
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 

 

Ο.Τ.Δ. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ   

 

Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER  

 

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού 
προγράμματος LEADER  

 

 
 

 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 Επωνυμία: Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου – Μαλεβυζίου Αναπτυξιακή  Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

 Διακριτικός τίτλος:   ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ   

 Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία , Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ 

 Έτος σύστασης : 1988 

 Τόπος εγκατάστασης  

o Περιφέρεια    Κρήτης  

o Νομός    Ρεθύμνου 

o Δήμος    Ανωγείων, Δ.Δ. Ανωγείων    

o Ταχ. Διεύθυνση/Ταχ. Κώδικας Ανώγεια Ρεθύμνου  Κρήτης ΤΚ 74051 

o Αριθμός τηλεφώνου  +302834031402, +302834031793 

o Αριθμός FAX   +302834031058 

o Ε- mail    leader@akomm.gr     

o Α.Φ.Μ.    094197500 

o Δ.Ο.Υ    Ρεθύμνου  

 Αρμόδιος για επαφές  :  κα Εύη Βρέντζου  

o Περιοχή παρέμβασης :  Ευρύτερη περιοχή του όρους Ίδη (Ψηλορείτης).  

o Συνολική έκταση της περιοχής   1.153,095 km2 

o Πληθυσμός περιοχής    46.231 κάτοικοι 

 Χρηματοδοτικά στοιχεία προγράμματος : 

o Συνολικό κόστος :  10.819.936,14 €  

o Δημόσια Δαπάνη :  7.232.580,00 € 

o Κοινοτική Συμμετοχή :   6.870.951,00 € 

o Εθνική Συμμετοχή :   361.629,00 € 

o Ίδια Συμμετοχή   :  3.587.356,14 € 

 Τίτλος προγράμματος   :  «Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή» 

mailto:leader@akomm.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

 

1 : «Περιοχή παρέμβασης» 

ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ (Ν. 

3852/2010 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΞΟΝΑ 3 

ΤΟΥ ΠΑΑ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΠΑΑΧ ΚΑΙ 

Leader 

Η
Ρ

Α
Κ

Λ
Ε

ΙΟ
Υ

 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΡΟΥΒΑ 

Τ.Κ  Γέργερης 1.809 45,220 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Νυβρίτου 255 10,128 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Πανάσου 260 7,377 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΔΗΜΟΥ  2.324 62,725       

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

Δ.Κ  Κρουσώνος 2.947 42,594 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Κορφών 616 8,500 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Λουτρακίου 214 5,339 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Σάρχου 282 8,600 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΣΥΝ.ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4.059 65,033       

ΤΥΛΙΣΟΥ 

Τ.Κ  

Αηδονοχωρίου 
164 8,700 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Αστυρακίου 250 17,125 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Γωνιών 

Μαλεβιζίου 
526 28,498 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Δαμάστας 307 21,673 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Καμαρίου 113 2,550 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Καμαριώτου 78 7,400 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  

Κεραμουτσίου 
340 3,325 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 

ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Μαράθου 331 14,375 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
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ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ (Ν. 

3852/2010 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΞΟΝΑ 3 

ΤΟΥ ΠΑΑ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΠΑΑΧ ΚΑΙ 

Leader 

Τ.Κ  Μονής 297 3,875 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Τυλίσου 1.085 23,543 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΣΥΝ.ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3.491 131,064       

ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΔΗΜΟΥ  7.550 196,097       

ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΖΑΡΟΥ 

Δ.Κ  Ζαρού 2.219 29,362 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Βοριζίων 623 29,837 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Τ.Κ  Μορονίου 528 12,604 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΣΥΝ.ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3.370 71,803       

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

Δ.Κ  Τυμπακίου 5.312 27,610 ΠΕΔΙΝΗ     

Τ.Κ  Βώρων 755 10,978 ΠΕΔΙΝΗ     

Τ.Κ  Γρηγορίας 214 5,902 ΟΡΕΙΝΗ     

Τ.Κ  Καμαρών 437 23,984 ΟΡΕΙΝΗ     

Τ.Κ  Κλήματος 307 12,947 ΠΕΔΙΝΗ     

Τ.Κ  Λαγολίου 102 5,377 ΠΕΔΙΝΗ     

Τ.Κ  

Μαγαρικαρίου 
511 18,507 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ     

Τ.Κ  

Φανερωμένης 
729 8,153 ΠΕΔΙΝΗ     

ΣΥΝ.ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.367 113,458       

ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΔΗΜΟΥ  11.737 185,261       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
21.611 444,083       

Ρ
Ε

Θ
Υ

Μ
Ν

Ο
Υ

 

ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 

Τ.Κ  Αγίας 

Παρασκευής 
88 5,724 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Αγίου 

Ιωάννου Αμαρίου 
109 3,924 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Αποδούλου 205 18,770 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
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ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ (Ν. 

3852/2010 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΞΟΝΑ 3 

ΤΟΥ ΠΑΑ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΠΑΑΧ ΚΑΙ 

Leader 

Τ.Κ  Βιζαρίου 88 4,549 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Κουρουτών 124 9,090 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Λαμπιωτών 96 2,799 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Λοχριάς 302 15,755 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Νιθαύρεως 320 12,303 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Πετροχωρίου 153 5,074 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Πλατανίων 206 13,772 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Πλατάνου 504 16,731 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Φουρφουρά 508 17,247 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΣΥΝ.ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2.703 125,738       

ΣΙΒΡΙΤΟΥ 

Τ.Κ  Αμαρίου 288 5,349 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Άνω Μέρους 358 20,719 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Αποστόλων 289 10,099 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Βισταγής 262 25,179 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Βρυσών 168 8,373 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 
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ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ (Ν. 

