφισβήτητα να συμβάλλει στη δημιουργία μιας μοναδικής για τα ελληνικά 
δεδομένα περιοχής και να την καταστήσει πέραν από ένα σπουδαίο τουριστικό προορισμό για όλο 
το χρόνο και μια περιοχή αυτάρκη. Συνοπτικά  τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT είναι τα 
ακόλουθα: 
• Ο παραγωγικός και εξαγωγικός δυναμισμός της μεταποίησης ανταγωνιστικών προϊόντων στα 

τρόφιμα (βρώσιμη ελιά, λάδι, τυροκομικά, κρασί, μήλα) σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό 
προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ οδηγεί στο συμπέρασμα περαιτέρω ενίσχυσης του τομέα αλλά και 
εισαγωγή μεθοδολογικής, τεχνικής και παραγωγικής καινοτομίας και σύνδεσης της γνώσης με 
την παραγωγική δραστηριότητα  (SWOT 1). 
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• Τα ποσοστά προστατευόμενων περιοχών, οι θαλάσσιες περιοχές NATURA επιβεβαιώνουν την 
ανάγκη για εναρμόνιση του παραγωγικού προτύπου με την περιβαλλοντική προστασία και την 
δημιουργία πλεονεκτήματος (υδατοκαλλιέργειές, πράσινη ενίσχυση, προϊόντα ποιότητας, 
οικοτουρισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ) (SWOT 2). 

• Ο πλούτος των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία 
της περιοχής παρέμβασης. Αυτό το πολιτιστικό απόθεμα δεν έχει αναδειχθεί και προβληθεί 
επαρκώς και απαιτείται η ανάδειξη του μέσα από ενέργειες σύγχρονης τεχνολογίας και 
καινοτομίας (SWOT 3). 

• Οι υφιστάμενες τουριστικές υποδομές είναι σημαντικές  στο Πήλιο και τις Σποράδες. Όμως οι 
τουριστικές υποδομές είναι γερασμένες. Το τουριστικό προϊόν χρήζει ανανέωσης και 
εμπλουτισμού με νέες τουριστικές υπηρεσίες (φυσιολατρικός, θρησκευτικός τουρισμός) καθώς 
και με τοπικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Επίσης απαιτείται  αναβάθμιση τις 
προβολής των υπηρεσιών τους μέσα από καινοτόμες ενέργειες  (SWOT 4). 

• Η πρόσβαση στην περιοχή παρέμβασης είναι απρόσκοπτη με όλα τα μέσα. Οι μετακινήσεις 
ανθρώπων και πρώτων υλών μέσα στην περιοχή παρέμβασης είναι δυσχερής  (SWOT 5). 

 
Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω διαμορφώνονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER οι οποίοι είναι: 
 
Στρατηγικός στόχος 1: «Η βέλτιστη διαχείριση, διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη φυσικών 
πόρων και υποδομών με παράλληλη ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητα με κύριους μοχλούς 
την καινοτομία, τη συνεργασία και την εξωστρέφεια». 
Μέσω του στρατηγικού στόχου 1 επιδιώκονται οι επιμέρους στόχοι: 

• Στόχος 1.1: Η αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών. 
• Στόχος 1.2: Η ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης στον κλάδο των ζωοτροφών, των 

τοπικών προϊόντων, των προϊόντων αλιείας  και των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων. 
• Στόχος 1.3: Ενέργειες και έργα υποδομής με σκοπό την εξυπηρέτηση του τοπικού 

πληθυσμού, την ανάδειξη και διαχείριση του περιβαλλοντικού αποθέματος . 
• Στόχος 1.4: Η προαγωγή της επιχειρηματικότητας των απασχολουμένων στον αγροτικό 

τομέα και στον τομέα της αλιείας. 
• Στόχος 1.5: Η δημιουργία και η ανάδειξη νέων τουριστικών προϊόντων, (φυσιολατρικός 

τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, 
καταδυτικός τουρισμός). 

• Στόχος 1.6: Η ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων που θα εισάγουν στην αγορά 
νέα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων, 
ανθρώπινου δυναμικού, υλικών πόρων και συνεργασιών. 

• Στόχος 1.7: Ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (cluster). 
• Στόχος 1.8: Βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών και 

κοινωνικών ομάδων. 
 

Επιμέρους τομείς του τοπικού προγράμματος που στηρίζονται από τον στρατηγικό στόχο και 
του επιμέρους στόχους είναι: 

- Η βελτίωση των υφιστάμενων πόρων στον τουριστικό τομέα 
- Η αξιοποίηση προϊόντων στον αγροδιατροφικό τομέα. 
- Η αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό και αλιευτικό τομέα 
- Η ανάδειξη νέων εναλλακτικών μορφών στον τουριστικό τομέα. 
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- Η εισαγωγή της καινοτομίας και του συνεργατισμού στον επιχειρηματικό τομέα. 
 
Στρατηγικός στόχος 2: «Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τοπικής ταυτότητας της περιοχής 
παρέμβασης, βασισμένη στον φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο, η οποία θα αξιοποιεί καινοτομικά 
και παραγωγικά όλους τους τομείς της οικονομίας καθιστώντας την ιδανικό τόπο διαβίωσης και 
τουριστικό προορισμό». 

Μέσω του στρατηγικού στόχου 2 επιδιώκονται οι επιμέρους στόχοι: 
• Στόχος 2.1: Η διασύνδεση προϊόντων με τοπική ταυτότητα με το τουριστικό προϊόν. 
• Στόχος 2.2: Η προβολή και η προσφορά σε εθνικό και όχι μόνο επίπεδο του τουριστικού 

προϊόντος της περιοχής ως προορισμό 365 μέρες το χρόνο. 
• Στόχος 2.3: Η ανάδειξη και προβολή του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της 

περιοχής. 
• Στόχος 2.4: Η προαγωγή της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού, 

των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών επιχειρήσεων σχετικά με την 
αναγκαιότητα της δημιουργίας τοπικής ταυτότητας μέσω καινοτόμων ενεργειών και 
ενεργειών ιχνηλασιμότητας και την ανάγκη βέλτιστης διαχείρισης και διαφύλαξης του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

• Στόχος 2.5: Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών συνεργασιών που συμβάλλουν στη 
δημιουργία ταυτότητας της περιοχής και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με 
τη δημιουργία ομοιογενών - ομοιόμορφων δικτύων για τη προβολή, προώθηση, διανομή 
των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 
Επιμέρους τομείς του τοπικού προγράμματος που στηρίζονται από τον στρατηγικό στόχο και 

του επιμέρους στόχους είναι: 
- Η δημιουργία ταυτότητας στον τουριστικό τομέα 
- Η ανάδειξη των τομέων του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. 
- Η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. 
- Η ανάπτυξη και δημιουργία συνεργασιών στον τομέα της δικτύωσης. 
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ΣΥΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΌΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 
Συμπεράσματα SWOT Ανάλυσης Επιμέρους στόχοι 
Ο παραγωγικός και εξαγωγικός δυναμισμός της μεταποίησης ανταγωνιστικών προϊόντων στα τρόφιμα (βρώσιμη ελιά, λάδι, 
τυροκομικά, κρασί, μήλα ) σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ οδηγεί στο συμπέρασμα περαιτέρω 
ενίσχυσης του τομέα αλλά και εισαγωγή μεθοδολογικής τεχνικής και παραγωγικής καινοτομίας και σύνδεσης της παραγωγής με 
το τουριστικό προϊόν 

Στόχος 1.2 
Στόχος 1.4  
Στόχος 1.6 
Στόχος 1.7 
Στόχος 2.1 
Στόχος 2.5 

Τα ποσοστά προστατευόμενων περιοχών, οι θαλάσσιες περιοχές NATURA επιβεβαιώνουν την ανάγκη για εναρμόνιση του 
παραγωγικού προτύπου με την περιβαλλοντική προστασία και την δημιουργία πλεονεκτήματος (υδατοκαλλιέργειές, πράσινη 
ενίσχυση, προϊόντα ποιότητας, οικοτουρισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ) 

Στόχος 1.3 
Στόχος 1.5 
Στόχος 2.4 

Ο πλούτος των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της περιοχής παρέμβασης. Αυτό 
το πολιτιστικό απόθεμα δεν έχει αναδειχθεί και προβληθεί επαρκώς και απαιτείται η ανάδειξη του μέσα από ενέργειες 
σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομίας 

Στόχος 1.5 
Στόχος 2.2 
Στόχος 2.3 

Οι υφιστάμενες τουριστικές υποδομές είναι σημαντικές και στον κεντρικό τομέα (Πήλιο) και στον Ανατολικό τομέα (Βόρειες 
Σποράδες). Όμως οι τουριστικές υποδομές είναι γερασμένες. Το τουριστικό προϊόν χρήζει ανανέωσης και εμπλουτισμού με νέες 
τουριστικές υπηρεσίες (φυσιολατρικός, θρησκευτικός τουρισμός) καθώς και με τοπικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. 
Επίσης απαιτείται  αναβάθμιση τις προβολής των υπηρεσιών τους μέσα από καινοτόμες ενέργειες 

Στόχος 1.1 
Στόχος 1.6 
Στόχος 2.1 
Στόχος 2.2 
Στόχος 2.5 

Η πρόσβαση στην περιοχή παρέμβασης είναι απρόσκοπτη με όλα τα μέσα. Οι μετακινήσεις ανθρώπων και πρώτων υλών μέσα 
στην περιοχή παρέμβασης είναι δυσχερής 

Στόχος 1.3 
Στόχος 1.7 
Στόχος 2.5 
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ΣΥΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΌΧΩΝ ΜΕ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
Αποτελέσματα Διαβούλευσης Επιμέρους στόχοι 
Η ανάδειξη των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής Στόχος 1.5, Στόχος 2.2, Στόχος 2.3 
Η βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α Στόχος 1.3, Στόχος 1.7 
Η  στοχευμένη προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της ταυτότητας της περιοχής Στόχος 1.5, Στόχος 2.1, Στόχος 2.2, Στόχος 2.3 
Η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του δασικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος Στόχος 1.3, Στόχος 1.5, Στόχος 2.4 
Η ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών Στόχος 1.3, Στόχος 1.7 
Ο αγροδιατροφικός τομέας και οι ενέργειες που αφορούν στην ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας, στην βελτίωση του τομέα παραγωγής προϊόντων 

Στόχος 1.2, Στόχος 1.4 , Στόχος 1.6, Στόχος 1.7, Στόχος 2.1, 
Στόχος 2.5 

Ο μηχανολογικός εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών επιχειρήσεων Στόχος 1.6, Στόχος 1.7 
Ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός τουριστικών καταλυμάτων Στόχος 1.1, Στόχος 2.1, Στόχος 2.2 
Η δημιουργία επιχειρήσεων θαλάσσιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού Στόχος 1.5, Στόχος 1.6 
Η δημιουργία νέων μεταποιητικών μονάδων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων Στόχος 1.2, Στόχος 1.4, Στόχος 1.6 
Η δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων για την παροχή σύγχρονης μορφής υπηρεσιών Στόχος 1.7, Στόχος 2.4 
Η συνεργασία - δικτύωση και υποστήριξη της ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας στους 
τομείς της δημιουργικής οικονομίας 

Στόχος 1.7, Στόχος 2.4, Στόχος 2.5 
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Η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει την «ευελιξία» και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και 

να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό 
χαρακτήρα, με την υλοποίηση παρεμβάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση 
υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, 
υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων σε σχέση με τη δικτύωση και την ανάπτυξη των τοπικών 
ικανοτήτων). 

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος απορρέουν άμεσα από όλους 
τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους και τα οράματα των προγραμμάτων και οδηγούν στην 
επιλογή των θεματικών κατευθύνσεων της τοπικής ανάπτυξης. Οι θεματικές κατευθύνσεις 
καθορίζονται με βάση τις ανάγκες, τη δυναμική, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της 
περιοχής ενώ η αναπτυξιακή στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από μια βασική θεματική 
κατεύθυνση η οποία συνδέεται με τις δευτερεύουσες συμπληρωματικές κατευθύνσεις. Οι 
δευτερεύουσες συμπληρωματικές θεματικές κατευθύνσεις χωρίζονται σε δύο ομάδες (Α και 
Β) ανάλογα με τον βαθμό σύνδεσής τους με την κύρια. 

Επομένως με βάση τα παραπάνω η κύρια θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης του 
Τοπικού Προγράμματος “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ” επιλέγεται να είναι: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής 
παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος» ενώ η σύνδεσή της με τις 
συμπληρωματικές και δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις διαφαίνεται στο παρακάτω 
Πίνακα. 
 

Κύρια θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού 

προϊόντος 
Δευτερεύουσες – Συμπληρωματικές Θεματικές Κατευθύνεις 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 
Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 

Διατήρηση – βελτίωση των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής 

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 
Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων 

Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – SWOT – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
SWOT 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ. 

ΔΡΑΣΕΙΣ / 
ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ. 

Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση 
του τουριστικού προϊόντος 

Υφιστάμενη: 1, 
3, 6 και 7 

SWOT: 2, 3, 
4 και 5 

Στόχοι: 1.1, 
1.5, 2.2 και 2.3 

19.2.2.3, 19.2.3.3, 
19.2.7.3 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της αλυσίδας αξίας του 
αγροδιατροφικού τομέα 

Υφιστάμενη:  2, 
3, 4 και 5 

SWOT: 1, 2, 
και 3 

Στόχοι: 1.1, 
1.2, 1.4, 1.6, 
1.7, 2.1, 2.2, 
2.3 και 2.4.  

19.2.1.1, 19.2.1.2, 
19.2.2.1, 19.2.3.1, 
19.3.1 

Εισαγωγή πρακτικών για την 
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 

Υφιστάμενη: 2 SWOT: 2, 4 
και 5 

Στόχοι: 1.2, 
1.6, 1.7, 2.1, 
2.3 και 2.5 

19.2.4.3 

Διατήρηση – βελτίωση των 
πολιτισμικών στοιχείων της 
περιοχής 

Υφιστάμενη: 3  SWOT:2 και 
4 

Στόχοι: 1.3, 1.5 
και 2.3 

19.2.4.5, 19.3.4 

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση 
της τοπικής οικονομίας 

Υφιστάμενη: 2 
και 5 

SWOT: 1, 3 
και 4 

Στόχοι: 1.6 και 
2.5 

19.2.2.2, 19.2.2.4, 
19.2.2.5, 19.2.3.2, 
19.2.3.4, 19.2.3.5   

Ενίσχυση δράσεων και 
παρεμβάσεων για το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή 

Υφιστάμενη: 4, 
5, 6 και 7 

SWOT: 2  Στόχοι: 1.2, 
1.4, 1.7, 2.1, 
2.2, 2.4 και 2.5 

19.2.6.1, 19.2.7.8, 
19.3.2 

Ενίσχυση της καινοτομίας και των 
καινοτόμων παρεμβάσεων 

Υφιστάμενη: 3 
και 5 

SWOT: 1 Στόχοι: 1.3 και 
2.4 

19.3.5 

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και ποιότητας ζωής του τοπικού 
πληθυσμού 

Υφιστάμενη: 1, 2 
και 6 

SWOT: 1, 2 
και 3 

Στόχοι: 1.7 και 
2.5 

19.2.4.2 

Διασύνδεση τομέων και 
οικονομικών παραγόντων 

Υφιστάμενη: 3 
και 5 

SWOT: 1 Στόχοι: 1.3 και 
2.4 

19.2.7.7 

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

Υφιστάμενη: 3, 4 
και 5 

SWOT: 1 και 
4 

Στόχοι: 1.5, 
1.6, 2.4 και 2.5 

19.3.6, 19.3.3 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 

2014-
2020 

ΠΑΑ 
2014 
2020 

ΕΠΑΛΘ 
2014 2020 

ΘΕΣΑΛΛΙΑ 
2014 2020 

RIS3 
ΘΕΣΑΛΛΙΑ 

Η αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών ΕΣΠΑ: 1 
και 4 

ΠΑΑ: 3 ΕΠΑΛΘ: 1  ΘΕΣ: 1  RIS3: 3 

Η ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης στον 
κλάδο των ζωοτροφών, των τοπικών προϊόντων, 
των προϊόντων αλιείας  και των ΠΟΠ/ΠΓΕ 
προϊόντων 

ΕΣΠΑ: 1 
και 4 

ΠΑΑ: 1, 
2 και 3 

ΕΠΑΛΘ: 1 ΘΕΣ: 1, 2, και 
3  

RIS3: 1 και 
2. 

Ενέργειες και έργα υποδομής με σκοπό την 
εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, την 
ανάδειξη και διαχείριση του περιβαλλοντικού 
αποθέματος 

ΕΣΠΑ: 3 
και 4 

ΠΑΑ: 2 
και 3 

ΕΠΑΛΘ: 2 ΘΕΣ: 4 και 5. RIS3: 5 

Η προαγωγή της επιχειρηματικότητας των 
απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα και στον 
τομέα της αλιείας 

ΕΣΠΑ: 1 
και 2 

ΠΑΑ: 1, 
2 και 3 

ΕΠΑΛΘ: 1 ΘΕΣ: 1,  και 2 RIS3: 1, 
και 2. 

Η δημιουργία και η ανάδειξη νέων τουριστικών 
προϊόντων, (φυσιολατρικός τουρισμός, 
πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός) 

ΕΣΠΑ: 1 ΠΑΑ: 2 
και 3 

ΕΠΑΛΘ: 1 ΘΕΣ: 1 και 5. RIS3: 3 

Η ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων 
που θα εισάγουν στην αγορά νέα καινοτόμα 
προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω της παροχής 
εξειδικευμένων γνώσεων, ανθρώπινου δυναμικού 
και υλικών πόρων 

ΕΣΠΑ: 1 
και 2 

ΠΑΑ: 1, 
2 και 3 

ΕΠΑΛΘ: 1 
και 2 

ΘΕΣ: 1, 3 και 
6. 

RIS3: 1 

Ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργατικών 
σχηματισμών 

ΕΣΠΑ: 1, 
2 και 4 

ΠΑΑ: 2 
και 3 

ΕΠΑΛΘ: 1 ΘΕΣ: 1,  και 3. RIS3: 1 και 
2. 

Η διασύνδεση προϊόντων με τοπική ταυτότητα με 
το τουριστικό προϊόν 

ΕΣΠΑ: 1 ΠΑΑ: 1, 
2 και 3 

ΕΠΑΛΘ: 1 ΘΕΣ: 1 και 6. RIS3: 1 και 
3. 

Η προβολή και η προσφορά σε εθνικό και όχι 
μόνο επίπεδο του τουριστικό προϊόντος της 
περιοχής ως προορισμό 365 μέρες το χρόνο 

ΕΣΠΑ: 1 ΠΑΑ: 1, 
2 και 3 

ΕΠΑΛΘ: 1 ΘΕΣ: 5 και 6. RIS3: 3. 

Η ανάδειξη και προβολή του φυσικού και 
πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής 

ΕΣΠΑ: 3 ΠΑΑ: 2 ΕΠΑΛΘ: 2 ΘΕΣ: 5 RIS3: 5 

Η προαγωγή της εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού, των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών 
επιχειρήσεων σχετικά με τη την αναγκαιότητα της 
δημιουργίας τοπικής ταυτότητας μέσω 
καινοτόμων ενεργειών και ενεργειών 
ιχνηλασιμότητας και την ανάγκη βέλτιστης 
διαχείρισης και διαφύλαξης του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος 

ΕΣΠΑ: 2 
και 3 

ΠΑΑ: 3 ΕΠΑΛΘ: 1 
και 2 

ΘΕΣ: 2 και 3. RIS3: 4 και 
5 

Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών 
συνεργασιών που συμβάλλουν στη δημιουργία 
ταυτότητας της περιοχής και στον εμπλουτισμό 
του τουριστικού προϊόντος με τη δημιουργία 
ομοιογενών - ομοιόμορφων δικτύων για τη 
προβολή, προώθηση, διανομή των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 

ΕΣΠΑ: 1 
και 2 

ΠΑΑ: 3 ΕΠΑΛΘ: 2 ΘΕΣ: 3 RIS3: 1 και 
3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Το σχέδιο του τοπικού προγράμματος με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ» διαρθρώνεται στα ακόλουθα υπο-μέτρα του 
Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και του Άξονα 4 του ΕΠΑλΘ: 
• Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD/ΤΑΠΤΟΚ): 

- Κωδικός υπο-μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020: 19.2.  
- Κωδικός μέτρου του ΕΠΑλΘ:  4.2. 

• Διατοπική και διακρατική συνεργασία: 
- Κωδικός υπο-μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020: 19.3. 
- Κωδικός μέτρου του ΕΠΑλΘ:  4.3. 

• Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή: 
- Κωδικός υπο-μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020: 19.4. 
- Κωδικός μέτρου του ΕΠΑλΘ:  4.4. 

4.1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ 

4.1.1 Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2 

Στο υπομέτρο 19.2 του τοπικού προγράμματος επιλέχθηκαν οι δράσεις / υποδράσεις που 
προβλέπονταν στην Πρόσκληση, προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, με σκοπό την επίτευξη 
των δυο στρατηγικών στόχων του προγράμματος. Στο τοπικό πρόγραμμα δεν προτείνονται 
επιπλέον δράσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις / υποδράσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 
- 19.1.1: Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης. 
- 19.2.1: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. 
-  19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα. 
-  19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 
- 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. 

- 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. 

- 19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

- 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. 

- 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. 
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- 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 με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

- 19.2.3.2: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

- 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

- 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. 

- 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. 

- 19.2.4:  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές. 
- 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 

για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 
ιατρεία, κ.λπ.). 

- 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 
σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.). 

- 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 κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου -μύλοι, γεφύρια κ.λπ.). 

- 19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών. 
- 19.2.6.1: Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και 

άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 
- 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. 

- 19.2.7.7: Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για 
τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών. 

- 19.2.7.8: Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των 
υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων. 

Το ποσοστό ενίσχυσης μεταβάλλεται από υποδράση σε υποδράση, λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική κατάσταση της χώρας, την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και τις προθέσεις των 
υποψήφιων επενδυτών, όπως αυτές προέκυψαν από τη διαβούλευση, σε σχέση με τους 
Κανονισμούς της Ε.Ε.. Για το λόγο αυτό στις υποδράσεις που αφορούν έργα ιδιωτικού χαρακτήρα 
επιλέγεται, όπου αυτό είναι εφικτό, η χρήση του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis), με σκοπό 
το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται σε 50%, όσο δηλαδή και το ποσοστό των προηγούμενων 
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Προγραμματικών Περιόδων, όπως ζητήθηκε από την ισχυρή πλειοψηφία των τοπικών φορέων 
και υποψήφιων επενδυτών.  

Έτσι, στην υποδράση 19.2.1.1 το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% με βάση το άρθρο 38 του 
Κανονισμού 702/2014 και στην υποδράση 19.2.1.2 το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% για 
προϋπολογισμό έως 20.000,00€ με βάση τον Κανονισμό 1407/2013. Στις υποδράσεις 19.2.2.1, 
19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4 και 19.2.2.5 το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%, με το μέγιστο ύψος 
προϋπολογισμού ανά επένδυση να ανέρχεται στις 400.000,00€, βάσει του Κανονισμού 
1407/2013 (De Minimis) και με δεδομένο ότι η έμφαση δίνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην 
υποδράση 19.2.3.1 το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% βάσει του Κανονισμού 1305/2013 με μέγιστο 
ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση τις 600.000,00€. Στην υποδράση 19.2.3.2 το ποσοστό 
ενίσχυσης είναι 50% με βάση το άρθρο 44 του Κανονισμού 702/2014 και μέγιστο ύψος 
προϋπολογισμού ανά επένδυση τις 600.000,00€. Στις υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5 
το ποσοστό ενίσχυσης είναι 45% βάσει του Κανονισμού 651/2014 (Περιφερειακός χάρτης 
ενισχύσεων). Στην υποδράση 19.2.4.2 το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% όταν η πράξη δεν 
επιφέρει κέρδος ενώ στις υποδράσεις 19.2.4.3 και 19.2.4.5 το ποσοστό ενίσχυσης είναι 100% 
όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος και 80% σε αντίθετη περίπτωση βάσει των άρθρων 55 και 53 
του Κανονισμού 651/2014 αντίστοιχα. Για την υποδράση 19.2.6.1 το ποσοστό ενίσχυσης είναι 
100% με βάση το άρθρο 34 του Κανονισμού 702/2014.  

Στις υποδράσεις 19.2.7.3, 19.2.7.7 και 19.2.7.8 το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μεταξύ 50% 
και 100%, για συγκεκριμένου τύπου ενέργειες, ανάλογα με το είδος του φορέα και τον τομέα 
δραστηριοποίησης βάσει του Κανονισμού 651/2014 (Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων) και του 
Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis)  .  

Το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης των έργων δημοσίου χαρακτήρα ανέρχεται σε 40% της 
Δημόσιας Δαπάνης του υπομέτρου. 

Η ανάλυση των υποδράσεων, των δικαιούχων, των ποσοστών ενίσχυσης και των 
συσχετίσεων με τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος και των υπόλοιπων Αναπτυξιακών 
Παρεμβάσεων που μπορούν να λάβουν χώρα στην περιοχή παρέμβασης δίνεται παρακάτω, στα 
Τεχνικά Δελτία του Τοπικού Προγράμματος. 

 
4.1.2 Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.3  

Στο τοπικό πρόγραμμα δόθηκε έμφαση στα σχέδια συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο χώρας, 
όσο και μεταξύ χωρών, με σκοπό να δοθεί έμφαση στη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας στον 
τοπικό πληθυσμό. Στο υπομέτρο 19.3 του τοπικού προγράμματος προβλέπονται συνολικά επτά 
σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας.  

Πιο αναλυτικά προτείνονται τα εξής πέντε σχέδια διατοπικής συνεργασίας: 
- 19.3.1: Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ - Ελληνικός 

γαστρονομικός πολιτισμός». 
- 19.3.2: Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας: «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων». 
- 19.3.3: Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας: «Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών 

Κοινοτήτων». 
- 19.3.4: Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας: «Διαχρονική Ελληνική Θεατρική Παράδοση». 
Σε επίπεδο διακρατικής συνεργασίας προτείνονται τα εξής δυο σχέδια: 
- 19.3.5: Σχέδιο Διακρατικής συνεργασίας: «iFlavours – Ανάδειξη πιστοποιημένων 

προϊόντων μέσω ψηφιακών εφαρμογών». 
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- 19.3.6: Σχέδιο Διακρατικής συνεργασίας: «Τρένα – Χαρακτηριστικοί σταθμοί και 
προορισμοί». 

Το ποσοστό ενίσχυσης στα σχέδια συνεργασίας είναι 100%. 
Τα σχέδια συνεργασίας σχετίζονται με όλο το φάσμα των δράσεων του υπομέτρου 19.2 και με 

τις δράσεις διάχυσης στον τοπικό πληθυσμό που προβλέπονται σε αυτά, θα υπάρξει ο μέγιστος 
βαθμός διασύνδεσης όλων των δράσεων / υποδράσεων με τους κύριους τομείς του Τοπικού 
Προγράμματος, οι οποίοι είναι ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η μεταποίηση. 

Η ανάλυση των σχεδίων συνεργασίας και των συσχετίσεων με τους στόχους του Τοπικού 
Προγράμματος και των υπόλοιπων Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων που μπορούν να λάβουν χώρα 
στην περιοχή παρέμβασης δίνεται παρακάτω, στα Τεχνικά Δελτία του Τοπικού Προγράμματος. 

Στο Παράρτημα του Φακέλου επισυνάπτονται οι προθέσεις συνεργασίας των ΟΤΔ. 
 

4.1.3 Δράσεις υπο-μέτρου 19.4 

Στο υπο-μέτρο 19.4 του Τοπικού Προγράμματος περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες 
και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη της ΟΤΔ Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – 
Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής ενέργειες:  

- υποστήριξης και εμψύχωσης των εν δυνάμει δικαιούχων του τοπικού προγράμματος με 
διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του προγράμματος. 

- ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής δράσεων και του 
προγράμματος. 

- στήριξης της λειτουργίας της ΟΤΔ, αναφορικά με τη στελέχωση, συμπεριλαμβανομένων 
εξόδων μετακίνησης, εκπόνησης μελετών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιμόρφωσης 
και αυτοαξιολόγησης των ΟΤΔ, μηχανοργάνωσης, λειτουργικών εξόδων, προμήθειας εξοπλισμού 
κ.ά. 

Εφόσον δεν πληρούνται οι τρεις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης για χρηματοδότηση της 
στήριξης της ΟΤΔ μόνο από το ΕΓΤΑΑ, η χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ ΕΑΠ 
Α.Ε. θα καλυφθούν αναλογικά από το υπομέτρο 19.4 του ΠΑΑ και από το υπομέτρο 4.4 του 
ΕΠΑλΘ.  