3852/2010 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΞΟΝΑ 3 

ΤΟΥ ΠΑΑ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΠΑΑΧ ΚΑΙ 

Leader 

Τ.Κ  Γερακαρίου 409 16,695 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Ελενών 188 6,673 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Θρόνου 128 5,353 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Καλογέρου 160 7,353 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  Μέρωνα 374 9,947 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

Τ.Κ  

Μοναστηρακίου 
209 4,199 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΣΥΝ.ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2.833 119,939       

ΣΥΝ.ΔΗΜΟΥ 5.536 245,677       

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Δ.Κ  Ανωγείων 2.507 102,632 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

                

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Αγγελιανών 691 13,580 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Αγίου 

Μάμαντος 
653 18,842 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Αλφάς 431 8,779 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Αχλαδέ 193 8,229 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Καλανδαρές 29 4,502 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Μαργαριτών 715 24,687 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Μελιδονίου 857 37,838 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  

Μελισσουργακίου 
44 2,650 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 

ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
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ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ (Ν. 

3852/2010 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΞΟΝΑ 3 

ΤΟΥ ΠΑΑ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΠΑΑΧ ΚΑΙ 

Leader 

Τ.Κ  Ορθέ 173 7,528 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Πανόρμου 992 7,553 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Πασαλιτών 46 1,125 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Περάματος 1.650 3,526 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Ρουμελής 427 5,552 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Σισών 560 34,517 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Σκεπαστής 242 4,452 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Χουμερίου 620 11,230 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΣΥΝ.ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.323 194,590       

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ 

Τ.Κ  Αγιάς 308 6,425 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Αγίου 

Ιωάννου 

Μυλοποτάμου 

68 4,950 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Αΐμονα 355 5,350 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Αλοίδων 314 6,350 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Αξού 727 10,400 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Απλαδιανών 337 9,775 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Βενίου 350 3,925 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Γαράζου 712 12,950 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Δαμαβόλου 224 4,050 ΠΕΔΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Δοξαρού 298 12,875 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
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ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ (Ν. 

3852/2010 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 
ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΞΟΝΑ 3 

ΤΟΥ ΠΑΑ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΗ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΠΑΑΧ ΚΑΙ 

Leader 

Τ.Κ  Επισκοπής 376 5,625 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Θεοδώρας 56 1,725 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Καλύβου 408 13,200 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Κρυονερίου 165 6,025 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Λιβαδίων 1.775 38,037 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Τ.Κ  Χώνου 203 6,525 ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΣΥΝ.ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6.676 148,187       

ΖΩΝΙΑΝΩΝ Τ.Κ  Ζωνιανών 1.578 17,926 ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΙ 
ΟΠΑΑΧ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΣΥΝ. ΔΗΜΟΥ 16.577 360,703       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
24.620 709,012       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 46.231 1.153,095       

 

 Πληθυσμιακή πυκνότητα  :   39,6 κάτοικοι /km2 

 Συνολική έκταση της διοικητικής περιφέρειας :  4.134,27 km2  (Νομοί  Ρεθύμνου 
 και Ηρακλείου) 

Πίνακας 2 «Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης*» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑTURA 

(ΣΤΡ.) 

ΕΚΤΑΣΗ NATURA 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΤΡ.) 

GR4330005 ΟΡΟΣ ΙΔΗ 448.000 387.543 

GR4330004 ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

145.000 83 

GR4330002 ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ 45.000 69.499 

GR4310004 ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ) 37.000 5.956 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  39,09% 

 Χάρτης της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος   
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Πίνακας 3 :  «Λοιπά στοιχεία»  

  

Ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα στη 
συνολική απασχόληση της περιοχής (με βάση τα στοιχεία 
ΕΣΥΕ έτους 2001) 

50,00 % 

Μεταβολή του πληθυσμού της περιοχής για την περίοδο 
1991-2001 (στοιχεία ΕΣΥΕ) 

1,00 % 

Δείκτης γήρανσης της περιοχής (ΕΣΥΕ, έτος 2001) 118,55 

Δείκτης εξάρτησης της περιοχής (ΕΣΥΕ, έτος 2001) 59,56 

Μεταβολή της απασχόλησης στην περιοχή για τη 
δεκαετία 1991 -2001 

2,30 % 

Αριθμός περιοχών Natura που περιλαμβάνονται στην 
περιοχή 

4 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

 

Οι στόχοι του προγράμματος παραμένουν αμετάβλητοι, με δεδομένο ότι η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το 

τοπικό πρόγραμμα δε διαφοροποιείται ουσιαστικά.   

Η ΟΤΔ για τον καθορισμό τους καθώς και τη στρατηγική επίτευξής τους πήρε υπόψη της αφενός  τις οριζόντιες 

πολιτικές που αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την προώθηση ίσων ευκαιριών σε συνδυασμό με το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.Α.) και αφετέρου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής (αδυναμίες, πλεονεκτήματα και 

απειλές) καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου. 

Η ΟΤΔ για τον καθορισμό των στόχων  του τοπικού της σχεδίου στηρίχτηκε : 

 στο όραμα, στους βασικούς στρατηγικούς στόχους καθώς και στην τακτική για την επίτευξη τους, για την 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη, που έχουν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι φορείς και οι 
κάτοικοι (τοπική διαβούλευση)  

 Στην αξιοποίηση των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της LEADER, αλλά και άλλων 
προγραμμάτων όπως τα ΟΠΑΑΧ, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες  EQUAL, INTERREG, κ.λπ., όπως : 

o Ιδιωτικές Επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (καταλύματα, χώροι εστίασης, 
βιοτεχνίες) 

o Δημόσιες υποδομές (ανακαινίσεις χωριών, ανάδειξη περιβάλλοντος κ.α.) 

o Δίκτυα επιχειρήσεων  

o Τοπικά σύμφωνα ποιότητας – Τοπικά σήματα ποιότητας 

o Καινοτομικές – πιλοτικές ενέργειες [Ψηλορείτη Γεύσεις] 

o Προβολή – Προώθηση – [Τουριστικός Οδηγός, συμμετοχή σε εκθέσεις, ενιαία σήμανση ] 

o Νέοι θεσμοί , (δημιουργία του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ) 

Ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο διαρθρώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική είναι : 
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«H Συγκρότηση ενός διακριτού εναλλακτικού αγροτουριστικού προϊόντος με την επωνυμία 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗ» 

Οι στόχοι αναλυτικά διαμορφώνονται ως εξής : 

1.1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού Περιβάλλοντος, αποτελεί στόχο με βαρύνουσα σημασία για το τοπικό 

σχέδιο αφού ουσιαστικά εμπεριέχει το σύνολο σχεδόν των παραμέτρων του «τοπικού κεφαλαίου» της 

περιοχής. 