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό στήριξης του 
υπομέτρου 19.4 ανέρχεται καταρχήν σε 20% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 19 
του Τοπικού Προγράμματος. Δεδομένου όμως ότι σε αυτό προβλέπονται δράσεις δικτύωσης, 
συνεργασίας και καινοτομίας σε ποσοστό άνω του 10% του προϋπολογισμού των υπομέτρων 
19.2 και 19.3 το ποσοστό μπορεί να ανέλθει έως το 25% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του 
Μέτρου 19. Σε κάθε περίπτωση το άνω του 20% ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί όπως και όποτε 
προβλέπεται στην Πρόσκληση. Το ποσοστό των δαπανών εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού 
ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού του υπομέτρου. 
 

4.1.4 Περιγραφή καινοτόμων έργων, έργων συνεργασίας και έργων συλλογικών 
δράσεων 

Κατά τον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος, με βάση την ανάλυση SWOT και τη 
διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό δόθηκε έμφαση σε δράσεις συλλογικού χαρακτήρα, 
σχέδια συνεργασίας και καινοτόμα έργα. Κάτι τέτοιο άλλωστε αποτελεί βασικό στόχο τόσο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΠΑΑ 2014-2020 και της RIS3 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
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4.1.4.1 Καινοτόμα έργα 

Στο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ ΕΑΠ Α.Ε. η καινοτομία θα εφαρμοστεί με ενέργειες/δράσεις 
εντός των επενδυτικών σχεδίων, τόσο των ιδιωτικών, όσο και των δημοσίου χαρακτήρα έργων. 
Προβλέπεται η εφαρμογή όλων των ειδών καινοτομίας, δηλαδή τεχνολογική και μη τεχνολογική 
καινοτομία, καινοτομία προϊόντων ή διαδικασιών / υπηρεσιών. Στα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα θα 
προβλεφθεί η εισαγωγή καινοτομίας στις επιχειρήσεις μεταποίησης (όπως, ενδεικτικά, 
καινοτομία στην παραγωγή προϊόντων, μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα 
προϊόντος, εισαγωγή πράσινων τεχνολογιών στην παραγωγή), στις επιχειρήσεις τουρισμού 
(εξειδικευμένη πιστοποίηση, όπως green key, μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, νέες 
εφαρμογές cloud ή mobile), στις επιχειρήσεις / υπηρεσίες πολιτισμού (εφαρμογές 3D και 4D, 
ψηφιοποίηση δεδομένων και ψηφιακές πλατφόρμες). Ομοίως, αντίστοιχες εφαρμογές 
καινοτομίας θα προβλεφθούν και στις δράσεις / έργα δημοσίου χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά η 
παρακολούθηση δασών για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (τεχνολογική καινοτομία), η 
εισαγωγή ψηφιακής και διαδραστικής τεχνολογίας σε πολιτιστικούς χώρους και χώρους υψηλής 
φυσικής αξίας (π.χ. Ελληνομουσείο Ρήγα Φεραίου, λίμνες Ζερέλια στον Αλμυρό) και η οργάνωση 
ενιαίας πεζοπορικής διαδρομής, ώστε να προσφερθεί ο γύρος του Πηλίου με τα πόδια ως μια 
εμπειρία δραστηριότητας hiking (καινοτομία προϊόντος).  

Καινοτόμα θεωρούνται και έργα διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, όπως το 
διατοπικό σχέδιο «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων» και το διακρατικό 
σχέδιο «iFlavours – Ανάδειξη πιστοποιημένων προϊόντων μέσω ψηφιακών εφαρμογών». 

Σε κάθε περίπτωση οι εφαρμογές καινοτομίας και παροχή κινήτρων για εισαγωγή 
καινοτομίας θα εξειδικευθούν μετά την οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου του 
προγράμματος. 

4.1.4.2 Έργα Συνεργασίας και Συλλογικές Δράσεις / Έργα 

Όπως αναφέρθηκε και στο 4.1.2 ανωτέρω, στο Μέτρο 19 του Τοπικού Προγράμματος της 
ΟΤΔ ΕΑΠ Α.Ε. προβλέπονται 4 σχέδια διατοπικής και 2 σχέδια διακρατικής συνεργασίας. Τα έργα 
αυτά αφορούν τόσο τον αγροδιατροφικό τομέα («Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ - Ελληνικός 
γαστρονομικός πολιτισμός», «Διατοπικό Θεσσαλικών ΟΤΔ - Αγροδιατροφικό θέμα», «iFlavours – 
Ανάδειξη πιστοποιημένων προϊόντων μέσω ψηφιακών εφαρμογών»), τον πολιτισμό και τον 
τουρισμό («Διαχρονική Ελληνική Θεατρική Παράδοση», «Τρένα – Χαρακτηριστικοί σταθμοί και 
προορισμοί»), την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος («Ολοκληρωμένη διαχείριση 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων»).  

Επιπλέον στη δράση 19.2.7 προβλέπεται η ανάπτυξη τριών δικτύων συνεργασίας στον 
γεωργικό τομέα, στον τουριστικό τομέα και στην παροχή υπηρεσιών. Τα σχέδια αυτά θα είναι 
κατά κύριο λόγο οριζόντια clusters και θα έχουν ως σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 
την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων.  
 

4.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΘΑ 
 

4.2.1 Δράσεις του Μέτρου 4.2: Εφαρμογή της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης (άρθρο 
63 Κανονισμού 508/2014) 

Στο Μέτρο 4.2 του τοπικού προγράμματος, όπως και στο υπομέτρο 19.2 επιλέχθηκαν και οι 2 
δράσεις που προβλέπονταν στην Πρόσκληση, προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, με σκοπό 
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την επίτευξη των δυο στρατηγικών στόχων του προγράμματος. Στο τοπικό πρόγραμμα δεν 
προτείνονται επιπλέον δράσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 
- 4.2.1.1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που 

συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων. 
- 4.2.1.2: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων οι οποίες θα 

πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής 
(αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση). 

- 4.2.2.1: Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/υδατοκαλλιέργειας στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

- 4.2.2.2: Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας. 
- 4.2.2.3: Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές 

περιοχές. 
Οι δυο πρώτες δράσεις αφορούν έργα ιδιωτικού χαρακτήρα και οι τρεις επόμενες έργα 

δημοσίου χαρακτήρα. Τα ποσοστά ενίσχυσης ποικίλουν ανά δράση, με βάση τους Κανονισμούς 
της Ε.Ε., το επενδυτικό ενδιαφέρον και το γεγονός ότι πρόκειται για νησιώτικη, δύσκολα 
προσβάσιμη περιοχή, με αποτέλεσμα να απαιτείται παροχή επιπλέον κινήτρων. Έτσι, στη δράση 
4.2.1.1 το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 50-70%, βάσει του Κανονισμού 508/2014. Στη 
δράση 4.2.1.2 το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 60%, βάσει του Κανονισμού 508/2014, με 
μέγιστο προϋπολογισμό ανά παρέμβαση τις 600.000,00€. Στις δράσεις δημοσίου χαρακτήρα το 
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται μεταξύ 80% και 100%, βάσει των Κανονισμών 508/2014 και 
651/2014.  

Όπως προκύπτει και από το Κεφάλαιο 5 του Φακέλου Β του Τοπικού Προγράμματος οι 
δράσεις δημοσίου χαρακτήρα ανέρχονται σε ποσοστό 40% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 
4.2. 

 
4.2.2 Δράσεις του Μέτρου 4.3: Διαπεριφερειακή - διακρατική συνεργασίας μεταξύ 
αλιευτικών περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών (άρθρο 
35, παρ. 1 σημ γ. Κανονισμός 1303/2013, άρθρο 64 Κανονισμός 508/2014) 

Σε αντιστοιχία με το υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ στο μέτρο 4.3 προβλέπεται ένα σχέδιο 
διαπεριφερειακής συνεργασίας και ένα σχέδιο διακρατικής συνεργασίας.  

Το σχέδιο Διαπεριφερειακής Συνεργασίας έχει τίτλο «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων 
θηλαστικών - Ανάπτυξη καινοτόμου οικοτουριστικής υπηρεσίας». Πρόκειται για ένα καινοτόμο 
έργο, το οποίο θα εφαρμοστεί σε προστατευόμενη περιοχή NATURA (για την περιοχή 
παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της ΕΑΠ Α.Ε.) και συνδυάζει την προστασία του 
περιβάλλοντος με τον τουρισμό. Αναμένεται η συνεργασία μεταξύ 5-6 ΟΤΔ CLLD/Αλιείας.  

Το σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας έχει τίτλο «AKTES - Διακρατικό Σύμφωνο Ποιότητας 
Παράκτιων και Νησιώτικων περιοχών» και αφορά την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στις 
νησιώτικες περιοχές, οι οποίες στην Ελλάδα πάσχουν από την ιδιαίτερα μικρή τουριστική 
περίοδο. 

Στο Παράρτημα του Φακέλου επισυνάπτονται οι προθέσεις συνεργασίας των ΟΤΔ Αλιείας. 
 

4.2.3 Δράσεις του Μέτρου 4.4: Λειτουργικά Έξοδα (άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1303/2013, παρ. 1 σημ δ.  άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014) 



Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Μαγνησίας & Σποράδων 

Σελίδα 36 από 216 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Όπως αναφέρθηκε και στο 4.1.3 ανωτέρω, στο Μέτρο 4.4 του Τοπικού Προγράμματος 
περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη της ΟΤΔ 
Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ κατ’ αναλογία με το υπομέτρο 19.4 του 
ΠΑΑ. Πιο συγκεκριμένα η στήριξη του ΕΤΘΑ περιλαμβάνει:  
- τις λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες κατάρτισης, δαπάνες που 

συνδέονται με τις δημόσιες σχέσεις, χρηματοοικονομικές δαπάνες, καθώς και δαπάνες που 
συνδέονται με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής. 

- τον συντονισμό της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων ώστε να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων για την παροχή 
πληροφοριών και την προώθηση της στρατηγικής και για την ενθάρρυνση δυνάμει 
δικαιούχων να αναπτύξουν εργασίες και να προετοιμάσουν αιτήσεις. 
 
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. H υποστήριξη για 

λειτουργικά έξοδα και συντονισμό που αναφέρεται παραπάνω ανέρχεται σε 25% της συνολικής 
δημόσιας δαπάνης. 
 

4.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ 

 
Τίτλος Δράσης  Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 
Κωδικός Δράσης  19.2.1 
Τίτλος υποδράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 
Κωδικός υποδράσης 19.2.1.1 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 14, Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Η έλλειψη κατάρτισης των απασχολούμενων, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 
αποτελεί σημαντικό αδύναμο σημείο της περιοχής, που πρέπει να αμβλυνθεί. Η ιδιαιτερότητα του πρωτογενή 
τομέα και η ειδοποιός διαφορά με τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, είναι η έλλειψη 
βασικών γνώσεων σε σημαντικό ποσοστό των απασχολούμενων και η αποτελούμενη ηλικιακή διάρθρωση από 
άτομα άνω των 65 ετών, επιτάσσοντας την ανάγκη για ειδικό σχεδιασμό δράσεων μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ωφελούμενοι δύναται να απασχολούνται 
στον τομέα της γεωργίας (γεωργία και κτηνοτροφία) καθώς και τον δασικό τομέα.  
Προτείνονται οι κάτωθι δράσεις: 
1. Στήριξη επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων με ενδεικτικά πεδία: 
- Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την 

εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη 
- Χρηματοοικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων/ χρήση ΤΠΕ και νέων τεχνολογιών 
- Ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
- Εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες 
- Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση 

αποβλήτων ειδικά για την ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές 
καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κ.λπ.) 

Είτε πιλοτικά με τη μορφή εργαστηρίων και συζήτηση σε μικρές ομάδες έως είκοσι ατόμων, σε συγκεκριμένες 
θεματικές ενότητες, είτε με ατομική καθοδήγηση κατά κύριο λόγο εν δυνάμει δικαιούχων των ενισχύσεων. 
Εκτός των κλασσικών δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων δίνεται έμφαση σε 
τεχνικές που θα αναπτύσσουν την ενεργή συμμετοχή των καταρτιζόμενων, συμμετέχοντας σε συζητήσεις, 
πρακτικές εργασίες, δράσεις ενημέρωσης καθώς και βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ή επισκέψεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και δάση.  
Η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, η εισαγωγή της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία και η 
χρήση νέων τεχνολογιών, θα συμβάλλουν στην εξέλιξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ορθολογικότερη 
χρήση φυσικών πόρων, καθώς και στον επαναπροσανατολισμό των καλλιεργειών, στην ενδυνάμωσης της 
ποιότητας των παραγόμενων ειδών, της δικτύωσης, της καινοτομίας και της περιβαλλοντικές βιωσιμότητας. 
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2. Υλοποίηση δραστηριοτήτων με επί τόπου επίδειξη, μιας ήδη εφαρμοσμένης τεχνικής, ή μιας νέας μεθόδου 
προστασίας καλλιεργειών, ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής. Οι τομείς που δίνεται προτεραιότητα 
αφορούν κυρίως σε: 

Ενδεικτικά πεδία επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης είναι: 
- δράσεις πρόληψης ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
- νέες μέθοδοι/ διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στο γεωργικό και δασικό τομέα που μειώνουν το 

άμεσο κόστος παραγωγής 
- μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων 
- αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο νερό και στην ενέργεια, κ.λπ. 
Οι δράσεις εκπαίδευσης με σκοπό τη μεταφορά πληροφοριών αναφορικά με τη γεωργία, τη δασοπονία δύναται 
να λάβουν τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων ή εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων.  
Η υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων θα συνδράμει σημαντικά στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 
του αγροδιατροφικού και του δασικού τομέα των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας επίσης στην βελτίωση της 
βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. Θα συμβάλλει στην σύνδεση της έρευνας με την εφαρμογή, καθώς 
και στην εισαγωγή της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της βιωσιμότητας και 
ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και στη σύνδεσή του με τους λοιπούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η 
αποδοτική διαχείριση των γεωργικών και δασοπονικών εκμεταλλεύσεων, με την εισαγωγή της καινοτομίας στην 
παραγωγική διαδικασία, θα συμβάλλει στην ενίσχυση του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου του αγροτικού τομέα στην 
οικονομία. Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι θα καταρτιστούν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να 
γίνουν επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι θα δύναται να αποφασίζουν συνειδητά για τις εκμεταλλεύσεις τους. 
Έμφαση θα δοθεί σε θέματα κατάρτισης των αγροτών της περιοχής του Πηλίου σε θέματα περιβάλλοντος και 
διαχείρισης φυτοφαρμάκων και των αλιέων των Σποράδων σε θέματα αλληλεπίδρασης με το θαλάσσιο 
περιβάλλον και τα θαλάσσια θηλαστικά.  
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis, μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 
200.000,00€ ανά τριετία) (δασικός τομέας) ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 14 (γεωργικός τομέας) με 
ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών. Ο προϋπολογισμός της κάθε προτεινόμενης 
πράξης μπορεί να είναι έως 20.000€. 
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 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 50.000,00 0,7% 0,4% 

Δημόσια Δαπάνη 50.000,00 1,0% 0,6% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης που 
διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσο αφορά τα προσόντα του προσωπικού και την τακτική επιμόρφωση. 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σχετική εμπειρία παρόχου 
στην επαγγελματική 

κατάρτιση  25% 
Ναι 100 (100Χ..%) 
Όχι 0   

2. Διαθεσημότητα 
υλικοτεχνικής υποδομής  25% 

Διαθέτει πιστοποιημένες 
δομές μεταφοράς γνώσης 

από ΕΟΠΠΕΠ 100   

Διαθέτει πρόσβαση σε 
πιστοποιημένες δομές 50   
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Κανένα από τα παραπάνω 0   

3. Διαθεσημότητα 
εκπαιδευτικού προσωπικού 25 % 

Ναι 100   
Όχι 0   

5. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους  25% 

100*(αιτούμενο-
εγεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 5 100   

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 10 60   

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 30 30   

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

> 30 0   
 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.3.1, 19.3.1 

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 
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 10 - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης 
και εκπαίδευσης του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 

 
Τίτλος Δράσης  Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 
Κωδικός Δράσης  19.2.1 
Τίτλος υποδράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 
Κωδικός υποδράσης 19.2.1.2 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 14, Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Η ανάγκη μεταφοράς γνώσεων στις επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα, με έμφαση στην μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων, αποτελεί προτεραιότητα του Τοπικού Προγράμματος. Η προσαρμογή των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων στις νέες μεθόδους και τάσεις επιτάσσει την ανάγκη για ειδικό σχεδιασμό δράσεων μεταφοράς 
γνώσεων και ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ωφελούμενοι δύναται να είναι 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των 
οποίων το αποτέλεσμα είναι γεωργικό προϊόν, καθώς και του δασικού τομέα.  
Προτείνονται οι κάτωθι δράσεις: 
1. Υλοποίηση δραστηριοτήτων με επί τόπου επίδειξη, μιας ήδη εφαρμοσμένης τεχνικής, ή μιας νέας μεθόδου, 

ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής παραγωγής. Οι τομείς που δίνεται προτεραιότητα αφορούν κυρίως σε: 
Ενδεικτικά πεδία επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης είναι: 
- νέες μέθοδοι/ διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίας στο γεωργικό και δασικό τομέα που μειώνουν το 

άμεσο κόστος παραγωγής 
- μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων 
Οι δράσεις ενημέρωσης με σκοπό τη μεταφορά πληροφοριών αναφορικά με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, δύναται να λάβουν τη μορφή εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων 
ή εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων.  
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2. Υλοποίηση δράσεων ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, απασχολούμενων στους τομείς 
της μεταποίησης. Ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων και οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών – 
καταρτιζομένων, συμβάλλουν στην απόκτηση κριτικού τρόπου σκέψης και στη βέλτιστη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων μέσων. 

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων θα συνδράμει σημαντικά στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 
του αγροδιατροφικού τομέα των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας επίσης στην βελτίωση της βιωσιμότητας 
και ανταγωνιστικότητάς τους. Θα συμβάλλει στην σύνδεση της έρευνας με την εφαρμογή, καθώς και στην 
εισαγωγή της καινοτομίας στον τομέα της μεταποίησης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της βιωσιμότητας και 
ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και στη σύνδεσή του με τους λοιπούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η 
αποδοτική διαχείριση των παραγωγικών μονάδων, με την εισαγωγή της καινοτομίας στην παραγωγική 
διαδικασία, θα συμβάλλει στην ενίσχυση του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου του δευτερογενή τομέα στην 
οικονομία. 
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis, μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 
200.000,00€ ανά τριετία) με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών. Ο 
προϋπολογισμός της κάθε προτεινόμενης πράξης μπορεί να είναι έως 20.000€. 
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 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 40.000,00 0,5%  0,4% 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00 0,8% 0,4% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης που 
διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσο αφορά τα προσόντα του προσωπικού και την τακτική επιμόρφωση. 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σχετική εμπειρία παρόχου 
στην επαγγελματική 

κατάρτιση  25% 
Ναι 100 (100Χ30%) 
Όχι 0   

2. Διαθεσημότητα 
υλικοτεχνικής υποδομής  25% 

Διαθέτει πιστοποιημένες 
δομές μεταφοράς γνώσης 

από ΕΟΠΠΕΠ 100   
Διαθέτει πρόσβαση σε 
πισοποιημένες δομές 50   

Κανένα από τα παραπάνω 0   

3. Διαθεσημότητα 
εκπαιδευτικού προσωπικού  25% 

Ναι 100   
Όχι 0   

5. Ρεαλιστικότητα κι 
αξιοπιστία του κόστους 25% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 5 100   

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

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

≤ 30 30   

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

> 30 0   
 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.1.1, 19.2.2.1, 19.2.3.1, 19.3.1 

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 
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 10 - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης 
και εκπαίδευσης του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 

 
 

Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 
περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υποδράσης 
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υποδράσης 19.2.2.2 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Ο μεταποιητικός τομέας των αγροτικών προϊόντων, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της χώρας 
μας, και οι επιχειρήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση του πληθυσμού, στην συγκράτηση αυτού στις 
αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση παραδοσιακών τροφίμων και του μεσογειακού τρόπου διατροφής, στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της οικείας 
περιοχής.  
Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την εισαγωγή της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία αλλά και την 
υιοθέτηση τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, εκτιμάται η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
παραγόμενων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση του κλάδου μέσω της μείωσης του υψηλού κόστους 
παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, η ευκολότερη διείσδυση στις ξένες αγορές και η αύξηση της 
ελκυστικότητας στους καταναλωτές. 
Αφορά στην υλοποίηση δράσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν, και στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, την υποστήριξη των τοπικής 
επιχειρηματικότητας, και τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας. 
Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, 
επεκτάσεις, μεταγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και 
μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων. Στο πλαίσιο της υποδράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν τους παρακάτω τομείς: 
- Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος. 
- Ζυθοποιία. 
- Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης {γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα). 
- Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 
- Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 
- Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης 
- Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής. 
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- Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. 
- Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 
- Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής. 
- Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών {όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι). 
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο  
50% των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 200.000,00€ ανά τριετία). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 400.000,00  5,3%  3,5% 

Δημόσια Δαπάνη 200.000,00 3,9% 2,2% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 200.000,00  8,6%  7,6% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής . 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 8% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ8%) 
Συσχέτιση με το 70% των 

στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 70   

Συσχέτιση με το 30% τν 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 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 100   

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 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 100   
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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.  8% 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100   
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 παραπάω 
εκπαίδευση 0   

5.Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 8% 

5 έτη ή μεγαλύτερη 100   

4 έτη 80   
3 έτη 60   
2 έτη 40   
1 έτος 20   

6. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων γα την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 5% 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100% 100   

7. Επεξεργασία πρώτων υλών 
παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων 
5% 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100   
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30% 60   
Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30   

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. 

3% 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
μ 20% 100   

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60   

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

  
9. Εγκατάσταση συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 
3% 

Ναι 100   

Όχι 0 
  

10. Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση – εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

3% 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
με 20% 100   

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60   
5% ≤ Ποσοστό < 10% 30   

11. Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 7% Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 100   
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και νέων τεχνολογιών  Η παραγωγική διαδικασία 
στο σύνολο της 

χαρακτηρίζεται ως νέα ή 
προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

  
Η συσκευασία και η 

παρουσίαση των προϊόντων 
είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για 
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, 

το αποτέλεσμα της οποίας 
είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή 
το κόστος παραγωγής της 

50 

  

12. Αύξηση θέσεων 
απασχόλησης 7% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
άνω των δύο (2) νέων 

θέσεων απασχόλησης σε 
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας).  

100 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

  
Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

  

13. Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 6% 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 
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14. Σύσταση Φορέα 4% 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

100 

  
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 0   

15. Σαφήνεια και πληρότητα τη 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
5% 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός 

προσδιορισμόςτων 
επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 

50 

  

17. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

0 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
  

 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.2, 19.2.3.4, 19.2.3.5   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
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οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 
Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός υποδράσης 19.2.2.3 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί ένα δυνατό χαρτί για την περιοχή παρέμβασης. Η Περιφερειακή ενότητα 
Μαγνησίας και Σποράδων διαθέτει το 70% των κλινών, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αποτελεί το μόνο ίσως 
κλάδο που αντιστέκεται στην οικονομική ύφεση της συγκεκριμένης περιόδου.  
Η υποδράση αφορά παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, υποδομές 
διανυκτέρευσης, εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και χώρων εστίασης και αναψυχής. 
Οι επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, υλοποιούνται υποχρεωτικά με 
βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 2885/02-12-2016) «Προσδιορισμός των 
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων 
που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως  αυτή ισχύει κάθε φορά. 
Στο πλαίσιο της υποδράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την μετατροπή 
χαρακτηρισμένων κτισμάτων, ως παραδοσιακά ή διατηρητέα, σε τουριστικά καταλύματα και στον 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών υποδομών στις Σποράδες και το Πήλιο ενώ στον 
τομέα της εστίασης στην δημιουργία ή εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων. Στην δράση προβλέπεται η 
εισαγωγή καινοτομίας στις επιχειρήσεις τουρισμού (εξειδικευμένη πιστοποίηση, όπως green key, μείωση 
ενεργειακού αποτυπώματος, νέες εφαρμογές cloud ή mobile). 
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο  
65% των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 200.000,00€ ανά τριετία). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

  
1.038.461,54  13,8%  9,2% 

Δημόσια Δαπάνη 675.000,00 13,1% 7,5% 

Ιδιωτική Συμμετοχή   
363.461,54  15,6%  13,9% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής οι οποίες θα 
υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στο τομέα του τουρισμού και της εστίασης σύμφωνα με τους περιορισμούς 
της υποδράσης (μετατροπή χαρακτηρισμένων κτισμάτων, ως παραδοσιακά ή διατηρητέα, σε τουριστικά 
καταλύματα και εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών υποδομών, δημιουργία ή 
εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων) 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 8% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ8%) 
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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. Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
0%  νέοι ≤ 35 ετών  50   

3. Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 100   

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.  8% 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100   
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.Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 8% 

5 έτη ή μεγαλύτερη 100   

4 έτη 80   
3 έτη 60   
2 έτη 40   
1 έτος 20   
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6. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 5% 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100% 100   

7. Συμβατότητα με την τοπική 
αρχιτεκτονική 3% Διατηρητέο ή παραδοσιακό 

κτίριο 50 
  
  

Παραδοσιακός οικισμός  50   

8. Προστασία Περιβάλλοντος 6% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0 

  

9. Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση – εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

3% 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
με 20% 100 

  

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 
  

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 
  

10. Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών 
5% 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή 

στην διαχείριση και 
λειτουργία 

100 

  

. 11 Αύξηση θέσεων 
απασχόλησης 9% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
άνω των δύο (2) νέων 

θέσεων απασχόλησης σε 
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας).  

100 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

  
Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

  

 12. Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 8% 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

100 
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Εξασφάλιση μέρους των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

13. Σύσταση Φορέα 4% 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

100 

  
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 0   

14. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
χρονοδιαγράματος υλοποίησης 

επένδυσης 
5% 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

16. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

30 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
  

 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.3.3, 19.2.7.3 
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 
Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υποδράσης 
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 

Κωδικός υποδράσης 19.2.2.4 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Οι αγροτικές περιοχές, φαίνεται να προσελκύουν ξανά τον πληθυσμό και ειδικά τους νέους ανθρώπους οι οποίοι 
τείνουν να επιστρέφουν στους τόπους καταγωγής. Σε αυτή την τάση συνέβαλλαν τόσο το χαμηλότερο κόστος 
ζωής και η βελτιωμένη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές, όσο και η διατήρηση οικογενειακών δεσμών. 
Φαίνεται να ομαλύνονται δυσμενείς συνθήκες που παρατηρούνται σε πολλές ορεινές, μικρές και αγροτικές 
περιοχές, όπως γήρανση, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, εγκατάλειψη και δημογραφική αποδυνάμωση, 
αναπτυξιακή εξέλιξη, δυσχέρεια πρόσβασης, κ.ά.. 
Αναγκαία κρίνεται η υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των τομέων της τοπικής οικονομίας, δημιουργίας βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και δει της νεανικής, κοινωνικής αναζωογόνησης των 
αγροτικών κοινοτήτων, κύρια των υποβαθμισμένων. Κύρια προτείνεται η ενθάρρυνση δράσεων συναφών της 
προσφοράς υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών.  
Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές και 
τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και την υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της 
ενθάρρυνσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική, αγροτική και φυσική 
κληρονομιά της υπαίθρου. Απώτεροι στόχοι είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διατήρηση του 
τοπικού πληθυσμού η τόνωση της τοπικής οικονομίας, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας και η 
ενίσχυση ενεργειών εξωστρέφειας τόσο της ίδιας της περιοχής όσο και των παραγόμενων προϊόντων της.  
Στο πλαίσιο της υποδράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την δημιουργία ή τον 
εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών επιχειρήσεων με αντικείμενο ξύλο, κεραμικά και σαπούνι στον κεντρικό και δυτικό 
τομέα της περιοχής παρέμβασης και μονάδων Σκοπελίτικης τυρόπιτας και αρτοσκευασμάτων στις Σποράδες. 
Στην δράση προβλέπεται η εισαγωγή καινοτομίας στις επιχειρήσεις μεταποίησης (όπως, ενδεικτικά, καινοτομία 
στην παραγωγή προϊόντων, μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος, εισαγωγή πράσινων 
τεχνολογιών στην παραγωγή).  
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο  
65% των επιλέξιμων (μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 200.000,00€ ανά τριετία). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

  
230.769,23  3,1%  2,0% 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 2,9% 1,7% 

Ιδιωτική Συμμετοχή   
80.769,23  3,5%  3,1% 

Περιοχή Εφαρμογής 
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Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 
Δικαιούχοι 

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής  οι οποίες θα 
υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η 
μεταποίηση σύμφωνα με τους περιορισμούς της υποδράσης (δημιουργία ή εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων με αντικείμενο ξύλο, κεραμικά και σαπούνι στον κεντρικό και δυτικό τομέα της περιοχής 
παρέμβασης και μονάδων Σκοπελίτικης τυρόπιτας και αρτοσκευασμάτων στις Σποράδες) 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βa ρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 8% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ8%) 
Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν την 

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. Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος  35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 100   

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 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν ε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 50   

4. Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης.  10% 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100   

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.Επαγγελματική εμπειρία 10% 5 έτη ή μεγαλύτερη 100   
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(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της 
πρότασης) 

4 έτη 80   
3 έτη 60   
2 έτη 40   
1 έτος 20   

6. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 5% 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100% 100   

7.  Προστασία του 
Περιβάλλοντος  9% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0 

  

8.. Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών  
7% 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 100   

Η παραγωγική διαδικασία 
στο σύνολό της 

χαρακτηρίζεται ως νέα ή 
προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

  
Η συσκευασία και η 

παρουσίαση των προϊόντων 
είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για 
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, 

το αποτέλεσμα της οποίας 
είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής τς, την 
ποιότητα των προϊόντων ή 
το κόστος παραγωγής της 

50 

  

9. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 8% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
άνω των δύο (2) νέων 

θέσεων απασχόλησης σε 
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας).  