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι : 

1.1. Η ενίσχυση μικρών υποδομών σε περιοχές φυσικού κάλους (σημάνσεις, μονοπάτια,) 
1.2. Η στήριξη πρωτοβουλιών για το περιβάλλον (εθελοντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, Φυσικό 

Πάρκο Ψηλορείτη κ.λπ.) 
1.3. Η ανάδειξη των χαρακτηριστικότερων λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής (π.χ. 

μιτάτα) 
1.4. Η στήριξη διοργάνωσης  πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων  

 

1.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιμετωπίζουν έλλειμμα σε ότι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο από πλευράς 

δημόσιου όσο και ιδιωτικού τομέα. Αποτέλεσμα αυτού του ελλείμματος πολλές φορές είναι η μετακίνηση 

πολλών κατοίκων προς τα κοντινότερα αστικά κέντρα. Η Ομάδα θέλοντας να στηρίξει το δημογραφικό 

δυναμισμό της περιοχής τα τελευταία χρόνια μέσω του συγκεκριμένου στόχου επιχειρεί τη δημιουργία 

συνθηκών που θα συμβάλλουν στη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή και στη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών.  

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι : 

2.1. Διαμόρφωση χώρων  πολιτισμού και ψυχαγωγίας 
2.2. Ενέργειες στην κατεύθυνση της αισθητικής αναβάθμισης των οικισμών και της βελτίωσης της 

λειτουργικότητας τους  
2.3. Στήριξη ενεργειών παροχής υπηρεσιών προς τους κατοίκους της περιοχής 
2.4. Βελτίωση και ανάδειξη της εικόνας της περιοχής [πολιτιστικές εκδηλώσεις, τοπικό εμπορικό σήμα, 

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, εθελοντικές οργανώσεις κ.α.) 
2.5. Στήριξη τοπικών αναπτυξιακών εργαλείων και μηχανισμών για σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών 

στρατηγικών ανάπτυξης 
 

1.3 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μέσω του στόχου γίνεται προσπάθεια άμβλυνσης των συνεπειών του ανταγωνισμού με την βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, με την δημιουργία νέων προϊόντων σε αντικατάσταση άλλων 

παραδοσιακών που εγκαταλείπονται (π.χ. θα υλοποιηθούν δράσεις που θα λειτουργήσουν ως διέξοδο για τους 

αμπελουργούς της ποικιλίας «σουλτανίνας» ), και με την ανάδειξη της ιδιαιτερότητα τους (λόγω της πρώτης 

ύλης, του τρόπου παραγωγής, του πολιτισμού εν τέλει που περιέχουν). Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχισθεί 

και η προσπάθεια που ξεκίνησε με την LEADER+, για την επέκταση και βελτίωση των δικτύων και των τοπικών 
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συμφώνων ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΤΔ θα συμμετάσχει σε Διατοπική Συνεργασία για την πιστοποίηση 

των τοπικών σημάτων ποιότητας.  

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι : 

 Ενέργειες για την βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων 

 Ενέργειες για την βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών   

 Περαιτέρω προώθηση τοπικών συνεργασιών και δικτυώσεων [Σύμφωνα ποιότητας, τοπικά σήματα 
κ.α.]  

 Διακρατικές και Διατοπικές Συνεργασίες 

 Συγκροτημένες ενέργειες προβολής – προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 

 

1.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Ο δημογραφικός δυναμισμός της περιοχής, το δυναμικό ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ύπαρξη 

σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών από πλευράς δημοσίων επενδύσεων και η αύξηση της ζήτησης για 

εναλλακτικό τουριστικό προϊόν δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.  

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι : 

4.1. η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας (διατροφή,  καινοτόμες 
προτάσεις που θα στηρίξουν τη γεωργική παραγωγή κ.α.) 

4.2. η προώθηση επενδύσεων που δρουν συμπληρωματικά με τις βασικές επενδύσεις όπως είναι π.χ. η 
δημιουργία γραφείων τουρισμού, εγκαταστάσεων εναλλακτικών μορφών (χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών, υποδομές πολιτισμού και ψυχαγωγίας κ.α.) 

4.3. η εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας 
4.4. η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας 

1.5 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Τα διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα όπως η υποαπασχόληση, η έλλειψη βασικών υποδομών, η 

εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών, ο μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα 

δημιουργούν την ανάγκη για συμπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών, των γυναικών και των νέων της 

περιοχής μέσω παράλληλων δραστηριοτήτων.  

Μέσω του παρόντος στόχου γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία προϋποθέσεων συμπλήρωσης, ενίσχυσης 

και αύξησης του τοπικού εισοδήματος μέσω της πολυαπασχόλησης.  

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΟΤΔ για την επίτευξη του στόχου είναι : 

5.1. Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (στήριξη κυρίως του εκσυγχρονισμού υπαρχόντων 
γυναικείων συνεταιρισμών) 

5.2. Δημιουργία και βελτίωση μικρών επιχειρήσεων από αγρότες σε όλους τους τομείς της τοπικής 
οικονομίας για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος (κυρίως σε επενδύσεις χαμηλού 
κόστους (π.χ. παραδοσιακά καφενεία κ.α.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ     

 

1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το σχέδιο τοπικού προγράμματος διαρθρώνεται στα ακόλουθα Μέτρα: 

 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός μέτρου: 41 

 Διατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός μέτρου: 421 

 Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή – Κωδικός 

μέτρου: 431  

Ι. ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Στο Μέτρο εντάσσονται οι παρακάτω ομάδες υπομέτρων με τα αντίστοιχα υπομέτρα. 