100 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 
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Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

  
Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

  

10. Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 6% 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

11. Σύσταση Φορέα 4% 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

100 

  
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 0   

12. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
χρονοδιαγραμματος υλοποίησης 

επένδυσης 
5% 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

14. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

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

10 
60 

  
10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
30 

30 
  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0 

  
 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.2, 19.2.2.5, 19.2.3.2, 19.2.3.4, 19.2.3.5   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 
Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υποδράσης 
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 υποδράσης 19.2.2.5 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Η ανάγκη διατήρησης της συνοχής του κοινωνικού ιστού και της συγκράτησης των κατοίκων στις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές του τοπικού προγράμματος προβάλλει ως επιβεβλημένη την ενίσχυση δράσεων και 
επενδύσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές αυτές. Η 
έλλειψη ή / και απουσία χώρων στους οποίους οι νέοι, ιδιαίτερα, κάτοικοι μπορούν να αναπτύξουν πολιτιστικές, 
αθλητικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες διαφόρων μορφών αποτελεί έλλειμα στην ποιότητα 
ζωής και σημαντικό μειονέκτημα στην προσέλκυση νέων κατοίκων. 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ενθάρρυνση δράσεων συναφών της προσφοράς υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
των καθημερινών αναγκών.  
Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με την υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική, αγροτική και φυσική κληρονομιά της 
υπαίθρου. Απώτεροι στόχοι είναι η διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και η τόνωση της τοπικής οικονομίας, η 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας και η ενίσχυση ενεργειών εξωστρέφειας τόσο της ίδιας της 
περιοχής όσο και των παραγόμενων προϊόντων της.  
Στο πλαίσιο της υποδράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την δημιουργία ή 
εκσυγχρονισμό επενδύσεων παροχής υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα και περιβαλλοντικού.  
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο  
65% των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 200.000,00€ ανά τριετία). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
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  Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπό - μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

  
115.384,62  1,5%  1,0% 

Δημόσια Δαπάνη 75.000,00 1,5% 0,8% 

Ιδιωτική Συμμετοχή   
40.384,62  1,7%  1,5% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής  οι οποίες θα 
υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στον τομέα παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τους περιορισμούς της 
υποδράσης (δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επενδύσεων παροχής υπηρεσιών πολιτιστικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα) 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 8% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ8%) 
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. Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας  7% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι τς οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 100   

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  7% 

Ο δικαιούχο της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 100   

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 10% Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100   
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φύση της πρότασης.  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.Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 10% 

5 έτη ή μεγαλύτερη 100   
4 έτη 80   
3 έτη 60   
2 έτη 40   
1 έτος 20  

6. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για τν έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 5% 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100% 100   

7. Προστασία περιβάλλοντος  10% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0 

  

8. Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών 
 10% 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή 

στην διαχείριση και 
λειτουργία 

100 

  

 9.Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 6% 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεως στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

 10. Σύσταση Φορέα 4% 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

100 

  
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 0   

 11. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 
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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 
5% 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

 13. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

30 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
  

 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.2, 19.2.3.4, 19.2.3.5   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 
Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υποδράσης 
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

Κωδικός υποδράσης 19.2.3.1 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Ο μεταποιητικός τομέας των αγροτικών προϊόντων, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της χώρας 
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μας, και οι επιχειρήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση του πληθυσμού, στην συγκράτηση αυτού στις 
αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση παραδοσιακών τροφίμων και του μεσογειακού τρόπου διατροφής, στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της οικείας 
περιοχής.  
Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την εισαγωγή της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία αλλά και την 
υιοθέτηση τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, εκτιμάται η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
παραγόμενων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση του κλάδου μέσω της μείωσης του υψηλού κόστους 
παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, η ευκολότερη διείσδυση στις ξένες αγορές και η αύξηση της 
ελκυστικότητας στους καταναλωτές. 
Αφορά στην υλοποίηση δράσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, και στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, την υποστήριξη των τοπικής 
επιχειρηματικότητας, και τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς: 
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (εξαιρούνται οι ιδρύσεις σφαγίων οι οποίες είναι επιλέξιμες μόνο σε νησιωτικές 
περιοχές και για δυναμικότητα έως 400 τόνους και η ίδρυση σφαγείων πουλερικών που είναι επιλέξιμη μόνο σε 
ορεινές ή νησιωτικές περιοχές) 
β) Γάλα 
γ) Αυγά 
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα 
ε) Ζωοτροφές 
στ) Δημητριακά 
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 
η) Οίνος 
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί 
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων) 
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 
ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό 
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 
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.  
Προτεραιότητα θα δοθεί στην ίδρυση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης ανθών στο κεντρικό και ανατολικό 
Πήλιο, μονάδων επεξεργασίας αμύγδαλου στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου και μονάδων επεξεργασίας 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην περιοχή του Αλμυρού. 
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, παράρτημα ΙΙ, με ένταση ενίσχυσης που 
ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, που ορίζεται το 
ποσό των 600.000,00€. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 1.798.000,00  24,0%   15,9% 

Δημόσια Δαπάνη 899.000,00 17,4% 10,0% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 899.000,00   38,6%  34,3% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής . 
 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 8% Συσχέτιση με το σύνολο των 100 (100Χ8%) 
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(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού προγράμματος που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 70   
Συσχέτιση με το 3% 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 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 100   

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 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 100   

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.  8% 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100   
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.Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 8% 

5 έτη ή μεγαλύτερη 100   

4 έτη 80   
3 έτη 60   
2 έτη 40   
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1 έτος 20   
6. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 5% 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100% 100   

7. Επεξεργασία πρώτων υλών 
παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων 
5% 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100   
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30% 60   
Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30   

8.  Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την εξοικονόμηση ενέργειας. 3% 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
με 20% 100   

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60   

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

  
9. Εγκατάσταση συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 
3% 

Ναι 100   

Όχι 0 
  

10. Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση – εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

3% 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
με 20% 100   

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60   
5% ≤ Ποσοστό < 10% 30   

11. Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών  
7% 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 100   

Η παραγωγική διαδικασία 
στο σύολό της 

χαρακτηρίζεται ως νέα ή 
προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

  
Η συσκευασία και η 

παρουσίαση των προϊόντων 
είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για 
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, 

το αποτέλεσμα της οποίας 
είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή 
το κόστος παραγωγής της 

50 

  

12. Αύξηση θέσεων 
απασχόλησης 7% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
άνω των δύο (2) νέων 

θέσεων απασχόλησης σε 
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας).  

100 
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Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

  
Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

  

13. Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 6% 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

14. Σύσταση Φορέα 4% 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

100 

  
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 0   

15. Σαφήνεια και πληρότητατης 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 

5% 
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 
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Ορθολογικός προσδιορισμός 
των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

17. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

30 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
  

 
 
 

 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.3.1 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 
Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υποδράσης 
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

Κωδικός υποδράσης 19.2.3.2 
Νομική βάση Άρθρο 44 Καν. (ΕΕ) 702/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Ο μεταποιητικός τομέας των αγροτικών προϊόντων, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της χώρας 
μας, και οι επιχειρήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση του πληθυσμού, στην συγκράτηση αυτού στις 
αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση παραδοσιακών τροφίμων και του μεσογειακού τρόπου διατροφής, στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της οικείας 
περιοχής.  
Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την εισαγωγή της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία αλλά και την 
υιοθέτηση τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, εκτιμάται η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
παραγόμενων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση του κλάδου μέσω της μείωσης του υψηλού κόστους 
παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, η ευκολότερη διείσδυση στις ξένες αγορές και η αύξηση της 
ελκυστικότητας στους καταναλωτές. 
Αφορά στην υλοποίηση δράσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν, και στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, την υποστήριξη των τοπικής 
επιχειρηματικότητας, και τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς: 
α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 
β) Ζυθοποιία 
γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) 
δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων 
ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων 
στ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης 
ζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 
η) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών 
θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 
ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων  
ια) Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες 
ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού) 
Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, 
επεκτάσεις, μεταγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, 
μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με την 
περίπτωση.  
Προτεραιότητα θα δοθεί στην ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυτόχθονων φυτών για παραγωγή εμπορικών 
εξειδικευμένων προϊόντων, και ειδικότερα σε παραγωγή: 
α) Αιθέριων ελαίων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην περιοχή του Πηλίου και της Όθρυος. 
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί το Άρθρο 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο 
50% των επιλέξιμων δαπανών και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, που ορίζεται το ποσό των 
600.000,00€. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 0,00   0% 0% 

Δημόσια Δαπάνη 0,00   0% 0% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00   0% 0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής . 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγιοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 8% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ8%) 
Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 70   

Συσχέτιση με το 30% τν των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 30   

Συσχέτιση με ποσοστό 
μικρότερο του  30% των 

στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 0   
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2. Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 100   

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 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 100   

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.  8% 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100   
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 παραπάω 
εκπαίδευση 0   

5.Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 8% 

5 έτη ή μεγαλύτερη 100   

4 έτη 80   
3 έτη 60   
2 έτη 40   
1 έτος 20   

6. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων γα την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 5% 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100% 100   

7. Επεξεργασία πρώτων υλών 
παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων 
5% 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 100   
10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30% 60   
Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10% 30   

8. Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την εξοικονόμηση ενέργειας.. 3% 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
μ 20% 100   

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60   
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5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 

  
9. Εγκατάσταση συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 
3% 

Ναι 100   

Όχι 0 
  

10. Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση – εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

3% 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
με 20% 100   

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60   
5% ≤ Ποσοστό < 10% 30   

11. Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών  
7% 

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 
καινοτόμο 100   

Η παραγωγική διαδικασία 
στο σύνολ της 

χαρακτηρίζεται ως νέα ή 
προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

  
Η συσκευασία και η 

παρουσίαση των προϊόντων 
είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμέης 

διαδικασίας παραγωγής για 
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, 

το αποτέλεσμα της οποίας 
είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής της, την 
ποιότητα των προϊόντων ή το 

κόστος παραγωγής της 

50 

  

12. Αύξηση θέσεων 
απασχόλησης 7% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτιού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
άνω των δύο (2) νέων 

θέσεων απασχόλησης σε 
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας).  

100 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργαίας). 

60 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

  
Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

  



Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Μαγνησίας & Σποράδων 

Σελίδα 65 από 216 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

13. Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 6% 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

νωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

14. Σύσταση Φορέα 4% 

Εχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

100 

  
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 0   

15. Σαφήνεια και πληρότητα τη 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
5% 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός 

προσδιορισμόςτων 
επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου 

50 

  

17. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

0 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.4, 19.2.3.5   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 
Κωδικός Δράσης  19.2.3 

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

Κωδικός υποδράσης 19.2.3.3 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί ένα δυνατό χαρτί για την περιοχή παρέμβασης. Η Περιφερειακή ενότητα 
Μαγνησίας και Σποράδων διαθέτει το 70% των κλινών, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αποτελεί το μόνο ίσως 
κλάδο που αντιστέκεται στην οικονομική ύφεση της συγκεκριμένης περιόδου.  
Η υποδράση αφορά παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μικρής 
δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης, εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και χώρων εστίασης και 
αναψυχής. 
Οι επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, υλοποιούνται υποχρεωτικά με 
βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/25-11-2016 (ΦΕΚ 2885/02-12-2016) «Προσδιορισμός των 
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων 
που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως  αυτή ισχύει κάθε φορά. 
Ενδεικτικά θα χρηματοδοτηθεί η: 
- ενίσχυση της ίδρυσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (π.χ ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, 

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις), 
- ενίσχυση της ίδρυσης μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (π.χ τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, 

ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 και 3 «κλειδιών», ξενοδοχειακά καταλύματα εντός 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων),  

- επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, 
- ποιοτικός εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
- δημιουργία και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά 

καφενεία)  
- ίδρυση, επέκταση, ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τομέα του τουρισμού, δηλαδή 

επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού (π.χ. ποδηλασία, ιππασία, διάσχιση βουνών, αναρρίχηση, κανό – 
καγιάκ, καταδύσεις, κ.α.), ειδικών μορφών τουρισμού (φυσιολατρικός, θεραπευτικός, γαστρονομικός, κ.α.), 
νέων μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, διάσχιση βουνών και φαραγγιών, κ.α) 

Προτεραιότητα θα δοθεί τον τομέα του τουρισμού θα δοθεί στην δημιουργία κύριων καταλυμάτων σε περιοχές 
που παρουσιάζουν έλλειμα και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Πήλιο και την Όθρυ ενώ 
στον τομέα της εστίασης στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εστιατορίων και ταβερνών. Στην δράση 
προβλέπεται η εισαγωγή καινοτομίας στις επιχειρήσεις τουρισμού (εξειδικευμένη πιστοποίηση, όπως green key, 
μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, νέες εφαρμογές cloud ή mobile). 
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22, με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται 
στο 55% των επιλέξιμων δαπανών και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, που ορίζεται το ποσό των 
600.000,00€. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
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Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  1.022.727,27  13,6% 9,1% 

Δημόσια Δαπάνη 562.500,00 10,9% 6,3% 
Ιδιωτική Συμμετοχή  460.227,27  19,7%  17,6% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής . 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 8% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ8%) 
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. Προτεραιότητα υποδράσης 

 
4% Η επενδυτική πρόταση 

εμπίπτει στις 
προτεραιότητες της 

υποδράσης  

100 

 
 Η επενδυτική πρόταση 

δεν εμπίπτει στις 
προτεραιότητες της 

υποδράσης  

0 

 

3. Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
0%  νέοι ≤ 35 ετών  50   

4. Προώθηση γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 100   
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Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 50   

5. Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης.  8% 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100   
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) 8% 

5 έτη ή μεγαλύτερη 100   

4 έτη 80   
3 έτη 60   
2 έτη 40   
1 έτος 20   

7. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 5% 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100% 100   

8. Συμβατότητα με την τοπική 
αρχιτεκτονική 3% Διατηρητέο ή παραδοσιακό 

κτίριο 50 
  
  

Παραδοσιακός οικισμός  50   

9. Προστασία Περιβάλλοντος 6% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0 

  

10. Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με τη χρήση – εγκατάσταση – 

εφαρμογή συστήματος 
εξοικονόμησης ύδατος 

3% 

 Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
με 20% 100 

  

10% ≤ Ποσοστό < 20% 60 
  

5% ≤ Ποσοστό < 10% 30 
  

11. Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών 
5% 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή 

στην διαχείριση και 
100 
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λειτουργία 

. 12 Αύξηση θέσεων 
απασχόλησης 9% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
άνω των δύο (2) νέων 

θέσεων απασχόλησης σε 
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας).  

100 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

  
Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

  

 13. Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 8% 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

100 

 
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

14. Σύσταση Φορέα 4% 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

100 

  
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 0   

15. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   6% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 
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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 
χρονοδιαγράματος υλοποίησης 

επένδυσης 
5% 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

17. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 8% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

30 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
  

 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.3, 19.2.7.3 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 
Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υποδράσης 
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 υποδράσης 19.2.3.4 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Οι αγροτικές περιοχές, φαίνεται να προσελκύουν ξανά τον πληθυσμό και ειδικά τους νέους ανθρώπους οι οποίοι 
τείνουν να επιστρέφουν στους τόπους καταγωγής. Σε αυτή την τάση συνέβαλλαν τόσο το χαμηλότερο κόστος 
ζωής και η βελτιωμένη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές, όσο και η διατήρηση οικογενειακών δεσμών. 
Φαίνεται να ομαλύνονται δυσμενείς συνθήκες που παρατηρούνται σε πολλές ορεινές, μικρές και αγροτικές 
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περιοχές, όπως γήρανση, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, εγκατάλειψη και δημογραφική αποδυνάμωση, 
αναπτυξιακή εξέλιξη, δυσχέρεια πρόσβασης, κ.ά.. 
Αναγκαία κρίνεται η υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των τομέων της τοπικής οικονομίας, δημιουργίας βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και δει της νεανικής, κοινωνικής αναζωογόνησης των 
αγροτικών κοινοτήτων, κύρια των υποβαθμισμένων. Κύρια προτείνεται η ενθάρρυνση δράσεων συναφών της 
προσφοράς υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
- γενικής φύσεως υπηρεσίες όπως εργαστήριο, μικρές βιοτεχνίες, και άλλες δραστηριότητες εμπορίας και 

μεταποίησης μη γεωργικών προϊόντων όπως ένδυση, δέρμα, ξύλο, σαπούνια, κοσμήματα, κεραμικά, κ.ά. 
- ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων διατροφής μετά την α’ μεταποίηση στην περιοχή 

παρέμβασης. Ενδεικτικά, θα ενισχυθούν επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικές με τη παραγωγή νωπών 
και διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, τυροπαρασκευασμάτων, φρυγανιών, μπισκότων, σαλτσών, 
σνακ, κλπ. 

Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας στις αγροτικές 
περιοχές και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και την υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης 
μέσω της ενθάρρυνσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική, αγροτική και 
φυσική κληρονομιά της υπαίθρου. Απώτεροι στόχοι είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διατήρηση του τοπικού πληθυσμού η τόνωση της τοπικής οικονομίας, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής 
καινοτομίας και η ενίσχυση ενεργειών εξωστρέφειας τόσο της ίδιας της περιοχής όσο και των παραγόμενων 
προϊόντων της.  
Προτεραιότητα θα δοθεί στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων βιοτεχνικών επιχειρήσεων στην περιοχή 
παρέμβασης. Στην δράση προβλέπεται η εισαγωγή καινοτομίας στις επιχειρήσεις μεταποίησης (όπως, ενδεικτικά, 
καινοτομία στην παραγωγή προϊόντων, μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος, εισαγωγή 
πράσινων τεχνολογιών στην παραγωγή).  
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14, με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται 
στο 55% των επιλέξιμων δαπανών και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, που ορίζεται το ποσό των 
600.000,00€. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  163.636,36  2,2%  1,5% 

Δημόσια Δαπάνη 90.000,00 1,7% 1,0% 
Ιδιωτική Συμμετοχή  73.636,36  3,2%  2,8% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής . 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 8% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ8%) 
Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν την 
υπο-δράση 70   

Συσχέτιση με το 30% των των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 30   
Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 0   
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2. Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος  35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 100   

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 5% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 
πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατέχουν ε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 
50% γυναίκες 50   

4. Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη 
φύση της πρότασης.  10% 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100   

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.Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 10% 

5 έτη ή μεγαλύτερη 100   
4 έτη 80   
3 έτη 60   
2 έτη 40   
1 έτος 20   

6. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 5% 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100% 100   

7.  Προστασία του 
Περιβάλλοντος  9% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0 

  
8.. Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης Χρήση καινοτομίας 7% Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 100   
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και νέων τεχνολογιών  Η παραγωγική διαδικασία 
στο σύνολό της 

χαρακτηρίζεται ως νέα ή 
προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 
αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων 

στην παραγωγική διαδικασία 

75 

  
Η συσκευασία και η 

παρουσίαση των προϊόντων 
είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για 
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, 

το αποτέλεσμα της οποίας 
είναι σημαντικό σε σχέση με 
τον όγκο παραγωγής τς, την 
ποιότητα των προϊόντων ή 
το κόστος παραγωγής της 

50 

  

9. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 8% 

Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
άνω των δύο (2) νέων 

θέσεων απασχόλησης σε 
Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας).  

100 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  
μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

60 

  
Με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία 
έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε 

(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

30 

  
Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 
προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας 

0 

  

10. Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 6% 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 
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11. Σύσταση Φορέα 4% 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

100 

  
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 0   

12. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
χρονοδιαγραμματος υλοποίησης 

επένδυσης 
5% 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

14. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

30 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
  

 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.2, 19.2.3.5   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
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2014-2020. 
 

Τίτλος Δράσης  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υποδράσης 
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 υποδράσης 19.2.3.5 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Η ανάγκη διατήρησης της συνοχής του κοινωνικού ιστού και της συγκράτησης των κατοίκων στις ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές του τοπικού προγράμματος προβάλλει ως επιβεβλημένη την ενίσχυση δράσεων και 
επενδύσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές αυτές. Η 
έλλειψη ή / και απουσία χώρων στους οποίους οι νέοι, ιδιαίτερα, κάτοικοι μπορούν να αναπτύξουν πολιτιστικές, 
αθλητικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες διαφόρων μορφών αποτελεί έλλειμα στην ποιότητα 
ζωής και σημαντικό μειονέκτημα στην προσέλκυση νέων κατοίκων. 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ενθάρρυνση δράσεων συναφών της προσφοράς υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
των καθημερινών αναγκών. Ενδεικτικά αναφέρονται η ενίσχυση για την δημιουργία: 
- χώρων άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, 
- δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική και αγροτική κληρονομιά της υπαίθρου και συνεισφέρουν 

στην επισκεψιμότητά της, 
Η συγκεκριμένη δράση συνδέεται άμεσα με την υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική, αγροτική και φυσική κληρονομιά της 
υπαίθρου. Απώτεροι στόχοι είναι η διατήρηση του τοπικού πληθυσμού και η τόνωση της τοπικής οικονομίας, η 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας και η ενίσχυση ενεργειών εξωστρέφειας τόσο της ίδιας της 
περιοχής όσο και των παραγόμενων προϊόντων της.  
Προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία επενδύσεων παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα.  
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14, με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται 
στο 55% των επιλέξιμων δαπανών και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, που ορίζεται το ποσό των 
600.000,00€. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  128.181,82  1,7%  1,1% 

Δημόσια Δαπάνη 70.500,00 1,4% 0,8% 
Ιδιωτική Συμμετοχή  57.681,82  2,5%  2,2% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής . 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 8% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ8%) 
Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 70   
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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. Προώθηση νεανικής 
επιχειρηματικότητας  7% 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 
είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι τς οποίας είναι στο 
σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 100   

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  7% 

Ο δικαιούχο της επένδυσης 
είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 
μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 100   

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.  10% 

Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ 100   

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.Επαγγελματική εμπειρία 
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 
σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 10% 

5 έτη ή μεγαλύτερη 100   
4 έτη 80   
3 έτη 60   
2 έτη 40   
1 έτος 20  

6. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 
κεφαλαίων για τν έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου 5% 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 
επί της ιδιωτικής 

συμμετοχής *100% 100   

7. Προστασία περιβάλλοντος  10% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 
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Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο 
του 5% 

0 

  

8. Καινοτόμος  χαρακτήρας της 
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών 
 10% 

Οργανωτική καινοτομία / 
καινοτομία στο προϊόν ή 

στην διαχείριση και 
λειτουργία 

100 

  

 9.Ετοιμότητα έναρξης 
υλοποίησης της πρότασης 6% 

Εξασφάλιση του συνόλου 
των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
/ αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεως στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

 10. Σύσταση Φορέα 4% 

Έχει συσταθεί ο φορέας 
υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

100 

  
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται 0   

 11. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
5% 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

 13. Ρεαλιστικότητα και 
αξιοπιστία του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

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

10 
60 

  
10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
30 

30 
  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0 

  
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.3.2, 19.2.3.4 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 
Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υποδράσης 
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, 
αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

Κωδικός υποδράσης 19.2.4.2 
Νομική βάση Άρθρο 20 Καν . (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Η επιλογή των προτεινόμενων δράσεων προέκυψε από την συνεκτίμηση της ανάλυσης της υφιστάμενης 
κατάστασης της περιοχής στους κλάδους των τεχνικών υποδομών και των υπηρεσιών. Μέσω της υλοποίησης 
των εντασσόμενων πράξεων θα ένα βελτιωθεί ένα μεγάλο μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα 
αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Προτείνεται η υλοποίηση παρεμβάσεων όπως: 
- στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό 

που ενδεικτικά αφορούν στην υγεία, την εκπαίδευση, κ.ά., καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί 
σταθμοί, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, αγροτικά ιατρεία, χώροι αθλητισμού κ.λπ.) 

Προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία χώρων παροχής τοπικών βασικών υπηρεσιών με έμφαση στην 
γνώση/εκπαίδευση με χρήση διαδραστικής τεχνολογίας, 3D, ψηφιακής τεχνολογίας.  
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται έως το 100% των 
επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται εξέταση ποσού 
ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014. 
Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό 
ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης. Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση που ορίζεται το ποσό των 600.000,00€. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 100.000,00  1,4%  0,9% 



Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Μαγνησίας & Σποράδων 

Σελίδα 79 από 216 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Προϋπολογισμός 
Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 1,9% 1,1% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β βαθμού, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για 
την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα 

Κριτήρια επιλογής 

Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 15% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ15%) 
Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 70   

Συσχέτιση με το 30% των των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 30   
Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 0   

2. Προτεραιότητα υποδράσης 10% 
Ναι 100   
Όχι 0   

3. Αναγκαιότητα της πράξης  15% 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 100   

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία 
/ υποδομή στην Τοπική / 

Δημοτική Ενότητα 0   

4. Προστασία περιβάλλοντος 8% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0 

  

5. Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 
πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 12% 

Ναι 100   
Όχι 0   

6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 15% 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 
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Υποβολή αιτήσεων στις 
αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

30 

  

7. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   10% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
5% 

 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

9. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 
του κόστους 10% 

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

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

10 
60 

  
10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
30 

30 
  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0 

  
 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.3.3 

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 
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 
 

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 
Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υποδράσης Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 
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σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές 
κ.λπ.) 

Κωδικός υποδράσης 19.2.4.3 
Νομική βάση Άρθρο 20 Καν . (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Επιτακτική είναι η ανάγκη υλοποίησης δράσεων για τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων εξυπηρέτησης 
του αγροτικού πληθυσμού με στόχο την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων των 
τοπικών αγροτικών περιοχών. Στόχος αποτελεί επίσης η δημιουργία μιας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής οικονομίας 
υπαίθρου, μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της περιοχής, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση των 
ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής αλλά και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της 
περιοχής με την ενίσχυση των πόλων ανάπτυξης, εξέλιξης και προσέλκυσης επισκεπτών. 
Προτείνεται η υλοποίηση παρεμβάσεων όπως: 
- στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας, όπως τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης, κοινόχρηστοι χώροι, 
προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές, περιπατητικές διαδρομές, κλπ.  

Προτεραιότητα θα δοθεί σε τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, όπως περιπατητικές διαδρομές σε όλο το 
Πήλιο και σε ανάδειξη περιοχών με υψηλή φυσική αξία, όπως περιοχές NATURA και άλλες σημαντικού φυσικού 
κάλλους περιοχές). Επίσης προτεραιότητα θα έχουν και τα έργα προβολής με την χρήση καινοτόμων ψηφιακών 
εφαρμογών για τους επισκέπτες. 
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο 100% των 
επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται εξέταση ποσού 
ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014. 
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση που ορίζεται το ποσό των 600.000,00€. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
-  Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 

διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 1.066.000,00  15,2%  9,5% 

Δημόσια Δαπάνη 1.066.000,00 20,6% 11,9% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β βαθμού, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για 
την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 15% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ15%) 
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. Προτεραιότητα υποδράσης 10% Ναι 100   
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Όχι 0   

3. Αναγκαιότητα της πράξης  15% 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 100   

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία 
/ υποδομή στην Τοπική / 

Δημοτική Ενότητα 0   

4. Προστασία περιβάλλοντος 8% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0 

  
5. Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 12% 
Ναι 100   
Όχι 0   

6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 15% 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

7. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   10% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
5% 

 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

9. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 
του κόστους 10% 100*(αιτούμενο-

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

10 
60 

  
10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
30 

30 
  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0 

  
 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.7.3 

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 
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 
 

Τίτλος Δράσης  Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 
Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υποδράσης 

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 κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και 
δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / 
συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου -μύλοι, 
γεφύρια κ.λπ.) 