 

ΜΕΤΡΟ ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

ΥΠΟΜΕΤΡΑ 

41 411 L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 

413 L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 

L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

 



  

Κωδικός του Υπομέτρου L 123 

Τίτλος του Υπομέτρου 
L 123  «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 

προϊόντων» 

Λογική της παρέμβασης σε 

σχέση με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και των 

διαβουλεύσεων 

 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την κύρια πηγή απασχόλησης και 

εισοδήματος στην περιοχή παρέμβασης αν και υπάρχει σημαντική 

μείωση σε αυτό το ποσοστό το διάστημα 1991-2001. Η παραγωγικότητα 

του είναι αρκετά χαμηλή στις ορεινές περιοχές, όπου η κύρια 

δραστηριότητα εξακολουθεί να είναι η κτηνοτροφία.  

Στην πεδινή περιοχή η παραγωγικότητα είναι υψηλότερη αφού 

υπάρχουν δυναμικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες υπάρχει όμως ελλιπής 

οργάνωση για την καλύτερη αξιοποίηση των αγορών. Προβλήματα 

επίσης αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί από το κόστος και την ποιότητα 

του πολλαπλασιαστικού υλικού που χρησιμοποιείται.  

Σημαντικό γεγονός για ένα τμήμα της περιοχής (ορεινό Μαλεβύζι)  είναι  

η εγκατάλειψη της σταφιδοπαραγωγικής αμπελουργίας (σουλτανίνα) 

που οφείλεται κυρίως στις συνθήκες αγοράς (δεν υπάρχει ζήτηση για το 

προϊόν) αλλά και από τις επιπτώσεις της νέας ΚΑΠ (τρόπος 

εισοδηματικής ενίσχυσης). Το προϊόν χρησιμοποιείται στην οινοποίηση, 

όμως η ΟΤΔ εξετάζει και άλλους τρόπους αξιοποίησης του (παραγωγή 

νέων προϊόντων). Τα παραγόμενα προϊόντα στο σύνολό τους είναι πολύ 

καλής ποιότητας τόσο τα πρωτογενή όσο και αυτά της α’ μεταποίησης. 

Υπάρχουν αρκετά προϊόντα χαρακτηρισμένα ΠΟΠ (όπως π.χ. Γραβιέρα 

Κρήτης) και τοπικά όπως είναι η Αμπαδιώτικη Ελιά (περιοχή πρώην 

επαρχίας Αμαρίου) και το Ελαιόλαδο Βόρειου Μυλοποτάμου. Καλής 

ποιότητας επίσης είναι το μέλι που παράγεται στην περιοχή των 

Βοριζίων στη Νότια ρίζα του βουνού αλλά και στις Σίσες στα βόρεια 

παράλια όπου υπάρχει βιοτεχνία παρασκευής και τυποποίησης 

προϊόντων με βάση το μέλι. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει και η 

καλλιέργεια βιολογικής ελιάς. 

Όσον αφορά τη μεταποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, εκτός λίγων 

εξαιρέσεων που αφορούν τα κηπευτικά στην περιοχή του Τυμπακίου, 

υπάρχει πλήθος μικρών μεταποιητικών μονάδων οικογενειακής μορφής 

και χαμηλού οργανωτικού επιπέδου. 

Σημαντικά προβλήματα δημιουργεί η ύπαρξη ενός πολύ μεγάλου 

αριθμού ελαιοτριβείων τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη μόλυνση 

του περιβάλλοντος.  

Τα τυροκομεία της περιοχής παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο αφού 

αξιοποιούν την τοπική γαλακτοπαραγωγή, ενώ την τελευταία περίοδο 

έχουν γίνει σημαντικά βήματα με ενέργειες εκσυγχρονισμού, απόκτηση 

HACCP/ ISO κ.α. Πολλά από αυτά όμως βρίσκονται μέσα σε οικισμούς 

και για να προσαρμοστούν στη νομοθεσία όσον αφορά την προστασία 
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του περιβάλλοντος πρέπει να μετεγκατασταθούν. 

Το υπομέτρο αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT 

analysis) : 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες  

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  
υποαπασχόληση - έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη 
παραδοσιακών καλλιεργειών – μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε 
σχέση με την βοσκοϊκανότητα 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων 
του δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Παγκοσμιοποίηση της αγοράς -  Νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
αγροτικών προϊόντων – ΚΑΠ 

 Παραγωγή τύπου «παραδοσιακών προϊόντων» από μεγάλες 
βιομηχανίες 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση 
πληθυσμού, υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού)  

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / 
Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης 
ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.  

 Αυξητική τάση παραγωγής βιολογικών προϊόντων και προϊόντων 
οργανικής γεωργίας. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις 
πύλες εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 
Ηρακλείου, Λιμάνι Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. 
LEADER PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης 
ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής 
αναγνώριση της Κρητικής Διατροφής 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της 
απόστασης από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  
κ.λπ.) 

 Έντονη παρουσία τοπικών συλλόγων στην Αθήνα και σε άλλες 
μεγάλες πόλεις 
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Ισχύοντα ως προς το υπομέτρο 

: 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων 
μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων  που καλύπτονται από το 
Παράρτημα 1 της Συνθήκης εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, 
καθώς και προϊόντων δασοκομίας  κατά την έννοια του άρθρου 28 του 
Καν. (ΕΚ) 1698/2005.  

Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής που πληρούν ανάλογα με τον 
τομέα της επένδυσης τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το 
περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή 
ασφάλεια και την αειφόρο διαχείριση των δασών.  

Στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται από το 

Υπομέτρο 

 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου 
 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 2.038.400,00  1.019.200,00  1.019.200,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 2.538.475,60 1.269.237,80 1.269.237,80 

Συγκεντρωτικός πίνακας εκροών υπομέτρου 
 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 9 

Ισχύον Πρόγραμμα 6 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Υπομέτρου με τις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις 
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 Τίτλος και κωδικός δράσης:  

L123-α  «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»  

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Παίρνοντας υπόψη τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης όπως 

συνοπτικά παρουσιάστηκαν στην ενότητα  «Λογική παρέμβασης του 

υπομέτρου», μέσω της δράσης η ΟΤΔ ενδεικτικά σχεδιάζει την ενίσχυση των 

παρακάτω τομέων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται οι υπόλοιποι  

τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της 3073/29-6-2009 απόφασης του 

Ειδικού Γραμματέα της ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ περί «Αναμόρφωσης – 

οριστικοποίησης τοπικών προγραμμάτων στα πλαίσια του Άξονα 4 του ΠΑΑ 

2007-2013»   : 

 Τη δημιουργία τυροκομείων σε ορεινές περιοχές όπου υπάρχει επάρκεια 
γάλακτος 

 Την ενίσχυση για την μετεγκατάσταση τυροκομείων που βρίσκονται μέσα 
σε οικισμούς 

 Τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων τυποποίησης και 
επεξεργασίας μελιού  

 Την ίδρυση ελαιουργείων για επεξεργασία βιολογικής α’ ύλης 
 Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό τυποποιητηρίων ελαιολάδου, ονομασίας 

προέλευσης  
 Την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων τυποποίησης και 

συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών  
 Την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων επεξεργασίας  επιτραπέζιας 

ελιάς για συσκευασίες καταναλωτή  
 Την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων επεξεργασίας και 

τυποποίησης αρωματικών φυτών (π.χ. λάβδανος)  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 2.038.400,00  1.019.200,00  1.019.200,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 2.538.475,60 1.269.237,80 1.269.237,80 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης (€) 1.269.237,80 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
100,00% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
21,6% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

Με την εφαρμογή της δράσης αντιμετωπίζονται μειονεκτήματα όπως  : 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση - 

έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών 

– μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα 



 

 

  

Σε
λί

δ
α

 1
8

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε
λί

δ
α

 1
8

 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 

δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Παγκοσμιοποίηση της αγοράς - Νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον αγροτικών 

προϊόντων – ΚΑΠ 

 Παραγωγή τύπου «παραδοσιακών προϊόντων» από μεγάλες βιομηχανίες 

και αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες της περιοχής όπως είναι : 

 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση πληθυσμού, 

υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού)  

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 

ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.  

 Αυξητική τάση παραγωγής βιολογικών προϊόντων και προϊόντων 

οργανικής γεωργίας. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 

εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 

Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 

PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης ποιοτικών 

παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής αναγνώριση της 

Κρητικής Διατροφής 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 

από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Έντονη παρουσία τοπικών συλλόγων στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες 

πόλεις 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση αφορά όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος  

Δικαιούχοι Φυσικά και  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δύνανται να 

υλοποιήσουν  πολύ μικρές  επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 500.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 
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Ως προς τη δράση ισχύουν  
τα ακόλουθα : 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα.  

Επίσης  

 Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 

μέτρου 123α, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ  

 Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου τόσο οι πρώτες ύλες όσο και 

το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται 

από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης  

 Δεν παρέχεται στήριξη στις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή 

της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίες.  

 Οι κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της 

δράσης «Αύξηση της αξίας γεωργικών προϊόντων» αναφέρονται στο 

παράρτημα ΙΙΙ της 3073/29-6-2009 απόφασης του Ειδικού Γραμματέα της 

ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ περί «Αναμόρφωσης – οριστικοποίησης τοπικών 

προγραμμάτων στα πλαίσια του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013»    

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση : 

o Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που 

προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.  

o Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή 

υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς 

και του μελιού 

o Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου 

o Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα  

o Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους 

στα πλαίσια του ΚΟΑ 

Περιγραφή της 
συνέργειας της δράσης με 
άλλες προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει άμεση ή έμμεση συνέργεια με όλες τις άλλες δράσεις του 

προγράμματος με δεδομένο ότι η Ομάδα επιδιώκει τη δημιουργία ενός 

αγροτουριστικού συμπλέγματος στην περιοχή μέσα από το οποίο συνδέεται η 

ποιοτική πρωτογενής παραγωγή με τις παρεχόμενες υπηρεσίες . Πιο άμεση  

συνέργια υπάρχει με τις δράσεις που σχετίζονται με την δημιουργία υποδομών 

διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης, δικτύων συνεργασίας, προβολής-

προώθησης, κ.α. (L311-4, L 311-7, L311-8, L312-3, L312-4, L312-5, L313-7, 

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

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Από τη διαδικασία διαβούλευσης με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό 

αλλά και τις συζητήσεις με τους εν δυνάμει τελικούς αποδέκτες προέκυψε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους παραγωγικούς τομείς που προτείνονται στη 

δράση με έμφαση στον τομέα των ελαιούχων, των οπωροκηπευτικών και του 
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γάλακτος.  

Συγκεντρωτικός πίνακας εκροών υπομέτρου 
 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 9 

Ισχύον Πρόγραμμα 6 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

Παρέμβαση Αριθμός παρεμβάσεων 

Ίδρυση επιχειρήσεων 4 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 5 
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Κωδικός του Υπομέτρου L 311 

Τίτλος του Υπομέτρου “Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές  δραστηριότητες” 

Λογική της παρέμβασης σε 

σχέση με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και των 

διαβουλεύσεων 

 

Η προτεινόμενη περιοχή αντιμετωπίζει αφενός διαρθρωτικά 

προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και αφετέρου προβλήματα χαμηλής 

παραγωγικότητας και υποαπασχόλησης που οφείλονται κατά κύριο 

λόγο στην ορεινή γεωμορφολογία της. Από την άλλη πλευρά 

παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης ενός εναλλακτικού, 

διαφοροποιημένου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, λόγω του 

πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού «κεφαλαίου» της.  