Κωδικός υποδράσης 19.2.4.5 
Νομική βάση Άρθρο 20 Καν . (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 53 Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Οι προτεινόμενες ενέργειες στους τομείς του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς της αναγνώρισης 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής προέκυψαν μέσα από την καταγραφή των αναγκών ανά ΟΤΑ 
της περιοχής παρέμβασης και με βάση την SWOT ανάλυση. Η ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής του Πηλίου και την επαρχίας Αλμυρού θα αποτελέσει ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης και προσέλευσης 
επισκεπτών στην περιοχή. 
Προτείνεται η υλοποίηση παρεμβάσεων όπως: 
- στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση η επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού καθώς και των σχετικών υποδομών, 

όπως αξιοποίηση κτιρίων που συνδέονται με την ιστορία και την παράδοση και παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ή μετατροπή αυτών σε εστίες προβολής των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
τοπικής κληρονομιάς της περιοχής για κοινωφελή χρήση, καθώς και διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, όπως γεφύρια, βρύσες, κ.λπ. 

- στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται 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. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στις υποδομές πολιτισμού (μουσεία, υπαίθρια θέατρα, χώροι σχετιζόμενοι με ιστορικά 
πρόσωπα τα οποία θα φέρουν χαρακτηριστικά τεχνολογικής καινοτομίας, όπως διαδραστική τεχνολογία, 3D, 
ψηφιακή τεχνολογία). Επίσης προτεραιότητα θα δοθεί στην αποκατάσταση ιστορικών γεφυριών και κρηνών με 
κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο. 
Η παρεχόμενη στήριξη ακολουθεί τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο 100% των 
επιλέξιμων δαπανών όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται εξέταση ποσού 
ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014. 
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Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό 
ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης. 
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση που ορίζεται το ποσό των 600.000,00€. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Διατήρηση – βελτίωση των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 662.000,00  9,4%  5,9% 

Δημόσια Δαπάνη 662.000,00 12,8% 7,4% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β βαθμού, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για 
την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

της πρότασης ) 15% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ15%) 
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. Προτεραιότητα υποδράσης 10% 
Ναι 100   
Όχι 0   

3. Αναγκαιότητα της πράξης  15% 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 100   

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία 
/ υποδομή στην Τοπική / 

Δημοτική Ενότητα 0   

4. Προστασία περιβάλλοντος 8% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0 

  
5. Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 12% 
Ναι 100   
Όχι 0   
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6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 15% 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

7. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   10% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
5% 

 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

9. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 
του κόστους 10% 

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

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

10 
60 

  
10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
30 

30 
  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0 

  
 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.3.4 

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 
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- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 
Κωδικός Δράσης  19.2.6 

Τίτλος υποδράσης Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

Κωδικός υποδράσης 19.2.6.1 
Νομική βάση Άρθρο 34 Καν . (ΕΕ) 702/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν μεγάλα τμήματα των αγροτικών περιοχών και είναι ζωτικής σημασίας για τον 
αγροτικό πληθυσμό, στηρίζοντας την οικονομική ευημερία και απασχόληση. Το δάσος αποτελεί ένα φυσικό 
αγαθό με πολύπλευρη σημασία και ανυπολόγιστη αξία για τη ζωή και τον άνθρωπο. Είναι ένας ανανεώσιμος 
φυσικός πόρος με τεράστιες ανεξάντλητες δυνατότητες για την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη κάθε τόπου, για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής. Η αειφόρος διαχείρισή του 
επιτρέπει τη διατήρηση της ζωτικότητας και παραγωγικότητάς του, καθώς και την ικανότητά του να επιτελεί 
τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον τις σχετικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.   
Κρίνεται ιδιαίτερη σκόπιμη η λήψη μέτρων για την προστασία, επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων, 
όπως ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών και προσαρμογή σε αυτές, ενίσχυση φυσικής 
αναγέννησης, καθώς και προστασία και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, επίτευξη υδατικής ισορροπίας και 
προστασία των λεκανών απορροής.  
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει ενέργειες όπως: 
- Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές με δημιουργία ή/και 

βελτίωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών με τη δημιουργία 
παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης, προμήθεια επικοινωνιακού εξοπλισμού, κ.ά. 

Η αποτελεσματική χρήση και η αειφόρος διαχείριση των δασικών πόρων καθώς και η βελτιστοποίηση της 
συμβολής του δασικού τομέα στην αγροτική και οικονομική ανάπτυξη, ενισχύει τον πολυλειτουργικό ρόλο τους, 
κατά τρόπο ισόρροπο.  
Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράση συνολικής παρακολούθησης πυρκαγιών στο Πήλιο και το Μαυροβούνι.  Για τις 
ενισχύσεις που αφορούν σε πρόληψη ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις, που χορηγούνται σε δημόσιους 
κατόχους δασικών εκμεταλλεύσεων και σε άλλους φορείς, η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως το 100% των 
επιλέξιμων δαπανών και ακολουθεί το Άρθρο 34 του Καν. (ΕΕ) 1702/2014. 
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση που ορίζεται το ποσό των 600.000,00€. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 240.000,00  3,4%  2,1% 

Δημόσια Δαπάνη 240.000,00 4,6% 2,7% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Δημόσιες Υπηρεσίες όπως Δασικές, Δήμοι και Περιφέρειες κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων 
και οι ενώσεις τους, καθώς και περιβαλλοντικοί ή λοιποί κρατικοί φορείς 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι του 

τοπικού προγράμματος που 15% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ15%) 
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εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 
της πρότασης ) 

Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορύν 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. Προτεραιότητα υποδράσης 10% 
Ναι 100   
Όχι 0   

3. Αναγκαιότητα της πράξης  15% 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 100   

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία 
/ υποδομή στην Τοπική / 

Δημοτική Ενότητα 0   

4. Προστασία περιβάλλοντος 10% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

 
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο του 

5% 

0 

 
5. Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή 

πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών  12% 
Ναι 100   
Όχι 0   

6. Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 
της πρότασης 15% 

Εξασφάλιση του συνόλου των 
απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 
αδειών 

100 

  
Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 

60 

  
Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 
άδειες. 

30 

  

7. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

50 
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Ασαφής περιγραφή της 
πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

0 

  

8. Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 
 5% 

 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

9. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 
του κόστους 10 % 

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

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

10 
60 

  
10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
30 

30 
  

100*(αιτούμενο -
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30 
0 

  
 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.7.8, 19.3.2 

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 
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 
 

Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 
Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υποδράσης 
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 υποδράσης 19.2.7.3 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 35 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και η δημιουργία σύγχρονων αγροτουριστικών μονάδων δημιουργεί την 
ανάγκη για ανάπτυξη νέων μεθόδων συνεργασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον κλάδα. Παράλληλα 
η στήριξη των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού καταλυμάτων και 
επαγγελματικών χώρων αναδείχθηκε ως ανάγκη από την μελέτη της περιοχής παρέμβασης και θα πρέπει να 
στηριχθεί μέσα από κοινές δράσεις προβολής και λειτουργίας.  
Στο πλαίσιο της υποδράσης προτείνεται: 
- δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων 
Η συνεργασία αφορά κύρια τα ακόλουθα: 
- συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση 

εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που 
συνδέονται με τον αγροτουρισμό. 

Η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και σε εκείνα που 
ξεκινούν νέα δραστηριότητα.  
Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάπτυξη δικτύων, όπως ένα δίκτυο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
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αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού επαγγελματικών χώρων και οικιών και ένα δίκτυο επιχειρήσεων τουρισμού για 
την παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων. Η δράση θεωρείται καινοτόμα στο σύνολο της. 
Η ενίσχυση παρέχεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis), με ένταση ενίσχυσης έως και 65% 
των επιλέξιμων δαπανών.  
H ένταση ενίσχυσης των επενδυτικών ενισχύσεων (άμεσων δαπανών που συνδέονται με την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου ή άλλων δράσεων σχετικών με την καινοτομία) μπορεί να φθάσει έως το ανώτατο 
ποσοστό ανάλογα με τις επενδύσεις που αφορούν. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 107.692,31  1,4% 0,8% 

Δημόσια Δαπάνη 70.000,00 1,4% 0,8% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 37.692,31 1,6% 1,4% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Σχήματα συνεργασίας επιχειρήσεων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και 
θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις 
και δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους. Μέλη των εν 
λόγω συνεργασιών δύναται να είναι μόνο επιχειρήσεις ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων.  

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 15% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ15%) 
Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 70   

Συσχέτιση με το 30% των των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 30   
Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 0   

2. Προτεραιότητα υποδράσης 13% 
Ναι 100   
Όχι 0   

3. Αξιολόγηση συνεργατικού 
σχηματισμού  20% 

10 μέλη 100   
9 μέλη 90   
8 μέλη 80   
7 μέλη 70   
6 μέλη 60   
5 μέλη 50   
4 μέλη 40   
3 μέλη 30   
2 μέλη 20   
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4. Εμπειρία του υπευθύνου στην 
εκτέλεση και συντονισμό έργου 
συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα 
έργο συνεργασίας) 

8% 

Ναι 100   

Όχι 0 

  

5. Ικανότητα, εμπειρία και 
αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   
19% 

Ποσοστό >50% των μελών 
της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 
συνεργασίας 

100 

  
Ποσοστό <50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 

0 

  

6. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   10% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 

  

7. Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 
5% 

 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

8. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 
του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

30 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.3, 19.2.3.3 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020. 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.δ - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 
Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υποδράσης Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 
δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 

Κωδικός υποδράσης 19.2.7.7 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 35 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
To αγροδιατροφικό σύστημα της περιοχής απαρτίζεται από επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, με χαμηλό βαθμό 
ενσωμάτωσης της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των 
απασχολούμενων, απομόνωσης και έλλειψης κουλτούρας συνεργασίας οριζόντιας και κάθετης καθώς και 
συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς. Αποτέλεσμα αυτών είναι η μη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων καθώς 
και των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας, της μείωσης κόστους και η 
έλλειψη ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων.   
- Στο πλαίσιο της υποδράσης προτείνεται: 
- δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων, 
- μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων εντός της Ε.Ε., του γεωργικού και του δασικού 

τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και άλλων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων παραγωγών, 
συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων. 

Η συνεργασία αφορά κύρια τα ακόλουθα: 
- οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως παραγωγοί, ενώσεις 

παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, κ.ά., για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων 
εφοδιασμού και των τοπικών αγορών, άμεση επίλυση προώθησης και διάδοσης πρακτικών και καινοτόμων 
διαδικασιών που απλουστεύουν την παραγωγική διαδικασία, καθιστώντας τα παραγόμενα προϊόντα 
ανταγωνιστικά. 

- δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών 
αγορών. 

Η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και σε εκείνα που 
ξεκινούν νέα δραστηριότητα.  
Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών στην αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων 
ποιότητας της περιοχής που αναφέρονται στην υποδράση 19.2.3.1 και σαλιγκαριών. 
Η ενίσχυση παρέχεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis), με ένταση ενίσχυσης έως και 65% 
των επιλέξιμων δαπανών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 107.692,31 1,4% 0,8% 
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Δημόσια Δαπάνη 70.000,00 1,4% 0,8% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 37.692,31 1,6% 1.4% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
 
Συνεργατικά σχήματα φορέων, τα οποία θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς, 
αποκλειστικά γεωργούς και μεταποιητές,  και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο 
συνεργασίας). Στα σχήματα αυτά θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος (Συντονιστής Φορέας) του 
συνεργατικού σχήματος.  
Το συνεργατικό σχήμα θα μπορεί, είτε να έχει νομική υπόσταση - Νομικό Πρόσωπο είτε να καθορίζεται η μορφή 
και λειτουργία του σε ένα συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας, μεταξύ Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, που 
θα αναφέρει ρητώς και σαφώς τον καταμερισμό των ευθυνών και των υποχρεώσεων μεταξύ των μελών του 
συνεργατικού σχήματος. 

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 15% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορούν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ15%) 
Συσχέτιση με το 70% των 
στόχων που αφορύν 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. Προτεραιότητα υποδράσης 15% 
Ναι 100   
Όχι 0   

3. Αξιολόγηση συνεργατικού 
σχηματισμού  19% 

10 μέλη 100   
9 μέλη 90   
8 μέλη 80   
7 μέλη 70   
6 μέλη 60   
5 μέλη 50   
4 μέλη 40   
3 μέλη 30   
2 μέλη 20   

  

  

 

  

 
4. Εμπειρία του υπευθύνου στην 
εκτέλεση και συντονισμό έργου 
συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα 
έργο συνεργασίας) 

8% 

Ναι 100   

Όχι 0 
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5. Ικανότητα, εμπειρία και 
αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   
20% 

Ποσοστό >50% των μελών 
της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 
συνεργασίας 

100 

  
Ποσοστό <50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 

0 

  

6. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 

  

7. Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

επένδυσης 
5% 

 Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

8. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 
του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

30 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
  

 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.3.1, 19.3.1 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020. 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.δ - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
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περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 
Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υποδράσης 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες 
περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης 
των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των 
γεωργικών τοπίων. 

Κωδικός υποδράσης 19.2.7.8 
Νομική βάση Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 35 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Οι συνεργασίες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να προωθούν δράσεις με στόχο τη χαμηλή επιβάρυνση της 
ατμόσφαιρας σε ρύπους και 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/αμμωνίας και την αύξηση της αποθήκευσης του μονοξειδίου του άνθρακα.   
Στο πλαίσιο της υποδράσης προτείνεται: 
- δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων, 
Η συνεργασία αφορά κύρια τα ακόλουθα: 
- κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην αλλαγή 

του κλίματος και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικά έργα και αναπτυσσόμενες 
περιβαλλοντικές πρακτικές με στόχο στην ομαλότερη προσαρμογή σε πρακτικές οι οποίες συμβάλλουν στη 
διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων. 

- διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά 
με το περιβάλλον και τη διατροφή. 

- κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της διατήρησης του γεωργικών τοπίων. 

Η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και σε εκείνα που 
ξεκινούν νέα δραστηριότητα.  
Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη και υιοθέτηση 
καινοτόμων πρωτοκόλλων, τα οποία θα οδηγούν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων τα οποία θα είναι 
απαλλαγμένο από φυτοφάρμακα. 
 Η ενίσχυση παρέχεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis), με ένταση ενίσχυσης έως και 65% 
των επιλέξιμων δαπανών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 230.769,23  3,1%  2,0% 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 2,9% 1.7% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 80.769,23 3,5% 3,1% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα 
διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και 
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δικαιώματα καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους. Μέλη των εν λόγω 
συνεργασιών δύναται να είναι κατά περίπτωση επιχειρήσεις καθώς και λοιποί φορείς του τουριστικού τομέα, 
οργανώσεις αυτών, ερευνητικοί φορείς καθώς και ΜΚΟ με συναφές αντικείμενο.  

Κριτήρια επιλογής 
Κριτήρια Επιλογής Βαρύτητα % Μοριοδότηση Βαθμολογία 

1. Σκοπιμότητα της πρότασης 
(Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 

του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την 

υλοποίηση της πρότασης ) 15% 

Συσχέτιση με το σύνολο των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 100 (100Χ15%) 
Συσχέτιση με το 70% των των 

στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 70   

Συσχέτιση με το 30% των των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 30   
Συσχέτιση με ποσοστό 

μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορύν στην 

υπο-δράση 0   

2. Προτεραιότητα υποδράσης 10% 
Ναι 100   
Όχι 0   

3. Αξιολόγηση συνεργατικού 
σχηματισμού  15% 

10 μέλη 100   
9 μέλη 90   
8 μέλη 80   
7 μέλη 70   
6 μέλη 60   
5 μέλη 50   
4 μέλη 40   
3 μέλη 30   
2 μέλη 20   

4. Προστασία περιβάλλοντος 7% 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 
με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 
ίσο του 5% 

100 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5% 

0 

  
5. Εμπειρία του υπευθύνου στην 
εκτέλεση και συντονισμό έργου 
συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα 
έργο συνεργασίας) 

8% 

Ναι 100   

Όχι 0 

  

6. Ικανότητα, εμπειρία και 
αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   
15% 

Ποσοστό >50% των μελών 
της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 
συνεργασίας 

100 

  
Ποσοστό <50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 

0 
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7. Σαφήνεια και πληρότητα της 
πρότασης   8% 

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

τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

   

100 

  
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 
5% 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 
με το είδος και το μέγεθος 

του έργου  
50 

  
Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

50 
  

9. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 
του κόστους 10% 

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 
100 

  
5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 
10 

60 
  

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

30 
30 

  
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 
30 

0 
  

 
 
 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.6.1, 19.3.2 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020. 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.δ - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ - Ελληνικός 

γαστρονομικός πολιτισμός» 
Κωδικός Δράσης  19.3.1 
Τίτλος υποδράσης  
Κωδικός υποδράσης  
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Νομική βάση Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 
Αναλυτική Περιγραφή 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. 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας 
Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της Ε.Α.Π Α.Ε προκύπτει ότι οι τομείς 
της παραγωγής και της μεταποίησης προσφέρουν αρκετά προϊόντα υψηλής αξίας, ενώ η τοπική γαστρονομία 
αντανακλά την ιδιαιτερότητα και τα χαρακτηριστικά της περιοχής και των κατοίκων της, όπως και του τρόπου 
ζωής τους. Αυτά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, δημιουργούν 
ένα δυναμικό συνολικό προϊόν, το οποίο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ελκυστικό για τον τουριστικό κλάδο και τους 
εμπλεκόμενους κλάδους υπηρεσιών εστίασης, μεταποίησης κ.λπ. Το συνολικό γαστρονομικό και 
γαστροτουριστικό προϊόν της χώρας είναι ο συνδυασμός των ιδιοτήτων κάθε περιοχής. Κατ’ αναλογία με την 
περιοχή της Ε.Α.Π Α.Ε, οι υπόλοιπες περιοχές των υπαρχόντων εταίρων διαθέτουν παρόμοιες ιδιότητες στην 
παραγωγή, τη μεταποίηση, τη γαστρονομία και τον τουρισμό. 
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 

 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ  
Ενέργειες σχεδιασμού, συντονισμού και υποστήριξης του Σχεδίου και διατοπικές συναντήσεις 
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ   
Α. Διεύρυνση και ανάπτυξη Δικτύου  

 - Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης του Δικτύου Γ.Ε.Ε. 
Β. Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου 

 - Σχεδιασμός ταυτότητας περιοχών και τοπικών θεσμών 
 - Σχεδιασμός διαδικτυακών υποδομών και marketing 
 - Σχεδιασμός  Σήμανσης περιοχών και Συστήματος προβολής των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων 
 - Σχεδιασμός δικτύου καταστημάτων franchise εκλεκτών γεύσεων 
 - Ομάδα έργου συντονισμού, διαχείρισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης 
 - Τοπική διαχείριση και υποστήριξη υλοποίησης από τις Ο.Τ.Δ. 
 - Συναντήσεις εταίρων και οργάνων διαχείρισης του Σχεδίου  
Γ. Υλοποίηση δράσεων Δικτύου  

 - Ανάπτυξη brand και δημιουργία βάσης δεδομένων 
 - Ηλεκτρονικές και διαδικτυακές υποδομές 
 - Υλοποίηση marketing plan και οργάνωσης προβολής 
 - Συμμετοχή σε εκθέσεις 
 - Σύστημα προβολής Γ.Ε.Ε. σε τουριστικές πύλες εισόδου της χώρας 
 - Ανάδειξη ελληνικού οίνου, οινοπνευματωδών και γαστρονομίας 
 - Ανάδειξη του πολιτισμού της ελιάς και του ελαιολάδου 
 - Εργασίες διασύνδεσης της γνώσης με την παραγωγή  
 - Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων  
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, 
χρηματοοικονομικοί πόροι) 
Ανθρώπινο δυναμικό 

 - Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με πλήρη ή μερική απασχόληση.  
 - Σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα. 
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 - Εξειδικευμένοι εξωτερικοί Σύμβουλοι, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων.  
Χρηματοοικονομικοί πόροι 
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 1.300.000,00 € (ΟΤΔ Ε.Α.Π: 40.000,00 €) 
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 και της φτώχειας.   
 - Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση του γαστρονομικού πολιτισμού της χώρας. 

Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για 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 
Προβλέπεται να υλοποιηθεί ο παρακάτω τρόπος εφαρμογής. 

 - Ορισμός ομάδας συντονισμού. 
 - Αναζήτηση, αξιολόγηση και συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για 

την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του σχεδίου. 
 - Διακρατικές 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  

Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 40.000,00 8,5%  0,4% 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00 8,5% 0,4% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο 

Δικαιούχοι 
Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς, Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον: Πάρνωνα, Αχαΐας, Βορείου Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Νομού Θεσσαλονίκης, 
Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Λάρισας, Λήμνου, Μεσσηνίας, Πηλίου, Σερρών, Τριχωνίδας, Φλώρινας, 
Φθιωτικής, Φωκικής, Χαλκιδικής 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.3.1 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020. 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.δ - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 
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Τίτλος Δράσης  Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: «Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων» 
Κωδικός Δράσης  19.3.2 
Τίτλος υποδράσης  
Κωδικός υποδράσης  
Νομική βάση Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή 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 έχουν 
εκδηλώσει οι ΑΕΝΟΛ Α.Ε, Τριχωνίδα Α.Ε., Πάρνωνας Α.Ε και ΚΕΝΑΚΑΠ 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 και οι 
συσκευασίες πλαστικών γεωργικής προέλευσης 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 
- 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 
Δ. Κατάρτιση και εκπαίδευση εμπλεκομένων 
- Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους αγρότες 
- Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους παραλήπτες 
- Παραγωγή  υλικού παρακολούθησης της διαδικασίας 
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- Κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτών και παραληπτών 
Ε. Εφαρμογή του σχεδίου 
- Πιλοτική εφαρμογή στην καθορισμένη περιοχή παρέμβασης 
- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην περιοχή παρέμβασης 
- Εκπόνηση Business Plan 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 προσδοκώμενα 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. 
- 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  

Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 150.000,00 31,9%  1,3% 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 31,9% 1,7% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
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Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο 
Δικαιούχοι 

Συμμετέχουσες ΟΤΔ: ΑΕΝΟΛ Α.Ε, Τριχωνίδα Α.Ε., Πάρνωνας Α.Ε και ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε Συντονίστρια Ο.Τ.Δ θα είναι 
η Ε.Α.Π Α.Ε. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.6.1, 19.2.7.8 

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 
- 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 

 
Τίτλος Δράσης  Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: «Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών 

Κοινοτήτων» 
Κωδικός Δράσης  19.3.3 
Τίτλος υποδράσης  
Κωδικός υποδράσης  
Νομική βάση Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση των «Δυναμικών Επιχειρηματιών των Τοπικών 
Κοινοτήτων» στην αγροτική επιχειρηματικότητα και η μόχλευση θετικής πρόθεσης στην ανάληψη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών. Στόχοι του Σχεδίου είναι: η ενεργοποίηση αναπτυξιακής 
ψυχολογίας των Δυναμικών Επιχειρηματιών, η μόχλευση επενδυτικών πρωτοβουλιών, η θωράκιση με τις 
ενδεδειγμένες γνώσεις. 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Από το σύνολο της επικράτειας.  
Τεκμηρίωση της συνεργασίας  
Οι περιοχές παρέμβασης διαθέτουν αγροτική δραστηριότητα, η οποία παρέχει ευκαιρίες για παραγωγή και 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Ενώ υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, οι επιχειρηματικές κινήσεις είναι 
συγκρατημένες.  
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Ενέργειες σχεδιασμού, συντονισμού και υποστήριξης του Σχεδίου και διατοπικές συναντήσεις. 
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ 

1. Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την υλοποίηση ετήσιων εργαστηρίων και ετήσιων συνεδρίων 
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας   

2. Διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων: Υλοποίηση εργαστηρίων και συνεδρίων Αγροτικής 
Επιχειρηματικότητας. Σχεδιασμός, δημιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδας για τη δικτύωση των 
"Δυναμικών Επιχειρηματιών".  

3. "Δίκτυο Δυναμικών Επιχειρηματιών": Σχεδιασμός Δικτύου Δυναμικών Επιχειρηματιών.   
4. Δράσεις προβολής και εξωστρέφειας: Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των δράσεων και 

των αποτελεσμάτων του Σχεδίου. Καμπάνια προβολής και διαφήμισης, μέσω των Μ.Μ.Ε. και της 
κοινωνικής Δικτύωσης. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

5. Δαπάνες συντονιστικών ενεργειών: Δαπάνες συντονισμού του Σχεδίου. Υπηρεσίες Συμβούλου. 
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας  

 Ανθρώπινο δυναμικό: Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, 
με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα, εξειδικευμένοι εξωτερικοί Σύμβουλοι, όπου απαιτηθεί. 

 Χρηματοοικονομικοί πόροι: Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 307.000,00€ (ΟΤΔ Ε.Α.Π 
Α.Ε: 40.000,00€), A. Προπαρασκευαστική Φάση: 30.000,00€, B. Κυρίως Φάση: 277.000,00€ 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή  
Ενεργοποίηση της αναπτυξιακής ψυχολογίας των εταίρων, μόχλευση επενδυτικών πρωτοβουλιών, θωράκιση των 
επενδυτών με γνώσεις, αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων, δημιουργία ευκαιριών συνεργασιών 
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μεταξύ των επενδυτών των ΟΤΔ. 
Ενέργειες που έχουν αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 
Σύνταξη Σχεδίου διατοπικής συνεργασίας, αποστολή της πρότασης σε υποψήφιους εταίρους και παραλαβή 
έγγραφης πρόθεσης συνεργασίας από ΟΤΔ.  
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου 
Οριστικοποίηση εταιρικού σχήματος και δράσεων, συναντήσεις και επικοινωνία των εταίρων για την οργάνωση 
των δράσεων, αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών, 
δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους 
συνεργάτες και φορείς για την υλοποίηση του 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  

Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 

διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 40.000,00 8,5%  0.4% 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00 8,5% 0,4% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο 

Δικαιούχοι 
ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας: Αναπτυξιακή Πάρνωνα (Συντονίστρια), Μεσσηνίας, Πηλίου, 
Τριχωνίδας, Δράμας, Φλώρινας, ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης, Δημοσυνεταιριστική Έβρος, Οργανισμός Ανάπτυξης 
Κρήτης, Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.3.6 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020. 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.δ - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: «Διαχρονική Ελληνική Θεατρική Παράδοση» 
Κωδικός Δράσης  19.3.4 
Τίτλος υποδράσης  
Κωδικός υποδράσης  
Νομική βάση Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πληθώρα αρχαίων θεάτρων, που συνιστούν ισχυρό συμβολισμό της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, αφού  το θέατρο, ως εκφραστικό μέσο και κλάδος της τέχνης που επιδίδεται  στην απόδοση 
ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής και του χορού, 
πρωτοεμφανίστηκε ιστορικά στην αρχαία Ελλάδα, αποτέλεσε διακριτό χαρακτηριστικό της κοινωνικής και 
παιδευτικής συμπεριφοράς των αρχαίων Ελλήνων και συμπαρέσυρε τους μεταγενέστερους πολιτισμούς να το 
εγκολπωθούν. Τα αρχαία αυτά μνημεία, σε όποια και αν διατηρούνται κατάσταση και ανεξάρτητα από το εάν 
σήμερα χρησιμοποιούνται ή όχι, αποτελούν σημαντικό και αξιοποιήσιμο στίγμα της τοπικής ταυτότητας κάθε 
περιοχής, αλλά και της συλλογικής πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αφού ορίζουν την απαρχή της 
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διαχρονικής ελληνικής θεατρικής  παράδοσης, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Διότι και σήμερα υπάρχουν σε 
πολλές περιοχές σύγχρονες υποδομές, οργανισμοί, επαγγελματικοί και ερασιτεχνικοί, καθώς και θεσμοί, που 
υπηρετούν την τέχνη του θεάτρου και παράγουν  σημαντικά πολιτιστικά αποτελέσματα, είτε αξιοποιώντας το 
αρχαιοελληνικό δραματολόγιο,  είτε επιδιδόμενοι σε σύγχρονο, ελληνικό ή ξένο, θεατρικό ρεπερτόριο και 
συναφείς δραστηριότητες. 