Η υποαπασχόληση των αγροτών των ορεινών περιοχών αντιμετωπίζεται 

εκτός των άλλων μέτρων (που δεν είναι επιλέξιμα στο πρόγραμμα) με 

την προώθηση δράσεων που είναι «συμβατές» με τη δραστηριότητα των 

αγροτών και συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση του 

αγροτικού εισοδήματος. Σε αυτό συνηγορεί θετικά η ύπαρξη νεανικού 

πληθυσμού στις ορεινές γεωργικές-κτηνοτροφικές περιοχές. Η 

διαπίστωση αυτή ενισχύθηκε στις συναντήσεις διαβούλευσης που είχε η 

ΟΤΔ με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό, όπου υπήρξε σημαντικό 

ενδιαφέρον για τη δημιουργία μικρών υποδομών διανυκτέρευσης, 

επισκέψιμων αγροκτημάτων, μικρών χώρων εστίασης, μικρών 

βιοτεχνικών-οικοτεχνικών μονάδων, διαφόρων υπηρεσιών, 

παραδοσιακών καφενείων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για 

ίδια κατανάλωση κ.α. 

Το υπομέτρο αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT 

analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες  

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες 
τμήματος της περιοχής παρέμβασης 

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση 
- έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών 
καλλιεργειών – μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την 
βοσκοϊκανότητα 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής 
και τεχνικής κατάρτισης  

 Μείωση των γυναικών στον πληθυσμό (λόγω εγκατάλειψης της 
περιοχής)  

 Έλλειψη διαφόρων υπηρεσιών (εκπαιδευτικές, κ.α.)  

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Η ανοργάνωτη τουριστική προσφορά μπορεί να οδηγήσει σε 
στρεβλώσεις της μορφής του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος ( 
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επίδραση από τους Tour Operators) 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη 
βιοποικιλότητα, γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών 
ενταγμένων στο δίκτυο Natura 2000 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση 
πληθυσμού, υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού)  

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / 
Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης 
ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.  

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις 
πύλες εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 
Ηρακλείου, Λιμάνι Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. 
LEADER PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την εκμετάλλευση ήπιων μορφών 
ενέργειας 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο 
ανάπτυξης υποδομών διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη 
τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Ανάπτυξη υποδομών κοινωνικής μέριμνας που ενισχύουν τη 
δυνατότητα απασχόλησης (ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ, 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κ.λπ.) 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης 
ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής 
αναγνώριση της Κρητικής Διατροφής 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 
 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της 

απόστασης από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  
κ.λπ.) 

 Έντονη παρουσία τοπικών συλλόγων στην Αθήνα και σε άλλες 
μεγάλες πόλεις 

 Εκμετάλλευση των προοπτικών της κρητικής οικονομίας ιδιαίτερη 
στον τουριστικό τομέα - Θετική εικόνα του Κρητικού τουριστικού 
προϊόντος προς την Διεθνή αγορά  

 Ανάπτυξη συνείδησης γυναικείας επιχειρηματικότητας 
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Ισχύοντα ως προς το 

υπομέτρο: 

Στο υπομέτρο προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν. (ΕΚ) 
800/2008 που υλοποιούνται από μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και 
διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης τους, 
με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη 
γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία, κ.λπ.).  

Στο υπομέτρο δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο 
πλαίσιο του μέτρου 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υπομέτρου L123 
του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται από το 

Υπομέτρο 

 

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση 
 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 
 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 
 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος 
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 2.050.000,00  1.025.000,00 1.025.000,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 235.265,04 117.632,52 117.632,52 

Συγκεντρωτικός πίνακας 
εκροών υπομέτρου 
 

   
  Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 18 

Ισχύον Πρόγραμμα 5 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Υπομέτρου με τις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις 
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 Τίτλος και κωδικός δράσης: 

 L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών 

διανυκτέρευσης 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η ΟΤΔ παίρνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα αποτελέσματα της 

SWOT και τη λογική παρέμβασης του υπομέτρου,  μέσω της δράσης προωθεί : 

 Την ίδρυση νέων υποδομών διανυκτέρευσης και  

 Τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών των υφιστάμενων υποδομών.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 650.000,00  325.000,00 325.000,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 0 0 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 0 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Με την εφαρμογή της δράσης αντιμετωπίζονται τα μειονεκτήματα της 

περιοχής όπως: 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες τμήματος 

της περιοχής παρέμβασης 

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση - 

έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής και 

τεχνικής κατάρτισης 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Η ανοργάνωτη τουριστική προσφορά μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις 
της μορφής του εναλλακτικού τουρισμού 

και αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες της περιοχής όπως είναι : 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 
 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση πληθυσμού, 

υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού) 
 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 



 

 

  

Σε
λί

δ
α

 2
5

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε
λί

δ
α

 2
5

 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 
διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 
 Εκμετάλλευση των προοπτικών της κρητικής οικονομίας ιδιαίτερη στον 

τουριστικό τομέα - Θετική εικόνα του Κρητικού Τουριστικού Προϊόντος 
 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 

από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση (με τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συμπληρωματικού 
εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής). 

 Διαφοροποίηση - Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών  
 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η προτεινόμενη δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης πλην των 

δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών. 

• ΔΔ Πανόρμου,  

• ΔΔ Περάματος και  

• τον οικισμό Μπαλί του ΔΔ Μελιδονίου.  

Η εξαίρεση πραγματοποιείται για τους παρακάτω λόγους : 

 Στόχος της ΟΤΔ όπως περιγράφηκε και στην πρόταση της, είναι η 

ανάπτυξη εναλλακτικού αγροτουριστικού μοντέλου με την ενίσχυση 

υποδομών στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη 

 Οι παραπάνω περιοχές έχουν ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα 

και σχετικά ικανοποιητικό αριθμό κλινών. Πολλές από αυτές τις κλίνες 

δημιουργήθηκαν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.  

Δικαιούχοι Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή 

αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης 

(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι  600.000,00 € και έως 40 κλίνες  

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 
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Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Οι επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, 
όπως ισχύει κάθε φορά.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της 
συνέργειας της δράσης με 
άλλες προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση επειδή συμβάλει στην άμβλυνση της υποαπασχόλησης του 

πρωτογενή τομέα έχει συνέργεια με τις όλες δράσεις του τοπικού 

προγράμματος που σχετίζονται με αυτό το στόχο όπως είναι οι : L 311-2,3,4,5. 

Επίσης η δράση συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών και στην αύξηση της δυναμικότητας σε ότι αφορά τις κλίνες στην 

περιοχή. Για αυτό το λόγο υπάρχει συνέργεια και με τις δράσεις L313-5 έως 9, 

με τις δράσεις δικτύωσης όπως είναι η L312-5 και τέλος με τις δράσεις L313-

1,2,3 (δημόσιου χαρακτήρα) που συμβάλλουν στην δημιουργία ενός 

ευνοϊκότερου περιβάλλοντος ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης 

υπάρχει ενδιαφέρον για την ίδρυση / εκσυγχρονισμό υποδομών 

διανυκτέρευσης.  

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 

 



 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

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

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η ΟΤΔ παίρνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα αποτελέσματα της 

SWOT και τη λογική παρέμβασης του υπομέτρου,  μέσω της δράσης προωθεί :  

 Την  ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής  
 Τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υφιστάμενων χώρων  

εστίασης και αναψυχής  
 Τη δημιουργία / εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων 

Στην περιοχή και ιδιαίτερα στους οικιστικούς τουριστικούς πόλους υπάρχει 

πληθώρα χώρων εστίασης, ενώ σε όλη την περιοχή υπάρχουν παραδοσιακά 

καφενεία, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ανακαινισθεί.  

Η ΟΤΔ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην δράση γιατί με ενέργειες χαμηλού κόστους 

μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στην 

περιοχή, όπως και σε όλη την Κρήτη άλλωστε, η διατροφή μπορεί να 

αποτελέσει ξεχωριστό τουριστικό πόρο (λόγω της διεθνούς αναγνώρισης των 

ευεργετημάτων της κρητικής διατροφής). Η ΟΤΔ στο πλαίσιο της LEADER+, 

οργάνωσε και προώθησε τη δημιουργία πιλοτικών χώρων εστίασης με την 

επωνυμία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ». Η ιδιαιτερότητα τους είναι ότι έχουν ενιαίο 

menu με εδέσματα της κρητικής κουζίνας και προωθούν τα εποχικά προϊόντα. 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης (αλλά και της 313β2) η ΟΤΔ θα εμψυχώσει για 

τη δημιουργία παρόμοιων χώρων ώστε να δημιουργηθεί η απαιτούμενη 

κρίσιμη μάζα που θα δημιουργεί στο επισκέπτη την αίσθηση της 

ιδιαιτερότητας της κρητικής διατροφής. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 

 Συνολικό 

Κόστος €  

Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 360.000,00€ 

 

180.000,00€ 180.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 135.265,04 67.632,52 67.632,52 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  67.632,52 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
1,1 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
57,5 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες τμήματος 
της περιοχής παρέμβασης 

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση - 
έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών 
– μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής και 



 

 

  

Σε
λί

δ
α

 2
8

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε
λί

δ
α

 2
8

 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

τεχνικής κατάρτισης 
 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 
 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 
 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση πληθυσμού, 

υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού) 
 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης ποιοτικών 
παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής αναγνώριση της 
Κρητικής Διατροφής 

 Ανάπτυξη συνείδησης γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση 
 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 
 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Από τη δράση, ως προς τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των χώρων 

εστίασης και αναψυχής, εξαιρούνται  

 το Δημοτικό Διαμέρισμα Πανόρμου και  

 ο οικισμός  Μπαλί του Δ.Δ. Μελιδονίου του Δήμου Γεροποτάμου.  

Οι παραπάνω περιοχές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση εφόσον οι προτεινόμενες 

επενδύσεις αφορούν τη δημιουργία  πιλοτικών  χώρων εστίασης.  

Η εξαίρεση ισχύει για τους παρακάτω λόγους : 

1. Στόχος της ΟΤΔ όπως περιγράφηκε και στην πρόταση της, είναι η 

ανάπτυξη εναλλακτικού αγροτουριστικού μοντέλου με την ενίσχυση 

υποδομών στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη καθώς και ενέργειες 

αξιοποίησης της καλοκαιρινής επισκεψιμότητας της παραλιακής 

ζώνης. 

2. Οι παραπάνω περιοχές έχουν ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα 

και σχετικά ικανοποιητικό αριθμό χώρων εστίασης για να καλύψουν 
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τις ανάγκες που προκύπτουν.  

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων η δράση 

περιλαμβάνει όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 

προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως 

αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξού  

 Δ.Δ. Μαργαριτών  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ζαρού 

 Δ.Δ. Βώρων  
Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επισκοπής  

 Δ.Δ. Γαράζου 

 Δ.Δ. Κρουσώνα  

 Δ.Δ. Φουρφουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράθου 

 Δ.Δ Γέργερης 

Δικαιούχοι Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή 

αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης 

(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι  300.000,00 €   

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Σε ότι αφορά τους πιλοτικούς χώρους εστίασης, από την ΟΤΔ στο πλαίσιο της 

δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, θα χρησιμοποιηθεί το 

πρότυπο που είχε προκύψει μετά από σχετική μελέτη εμπειρογνωμοσύνη για  

την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER PLUS. Στόχος της Ομάδας 

είναι να υπάρξει συνέχεια της δράσης με την δημιουργία ή προσαρμογή όσο 

των δυνατόν περισσότερων χώρων εστίασης σε χώρους με τα χαρακτηριστικά 

και τις προδιαγραφές των «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ». 