Στόχος της προτεινόμενης διατοπικής συνεργασίας είναι η αναζήτηση κρίσιμης μάζας περιοχών που 
διαθέτουν εμφανή τεκμήρια των αρχαίων θεάτρων τους αλλά και σύγχρονη δημιουργική θεατρική ζωή, ώστε να 
αποτελέσουν οργανωμένο δίκτυο ανάδειξης της διαχρονικής ελληνικής θεατρικής παράδοσης, ως  συλλογικού 
πολιτιστικού στίγματος στις τοπικές τους ταυτότητες, που θα αυξήσει την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα 
των περιοχών και θα προσδώσει υπεραξία στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες. Η από κοινού ανάδειξη της 
ζώσας θεατρικής παράδοσης, θα ενισχύσει την τοπική αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, θα συνδράμει στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών σε ένα κοινό όραμα, θα 
λειτουργήσει συμπληρωματικά στη διαμόρφωση πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών που θα 
συμμετάσχουν στο σχέδιο συνεργασίας, θα βελτιώσει την εικόνα των περιοχών, θα εμπλουτίσει το τουριστικό 
τους προϊόν, θα συμβάλλει στην εξωστρέφειά τους και θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών 
και τεχνογνωσίας. 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Οι εν δυνάμει εταίροι, οι οποίοι έχουν ήδη προσυμφωνήσει να συμμετάσχουν στη συνεργασία είναι  οι εξής 12 
ΟΤΔ:  ΕΤΑΝΑΜ, ΠΙΕΡΙΚΗ, ΠΑΡΝΩΝΑΣ, Ολυμπίας, ΑΙΤΩΛΙΚΗ, Ροδόπης, Καβάλας, ΕΑΠ Α.Ε., Εύβοιας, Ηπείρου, 
Κυκλάδων και ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. Συντονιστής Εταίρος θα είναι η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας 
Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της Ε.Α.Π Α.Ε προκύπτει ότι ο πλούτος 
των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων σε όλες τις χρονολογικές περιόδους αποτελεί ίσως το ισχυρότερο 
στοιχείο της. Η παρούσα δράση συνεργασίας αφορά την ανάδειξη και αξιοποίηση υλικών (αρχαία θέατρα) και 
άυλων (διαχρονική θεατρική παράδοση) στοιχείων της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία διασυνδέει με 
τη βελτίωση της εικόνας της περιοχής, την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και την παροχή στον τοπικό 
πληθυσμό ευκαιριών απόκτησης γνώσης και εξωστρέφειας. 
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
Προτεινόμενες δράσεις είναι ενδεικτικά οι εξής: 
1) Καταγραφή, ανά περιοχή και συνολικά, των αρχαίων θεάτρων, των χαρακτηριστικών τους και της ιστορίας 
τους, προκειμένου η προβολή και ανάδειξή τους να ενισχύσει την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα των 
περιοχών μας. Σε αυτό μπορούν να στρατευθούν και οργανωμένες ομάδες Φίλων αρχαίων θεάτρων, κατά 
περίπτωση. 
2) Καταγραφή, ανά περιοχή και συνολικά, της σύγχρονης θεατρικής ιστορίας, των σημερινών θεατρικών 
υποδομών, των ενεργών θεατρικών σχημάτων και των θεατρικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα. 
3) Δημιουργία και διακίνηση έντυπου και ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού  από τις ανωτέρω καταγραφές, με 
τη χρήση ΤΠΕ.  
4) Δράσεις προβολής του δικτύου, του αντικειμένου συνεργασίας και των παραδοτέων του. 
3) Δικτύωση των θεατρικών σχημάτων που το επιθυμούν, σε τοπικό και διατοπικό επίπεδο, για την ανταλλαγή 
ιδεών, πρακτικών, τεχνογνωσίας και εκδηλώσεων με αποκορύφωμα την καθιέρωση κυλιόμενων χωρικά και 
χρονικά φεστιβάλ, που θα αυξήσουν τον εσωτερικό τουρισμό προς τις περιοχές. 
4) Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία, με αντικείμενο τη γνωριμία των 
μαθητών με την τέχνη του θεάτρου, της μουσικής και του χορού γενικά και την τοπική θεατρική ιστορία, 
ειδικότερα (στο θέμα αυτό μπορεί να αξιοποιηθούν συνεργασίες – πέραν άλλων – και με Πανεπιστημιακά 
Θεατρικά Τμήματα).   
5) Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών σεμιναρίων θεατρικής παιδείας για το ευρύτερο κοινό, ώστε να ενισχυθεί η 
τοπική γνώση. 
6) Ενιαίος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου (27η Μαρτίου) σε όλες τις συμμετέχουσες περιοχές, με 
ανάλογες εκδηλώσεις και την ανάλογη προβολή. 
7) Διοργάνωση Συνεδρίου με αντικείμενο την Ελληνική διαχρονική θεατρική παράδοση, όπως αναδύεται από τις 
περιοχές του Σχεδίου Συνεργασίας. 
8) Δημιουργία Μητρώου παρόχων ειδικών μορφών τουρισμού στις συνεργαζόμενες περιοχές καθώς και ετήσιου 
«Καλενταρίου» πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αυτές, περιλαμβανομένων των θεατρικών δραστηριοτήτων στα 
αρχαία θέατρα και αλλού. 
9) Διερεύνηση της δυνατότητας δικτύωσης με το εξωτερικό (διεύρυνση του Δικτύου με αρχαία ελληνικά θέατρα 
Κύπρου, Ιταλίας, Τουρκίας, Αλβανίας καθώς και ρωμαϊκά θέατρα Ιταλίας, Γαλλίας κλπ). 
Η τελική διαμόρφωση των δράσεων  θα γίνει από τους Εταίρους 
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, 
χρηματοοικονομικοί πόροι) 
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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: 14  
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 350.000,00€ 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, 
μακροπρόθεσμα) 

 - Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων της περιοχής. 
 - Ενίσχυση της εικόνας και της ταυτότητας της περιοχής. 
 - Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη δραστηριοποίηση πολλών ανθρώπων κάτω από τον ίδιο σκοπό την 

παροχή ίσως ευκαιριών για απόκτηση θεατρικής παιδείας σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες 
 - Ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού (μετακινήσεις προς την περιοχή για τις ανάγκες του προγράμματος ή 

γενικά για θεατρικές δραστηριότητες) και εμμέσως τόνωση της τοπικής οικονομίας. 
 - Ενίσχυση της τοπικής γνώσης, με την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας άλλων περιοχών.  
 - Διασύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό και εμμέσως με τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα (πχ σύνδεση 

οινικής παράδοσης  με τη δημιουργία του αρχαίου σατυρικού δράματος) 
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 
Υπήρξε δι’ αλληλογραφίας πρόταση σε πολλές ΟΤΔ και ήδη απάντησαν θετικά 12. 
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας 
Το σχέδιο θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις: 
Α. Προκαταρκτική Φάση 
α) Συνάντηση εργασίας εταίρων για οριστικοποίηση συνεργασίας και εξειδίκευση δράσεων 
β) υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας που θα περιλαμβάνει τους συμβαλλόμενους, το σκοπό και 
τους στόχους της συνεργασίας, τις δράσεις, τις υποχρεώσεις των εταίρων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τον 
τρόπο συντονισμού και οργάνωσης 
γ) σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
δ) σύνταξη και υποβολή του ΣΔΣ, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, προς έγκριση. 
ε) Σύσκεψη εργασίας εταίρων για τον χρονικό προγραμματισμό του έργου. 
Β. Κύρια Φάση 
α) Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
β) Απολογισμός έργου, αποτίμηση αποτελεσμάτων, αξιολόγηση σχεδίου συνεργασίας 
γ) Διάχυση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον τοπικό πληθυσμό 
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  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Διατήρηση – βελτίωση των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 40.000,00 8,5%  0,4% 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00 8,5% 0,4% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο 

Δικαιούχοι 
Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.4.2, 19.2.4.5 
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020. 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.δ - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Σχέδιο Διακρατικής συνεργασίας: «iFlavours – Ανάδειξη πιστοποιημένων 

προϊόντων μέσω ψηφιακών εφαρμογών» 
Κωδικός Δράσης  19.3.5 
Τίτλος υποδράσης  
Κωδικός υποδράσης  
Νομική βάση Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το παρόν σχέδιο θα προσπαθήσει να αναπτύξει μία κοινή (μεταξύ των συμμετεχουσών περιοχών) ψηφιακή 
εφαρμογή για κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets) η οποία θα καθοδηγεί τους τουρίστες (όπως και τους 
πολίτες) ώστε να εντοπίζουν εύκολα τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα των περιοχών (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ, άλλα 
πιστοποιημένα) όταν τις επισκέπτονται και να μαθαίνουν για τα προϊόντα αυτά πριν τα αγοράσουν. 
Τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα αποτελούν πολύ σημαντικό σημείο προσέλκυσης τουριστών όταν ψάχνουν 
για νέους προορισμούς ή όταν επισκέπτονται μία περιοχή. Ωστόσο, οι τουρίστες σήμερα δυσκολεύονται να 
βρουν ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα πιστοποιημένα προϊόντα που προσφέρει κάθε περιοχή και 
δυσκολεύονται και να εντοπίσουν τα προϊόντα, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται απλά όταν τα βρίσκουν 
μπροστά τους κατά τύχη ή να οδηγούνται υποχρεωτικά προς τις αστικές αγορές για να τα αναζητήσουν, με 
αποτέλεσμα την απώλεια πόρων για τις περιαστικές και τις απομακρυσμένες περιοχές και τους κατοίκους τους. Η 
κατάσταση αυτή μειώνει το ενδιαφέρον για τα πιστοποιημένα προϊόντα, αφαιρεί από τις αποκεντρωμένες 
περιοχές την ευκαιρία να προσελκύσουν τουρίστες με ένα από τα λίγα «όπλα» τους πέρα από το περιβάλλον και 
τη γαλήνη που προσφέρουν. 
Το διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας “iFlavours – Ανάδειξη πιστοποιημένων προϊόντων μέσω ψηφιακών 
εφαρμογών” αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: 
- Αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς για πιστοποιημένα προϊόντα 
- Αύξηση των τουριστικών ροών σε αποκεντρωμένες περιοχές και ήπιες τουριστικές ζώνες 
- Αναβάθμιση της ανάδειξης των μικρών τοπικών επιχειρήσεων 
- Προώθηση των συμμετεχόντων περιοχών σε αναζητητές προϊόντων 
- Αύξηση του συμπληρωματικού - ως προς το αγροτικό - εισοδήματος 
- Μελλοντική ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή εφαρμογή για πιστοποιημένα προϊόντα σε αγροτικές περιοχές 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Ελληνικές ΟΤΔ που υλοποιούν Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 στην Ελλάδα και σε συνεργασία με αντίστοιχους 
φορείς στο Εξωτερικό, με χαρακτηριστικά:   

 - Την ύπαρξη προϊόντων που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής. 
 - Αξιόλογα πιστοποιημένα αγροδιατροφικά προϊόντα.  
 - Τη λειτουργία υποδομών μεταποίησης. 

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 υπάρχει ένα σημαντικό 
δυναμικό σε ότι αφορά την παραγωγή Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντων Γεωγραφικής 
ένδειξης (ΠΓΕ). Έτσι καταγράφεται ένας μεγάλος αριθμός από αυτά. 
Τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ της περιοχής παρέμβασης είναι:  ΠΟΠ Μήλα Ζαγοράς Πηλίου,  ΠΟΠ Φιρίκι Πηλίου,  ΠΟΠ 
Αχλάδια Κρυστάλλια Πηλίου Βόλου,  ΠΟΠ Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου, ΠΟΠ Οίνος Αγχίαλος, ΠΟΠ Τυρί Φέτα, 
ΠΟΠ Τυρί Κασέρι, ΠΟΠ Τυρί Μανούρι, ΠΟΠ Τυρί Ανθότυρος, ΠΟΠ Τυρί Κεφαλοτύρι, ΠΟΠ Τυρί Μυζήθρα, ΠΟΠ 
Τυρί Τελεμές, ΠΟΠ Τυρί Γαλοτύρι, ΠΓΕ Οίνοι Μαγνησία, ΠΓΕ Μήλα Πηλίου Βόλου, ΠΓΕ Ελαιόλαδο Πηλίου Βόλου. 
Τα προϊόντα ΠΟΠ Τυρί Φέτα, ΠΟΠ Τυρί Κασέρι, ΠΟΠ Τυρί Μανούρι, ΠΟΠ Τυρί Ανθότυρος, ΠΟΠ Τυρί 
Κεφαλοτύρι, ΠΟΠ Τυρί Μυζήθρα, ΠΟΠ Τυρί Τελεμές, ΠΟΠ Τυρί Γαλοτύρι, παράγονται σε όλη την περιοχή 
παρέμβασης. Κατ’ αναλογία με την περιοχή της Ε.Α.Π Α.Ε, οι υπόλοιπες περιοχές των υπαρχόντων εταίρων 
διαθέτουν παρόμοια πιστοποιημένα προϊόντα. Συντονίστρια ΟΤΔ θα είναι η Ε.Α.Π Α.Ε. 
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Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
- Διακρατικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης. 
- Ανάπτυξη της εφαρμογής iFlavours (πλατφόρμα/ λειτουργίες - design) 
- Συλλογή, ανάπτυξη και ολοκλήρωση δεδομένων για τα πιστοποιημένα προϊόντα κάθε περιοχής (πληροφορίες 
που θα δίνει η εφαρμογή στους χρήστες) 
- Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης των επιχειρήσεων και τουριστικών πρακτόρων για την εφαρμογή/ συλλογή 
αιτήσεων συμμετοχής και συνεργασίας (και απαιτούμενων στοιχείων) 
- Ολοκλήρωση συμφωνητικών με τις επιχειρήσεις (που θα διασφαλίσουν τη συνεχή προσφορά προϊόντων και τη 
μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΟΤΔ για κάθε αλλαγή status – λειτουργίας, διάθεσης προϊόντων κλπ) 
- Ηλεκτρονική συλλογή γεωγραφικού στίγματος για τις επιχειρήσεις πώλησης των προϊόντων 
- Εγκατάσταση περιεχομένου, σενάρια λειτουργίας, έλεγχοι 
- Αίτηση έγκρισης της εφαρμογής από τα συστήματα Playstore (Google Android) και iStore (Apple iOS) 
- Σχεδιασμός και λειτουργία promo website 
- Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικής μπροσούρας σε 5.000 αντίτυπα 
- Σχεδιασμός και παραγωγή αφίσας σε 100 αντίτυπα 
- Σχεδιασμός banner (stand) και παραγωγή σε 5 αντίτυπα 
- Σχεδιασμός και παραγωγή promo video διάρκειας 5 λεπτών και short e-banner video 
- Σχεδιασμός και παραγωγή μπλούζας, καπέλου και σακούλας σε 2.000 αντίτυπα 
- Συμμετοχή σε δύο τουριστικές εκθέσεις με stand 
- Δύο (2) διακρατικές συναντήσεις των εταίρων 
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 
Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 5 – 6 
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 500.000 € 
Μέσος προϋπολογισμός ανά εταίρο: 80.000 -100.000 € 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, 
μακροπρόθεσμα) 
Η ανάδειξη των πιστοποιημένων προϊόντων μέσω υλοποίησης του διακρατικού Σχεδίου θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και στην τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, 
δημιουργώντας παράλληλα:  
- Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των πιστοποιημένων προϊόντων 
- Ανάδειξη των τοπικών επιχειρήσεων 
- Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης 
- Ενίσχυση της ικανοποίησης των επισκεπτών 
- Αύξηση των εισοδημάτων στην περιοχή και των θέσεων εργασίας 
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. 
- 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 
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ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών 
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 150.000,00 31,9%  1,3% 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 31,9% 1,7% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο 

Δικαιούχοι 
Ο.Τ.Δ. που υλοποιούν CLLD εντός και εκτός Ελλάδας 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.2.4.2, 19.2.4.5 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020. 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.δ - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Σχέδιο Διακρατικής συνεργασίας: «Τραίνα – Χαρακτηριστικοί σταθμοί και 

προορισμοί» 
Κωδικός Δράσης  19.3.6 
Τίτλος υποδράσης  
Κωδικός υποδράσης  
Νομική βάση Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το παρόν σχέδιο αφορά την ποιοτική αναβάθμιση, ανάδειξη, προβολή και δικτύωση των συνεργαζόμενων 
περιοχών που έχουν χαρακτηριστικά τραίνα (οδοντωτών, τουριστικών, τραίνων με ιδιαίτερα τεχνικά 
χαρακτηριστικά) και κτήρια που σχετίζονται με αυτά (ειδικά χαρακτηριστικά κτήρια όπως: σταθμοί, 
μηχανοστάσια, κ.α.), καθώς και των ίδιων των τραίνων - ανάδειξη σιδηροδρομικών  σταθμών  - 
χαρακτηριστικών κτηρίων (π.χ. μηχανοστάσια). 
Το τραίνο σαν μεταφορικό μέσο υπηρετεί σταθερές αξίες όπως:  η Οικολογία, η Ασφάλεια και η  Οικονομία.  
Σαν μέσο έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα των πολιτών, βελτιώνοντας τη ζωή τους και έχει καταφέρει να 
κερδίσει τις καρδιές όσων το επιλέγουν. Οι επιβάτες του τραίνου συναρπάζονται τόσο με τη διαδρομή του ίδιου 
του ταξιδιού όσο και με την άνεση με την οποία φτάνουν στον σταθμό προορισμού τους. 
Συχνά οι διαδρομές με το τραίνο, περνούν μέσα από βουνά, σήραγγες και γέφυρες, και προσφέρουν απείρου 
κάλλους τοπία αποζημιώνοντας με ανεπανάληπτες εικόνες και εμπειρίες τους σύγχρονους ταξιδιώτες, οι οποίοι 
ομολογουμένως δε θα τις βίωναν αν επέλεγαν οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο. 
Στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό υπάρχουν τραίνα που δεν εξυπηρετούν απλά στην μεταφορά των επιβατών 
στους εκάστοτε προορισμούς, αλλά αποτελούν από μόνα τους μοναδικά αξιοθέατα – πρωτότυπα μέσα 
μεταφοράς, είτε γιατί διακρίνονται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. οδοντωτός), είτε γιατί διανύουν 
χαρακτηριστικές - γραφικές διαδρομές αξιόλογης σημασίας.    
Στόχος της συνεργασίας είναι η υλοποίηση δράσεων με σκοπό την ανάδειξη των συνεργαζόμενων περιοχών, την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας - δικτύωση γύρω από τον «σιδηροδρομικό τουρισμό», την διασύνδεση του αγροτικού 
τομέα των περιοχών με τον τουρισμό, το περιβάλλον και τον πολιτισμό – ιστορία. 
Το διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας “ΤΡΑΙΝΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ” αποσκοπεί στην 
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επίτευξη των παρακάτω στόχων: 
• Ανάδειξη, προβολή και ποιοτική αναβάθμιση των συνεργαζόμενων περιοχών μέσω των χαρακτηριστικών 
τραίνων καθώς και των σιδηροδρομικών διαδρομών αναδεικνύοντάς τες ως χαρακτηριστικές - γραφικές 
διαδρομές αξιόλογης σημασίας 
• Αναβάθμιση και αύξηση του τουρισμού – τουριστικής επισκεψιμότητας των συνεργαζόμενων περιοχών, μέσω 
της συνδυαστικής προβολής των σιδηροδρόμων – χαρακτηριστικών διαδρομών – τραίνων καθώς και 
χαρακτηριστικών κτηρίων, με σημεία αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού, πολιτιστικού και οικολογικού 
ενδιαφέροντος 
• Ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας - ενδυνάμωση των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών των 
περιοχών, μέσω της δημιουργίας και προώθησης στοχευμένων Τουριστικών Πακέτων με στόχο την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου 
• Δικτύωση συνεργαζόμενων περιοχών 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Ελληνικές ΟΤΔ που υλοποιούν Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 στην Ελλάδα και σε συνεργασία με αντίστοιχους 
φορείς στο Εξωτερικό, με κοινό χαρακτηριστικό την ύπαρξη χαρακτηριστικών τραίνων (οδοντωτών, 
τουριστικών, τραίνων με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά) και κτηρίων που σχετίζονται με αυτά. 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας 
Στην περιοχή παρέμβασης λειτουργεί ο ιστορικός σιδηρόδρομος Βόλου - Μηλεών, το τρενάκι του Πηλίου, όπως 
είναι πιο γνωστό, κατασκευάστηκε σε δύο στάδια από το 1894 μέχρι το 1903.  Ο θρυλικός πλέον "Μουτζούρης" 
συνέδεσε το εμποροβιομηχανικό κέντρο του Βόλου με την εύφορη και πλούσια περιοχή του Δυτικού Πηλίου, 
στις πλαγιές και στους ελαιώνες του βουνού των Κενταύρων. Μέχρι το 1950 o συρμός με τις βελγικές μηχανές 
"Μηλαίαι", "Ιάσων", "Πήλιον", "Βόλος", "Τσαγκαράδα" και τα βαγονάκια του, με μικρότερες μηχανές 
εξυπηρετούσαν και τις ανάγκες της πόλης ως τροχιοδρόμος για την αστική συγκοινωνία του Βόλου. Για 80 
χρόνια υπήρξε σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Μετά την κατάργηση του το 1971 έγιναν 
προσπάθειες για την επαναλειτουργία του σαν (μουσειακού) τουριστικού σιδηροδρόμου σε ένα περιβάλλον 
ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Μετά από σημαντικά έργα ανακατασκευής μέρους της υποδομής, μπήκε και πάλι 
σε λειτουργία το 1996 έως και σήμερα. 
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
Μια πρώτη προσέγγιση αποτύπωσης των δράσεων του προτεινόμενου Σχεδίου έχει ως εξής: 
Οι δράσεις του προτεινόμενου Σχεδίου έχουν ως εξής: 
- Προπαρασκευαστική Φάση 
Συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης 
- Κυρίως Φάση 
Α.  Έκδοση ειδικού λευκώματος  
- Στο Λεύκωμα θα παρουσιάζονται οι συνεργαζόμενες περιοχές και θα προβάλλονται  τα τραίνα, τα κτήρια, τις 
διαδρομές, οι πιο σημαντικοί σταθμοί, όπως και θα γίνεται αναφορά και στην ιστορία-πολιτισμό-περιβάλλον-
τουρισμό των συγκεκριμένων περιοχών συνεργασίας. 
Β.  Δράσεις δικτύωσης περιοχών 
- Σχεδιασμός προδιαγραφών – δημιουργίας δικτύου περιοχών χαρακτηριστικών τραίνων (πχ: Οδοντωτών) και 
χαρακτηριστικών κτηρίων (σταθμών – μηχανοστασίων) 
- Μελέτη - Σχεδιασμός προδιαγραφών  - κριτηρίων αξιολόγησης των τουριστικών φορέων – επιχειρήσεων που 
θα συμπεριληφθούν στο δίκτυο – τουριστικά πακέτα – τουριστικό οδηγό    
Γ.  Δράσεις ηλεκτρονικής δικτύωσης   
- Δημιουργία ιστοσελίδων, δικτυακών τόπων και βάσεων δεδομένων  
- Σχεδιασμός – υλοποίηση Ψηφιακού Τουριστικού Οδηγού 
Δ.  Δημιουργία τουριστικών πακέτων 
- Δημιουργία - Προώθηση ειδικών Τουριστικών Πακέτων για επισκέπτες - ταξιδιώτες, σε συνεργασία με τοπικούς 
φορείς – επιχειρήσεις εστίασης, διαμονής, τουρισμού και πολιτισμού 
Ε.  Δράσεις προώθησης - επικοινωνίας 
- Διοργάνωση (με σκοπό την καθιέρωσή της ετησίως) μιας «ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΥ», (1 σε κάθε περιοχή εταίρου), 
με στόχο την ανάδειξη σιδηροδρομικών  σταθμών  - χαρακτηριστικών κτηρίων (πχ μηχανοστάσια). 
- Διοργάνωση 1 Τελικού Διεθνές Συνεδρίου στην Ελλάδα. 
- Δημιουργία κοινού βίντεο σπότ. 
- Δημιουργία ενός σύντομου βιντεοσπότ για κάθε περιοχή εταίρου. 
- Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις, παρεμφερείς εκδηλώσεις κλπ. 
ΣΤ. Διοικητική υποστήριξη διατοπικού σχεδίου συνεργασίας. 
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 
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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 συνεργάτες - συμβούλους, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων. 
Χρηματοοικονομικοί πόροι 
Τα στοιχεία του Σχεδίου έχουν ως εξής: 
Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 5  
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 500.000,00€ για 5 εταίρους 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, 
μακροπρόθεσμα) 
• Δράσεις ανάδειξης και προβολής στις συνεργαζόμενες περιοχές, ως ανταγωνιστικών τουριστικών – 
ταξιδιωτικών προορισμών, καθώς και ενδυνάμωση των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών, για την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  
• Καθιέρωση της συνεργασίας – δικτύωσης  μεταξύ των περιοχών, με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας των περιοχών των εν δυνάμει εταίρων. 
• Ανάδειξη περιοχών «σιδηροδρομικού» ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό μιας νέα μορφής 
τουρισμού: τον σιδηροδρομικό, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη – προβολή των περιοχών. 
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 
• Επαφή με υπεύθυνους φορείς στους οποίους βρίσκονται χαρακτηριστικά τραίνα (οδοντωτών, τουριστικών, 
τραίνα με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά) και κτήρια που σχετίζονται με αυτά. 
• Σύνταξη πρότασης διακρατικής συνεργασίας, καταγραφή ενδεικτικών δράσεων για το προτεινόμενο Σχέδιο. 
• Επικοινωνία (επιστολές, e-mail) με ΟΤΔ στις οποίες περιοχές παρέμβασής τους βρίσκονται χαρακτηριστικά 
τραίνα – σιδηροδρομικές γραμμές ιδιαίτερης σημασίας. 
• Αποστολή ενημερωτικού σχεδίου συνεργασίας στους 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. 
• Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση των εταίρων από τον συντονιστή εταίρο. 
• Διατοπικές - διακρατικές 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  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με την ακόλουθη θεματική κατεύθυνση του  Τοπικού Προγράμματος: 
- Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 

διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 50.000,00 10,6% 0,4% 

Δημόσια Δαπάνη 50.000,00 10,6% 0,6% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο 

Δικαιούχοι 
Ο.Τ.Δ. που υλοποιούν CLLD εντός και εκτός Ελλάδας 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.3.3 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  
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Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020. 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.δ - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. 

 
Τίτλος Δράσης  Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ 
Κωδικός Δράσης  19.4.1 
Τίτλος υποδράσης  
Κωδικός υποδράσης  

Νομική βάση Άρθρα 41, 44 και 61 καν . (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρα 32, 35 και 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013, 
Άρθρα 13 -16 του Καν. (ΕΕ) 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Η επιτάχυνση μιας αναπτυξιακής διαδικασίας (κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική, κ.λ.π.) θέτει ως 
προαπαιτούμενο  την ύπαρξη αναγκαίων & ικανών δομών στήριξης.  
Η Εταιρεία, διαθέτει αξιόλογη στελέχωση με πολυετή εμπειρία, διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, που αποτυπώνεται στην πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 
9001:2008 το οποίο ελέγχεται σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αποτυπώθηκαν ανάγκες 
ανανέωσης του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και ανάγκη για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 
συνεργασίας με εξειδικευμένους συνεργάτες, συμμετοχής σε προγράμματα διαρκούς ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης, ώστε να μεταφερθεί αυτή η τεχνογνωσία, επιμόρφωσης των στελεχών φορέων σε θέματα της 
αρμοδιότητας τους,  ανάγκη υποστήριξης της τυποποιημένης διαδικασίας και περιορισμένο επίπεδο ανάπτυξης 
της διαδημοτικής συνεργασίας και συνεννόησης. Τέλος, στις ανάγκες καταγράφεται και η ανάγκη εξειδίκευσης 
δράσεων του τοπικού προγράμματος, βάσει της στρατηγικής που υιοθετείται και ενδεικτικά αναφέρονται οι 
τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της συνεργασίας, καθώς και των δράσεων υποστήριξης του οράματος 
της τοπικής στρατηγικής. 
Η δράση αφορά στην υλοποίηση ενεργειών και διαδικασιών με στόχο τη στήριξη της Ομάδας Τοπικής Δράσης, 
για την υλοποίηση του προγράμματος τοπικής  ανάπτυξης στην περιοχή παρέμβασης  
Περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν: 
1. τη στελέχωση, τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της 

στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης,  
2. την συμπλήρωση του εξοπλισμού, της μηχανοργάνωσης της ΟΤΔ, την προμήθεια εταιρικού οχήματος μέσω 

χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις ανάγκες παρακολούθησης των έργων, την προμήθεια προγραμμάτων 
διαχείρισης, την αναβάθμιση του ιστότοπου,   

3. την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των δικαιούχων για την προετοιμασία, την υλοποίηση, καθώς και 
την παρακολούθηση των επενδυτικών τους σχεδίων,   

4. την εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την εξειδίκευση των 
δράσεων και των προσκλήσεων του τοπικού προγράμματος. 

Πιο αναλυτικά οι κατηγορίες δαπανών εκτιμώνται ως εξής:   
Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων  
Με βάση το οργανόγραμμα που έχει παρουσιαστεί στο Φάκελο Α προβλέπεται η απασχόληση ατόμων ΠΕ ή ΤΕ 
διαφόρων ειδικοτήτων (όπως πολιτικών μηχανικών, οικονομολόγων, γεωτεχνικών, νομικών, λογιστή κ.α) για την 
ικανοποίηση των αναγκών του τοπικού προγράμματος. Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των αμοιβών των 
ανωτέρω στελεχών ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000,00€. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται: 
1. Μία (1) θέση Συντονιστή Τοπικού Προγράμματος, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (75% στη δράση 19.4.1) 
2. Μία (1) θέση Γεωπόνου, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (75% στη δράση 19.4.1) 
3. Μία (1) θέση Πολιτικού Μηχανικού, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (75% στη δράση 19.4.1) 
4. Μία (1) θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (75% στη δράση 19.4.1) 
5. Μία (1) θέση Χωροτάκτη Μηχανικού, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (75% στη δράση 19.4.1) 
6. Μία (1) θέση Λογιστή – Φοροτεχνικού, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (75% στη δράση 19.4.1) 
7. Μία (1) θέση Νομικού, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (75% στη δράση 19.4.1) 
8. Μία (1) θέση στελέχους ΠΕ ή ΤΕ, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (100% στη δράση 19.4.1) 
Η πλειοψηφία των θέσεων θα καλυφθεί μέσω συμβάσεων μίσθωσης έργου. 
Λειτουργικές δαπάνες  
Μέσω της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπανών καλύπτονται μετακινήσεις, μίσθωση γραφείων εταιρείας, 
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χρηματοδοτική μίσθωση εταιρικού οχήματος, γραφική ύλη, έξοδα δημοσιεύσεων και λοιπά λειτουργικά έξοδα 
που συνδέονται με την ανάγκες υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής. Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00€ 
Πάγια και λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια Η/ Υ και λοιπού εξοπλισμού) 
Προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της ομαλής υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος η Ομάδα Τοπικής 
Δράσης θα προβεί σε προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών, ειδικού Η/Υ εξυπηρέτησης και προστασίας 
αρχείων για αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και άλλου hardware για την ομαλή λειτουργία της. Επίσης, θα 
αναβαθμιστεί το λογισμικό της Εταιρείας με την εγκατάσταση νέων προγραμμάτων γραφείου, σχεδιασμού, GIS 
και λογιστικής παρακολούθησης, προστασίας από ιούς. Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των ανωτέρω  
ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ 
Ενέργειες εμψύχωσης (το 5%  του Π/ Υ)  
Επιδιώκεται η υλοποίηση ενεργειών-εκδηλώσεων που θα έχουν ως στόχο την εμψύχωση των δυνητικών 
δικαιούχων ώστε να υπάρξει ο μέγιστος δυνατός βαθμός αξιοποίησης των ευκαιριών που δίνονται από το τοπικό 
πρόγραμμα. Προτείνονται ενέργειες πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης του πληθυσμού που μπορεί να 
περιλαμβάνουν: αναβάθμιση ιστοσελίδας και καθημερινή ανάρτηση πληροφορίας, κοινωνικά δίκτυα, φυλλάδια, 
εκδόσεις, δημοσιεύσεις, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων –συναντήσεων. 
Ειδικό βάρος θα δοθεί α) στην ενημέρωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων, δομών και υπηρεσιών, 
ενισχύοντας τη δυναμική τους ως «πολλαπλασιαστές» της πληροφορίας καθώς και β) στην ενημέρωση ειδικών 
ομάδων –στόχων όπως νέοι, γυναίκες κα. 
Για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί να γίνουν συναντήσεις, συσκέψεις προκειμένου να αναλυθούν όλες οι 
δυνατότητες-ευκαιρίες  που δίνονται από το τοπικό πρόγραμμα. 
Οι ανωτέρω ενέργειες σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος.  
Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των δαπανών των  ενεργειών εμψύχωσης  ανέρχεται στο ποσό 70.000,00€. 
Ενέργειες Επιμόρφωσης  
Προβλέπεται η διενέργεια εργαστηρίων επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των 
φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (π.χ. μέλη του Επιπέδου Λήψης 
Αποφάσεων), με σκοπό την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στην υλοποίηση της τοπικής στρατηγικής. 
Ενδεικτικά, προβλέπεται η διεξαγωγή επιμόρφωσης στα εξής θεματικά αντικείμενα: 
• Γενικό Κανονιστικό Πλαίσιο περιόδου 2014-2020  
• Κρατικές Ενισχύσεις – Κατάρτιση σε θέματα του πληροφοριακού συστήματος ΠΣΚΕ  
• Θεσμικό και Προγραμματικό Πλαίσιο 2014-2020, για τα στελέχη της ΟΤΔ αλλά και τους εκπροσώπους των 

φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος σε θέματα στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, σε θέματα Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ)  στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ,  

• Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Αυτό-αξιολόγησης  
• Θέματα οργάνωσης και διοίκησης έργων και προσωπικού  
• Τεχνολογικές Εφαρμογές στην οργάνωση και Διοίκηση Έργων  
• Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων-Υλοποίηση έργων μέσω δημοσίων συμβάσεων  
Ενέργειες  Αυτό-αξιολόγησης της ΟΤΔ και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ποιότητας, προβλέπονται δράσεις αυτό-αξιολόγησης, ώστε να επιτυγχάνεται η 
αποτίμηση του προγραμματισμού – σχεδιασμού – υλοποίησης και επίτευξης των στόχων της ΟΤΔ. Η αυτό-
αξιολόγηση αποτελεί μία εσωτερική διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνεχή βάση με στόχο την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και με προγραμματισμό 
βελτίωσης της απόδοσης της ομάδας με διαρκή ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων του έργου της ΟΤΔ.  
Θα εκπονηθούν μελέτες που αναφέρονται στα εξής:  
1. Μελέτη Ανάλυσης των Δυνητικών Εναλλακτικών Τουριστικών Προϊόντων Περιοχής CLLD Πηλίου και της 

Προοπτικής που θα Δημιουργήσουν για Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και των Τοπικών 
Εισοδημάτων. 

2. Μελέτη καταγραφής, ταυτοποίησης και ανάπτυξης ανθέων του Πηλίου και προϊόντων αυτών. 
3. Μελέτη Ποιότητας του Τοπίου της Περιοχής CLLD Πηλίου με τη Συμμετοχή του Πληθυσμού και με Σκοπό 

την Ανάπτυξη Τοπικού Συμφώνου για το Τοπίο. 
4. Μελέτη Σχεδιασμού Στρατηγικής για τη Βελτίωση του Τοπίου, Μεθόδου Ελέγχου Εφαρμογής της και 

Ανάπτυξης Τοπικού Συμφώνου για το Τοπίο. 
5. Μελέτη Επικαιροποίησης και Ενεργοποίησης του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για τον Τουρισμό Πηλίου. 
6. Μελέτη Καταγραφής και Ανάλυσης των Πλέον Καινοτόμων Αγροτικών Τεχνολογιών ή Μεθόδων σε Διεθνές 

Επίπεδο και Ανάλυση Τρόπου Απόκτησης και Αξιοποίησής τους. 
7. Μελέτη Αξιολόγησης του Τοπικού Προγράμματος (αξιολόγηση και η βελτίωση του μηχανισμού υλοποίησης-

παρακολούθησης της τοπικής στρατηγικής). 
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8. Εμπειρογνωμοσύνη για την Δημιουργία προτύπου ιχνηλασιμότητας της προέλευσης των πρώτων υλών σε 
τελικά μεταποιημένα προϊόντα και προτύπου ιχνηλασιμότητας των πρώτων υλών για επιχειρήσεις εστίασης. 

9. Οδηγός Επιχειρηματικότητας για Υποψήφιους Επιχειρηματίες. 
10. Μελέτη για την ανάδειξη μιας ενιαίας τοπικής ταυτότητας προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής 

παρέμβασης και κατάρτιση σχεδίου δράσης για την  προβολή προώθηση της. 
11. Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη για τον εντοπισμό των φυτών για ζωοτροφή τα οποία θα γίνουν αντικείμενο 

μεταποίησης και θα συνδεθούν με τις υψηλές ανάγκες της περιοχής για ζωοτροφή. 
12. Μελέτη για την εξειδίκευση της καινοτομίας στις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος. 
Ο προϋπολογισμός για τις ενέργειες επιμόρφωσης και την εκπόνηση των μελετών διαμορφώνεται  στο ποσό των 
150.000,00€. 
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται σε 100%. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  
Η ανωτέρω δράση συνάδει με το σύνολο των θεματικών κατευθύνσεων του Τοπικού Προγράμματος  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

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

Ποσοστό (%) σε επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 1.410.000,00 100,0%  12,5% 

Δημόσια Δαπάνη 1.410.000,00 100,0% 15,8% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα 
με τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013 ως προς τη δομή και τη σύνθεση της εταιρικής σχέσης 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω υποδράσεις του τοπικού Προγράμματος:  
19.1.1, 4.1.1, 4.4.1. 

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 
 

Τίτλος Δράσης  'Ίδρυση και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που 
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων 

Κωδικός Δράσης  4.2.1.1 
ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 
Νομική βάση∗ Άρθρα 30 και 63.1β καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί για το σύνολο της χώρας σημαντικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και έναν 
από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Στην προτεινόμενη περιοχή 
παρέμβασης καταδεικνύεται η ανάγκη ενθάρρυνσης της αλιευτικής επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης 
ερευνητικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση αναγκών του τομέα, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης, 
καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
Περιλαμβάνοντας δράσεις: 
- ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στηρίζοντας ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης με 

ιδιαίτερη έμβαση στον αλιευτικό τουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις στο σκάφος, αλιευτικό 
τουρισμό, εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.  

- στήριξης διαφοροποίησης εντός και εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, που συνδυάζεται με 
                                                           
∗ Αναφορά στο άρθρο/α του Καν. (ΕΕ) 808/2014 για το ΕΓΤΑΑ και του Καν (ΕΕ) 1014/2014 για το ΕΤΘΑ βάσει 
του οποίου καθορίζεται η επιλεξιμότητα της προτεινόμενης δράσης.  
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επαγγελματικό προσανατολισμό σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της επιμόρφωσης και της 
απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων 

με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων εισοδηματικών εισροών, προσέλκυση νέων, υιοθέτηση νέων πρακτικών και 
προώθηση καινοτομίας, στήριξη δια βίου μάθησης, μέσω ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
επιχειρήσεων με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών αλλά και η επιμόρφωση των αλιέων και η 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα του περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος είναι η στήριξη του εισοδήματός τους 
μέσα από δράσεις διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους και διευκόλυνσης της δικτύωσης και πρόσβασής 
τους στις αγορές.  
Η τουριστική ζήτηση στον τομέα όπου οι αλιείς μπορούν να αναπτύξουν συμπληρωματικές δραστηριότητες 
είναι:  
 Μικρές διαδρομές περιήγησης (μεταφορά επισκεπτών σε κοντινές παραλίες ή νήσους) καθώς και 

παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας για ψυχαγωγικούς λόγους (π.χ. σήκωμα διχτυών και 
κατανάλωση του αλιεύματος, πιθανή συνέργεια με τοπικά εστιατόρια)   

 Προσθήκες/μετατροπές στα σκάφη για την επιβίβαση μικρού αριθμού επισκεπτών με βάση την νομοθεσία 
(ασφάλεια επιβατών).  

 Δράσεις τουρισμού αλιείας στα νησιά των Σποράδων και στο θαλάσσιο πάρκο ή και σε άλλες περιοχές 
ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 Ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό1 
 Επενδύσεις στο σκάφος, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία 
με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων εισοδηματικών εισροών, προσέλκυση νέων, υιοθέτηση νέων πρακτικών και 
προώθηση καινοτομίας. Η ανάπτυξη μιας νέας συμπληρωματικής δραστηριότητας, διευκολύνει την παραμονή 
στον χώρο απασχολουμένων και διασυνδέει ενδεχομένως διαφορετικούς κλάδους παραγωγής, που αποτελεί και 
βασική κατεύθυνση του τοπικού προγράμματος.    
Στην περίπτωση επαναπροσανατολισμού της δραστηριότητας ο τριτογενής τομέας, υποστηρίζει μια νέα 
ανταγωνιστική δραστηριότητα, εφόσον οι επενδύσεις συνδεθούν με επιμόρφωση και απόκτηση των σχετικών 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 
Περιλαμβάνοντας δράσεις: 
 στήριξης διαφοροποίησης εντός και εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, δια βίου μάθηση και 

δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  
Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός 
των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό. 
Οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός 
προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στη μετατροπή αλιευτικών σκαφών, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες θαλάσσιου και 
αλιευτικού τουρισμού, κυρίως στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου, όπου προβλέπεται η 
ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (καταδυτικό πάρκο), μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας. 
Οι δράσεις θα οριστικοποιηθούν με την κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την αλιεία, που προβλέπεται στη 
δράση 4.4.1.  
Στην πρώτη περίπτωση ενίσχυσης αλιέων που δημιουργούν συμπληρωματικά εισοδήματα στο επιχειρηματικό 
σχέδιο που δύναται να χρηματοδοτηθεί το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως 50% του προϋπολογισμού 
του επενδυτικού σχεδίου και το κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να υπερβαίνει τις 75.000,00 €.  
Στη δεύτερη περίπτωση το ποσοστό ενίσχυσης είναι 60% και ο συνολικός προϋπολογισμός ενισχυόμενων 
παρεμβάσεων είναι μέχρι 600.000,00 €. (άρθρο 63.1.β. του καν. 508/2014).  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT 
ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 
Η ανωτέρω δράση συνάδει με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος που αφορούν: 
- Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.   
- Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.  
- Διασύνδεση τομέων & οικονομικών δρώντων / υπαίθρου με αγροτικό χώρο. 

                                                           
1 Σύμφωνα με το άρθρο 40 § 1 σημείο α του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α΄/ 2013) ως αλιευτικός τουρισμός ορίζεται η ειδική μορφή 

τουρισμού, η οποία συνίσταται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την 
υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές, παραδόσεις και τοπικά έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την 
παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία. 
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- Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής & την καταπολέμηση της φτώχειας 
Η δράση παράλληλα εξυπηρετεί τους 2 στρατηγικούς στόχους του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, όσο 
και τους εξής επιμέρους στόχους: Στόχος 1.5., Στόχος 1.6., Στόχος 1.8., Στόχος 2.1., Στόχος 2.2. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

  Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπό – μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 855.000,00 74,0% 52,9% 
Δημόσια Δαπάνη 513.000,00 74,0% 44,4% 
Κοινοτική Συμμετοχή 436.050,00 74,0% 44,4% 
Εθνική Συμμετοχή  76.950,00 74,0% 44,4% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 342.000,00 74,0% 74,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο των περιοχών αλιείας του Τοπικού Προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι  
Κατά περίπτωση αλιείς οι οποίοι α) υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των νέων 
δραστηριοτήτων τους και β) διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν μέσω 
δράσεων που χρηματοδοτούνται βάσει του αρ. 29 παρ. 1.α καθώς και αλιείς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 καν 
(ΕΕ) 598/2014 

Αρχές Κριτηρίων Επιλογής 

- Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες 
- Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας 
- Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας ή 

συμβάλουν στην καθετοποίηση των επιχειρήσεων 
- Υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού Προγράμματος: 
4.2.1.2., 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3., 4.3.1. 

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 
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

Δείκτες εκροών 

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 1.020.000,00 €  
Ε.4 - Αριθμός εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων στους οποίες 
παρέχεται στήριξη: 6 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου 
 Α24 - Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε 
υποστηριζόμενα έργα: 6 

 

Τίτλος Δράσης  
Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων οι οποίες 
θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 
αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση) 

Κωδικός Δράσης  4.2.1.2 
ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 
Νομική βάση∗ Άρθρο 63.2 καν. (ΕΕ) 508/2014 και 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αφορά στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής σε τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, μεταποίησης, 
αξιοποιώντας ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών 
υδάτων. 

                                                           
∗ Αναφορά στο άρθρο/α του Καν. (ΕΕ) 808/2014 για το ΕΓΤΑΑ και του Καν (ΕΕ) 1014/2014 για το ΕΤΘΑ βάσει 
του οποίου καθορίζεται η επιλεξιμότητα της προτεινόμενης δράσης.  
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Για παράδειγμα η μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργεια, παρά το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της χώρας, βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης, ενώ παράλληλα υπάρχει ανάγκη στήριξης της 
απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Κρίνεται σκόπιμη η στήριξη σχεδίων παραγωγή και εμπορίας καθώς 
και παρεμβάσεων διαφοροποίησης των παραγόμενων προϊόντων και αύξησης της προστιθέμενης αξίας των 
αλιευτικών προϊόντων. Έμφαση θα δοθεί σε μεταποιητικές μονάδες που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας αποβλήτων, τη 
βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής και των συνθηκών εργασίας, τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας, τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και συστημάτων διαχείρισης και 
οργάνωσης. Τέτοιες μονάδες είναι για παράδειγμα αυτές που αφορούν τον τόνο Αλοννήσου και αλίπαστων 
αφρόψαρων. 
Στον τομέα της αλιείας προτείνονται ενδεικτικά δράσεις: • καινοτομίας, • συμβουλευτικών υπηρεσιών, • 
συμπράξεων με επιστήμονες, • προώθησης ανθρώπινου κεφαλαίου και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και 
του κοινωνικού διαλόγου, • στήριξης σε συστήματα κατανομής αλιευτικών δυνατοτήτων, • στήριξης για τη 
διαμόρφωση και την εφαρμογή μέτρων διατήρησης και περιφερειακής συνεργασίας, • μείωσης των επιπτώσεων 
της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών, • καινοτομίας που 
συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, • ενεργειακής απόδοσης και μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής, • προστιθέμενης αξίας, ποιότητας των προϊόντων και χρήσης των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων, • αλιείας εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η παροχή επαγγελματικών συμβουλών για: 
 την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με σκοπό τον περιορισμό ή και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα και στα οικοσυστήματα γλυκέων 
υδάτων 

 την ορθή διαχείριση της ιχθυοτροφίας ή τη χρήση βιολογικής ιχθυοτροφίας  
Στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας προτείνονται ενδεικτικά δράσεις: • καινοτομίας, • παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια, • υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβούλων για εκμεταλλεύσεις 
υδατοκαλλιέργειας, • ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης, • αύξησης του δυναμικού των 
ζωνών υδατοκαλλιέργειας, • ενθάρρυνσης καινούργιων υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες, • 
μετάβασης σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας • υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες 
Στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προτείνονται ενδεικτικά δράσεις: • μέτρα εμπορίας, • μεταποίησης 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
Οι δράσεις θα οριστικοποιηθούν μετά την έγκριση του Τοπικού Προγράμματος.  
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 60%  βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (γενικός de minimis). 
Συνολικός προϋπολογισμός ενισχυόμενων παρεμβάσεων μέχρι 600.000,00 €   

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT 
ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 
Η ανωτέρω δράση συνάδει με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος που αφορούν: 
- Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.   
- Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.  
- Διασύνδεση τομέων & οικονομικών δρώντων / υπαίθρου με αγροτικό χώρο. 
- Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής & την καταπολέμηση της φτώχειας 
Η δράση παράλληλα εξυπηρετεί τους 2 στρατηγικούς στόχους του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, όσο 
και τους εξής επιμέρους στόχους: Στόχος 1.2., Στόχος 1.6., Στόχος 1.8., Στόχος 2.1. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

  Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπό – μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 300.000,00 26,0% 18,6% 
Δημόσια Δαπάνη 180.000,00 26,0% 15,6% 
Κοινοτική Συμμετοχή 153.000,00 26,0% 15,6% 
Εθνική Συμμετοχή  27.000,00 26,0% 15,6% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 120.000,00 26,0% 26,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο των περιοχών αλιείας του Τοπικού Προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι  
Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που 
δραστηριοποιούνται σε αυτής. 
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Αρχές Κριτηρίων Επιλογής 

- Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες 
- Ενίσχυση νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας 
- Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας ή 

συμβάλουν στην καθετοποίηση των επιχειρήσεων 
- Υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού Προγράμματος: 
4.2.1.1., 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3., 4.3.1. 

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 
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 9.δ - Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 2β του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

Δείκτες εκροών  Μεταποίηση: 2 
Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου  Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 2 

 
Τίτλος Δράσης  Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας 

στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
Κωδικός Δράσης  4.2.2.1 
ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 
Νομική βάση∗ Άρθρο 63.2 καν. (ΕΕ) 508/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αφορά σε δημόσιες επενδύσεις με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. Κρίνεται απαραίτητη 
η ενίσχυση των αλιευτικών υποδομών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
ανάγκη εκφόρτωσης και απαγόρευσης των απορρίψεων σε υφιστάμενους τόπους εκφόρτωσης, καθώς και της 
αξιοποίησης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.  
Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων στα 3 νησιά των Σποράδων. 
Οι επενδύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων (εξαίρεση αρθ. 8 (2) καν 508/2014 και οι 
προϋποθέσεις και τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται από τα σχετικά άρθρα του καν 508/2014). Το ποσοστό 
ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%. 
Συνολικός προϋπολογισμός ενισχυόμενων παρεμβάσεων μέχρι 600.000,00 €.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT 
ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 
Η ανωτέρω δράση συνάδει με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος που αφορούν: 
- Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.   
- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
-          Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 
Η δράση παράλληλα εξυπηρετεί τον 1ο στρατηγικό  στόχο  του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, όσο και 
τους εξής επιμέρους στόχους: Στόχος 1.2., Στόχος 1.3. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

  Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπό – μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00 21,6% 6,2% 
Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 21,6% 8,7% 
Κοινοτική Συμμετοχή 85.000,00 21,6% 8,7% 
Εθνική Συμμετοχή  15.000,00 21,6% 8,7% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

                                                           
∗ Αναφορά στο άρθρο/α του Καν. (ΕΕ) 808/2014 για το ΕΓΤΑΑ και του Καν (ΕΕ) 1014/2014 για το ΕΤΘΑ βάσει 
του οποίου καθορίζεται η επιλεξιμότητα της προτεινόμενης δράσης.  
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Το σύνολο των περιοχών αλιείας του Τοπικού Προγράμματος 
Εν δυνάμει δικαιούχοι  

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα. 

Αρχές Κριτηρίων Επιλογής 
- Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες 

- Περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, ή να έργα φιλικά προς το 
περιβάλλον με αειφόρο χαρακτήρα 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
 Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού Προγράμματος: 
4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.2., 4.2.2.3. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 
- 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 

Δείκτες εκροών 

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα, χρήση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων και αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, 
ιχθυόσκαλες και καταφύγια: 1 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου  Μεταβολή στα ανεπιθύμητα αλιεύματα: 2% 
 

Τίτλος Δράσης  Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας 
Κωδικός Δράσης  4.2.2.2 
ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 
Νομική βάση∗ Άρθρο 63.2 καν . (ΕΕ) 508/2014, Άρθρα 53-56 καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αφορά σε δημόσιες επενδύσεις και ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων, 
διευκόλυνσης διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης, παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές 
μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης και του 
πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας, κ.ά.). 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις παρακολούθησης θαλάσσιου περιβάλλοντος και σήμανση αξιοθεάτων στην 
περιοχή αλιείας. 
Οι δράσεις θα οριστικοποιηθούν με την κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την αλιεία, που προβλέπεται στη 
δράση 4.4.1.  
Η στήριξη παρέχεται βάσει των άρθρων 53-56 του καν. 651/2014 αναλόγως με το αντικείμενο της πράξης. Στις 
περιπτώσεις που αφορούν σε υποδομές η χρήση των οποίων είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, χωρίς καμία 
χρηματική επιβάρυνση είτε το αντίτυπο που εισπράττει αποτελεί κλάσμα του πραγματικού κόστους, θεωρείται 
ότι δεν καθιστά κρατική ενίσχυση και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.                                                        
Συνολικός προϋπολογισμός ενισχυόμενων παρεμβάσεων μέχρι 600.000,00 €   

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT 
ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 
Η ανωτέρω δράση συνάδει με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος που αφορούν: 
- Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.   
- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
-      Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής & την καταπολέμηση της φτώχειας 
Η δράση παράλληλα εξυπηρετεί τον 1ο στρατηγικό στόχο  του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, όσο και 
τους εξής επιμέρους στόχους: Στόχος 1.3., Στόχος 2.4.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

                                                           
∗ Αναφορά στο άρθρο/α του Καν. (ΕΕ) 808/2014 για το ΕΓΤΑΑ και του Καν (ΕΕ) 1014/2014 για το ΕΤΘΑ βάσει 
του οποίου καθορίζεται η επιλεξιμότητα της προτεινόμενης δράσης.  
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  Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπό – μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 212.000,00 45,9% 13,1% 
Δημόσια Δαπάνη 212.000,00 45,9% 18,4% 
Κοινοτική Συμμετοχή 180.200,00 45,9% 18,4% 
Εθνική Συμμετοχή  31.800,00 45,9% 18,4% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο των περιοχών αλιείας του Τοπικού Προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι  
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα. 

Αρχές Κριτηρίων Επιλογής∗∗ 
- Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες 

- Υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού Προγράμματος: 
4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.1., 4.2.2.3. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 

Δείκτες εκροών 

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 380.000,00 € 
Ε.2 - Συνολική επένδυση: 380.000,00 € 
Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται 
στήριξη: 3  
Ε.15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες/υποδομές (τεχνολογίας πληροφοριών ή άλλες): 
15.151 Πληθυσμός περιοχής αλιείας κάτοικοι 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου  
A23 - ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται 
από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές: 100% 

 
Τίτλος Δράσης  Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές 

περιοχές 
Κωδικός Δράσης  4.2.2.3 
ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 
Νομική βάση Άρθρο 63.2 καν . (ΕΕ) 508/2014, Άρθρα 53-56 καν. (ΕΕ) 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αφορά σε δημόσιες επενδύσεις και ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις αποκατάστασης κτιρίων για κοινωφελή 
χρήση π.χ. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε χώρους άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηματογράφος), ωδεία, βιβλιοθήκες και γενικώς βελτίωση και ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων, με στόχο την προσέλκυση μόνιμου πληθυσμού και βελτίωση ποιότητας ζωής των 
κατοίκων των περιοχών. 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε βελτίωση και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών, όπως δημοτική βιβλιοθήκη και 
κινηματογράφο στη Σκόπελο και εκσυγχρονισμό δημοσίων κτηρίων, όπως κτήρια δημαρχείων και άλλα κτήρια 
εξυπηρέτησης του τοπικού πληθυσμού. 
Οι δράσεις θα οριστικοποιηθούν με την κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την αλιεία, που προβλέπεται στη 
δράση 4.4.1.  
Η στήριξη παρέχεται βάσει των άρθρων 53-56 του καν. 651/2014 αναλόγως με το αντικείμενο τα πράξης. Στις 
περιπτώσεις που αφορούν σε υποδομές η χρήση των οποίων είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό, χωρίς καμία 
χρηματική επιβάρυνση είτε το αντίτυπο που εισπράττει αποτελεί κλάσμα του πραγματικού κόστους, θεωρείται 

                                                           
∗∗ Για τα υπομέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν και μέσω του ΠΑΑ 2014 -2020 θα ισχύσουν κατ’ ελάχιστον τα 
κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα υπομέτρα του ΠΑΑ 2014 - 2020 
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ότι δεν καθιστά κρατική ενίσχυση και το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 100% των επιλέξιμων 
δαπανών.                                                             
Συνολικός προϋπολογισμός ενισχυόμενων παρεμβάσεων μέχρι 600.000,00 €   

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT 
ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 
Η ανωτέρω δράση συνάδει με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος που αφορούν: 
- Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.   
- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
-      Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής & την καταπολέμηση της φτώχειας 
Η δράση παράλληλα εξυπηρετεί τον 1ο στρατηγικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, όσο και 
τους εξής επιμέρους στόχους: Στόχος 1.3., Στόχος 2.4. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

  Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπό – μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 150.000,00 32,5% 9,3% 
Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 32,5% 13,0% 
Κοινοτική Συμμετοχή 127.500,00 32,5% 13,0% 
Εθνική Συμμετοχή  22.500,00 32,5% 13,0% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο των περιοχών αλιείας του Τοπικού Προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι  
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα. 

Αρχές Κριτηρίων Επιλογής 
-  Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες 
- Υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ή των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού Προγράμματος: 
4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.2.1., 4.2.2.2. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 

Δείκτες εκροών 

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 500.000,00 € 
Ε.2 - Συνολική επένδυση: 500.000,00 € 
Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται 
στήριξη: 3 
Ε.15 - Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες 
υπηρεσίες/υποδομές (τεχνολογίας πληροφοριών ή άλλες): 
15.151 κάτοικοι πληθυσμός περιοχής αλιείας  

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου 
A23 - ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται 
από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές: 100% 

 
Τίτλος Δράσης  Σχέδιο Διαπεριφερειακής Συνεργασίας: «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων 

θηλαστικών - Ανάπτυξη καινοτόμου οικοτουριστικής υπηρεσίας» 
Κωδικός Δράσης  4.3.1 
ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση 
- Άρθρο 35 § 1 σημ. γ. καν. (ΕΕ) 1303/2013 

- Άρθρο 64 καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αντικείμενο και Στόχοι Συνεργασίας 
Το έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών - Ανάπτυξη καινοτόμου 
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οικοτουριστικής υπηρεσίας» εστιάζει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός αναλυτικού πρωτοκόλλου ορθής 
οικοτουριστικής πρακτικής για την παρατήρηση θαλάσσιων θηλαστικών και κητωδών που θα έχει σαν 
πρωταρχικό στόχο την δημιουργία τουριστικού προϊόντος  σε διασύνδεση με την παροχή πιστοποιημένης 
επιστημονικής εκπαίδευσης και γνώσης υψηλού επιπέδου. Η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην 
παρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών στην τουριστική βιομηχανία και ιδιαίτερα στον κλάδο του θαλάσσιου 
οικοτουρισμού, καθώς και η αξιοποίηση της εμπειρίας των επαγγελματιών, οι οποίοι παρέχουν τέτοιου είδους 
υπηρεσίες θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
απευθυνόμενων σε επισκέπτες που αναζητούν την λήψη γνώσης και εμπειριών μέσα από την διαδικασία της 
αναψυχής. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην παρατήρηση και μελέτη των θαλάσσιων 
θηλαστικών, ικανοποιώντας παράλληλα την τάση των επαγγελματιών/εταιριών για ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
τουριστικών προϊόντων βασισμένων σε αειφορικές πρακτικές, θα έχει σαν έμμεση συνέπεια την ανάπτυξη 
περισσότερο ευαισθητοποιημένων πολιτών σε ζητήματα οικολογίας, προστασίας του περιβάλλοντος και 
βιοποικιλότητας. Μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη δημιουργούνται ισχυρές κοινωνικο-οικονομικές δομές, 
οικονομικά οφέλη και διατήρηση ενός ισχυρού κοινωνικού ιστού. Επιπλέον, με την τρέχουσα ευρωπαϊκή, αλλά 
και διεθνή, οικονομική συγκυρία η καλύτερη και πιθανόν η βέλτιστη αξιοποίηση και εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων, με την μορφή τουριστικού προϊόντος θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό  και θα ενθαρρύνει την προώθηση 
υπηρεσιών που θα έχει ως προτέρημα την διεύρυνση της οικοτουριστικής αγοράς στην Ελλάδα. 
Αναζήτηση εν Δυνάμει Εταίρων 
Αναμένεται η συνεργασία 5 – 6 εταίρων. 
Τα κριτήρια επιλογής τους είναι σχετικά με τις περιοχές τους: 

 Παράκτιες - νησιωτικές 
 Ύπαρξη θαλάσσιων θηλαστικών και κητωδών 
 Ύπαρξη αξιόλογων αλιευτικών και τουριστικών υποδομών 
 Πληθυσμός που επιζητά την αλλαγή στο τουριστικό μοντέλο χωρίς να πληγεί η περιοχή με ακραίες 

προσεγγίσεις αλλά με αύξηση των εισοδημάτων. 
Συντονίστρια Ο.Τ.Δ θα είναι η Ε.Α.Π Α.Ε. 
Τεκμηρίωση Συνεργασίας 
Η δραστηριότητα του οικοτουρισμού παρά το γεγονός ότι δείχνει να αναπτύσσεται στην χώρα μας, δεν 
καταλαμβάνει παρά ένα μικρό ποσοστό της τουριστικής δραστηριότητας κυρίως στο χερσαίο περιβάλλον. Το 
γεγονός αυτό, σχετίζεται άμεσα με την έλλειψη ορθά οργανωμένων οικοτουριστικών προϊόντων ικανών να 
προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και να προσφέρουν στους επισκέπτες σημαντικές εμπειρίες στην 
παρακολούθηση της άγριας ζωής. Επιπρόσθετα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας αναφορικά με την 
βιοποικιλότητα, παραμένει αναξιοποίητο εξαιτίας της αδυναμίας να διαμορφωθούν πιστοποιημένα προϊόντα ικανά 
να προσελκύσουν επισκέπτες κατά την φάση της επιλογής προορισμού. Το προτεινόμενο καινοτόμο προϊόν 
συνδυάζοντας τρείς πυλώνες ανάπτυξης, εκπαίδευση – προστασία βιοποικιλότητας – εμπειρία αναψυχής, θα 
καλύψει σημαντικές ανάγκες σε παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 
δυναμικής του οικοτουριστικού κλάδου στο σύνολο των προτεινόμενων περιοχών παρέμβασης. 
Ανάλυση Δράσεων 
Διατοπικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης. 
Ανάλυση μεθόδων και τεχνικών παρακολούθησης των θηλαστικών   
Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των μεθόδων - τεχνικών επιστημονικής παρακολούθησης και η 
προσαρμογή αυτών για τη δημιουργία οικοτουριστικού προϊόντος. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αναλυτική 
περιγραφή του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού αναφορικά με τη χρήση του σκάφους και του 
απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού παρακολούθησης (π.χ. κιάλια, υδρόφωνα, φωτογραφική μηχανή κ.λ.π.).  
Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των θηλαστικών ανά περιοχή 
Κατά την διάρκεια των πλόων που θα ακολουθήσουν θα πραγματοποιηθεί οπτική παρατήρηση και 
φωτοαναγνώριση πληθυσμών θαλάσσιων θηλαστικών με τα όποια χαρακτηριστικά κοινωνικής τους 
συμπεριφοράς (social behaviour). Η μέθοδος της φωτοαναγνώρισης είναι μια αβλαβής και ανώδυνη τεχνική 
μελέτης πληθυσμών και αφθονίας διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα κητώδη. Η 
εφαρμογή της βασίζεται στο γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό ατόμων κητωδών φέρει ένα ή περισσότερα 
χαρακτηριστικά και μοναδικά σημάδια τα οποία είναι δυνατόν να αποτυπωθούν σε ψηφιακή φωτογραφική 
εικόνα. Με την μέθοδο αυτή παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης και ταυτοποίησης μεμονωμένων ατόμων 
καθώς και η παρακολούθηση τους μέσω διαδοχικών θετικών παρατηρήσεων. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί 
εφαρμογή υδροακουστικών μεθόδων με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον εντοπισμό και ταυτοποίηση των 
ειδών θαλάσσιων θηλαστικών αλλά και την επικοινωνία αυτών με τα κατάλληλη ηλεκτρονική επεξεργασία ήχου. 
Κλείνοντας τη φάση 1 θα εκπονηθεί μια μελέτη σκοπιμότητας της δραστηριότητας.  
Δημιουργία ιστοσελίδας για το έργο με πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
Κατά την επόμενη δράση, η οποία περιλαμβάνει την δημιουργία ιστοσελίδας θα δοθεί, έμφαση στη διάχυση της 
πληροφορίας του προϊόντος μέσω της παροχής διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (e-classes), ενώ 
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παράλληλα μέσω της ειδικής πλατφόρμας-εφαρμογής που θα ενσωματωθεί, θα δοθεί η δυνατότητα  για συλλογή 
βιολογικού υλικού μέσω του δικτύου παρακολούθησης εκβρασμών στην επικράτεια από πιστοποιημένους 
χρήστες της πλατφόρμας.  
Δημιουργία πρωτοκόλλου ορθής οικοτουριστικής πρακτικής για την παρατήρηση θαλάσσιων 
θηλαστικών και κητωδών 
Στην συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας αναλυτικού πρωτοκόλλου μέσω 
του οποίου η οικοτουριστική δραστηριότητα παρακολούθησης πληθυσμών θαλάσσιων θηλαστικών θα πληροί 
προδιαγραφές σαφώς καθορισμένες και βασισμένες στην επιστημονική εμπειρία. Σύμφωνα με το UNEP/UNWTO 
(2005) "Πιστοποίηση είναι ένας μηχανισμός για να διασφαλιστεί ότι μία δραστηριότητα ή προϊόν πληροί 
ορισμένες προδιαγραφές που τίθενται από την κυβέρνηση ή έχει συμφωνηθεί μέσα σε ένα βιομηχανικό κλάδο". 
Σκοπός της δημιουργίας ενός τέτοιου πρωτοκόλλου, αποτελεί πρωταρχικά η διασφάλιση της ποιότητας της 
παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία θα έχει στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της μετάδοσης 
της, και η αποφυγή ανάπτυξης επικίνδυνων δραστηριοτήτων για τα είδη στόχους (π.χ. ακούσιοι τραυματισμοί).  
Δημιουργία φορέα λειτουργίας πρωτοκόλλου ορθής οικοτουριστικής πρακτικής  
Για την λειτουργία και παρακολούθηση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου ορθής οικοτουριστικής πρακτικής θα 
συσταθεί φορέας με την συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, επιστημονικών ιδρυμάτων, 
αναπτυξιακών φορέων, κλπ. Το είδος των συμμετεχόντων φορέων και η σύσταση του φορέα λειτουργίας θα 
προκύψει μέσα από διαβούλευση στις εμπλεκόμενες περιοχές. 
Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου 
Στο επιχειρησιακό σχέδιο που θα συνταχθεί, θα περιγραφεί ο τρόπος διαχείρισης και η πρόβλεψη για την 
διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ουσιαστικά το επιχειρησιακό σχέδιο 
που θα εκπονηθεί θα αποτελέσει ένα εργαλείο επικοινωνίας σχεδιασμένο έτσι ώστε να μεταδίδει ολιστικές 
πληροφορίες στους πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές. Συνοπτικά, θα περιλαμβάνει: επιτελική σύνοψη, 
περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, προϊόντα και υπηρεσίες, ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, 
σχεδιασμό και μάρκετινγκ, σχεδιασμό λειτουργιών, οικονομικό σχεδιασμό και εκτίμηση επικινδυνότητας 
εκπαίδευσης.  
Δράσεις δημοσιότητας και προβολής 
Κατά την διάρκεια του έργου προβλέπονται εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού 
πληθυσμού, των φορέων και των επιχειρηματιών των εμπλεκόμενων περιοχών προκειμένου να ενσωματωθεί η 
άποψη της τοπικής κοινωνίας στο παραγόμενο τουριστικό προϊόν. Σε όλη την διάρκεια του Διατοπικού σχεδίου 
προβλέπονται συναντήσεις μεταξύ των εταίρων. Με την ολοκλήρωση θα διοργανωθεί ημερίδα μέσω της οποίας 
οι εμπλεκόμενοι φορείς, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή 
με το τελικό προϊόν που θα σχεδιαστεί και τις ευκαιρίες που θα αναδειχθούν. Στόχος της διοργάνωσης της 
ημερίδας, θα αποτελέσει η επικοινωνία του επιστημονικού δυναμικού με τον κλάδο παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών και τους επαγγελματίες που επιθυμούν την ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών στις επιχειρήσεις τους.   
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: 
Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα. 
Εξειδικευμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι. 
Χρηματοοικονομικοί Πόροι 
Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 5 - 6 
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 500.000 € 
Μέσος προϋπολογισμός ανά εταίρο: 80.000 -100.000 € 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα από τη Συνεργασία για την Περιοχή (βραχυπρόθεσμα, 
μακροπρόθεσμα) 
Οι κύριες θετικές οικονομικές επιδράσεις της αξιοποίησης της υπηρεσίας παροχής αειφορικού τουρισμού 
σχετίζονται με: 
Κέρδη συναλλάγματος 
Σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος στην χώρα μας καταναλώνεται από επισκέπτες του εξωτερικού. Ο 
οικοτουρισμός, καθώς και δράσεις αναψυχής στα πλαίσια επιμόρφωσης απευθύνονται κυρίως σε άτομα υψηλού 
εισοδήματος ικανά να διαθέτουν σημαντικά ποσά για τουριστικές δραστηριότητες. Τα άτομα αυτά συχνά 
στρέφονται σε τουριστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβάλλοντας σημαντικά στα κέρδη 
συναλλάγματος της χώρας.  
Συνεισφορά στα κρατικά έσοδα 
Τα έμμεσα έσοδα του κράτους αναμένεται να αυξηθούν από την ανάπτυξη της καινοτόμου δραστηριότητας. 
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
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Άμεσες θέσεις απασχόλησης για νέους πτυχιούχους επιστήμονες σχετικών ειδικοτήτων αναμένεται να 
δημιουργηθούν. Επιπρόσθετα συναφείς με τον κλάδο ειδικότητες αναμένεται να επωφεληθούν.    
Ενεργοποίηση επενδύσεων στις υποδομές 
Ανάλογες υποδομές αναμένεται να αναπτυχθούν. 
Συμβολή στις τοπικές οικονομίες 
Οι τοπικές οικονομίες θα επωφεληθούν από την αύξηση της τουριστικής κίνησης σε περιοχές που ως τώρα 
εμφάνιζαν μειονεκτήματα προσβασιμότητας και υποδομών.   
Άμεση οικονομική συμβολή για την προστασία της φύσης 
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
Εκτίμηση αξίας φυσικών πόρων και βιοποικιλότητας 
Ενέργειες που Έχουν Λάβει Χώρα 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 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. 
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. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT 
ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 
Η ανωτέρω δράση συνάδει με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος που αφορούν: 
- Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.   
- Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. 
- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 
- Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 

διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών. 
Η δράση παράλληλα εξυπηρετεί τους 2 στρατηγικούς στόχους του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, όσο 
και τους εξής επιμέρους στόχους: Στόχος 1.5., Στόχος 1.6., Στόχος 2.1., Στόχος 2.2., Στόχος 2.5. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

  Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπό – μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 130.000,00 48,1% 48,1% 
Δημόσια Δαπάνη 130.000,00 48,1% 48,1% 
Κοινοτική Συμμετοχή 110.000,00 48,1% 48,1% 
Εθνική Συμμετοχή  19.500,00 48,1% 48,1% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο των περιοχών αλιείας του Τοπικού Προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι  
ΟΤΔ CLLD / Αλιείας  

Αρχές Κριτηρίων Επιλογής 

- Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τη δικτύωση και τη συνεργασία. 
- Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες. 
- Έργα που προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και 

συμπληρωματικών  επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλουν στην ανάπτυξη 
συλλογικών δράσεων με απτά αποτελέσματα. 

- Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας ή 
συμβάλουν στην καθετοποίηση των επιχειρήσεων 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
  Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού Προγράμματος: 



Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Μαγνησίας & Σποράδων 

Σελίδα 123 από 216 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

19.2.7., 19.3.1., 19.3.2., 19.3.3., 19.3.4., 19.3.6., 19.3.7., 4.3.2.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 

οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 
για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020 

Δείκτες εκροών 

Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 
1 
Συνεργασία: 1 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου  

Ειδικός δείκτης 1 - Πλήθος περιοχών που αναπτύσσουν 
σταθερή σχέση συνεργασίας: 5 
Ειδικός δείκτης 2 - Πλήθος Εταίρων που υλοποίησαν Ενέργειες 
στο πλαίσιο του Σχεδίου: 5 

 
Τίτλος Δράσης  Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας: «AKTES - Διακρατικό Σύμφωνο 

Ποιότητας Παράκτιων και Νησιώτικων περιοχών» 
Κωδικός Δράσης  4.3.2 
ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση 
- Άρθρο 35 § 1 σημ. γ. καν. (ΕΕ) 1303/2013 

- Άρθρο 64 καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Αντικείμενο και Στόχοι Συνεργασίας 
Το έργο διακρατικής συνεργασίας AKTES εστιάζει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός διακρατικού συμφώνου 
ποιότητας για τις παράκτιες συμμετέχουσες περιοχές, με σκοπό την ένωση των επιχειρήσεών τους και των 
τουριστικών τους προϊόντων κάτω από μία κοινή στρατηγική για την ποιότητα υπηρεσιών και προσφερόμενων 
προϊόντων, και με επιδιωκόμενους στόχους τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της 
τουριστικής ζήτησης και της ικανοποίησης των επισκεπτών και την κατάληξη σε μία δωδεκάμηνη τουριστική 
περίοδο, και άρα σε μεγαλύτερα αγροτικά εισοδήματα και θέσεις εργασίας στις παράλιες περιοχές. 
Αναζήτηση εν Δυνάμει Εταίρων 
Αναμένεται η συνεργασία 5-6 εταίρων. 
Τα κριτήρια επιλογής τους είναι σχετικά με τις περιοχές τους: 

• Παράκτιες 
• Ύπαρξη ενδογενούς τουριστικού δυναμικού 
• Ύπαρξη αξιόλογων αγροδιατροφικών προϊόντων 
• Πληθυσμός που επιζητά την αλλαγή στο τουριστικό μοντέλο χωρίς να πληγεί η περιοχή με ακραίες 

προσεγγίσεις αλλά με αύξηση των εισοδημάτων 
Συντονίστρια Ο.Τ.Δ θα είναι η Ε.Α.Π Α.Ε. 
Τεκμηρίωση Συνεργασίας 
Οι παράκτιες περιοχές υστερούν σημαντικά σε θέματα ποιότητας. Ο λόγος είναι ότι η ύπαρξη της θάλασσας δεν 
τις έκανε να αναζητήσουν με την ίδια ανάγκη λύσεις για προσέλκυση τουρισμού όπως οι ηπειρωτικές και ορεινές 
περιοχές. Αυτό, σαφώς οδηγεί σε χαμηλή τουριστική ζήτηση και σε τουριστικά προϊόντα χαμηλής ποιότητας. 
Επιπλέον, δεν έχουν όλες οι περιοχές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά γιατί τους λείπει η 
ολοκληρωμένη τεχνογνωσία και εμπειρία. Πολλές όμως περιοχές μαζί μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και 
να αναπτύξουν ένα κοινό υψηλής ποιότητας προϊόν που θα μαρκεταριστεί και πουληθεί από κοινού. Άλλωστε, 
χαμηλή ποιότητα σημαίνει χαμηλό συμπληρωματικό εισόδημα για τους τοπικούς αλιείς και άλλους παραγωγούς 
που στηρίζουν την ποιότητα ζωής τους στο συμπληρωματικό εισόδημα από τον τουρισμό. 
Ανάλυση Δράσεων 

1. Διακρατικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης. 
2. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για τη λειτουργία του διακρατικού παράκτιου συμφώνου ποιότητας 

AKTES και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και την 
υπηρέτηση του οράματός του και της αποστολής του 

3. Σύσταση του διακρατικού φορέα 
4. Εκπόνηση κοινών προδιαγραφών ποιότητας: α) υπηρεσιών, β) προϊόντων 
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5. Σχεδιασμός του σήματος ποιότητας AKTES και παραγωγή 20.000 αυτοκολλήτων 
6. Σχεδιασμός του πιστοποιητικού AKTES και παραγωγή 2.000 επιτοίχιων πλακετών για τις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις 
7. Προγραμματισμός ελέγχου ποιότητας και διαδικασίες απόδοσης πιστοποιητικών 
8. Ανάπτυξη και λειτουργία κοινής ιστοσελίδας για τις συμμετέχουσες περιοχές 
9. Σχεδιασμός 5 διακρατικών θεματικών διαδρομών και παραγωγή 5.000 χαρτών 
10. Σχεδιασμός 15 διακρατικών θεματικών τουριστικών πακέτων και παραγωγή 15.000 βιβλίων τσέπης 
11. Ανάπτυξη λογαριασμών Social Media (Facebook, Twitter, Instagram) 
12. Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικής μπροσούρας 
13. Συμφωνητικά με περιφερειακά και εθνικά τουριστικά πρακτορεία για την προώθηση των τουριστικών 

πακέτων και τη διαφήμισή τους σε διαδικτυακά τουριστικά περιοδικά και ιστοσελίδες. 
14.   Δύο (2) διακρατικές συναντήσεις των εταίρων 

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: 

 Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
 Σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα. 
 Εξειδικευμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι. 

• Χρηματοοικονομικοί Πόροι 
 Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 5 - 6 
 Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 500.000 € 
 Μέσος προϋπολογισμός ανά εταίρο: 80.000 -100.000 € 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα από τη Συνεργασία για την Περιοχή (βραχυπρόθεσμα, 
μακροπρόθεσμα) 

• Βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος 
• Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης 
• Ενίσχυση της ικανοποίησης των επισκεπτών 
• Αύξηση των εισοδημάτων στην περιοχή και των θέσεων εργασίας 

Ενέργειες που Έχουν Λάβει Χώρα 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 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. 
• 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. 
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT 
ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 
Η ανωτέρω δράση συνάδει με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος που αφορούν: 
- Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.   
- Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων. 
- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 
- Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 

διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 
Η δράση παράλληλα εξυπηρετεί τους 2 στρατηγικούς στόχους του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, όσο 
και τους εξής επιμέρους στόχους: Στόχος 1.5., Στόχος 1.6., Στόχος 2.1., Στόχος 2.2., Στόχος 2.5. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
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  Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπό – μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 150.000,00 51,9% 51,9% 
Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 51,9% 51,9% 
Κοινοτική Συμμετοχή 119.000,00 51,9% 51,9% 
Εθνική Συμμετοχή  21.000,00 51,9% 51,9% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο των περιοχών αλιείας του Τοπικού Προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι  
ΟΤΔ CLLD / Αλιείας  

Αρχές Κριτηρίων Επιλογής 

- Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων τη δικτύωση και τη συνεργασία. 
- Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες. 
- Έργα που προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και 

συμπληρωματικών  επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλουν στην ανάπτυξη 
συλλογικών δράσεων με απτά αποτελέσματα. 

- Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας ή 
συμβάλουν στην καθετοποίηση των επιχειρήσεων 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
  Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού Προγράμματος: 
19.2.7., 19.3.1.1., 19.3.1.2., 19.3.1.3., 19.3.1.4., 19.3.2.1., 19.3.2.2., 4.3.1.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με:  
- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 

οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2014-2020 

- Την Επενδυτική Προτεραιότητα 3.γ - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 
για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 2014-2020 

Δείκτες εκροών 

Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 
1 
Συνεργασία: 1 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου  

Ειδικός δείκτης 1 - Πλήθος περιοχών που αναπτύσσουν 
σταθερή σχέση συνεργασίας: 5 
Ειδικός δείκτης 2 - Πλήθος Εταίρων που υλοποίησαν Ενέργειες 
στο πλαίσιο του Σχεδίου: 5 

 
Τίτλος Δράσης  Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού ΟΤΔ 
Κωδικός Δράσης  4.4.1 
ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση 
- Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

- Άρθρο 62 § 1 σημ. δ. καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
Η επιτάχυνση μιας αναπτυξιακής διαδικασίας (κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική, κ.λ.π.) θέτει ως 
προαπαιτούμενο  την ύπαρξη αναγκαίων & ικανών δομών στήριξης.  
Η Εταιρεία, διαθέτει αξιόλογη στελέχωση με πολυετή εμπειρία, διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, που αποτυπώνεται στην πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 
9001:2008 το οποίο ελέγχεται σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αποτυπώθηκαν ανάγκες 
ανανέωσης του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και ανάγκη για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, 
συνεργασίας με εξειδικευμένους συνεργάτες, συμμετοχής σε προγράμματα διαρκούς ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης, ώστε να μεταφερθεί αυτή η τεχνογνωσία, επιμόρφωσης των στελεχών φορέων σε θέματα της 
αρμοδιότητας τους,  ανάγκη υποστήριξης της τυποποιημένης διαδικασίας και περιορισμένο επίπεδο ανάπτυξης 
της διαδημοτικής συνεργασίας και συνεννόησης. Τέλος, στις ανάγκες καταγράφεται και η ανάγκη εξειδίκευσης 
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δράσεων του τοπικού προγράμματος, βάσει της στρατηγικής που υιοθετείται και ενδεικτικά αναφέρονται οι 
τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της συνεργασίας, καθώς και των δράσεων υποστήριξης του οράματος 
της τοπικής στρατηγικής. 
Περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν: 
• τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και συνίστανται σε λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προσωπικού, 
δαπάνες κατάρτισης, δαπάνες που συνδέονται με τις δημόσιες σχέσεις, χρηματοοικονομικές δαπάνες, καθώς 
και δαπάνες που συνδέονται με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής. 

• τον συντονισμό της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων ώστε να διευκολυνθεί η 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων για την παροχή πληροφοριών και την προώθηση της 
στρατηγικής και για την ενθάρρυνση δυνάμει δικαιούχων να αναπτύξουν εργασίες και να προετοιμάσουν 
αιτήσεις. 

Πιο αναλυτικά οι κατηγορίες δαπανών εκτιμώνται ως εξής:   
Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων  
Με βάση το οργανόγραμμα που έχει παρουσιαστεί στο Φάκελο Α προβλέπεται η απασχόληση ατόμων ΠΕ ή ΤΕ 
διαφόρων ειδικοτήτων (όπως πολιτικών μηχανικών, οικονομολόγων, γεωτεχνικών, νομικών διοικητικών, λογιστή 
κ.α) για την ικανοποίηση των αναγκών του τοπικού προγράμματος. Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των 
αμοιβών των ανωτέρω στελεχών ανέρχεται στο ποσό των 255.000,00€.  
Αναλυτικότερα προβλέπονται: 
- Μία (1) θέση Συντονιστή Τοπικού Προγράμματος, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (25% στη δράση 4.4.1) 
- Μία (1) θέση Γεωπόνου, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (25% στη δράση 4.4.1) 
- Μία (1) θέση Πολιτικού Μηχανικού, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (25% στη δράση 4.4.1) 
- Μία (1) θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (25% στη δράση 4.4.1) 
- Μία (1) θέση Λογιστή – Φοροτεχνικού, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (25% στη δράση 4.4.1) 
- Μία (1) θέση Νομικού, 100 % στο τοπικό πρόγραμμα (25% στη δράση 4.4.1) 
Η πλειοψηφία των θέσεων θα καλυφθεί μέσω συμβάσεων μίσθωσης έργου. Επίσης, προβλέπεται η συνεργασία 
με εξωτερικό/ούς σύμβουλο/συμβούλους σε εξειδικευμένα θέματα, κυρίως αλιείας / ιχθυολογίας. 
Λειτουργικές δαπάνες  
Μέσω της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπανών καλύπτονται μετακινήσεις, μίσθωση γραφείων εταιρείας, 
χρηματοδοτική μίσθωση εταιρικού οχήματος, γραφική ύλη, έξοδα δημοσιεύσεων και λοιπά λειτουργικά έξοδα 
που συνδέονται με την ανάγκες υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής.  
Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ 
Πάγια και λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια Η/ Υ και λοιπού εξοπλισμού ) 
Προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της ομαλής υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος η Ομάδα Τοπικής 
Δράσης θα προβεί σε προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών, ειδικού Η/Υ εξυπηρέτησης και προστασίας 
αρχείων για αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και άλλου hardware για την ομαλή λειτουργία της. Επίσης, θα 
αναβαθμιστεί το λογισμικό της Εταιρείας με την εγκατάσταση νέων προγραμμάτων γραφείου, σχεδιασμού, GIS 
και λογιστικής παρακολούθησης, προστασίας από ιούς. 
Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των ανωτέρω  ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ 
Ενέργειες εμψύχωσης   
Επιδιώκεται η υλοποίηση ενεργειών-εκδηλώσεων που θα έχουν ως στόχο την εμψύχωση των δυνητικών 
δικαιούχων ώστε να υπάρξει ο μέγιστος δυνατός βαθμός αξιοποίησης των ευκαιριών που δίνονται από το τοπικό 
πρόγραμμα. Προτείνονται ενέργειες πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης του πληθυσμού που μπορεί να 
περιλαμβάνουν: αναβάθμιση ιστοσελίδας και καθημερινή ανάρτηση πληροφορίας, κοινωνικά δίκτυα, φυλλάδια, 
εκδόσεις, δημοσιεύσεις, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων –συναντήσεων. 
Ειδικό βάρος θα δοθεί α) στην ενημέρωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων, δομών και υπηρεσιών, 
ενισχύοντας τη δυναμική τους ως «πολλαπλασιαστές» της πληροφορίας καθώς και β) στην ενημέρωση ειδικών 
ομάδων –στόχων όπως νέοι, γυναίκες κα. 
Για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί να γίνουν συναντήσεις, συσκέψεις προκειμένου να αναλυθούν όλες οι 
δυνατότητες-ευκαιρίες  που δίνονται από το τοπικό πρόγραμμα. 
Οι ανωτέρω ενέργειες σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος.  
Ο προϋπολογισμός για την κάλυψη των δαπανών των  ενεργειών εμψύχωσης  ανέρχεται στο ποσό 50.000,00€. 
Ενέργειες Επιμόρφωσης  
Προβλέπεται η διενέργεια εργαστηρίων επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων των 
φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (π.χ. μέλη του Επιπέδου Λήψης 
Αποφάσεων), με σκοπό την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στην υλοποίηση της τοπικής στρατηγικής. 
Ενδεικτικά, προβλέπεται η διεξαγωγή επιμόρφωσης στα εξής θεματικά αντικείμενα: 
• Γενικό Κανονιστικό Πλαίσιο περιόδου 2014-2020, 
• Κρατικές Ενισχύσεις – Κατάρτιση σε θέματα του πληροφοριακού συστήματος ΠΣΚΕ,  



Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Μαγνησίας & Σποράδων 

Σελίδα 127 από 216 
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

• Θεσμικό και Προγραμματικό Πλαίσιο 2014-2020, για τα στελέχη της ΟΤΔ αλλά και τους εκπροσώπους των 
φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος σε θέματα στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, σε θέματα Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ)  στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ,  

• Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Αυτό-αξιολόγησης, 
• Θέματα οργάνωσης και διοίκησης έργων και προσωπικού, 
• Τεχνολογικές Εφαρμογές στην οργάνωση και Διοίκηση Έργων, 
• Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων-Υλοποίηση έργων μέσω δημοσίων συμβάσεων. 

Ενέργειες  Αυτό-αξιολόγησης της ΟΤΔ και της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ποιότητας, προβλέπονται δράσεις αυτό-αξιολόγησης, ώστε να επιτυγχάνεται η 
αποτίμηση του προγραμματισμού – σχεδιασμού – υλοποίησης και επίτευξης των στόχων της ΟΤΔ. Η αυτό-
αξιολόγηση αποτελεί μία εσωτερική διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνεχή βάση με στόχο την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και με προγραμματισμό 
βελτίωσης της απόδοσης της ομάδας με διαρκή ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων του έργου της ΟΤΔ.  
Θα εκπονηθούν μελέτες που αναφέρονται στα εξής:  
1. Εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών σε συνδυασμό με την 

ανάδειξη και τη διασύνδεσή τους με την έρευνα και τον τουρισμό.   
2. Μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη για την κατάσταση των επιχειρήσεων στην αλιευτική περιοχή, την προώθηση 

προτάσεων για την ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη 
διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

3. Μελέτη Αξιολόγησης του Τοπικού Προγράμματος (αξιολόγηση και η βελτίωση του μηχανισμού υλοποίησης-
παρακολούθησης της τοπικής στρατηγικής)  

4. Οδηγός Δημιουργίας Επιχειρηματικών Δικτύων 
5. Μελέτη καταγραφής καλών πρακτικών για τον τουρισμό 
Ο προϋπολογισμός για τις ενέργειες επιμόρφωσης και την εκπόνηση των μελετών διαμορφώνεται  στο ποσό των 
100.000,00€. 
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται σε 100%. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT 
ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 
Η ανωτέρω δράση συνάδει με τις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος που αφορούν: 
• Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.   
• Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.  
• Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων. 
Η δράση παράλληλα εξυπηρετεί τόσο το σύνολο των γενικών στρατηγικών στόχων όσο και των επιμέρους 
στόχων του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

  Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
υπό – μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 475.000,00 100,0% 100,0% 
Δημόσια Δαπάνη 475.000,00 100,0% 100,0% 
Κοινοτική Συμμετοχή 403.750,00 100,0% 100,0% 
Εθνική Συμμετοχή  71.250,00 100,0% 100,0% 
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
Το σύνολο των περιοχών αλιείας του Τοπικού Προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι  
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα 
με τα άρθρα 32-35 του Καν. 1303/2013 ως προς τη δομή και τη σύνθεση της εταιρικής σχέσης 

Αρχές Κριτηρίων Επιλογής 

Η εφαρμογή της δράσης αφορά την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ 
που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης καθώς και τον συντονισμό αυτής και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή η 
θέσπιση κριτηρίων επιλογής  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 
Η συγκεκριμένη δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις του τοπικού Προγράμματος: 
19.1.1., 19.4.1., 4.1.1. 
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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 

Δείκτες εκροών 
Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών 
27.9.2014 L 283/16: 1 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου    - 
 

4.4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΓΤΑΑ Η / ΚΑΙ ΕΤΘΑ) 

Όπως προκύπτει από το Κεφάλαιο 2 του Φακέλου Α και από τα Κεφάλαια 2 και 3 του 
παρόντος, η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΕΑΠ Α.Ε. καλύπτει 
ολόκληρο σχεδόν το πρώην νομό Μαγνησίας και οι βασικοί πυλώνες του είναι η μεταποίηση, ο 
τουρισμός και ο πολιτισμός. Για τους λόγους αυτούς οι δράσεις που προτείνονται στο παρόν 
Κεφάλαιο καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, στηρίζοντας άμεσα και έμμεσα τους τρεις 
αυτούς πυλώνες. Επιπλέον, οι δράσεις δημοσίου χαρακτήρα δρουν υποστηρικτικά και 
συμπληρωματικά με τις δράσεις ιδιωτικών έργων, όπως για παράδειγμα οι υπο-δράσεις για 
πολιτιστικούς χώρους και μονοπάτια λειτουργούν υποστηρικτικά στις δράσεις για τον τουρισμό 
(δράση 19.2.4). Αντιστοίχως, οι δράσεις μεταποίησης μπορούν να θεωρηθούν αυτόνομες, αλλά 
και συμπληρωματικές με τις δράσεις του τριτογενή τομέα, στο πλαίσιο της «κυκλικής 
οικονομίας» που προκύπτει από τη SWOT ανάλυση. Με την ίδια λογική η εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ 
δρα συμπληρωματικά με το ΕΤΘΑ στην περιοχή αλιείας, καλύπτοντας δράσεις οι οποίες δεν 
προβλέπονται σε αυτό. Οι δράσεις κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας καλύπτουν το 
σύνολο του τομέα της μεταποίησης, ενώ οι δράσεις συνεργασίας (Υπομέτρο 19.3 και Μέτρο 4.3) 
καλύπτουν και τους 3 πυλώνες του Τοπικού Προγράμματος. Πιο αναλυτικά, η 
συμπληρωματικότητα των δράσεων αναφέρεται στα Τεχνικά Δελτία Δράσεων. 

 

4.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Τεχνικά Δελτία των Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος, οι 
προτεινόμενες δράσεις είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις κυρίως του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-
2020, αλλά και της RIS3, η οποία αφορά τους Θεματικούς Στόχους 1-3 του ΠΕΠ. Εξάλλου, το CLLD 
(ή ΤΑΠΤΟΚ στα ελληνικά) θεωρείται ένα από τα εργαλεία εφαρμογής χωρικών πολιτικών, τα 
οποία προβλέπονται στο ΠΕΠ. Δράσεις του ΠΕΠ όπως η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και ο 
εκσυγχρονισμός των λιμένων της Περιφέρειας υποστηρίζουν όλες τις δράσεις ιδιωτικού 
χαρακτήρα του υπομέτρου 19.2 και του Μέτρου 4.2. Ομοίως η δράση 19.2.6 του Τοπικού 
Προγράμματος σχετίζεται άμεσα με τη δράση βελτίωσης της προστασίας του πληθυσμού από 
φυσικές καταστροφές του ΠΕΠ. Οι δράσεις του ΠΕΠ που αφορούν ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και ειδικότερα επιχειρηματικότητα στην καινοτομία και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις (startups) είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις επιχειρηματικότητας του Τοπικού 
Προγράμματος, καθώς αφορούν σε συμπληρωματικές δραστηριότητες και δύνανται να 
μεταφέρουν τεχνολογία και τεχνογνωσία. Οι δράσεις του ΠΕΠ που αφορούν κατάρτιση, βελτίωση 
ποιότητας ζωής ειδικών ομάδων του πληθυσμού και διατήρηση των θέσεων εργασίας σχετίζονται 
με τη δράση 19.2.1 και τις δράσεις του υπομέτρου 19.3 και του Μέτρου 4.3 που αφορούν 
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ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, μεταφορά γνώσης και καλών πρακτικών. Επιπλέον, οι 
δράσεις ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος σχετίζονται με τους πυλώνες 
προτεραιότητας της RIS3, όπως τα έργα στον αγροδιατροφικό τομέα. Τέλος, οι δράσεις του 
Τοπικού Προγράμματος, κυρίως στη μεταποίηση και στον τουρισμό είναι συμπληρωματικές με 
τις δράσεις τους ΕΣΠΑ 2014-2020, οι οποίες αφορούν κυρίως διαφορετικές δραστηριότητες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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 για την προετοιμασία 
στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης  

19.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER) 

19.2 7 501 314.69 5 170 000.00 4 653 000.00 517 000.00 2 331 314.69 

Στήριξη για την προπαρασκευή και την 
υλοποίηση της συνεργασίας 
(διακρατική και διατοπική) 

19.3 470 000.00 470 000.00 423 000.00 47 000.00 0.00 

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες 
και την εμψύχωση 

19.4 1 410 000.00 1 410 000.00 1 269 000.00 141 000.00 0.00 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19     ΠΑΑ 2014 -2020 9 381 314.69 7 050 000.00 6 345 000.00 705 000.00 2 331 314.69 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020 

Στήριξη για Προπαρασκευή 4.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Εφαρμογή Τοπικής Ανάπτυξης με την 
Πρωτοβουλία των Τοπικών 
Κοινοτήτων 

4.2 1 617 000.00 1 155 000.00 981 750.00 173 250.00 462 000.00 

Δραστηριότητες Συνεργασίας 4.3 270 000.00 270 000.00 229 500.00 40 500.00 0.00 

Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμός 4.4 475 000.00 475 000.00 403 750.00 71 250.00 0.00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 2 362 000.00 1 900 000.00 1 615 000.00 285 000.00 462 000.00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  11 743 314.69 8 950 000.00 7 960 000.00 990 000.00 2 793 314.69 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 
           

ΤΙΤΛΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020 
Στήριξη για την 
προετοιμασία 
στρατηγικής της 
τοπικής 
ανάπτυξης  

19.1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Στήριξη 
υλοποίησης 
δράσεων των 
στρατηγικών 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
τοπικών 
κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER) 

19.2 

0.00 0.00 0.00 0.00 1 034 000.00 1 809 500.00 1 551 000.00 517 000.00 258 500.00 

Στήριξη για την 
προπαρασκευή 
και την 
υλοποίηση της 
συνεργασίας 
(διακρατική και 
διατοπική) 

19.3 

0.00 0.00 0.00 0.00 47 000.00 188 000.00 188 000.00 47 000.00 0.00 
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Στήριξη για τις 
λειτουργικές 
δαπάνες και την 
εμψύχωση 

19.4 

0.00 70 500.00 141 000.00 211 500.00 211 500.00 211 500.00 211 500.00 211 500.00 141 000.00 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020 
Στήριξη για 
Προπαρασκευή 4.1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Εφαρμογή 
Τοπικής 
Ανάπτυξης με την 
Πρωτοβουλία 
των Τοπικών 
Κοινοτήτων 

4.2 

0.00 0.00 0.00 0.00 288 750.00 288 750.00 288 750.00 173 250.00 115 500.00 

Δραστηριότητες 
Συνεργασίας 4.3 

0.00 0.00 0.00 0.00 81 000.00 108 000.00 81 000.00 0.00 0.00 

Δαπάνες 
Λειτουργίας και 
Συντονισμός 

4.4 
0.00 23 750.00 47 500.00 71 250.00 71 250.00 71 250.00 71 250.00 71 250.00 47 500.00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   

0.00 94 250.00 188 500.00 282 750.00 1 733 500.00 2 677 000.00 2 391 500.00 1 020 000.00 562 500.00 

 
Προβλέπεται εμπροσθοβαρής κατανομή των πόρων του Τοπικού Προγράμματος, βάσει της στρατηγικής της ΟΤΔ ΕΑΠ Α.Ε. για γρήγορη απορρόφηση από την 1η 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους επενδυτές. Ο προγραμματισμός της ΕΑΠ Α.Ε. προβλέπει την έκδοση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους επενδυτές το δεύτερο τρίμηνο του 2019, με σκοπό την έναρξη απορρόφησης εντός του έτους 2019 και της πλειοψηφίας των 
έργων εντός των ετών 2020 και 2021. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την κατανομή επιπλέον πόρων προς την ΟΤΔ, οι οποίοι προβλέπεται να απορροφηθούν πριν το 
έτος 2023. Σε ότι αφορά τα 19.4 και 4.4 προβλέπεται εντός του έτους 2018 η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware software) και του λοιπού 
εξοπλισμού, η προμήθεια ενός εταιρικού οχήματος (εφόσον αυτό είναι συμβατό με το νέο θεσμικό πλαίσιο), καθώς και η εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ)    
           

ΚΩΔ.  ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

      Ποσό  % Ποσό  %* Ποσό  %* Ποσό  % 

19.1 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

0,00 0,00 100,00 0,00 90,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

19.1.1 

Στήριξη για την 
προετοιμασία 
στρατηγικής της 
τοπικής ανάπτυξης 

  0,00 100,00 0,00 90,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

19.2 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
(CLLD/LEADER) 

7 501 314.69 5 170 000.00 68.921 4 653 000.00 90.000 517 000.00 10.00 2 331 314.69 31.08 

19.2.1 
Μεταφορά γνώσεων 
και ενημέρωσης  

90 000.00 90 000.00 100.00 81 000.00 90.00 9 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.2.1.
1 

Μεταφορά γνώσεων & 
ενημέρωσης στο 
γεωργικό και το δασικό 
τομέα 

50.000,00 50.000,00 100,00 45.000,00 90,00 5.000,00 10,00 0,00 0,00 

19.2.1.
2 

Μεταφορά γνώσεων & 
ενημέρωσης σε ΜΜΕ 
αγροτικών περιοχών 

40.000,00 40.000,00 100,00 36.000,00 90,00 4.000,00 10,00 0,00 0,00 
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19.2.2 

Ανάπτυξη / βελτίωση 
της 
επιχειρηματικότητας 
και 
ανταγωνιστικότητας 
της περιοχή 
εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους 
τομείς, περιοχές ή 
δικαιούχους 

1 784 615.38 1 100 000.00 61.64 990 000.00 90.00 110 000.00 10.00 684 615.38 38.36 

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. 

400 000.00 200 000.00 50.00 180 000.00 90.00 20 000.00 10.00 200 000.00 50.00 

19.2.2.
3 

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

1 038 461.54 675 000.00 65.00 607 500.00 90.00 67 500.00 10.00 363 461.54 35.00 

19.2.2.
4 

Ενίσχυση επενδύσεων 
στους τομείς της 
βιοτεχνίας, 

230 769.23 150 000.00 65.00 135 000.00 90.00 15 000.00 10.00 80 769.23 35.00 
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χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά 
την 1η μεταποίηση, και 
του εμπορίου με σκοπό 
την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

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. 

115 384.62 75 000.00 65.00 67 500.00 90.00 7 500.00 10.00 40 384.62 35.00 

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση 
στην ανάπτυξη / 
βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας 
και 
ανταγωνιστικότητας 
της περιοχή 
εφαρμογής 

3 112 545.45 1 622 000.00 52.11 1 459 800.00 90.00 162 200.00 10.00 1 490 545.45 47.89 

19.2.3.
1 

Οριζόντια εφαρμογή 
μεταποίησης, εμπορίας 
και/ή ανάπτυξης 

1 798 000.00 899 000.00 50.00 809 100.00 90.00 89 900.00 10.00 899 000.00 50.00 
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γεωργικών προϊόντων 
με αποτέλεσμα 
γεωργικό προϊόν με 
σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

19.2.3.
2 

Οριζόντια εφαρμογή 
μεταποίησης, εμπορίας 
και/ή ανάπτυξης 
γεωργικών προϊόντων 
με αποτέλεσμα μη 
γεωργικό προϊόν με 
σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

0.00 0.00 50.00 0.00 90.00 0.00 10.00 0.00 50.00 

19.2.3.
3 

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

1 022 727.27 562 500.00 55.00 506 250.00 90.00 56 250.00 10.00 460 227.27 45.00 

19.2.3.
4 

Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων 
στους τομείς της 
βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά 
την 1η μεταποίηση, και 

163 636.36 90 000.00 55.00 81 000.00 90.00 9 000.00 10.00 73 636.36 45.00 
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του εμπορίου με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

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. 

128 181.82 70 500.00 55.00 63 450.00 90.00 7 050.00 10.00 57 681.82 45.00 

19.2.4 
Βασικές υπηρεσίες & 
ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές 

1 828 000.00 1 828 000.00 100.00 1 645 200.00 90.00 182 800.00 10.00 0.00 0.00 

19.2.4.
2 

Στήριξη για τη 
δημιουργία, βελτίωση ή 
επέκταση τοπικών 
βασικών υπηρεσιών για 
τον αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και 
των σχετικών 
υποδομών (πχ. παιδικοί 
σταθμοί, αγροτικά 
ιατρεία, κ.λπ.) 

100 000.00 100 000.00 100.00 90 000.00 90.00 10 000.00 10.00 0.00 0.00 
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19.2.4.
3 

Στήριξη για επενδύσεις 
για δημόσια χρήση σε 
υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής, 
ανάπλασης, τουριστικές 
πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές 
μικρής κλίμακας (π.χ. 
σημάνσεις, 
κοινόχρηστοι χώροι, 
προβολή προώθηση 
περιοχών, ποδηλατικές 
διαδρομές κ.λπ.) 

1 066 000.00 1 066 000.00 100.00 959 400.00 90.00 106 600.00 10.00 0.00 0.00 

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 

662 000.00 662 000.00 100.00 595 800.00 90.00 66 200.00 10.00 0.00 0.00 
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κοινωνικοοικονομικών 
πτυχών, καθώς και 
δράσεις 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένω
ν πολιτιστικών / 
συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της 
υπαίθρου -μύλοι, 
γεφύρια κ.λπ.) 

19.2.6 
Ανάπτυξη και βελτίωση 
βιωσιμότητας δασών 

240 000.00 240 000.00 100.00 216 000.00 90.00 24 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.2.6.
1 

Πρόληψη και 
αποκατάσταση δασών 
και δασικών εκτάσεων 
από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές 
καταστροφές και 
καταστροφικά 
συμβάντα 

240 000.00 240 000.00 100.00 216 000.00 90.00 24 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.2.7 
Συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών 
παραγόντων  

446 153.85 290 000.00 65.00 261 000.00 90.00 29 000.00 10.00 156 153.85 35.00 

19.2.7.
3 

Συνεργασία μεταξύ 
μικρών επιχειρήσεων 
για διοργάνωση κοινών 

107 692.31 70 000.00 65.00 63 000.00 90.00 7 000.00 10.00 37 692.31 35.00 
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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 

19.2.7.
7 

Οριζόντια και κάθετη 
συνεργασία μεταξύ 
φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη 
δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την 
προώθηση βραχέων 
αλυσίδων και τοπικών 
αγορών 

107 692.31 70 000.00 65.00 63 000.00 90.00 7 000.00 10.00 37 692.31 35.00 

19.2.7.
8 

Κοινές προσεγγίσεις σε 
ότι αφορά τα 
περιβαλλοντικά έργα 
και τις τρέχουσες 
περιβαλλοντικές 
πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αποτελεσματικής 
διαχείρισης των 
υδάτων, της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών 

230 769.23 150 000.00 65.00 135 000.00 90.00 15 000.00 10.00 80 769.23 35.00 
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ενέργειάς και της 
διατήρησης των 
γεωργικών τοπίων. 

19.3 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ) 

470 000.00 470 000.00 100.00 423 000.00 90.00 47 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.1 

Σχέδιο Διατοπικής 
συνεργασίας: «Γεύσεις 
Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ - 
Ελληνικός 
γαστρονομικός 
πολιτισμός»  

40 000.00 40 000.00 100.00 36 000.00 90.00 4 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.2 

Σχέδιο Διατοπικής 
Συνεργασίας: 
«Ολοκληρωμένη 
διαχείριση 
συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων» 

150 000.00 150 000.00 100.00 135 000.00 90.00 15 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.3 

Σχέδιο Διατοπικής 
Συνεργασίας: 
«Ενώνοντας τους 
Δυναμικούς των 
Τοπικών Κοινοτήτων» 

40 000.00 40 000.00 100.00 36 000.00 90.00 4 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.4 

Σχέδιο Διατοπικής 
Συνεργασίας: 
«Διαχρονική Ελληνική 
Θεατρική Παράδοση» 

40 000.00 40 000.00 100.00 36 000.00 90.00 4 000.00 10.00 0.00 0.00 
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19.3.5 

Σχέδιο Διακρατικής 
συνεργασίας: 
«iFlavours – Ανάδειξη 
πιστοποιημένων 
προϊόντων μέσω 
ψηφιακών 
εφαρμογών» 

150 000.00 150 000.00 100.00 135 000.00 90.00 15 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.6 

Σχέδιο Διακρατικής 
συνεργασίας: «Τραίνα 
– Χαρακτηριστικοί 
σταθμοί και 
προορισμοί» 

50 000.00 50 000.00 100.00 45 000.00 90.00 5 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.4 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΜΨΥΧΩΣΗ 

1 410 000.00 1 410 000.00 100.00 1 269 000.00 90.00 141 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.4.1 

Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες 
και την εμψύχωση της 
ΟΤΔ 

1 410 000.00 1 410 000.00 100.00 1 269 000.00 90.00 141 000.00 10.00 0.00 0.00 

ΣΥΝΟΛΑ 9 381 314.69 7 050 000.00 75.15 6 345 000.00 90.00 705 000.00 10.00 2 331 314.69 24.85 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΤΘΑ)     

ΚΩΔ.  ΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

      Ποσό  % Ποσό  %* Ποσό  %* Ποσό  % 
4.1 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0,00 0,00 100,0 0,00 90,0 0,00 10,00 0,00 0,00 

4.1.1 Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής 
της τοπικής ανάπτυξης   0,00 100,0 0,00 90,0 0,00 10,00 0,00 0,00 

4.2 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1.617.000,00 1.155.000,00 60,00 981.750,00 85,00 173.250,00 15,00 462.000,00 40,00 

4.2.1 Ιδιωτικές επενδύσεις 1.155.000,00 693.000,00 60,00 589.050,00 85,00 103.950,00 15,00 462.000,00 40,00 

4.2.1.1 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος των 
αλιέων 

855.000,00 513.000,00 60,00 436.050,00 85,00 76.950,00 15,00 342.000,00 40,00 

4.2.1.2 

Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων οι οποίες θα πρέπει να 
στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής 
(αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση) 

300.000,00 180.000,00 60,00 153.000,00 85,00 27.000,00 15,00 120.000,00 40,00 

4.2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 462.000,00 462.000,00 100,00 392.700,00 85,00 69.300,00 15,00 0,00 0,00 

4.2.2.1 

Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή 
αλιείας/  υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

100.000,00 100.000,00 100,00 85.000,00 85,00 15.000,00 15,00 0,00 0,00 

4.2.2.2 Υποδομές για την ενθάρρυνση της 
τουριστικής δραστηριότητας 

212.000,00 212.000,00 100,00 180.200,00 85,00 31.800,00 15,00 0,00 0,00 
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4.2.2.3 Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση 
ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές 

150.000,00 150.000,00 100,00 127.500,00 85,00 22.500,00 15,00 0,00 0,00 

4.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 270.000,00 270.000,00 100,00 229.500,00 85,00 40.500,00 15,00 0,00 0,00 

4.3.1 

Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας: 
«Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων 
θηλαστικών - Ανάπτυξη καινοτόμου 
οικοτουριστικής υπηρεσίας» 

130.000,00 130.000,00 100,00 110.500,00 85,00 19.500,00 15,00 0,00 0,00 

4.3.2 
Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας: «AKTES - 
Διακρατικό Σύμφωνο Ποιότητας Παράκτιων 
και Νησιώτικων περιοχών» 

140.000,00 140.000,00 100,00 119.000,00 85,00 21.000,00 15,00 0,00 0,00 

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 475.000,00 475.000,00 100,00 403.750,00 85,00 71.250,00 15,00 0,00 0,00 

4.4.1 Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού ΟΤΔ  475.000,00 475.000,00 100,00 403.750,00 85,00 71.250,00 15,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 2.362.000,00 1.900.000,00 80,44 1.615.000,00 85,00 285.000,00 15,00 462.000,00 19,56 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΣΥΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ.  ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

      Ποσό  % Ποσό  %* Ποσό  %* Ποσό  % 

19.2.2 

Ανάπτυξη / βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχή 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους 
τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

100 000.00 50 000.00 50% 45 000.00 90.0% 5 000.00 10.0% 50 000.00 50.0% 

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. 

100 000.00 45 000.00 45.00 40 500.00 90.00 4 500.00 10.00 55 000.00 55.00 

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / 
βελτίωση της επιχειρηματικότητας 
και ανταγωνιστικότητας της περιοχή 
εφαρμογής 

350 000.00 180 000.00 51.4% 162 000.00 90.0% 18 000.00 10.0% 170 000.00 48.6% 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, 
εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό 
προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

250 000.00 125 000.00 50.00 112 500.00 90.00 12 500.00 10.00 125 000.00 50.00 
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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. 

100 000.00 55 000.00 55.00 49 500.00 90.00 5 500.00 10.00 45 000.00 45.00 

19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση 
χωριών σε αγροτικές περιοχές 

400 000.00 400 000.00 100.00 360 000.00 90.00 40 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια 
χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές 
πληροφορίες και τουριστικές 
υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 
σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, 
προβολή προώθηση περιοχών, 
ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 

400 000.00 400 000.00 100.00 360 000.00 90.00 40 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση 
βιωσιμότητας δασών 

240 000.00 240 000.00 100.00 216 000.00 90.00 24 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.2.6.1 

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών 
και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές 
και άλλες φυσικές καταστροφές και 
καταστροφικά συμβάντα 

240 000.00 240 000.00 100.00 216 000.00 90.00 24 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
παραγόντων  

446 153.85 290 000.00 65.00 261 000.00 90.00 29 000.00 10.00 156 153.85 35.00 

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 

107 692.31 70 000.00 65.00 63 000.00 90.00 7 000.00 10.00 37 692.31 35.00 
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19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων 
αλυσίδων και τοπικών αγορών 

107 692.31 70 000.00 65.00 63 000.00 90.00 7 000.00 10.00 37 692.31 35.00 

19.2.7.8 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα 
περιβαλλοντικά έργα και τις 
τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των 
υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειάς και της διατήρησης 
των γεωργικών τοπίων. 

230 769.23 150 000.00 65.00 135 000.00 90.00 15 000.00 10.00 80 769.23 35.00 

19.3.1 

Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας: 
«Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ - 
Ελληνικός γαστρονομικός 
πολιτισμός»  

40 000.00 40 000.00 100.00 36 000.00 90.00 4 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.2 
Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων» 

150 000.00 150 000.00 100.00 135 000.00 90.00 15 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.3 
Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας: 
«Ενώνοντας τους Δυναμικούς των 
Τοπικών Κοινοτήτων» 

40 000.00 40 000.00 100.00 36 000.00 90.00 4 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.4 
Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας: 
«Διαχρονική Ελληνική Θεατρική 
Παράδοση» 

40 000.00 40 000.00 100.00 36 000.00 90.00 4 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.5 

Σχέδιο Διακρατικής συνεργασίας: 
«iFlavours – Ανάδειξη 
πιστοποιημένων προϊόντων μέσω 
ψηφιακών εφαρμογών» 

150 000.00 150 000.00 100.00 135 000.00 90.00 15 000.00 10.00 0.00 0.00 

19.3.6 Σχέδιο Διακρατικής συνεργασίας: 
«Τραίνα – Χαρακτηριστικοί σταθμοί 

50 000.00 50 000.00 100.00 45 000.00 90.00 5 000.00 10.00 0.00 0.00 
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και προορισμοί» 

ΣΥΝΟΛΑ 2 006 153.85 1 630 000.00 81.25 1 467 000.00 90.00 163 000.00 10.00 376 153.85 18.75 
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