Τα παραδοσιακά καφενεία ανέκαθεν αποτελούσαν και αποτελούν για την 

περιοχή ένα από τα βασικότερα σημεία συνάθροισης του τοπικού πληθυσμού 

όχι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά και για τη συζήτηση των θεμάτων 

που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Η ΟΤΔ θέλοντας να συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στην αισθητική 

τους βελτίωση θα συντάξει τις ανάλογες προδιαγραφές μέσα από τις οποίες  

θα καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ένταξη των εν δυνάμει 

τελικών αποδεκτών αλλά και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 
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παρερμηνείες ως προς τον όρο «παραδοσιακό».  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της 
συνέργειας της δράσης με 
άλλες προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση με δεδομένο ότι συμβάλει στην άμβλυνση της υποαπασχόλησης στον 

πρωτογενή τομέα έχει συνέργεια με όλες τις άλλες δράσεις του τοπικού 

προγράμματος που σχετίζονται με αυτό το στόχο όπως είναι όλες οι δράσεις 

του υπομέτρου 311. Επίσης επειδή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών στην περιοχή έχει συνέργεια και με τις δράσεις L313-

5 έως 8, με τις δράσεις δικτύωσης όπως είναι η L312-5 και τέλος με τις δράσεις 

L313-1,2,3 (δημόσιου χαρακτήρα)  που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

ευνοϊκότερου περιβάλλοντος ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε και από την “bottom up” 

διαδικασία για την δημιουργία χώρων εστίασης στους εν δυνάμει οικιστικούς 

πόλους, όπου υπάρχει άλλωστε και η ανάλογη έλλειψη, ο εκσυγχρονισμός 

χώρων εστίασης στους αναπτυγμένους οικιστικούς πόλους (Ανώγεια, Ζαρός, 

Μαργαρίτες) ενώ η προσαρμογή των παραδοσιακών καφενείων καθώς και η 

δημιουργία (ή προσαρμογή) πιλοτικών χώρων εστίασης υπάρχει στο σύνολο 

της ορεινής – ημιορεινής ζώνης. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 6 

Ισχύον Πρόγραμμα 3 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η ΟΤΔ παίρνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα αποτελέσματα της 

SWOT και τη λογική παρέμβασης του υπομέτρου,  μέσω της δράσης προωθεί :  

 τη δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων με ή χωρίς υποδομή 

διανυκτέρευσης, στα οποία θα ασκείται ενδεικτικά η 

γεωργική/κτηνοτροφική δραστηριότητα και θα παράγονται σε μικρή 

κλίμακα τυροκομικά και άλλα προϊόντα ( τα οποία θα προσφέρονται 

στους επισκέπτες του αγροκτήματος). 

 τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών των υφιστάμενων υποδομών.  

Η δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων στην LEADER+, λειτούργησε θετικά 

στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προσελκύοντας 

εκτός των άλλων και κατοίκους των αστικών περιοχών της Κρήτης. Τα 

αγροκτήματα λόγω του μεγέθους τους και των λειτουργιών τους δρουν και ως 

χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. μουσικές βραδιές) 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
 

 Συνολικό 

Κόστος €  

Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 600.000,00 

 

300.000,00  300.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
0 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση - 

έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών – 

μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 
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 ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 

γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο Natura 

2000 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 

αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 

ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 

εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 

Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 

PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 

διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 

από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Εκμετάλλευση των προοπτικών της κρητικής οικονομίας ιδιαίτερη στον 

τουριστικό τομέα - Θετική εικόνα του Κρητικού τουριστικού προϊόντος προς 

την Διεθνή αγορά 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση και τη 

δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συμπληρωματικού 

εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 

και υπηρεσιών  

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

Η δράση αφορά όλη της περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. 
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τοπικού προγράμματος: 

Δικαιούχοι Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή 

αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης 

(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Ύψος παρεμβάσεων Το ανώτατο συνολικό κόστος της επένδυσης μπορεί να φτάσει : 

 τις 300.000,00 € εφόσον δεν περιλαμβάνονται υποδομές 
διανυκτέρευσης ή  

 τις 600.000,00 € και έως 40 κλίνες εφόσον περιλαμβάνει και υποδομή 
διανυκτέρευσης  

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

 Στα επισκέψιμα αγροκτήματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων 

 Οι επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.  

 Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι 
περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της 
συνέργειας της δράσης με 
άλλες προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση με δεδομένο ότι συμβάλει στην άρση της χαμηλής παραγωγικότητας 

και της υποαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα έχει συνέργεια με τις όλες 

δράσεις του τοπικού προγράμματος που σχετίζονται με αυτό το στόχο όπως 

είναι : L311-1,2,3,4,5. Επίσης επειδή συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών και στην αύξηση της δυναμικότητας σε ότι 

αφορά τις κλίνες στην περιοχή έχει συνέργεια και με τις δράσεις L313-5 έως 8 

με τις δράσεις δικτύωσης όπως είναι η L312-5 και τέλος με τις δράσεις L313-

1,2,3 (δημόσιου χαρακτήρα)  που συμβάλλουν στην υλοποίηση του στόχου. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τη 

διαβούλευση 
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Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

  Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 



 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L311-4  :  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας 

κλπ) 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η ΟΤΔ παίρνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα αποτελέσματα της 

SWOT και τη λογική παρέμβασης του υπομέτρου,  μέσω της δράσης προωθεί : 

 Την ίδρυση επιχειρήσεων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
όπως ο θρησκευτικός, ο ορειβατικός, ο σπηλαιολογικός, ο γεωλογικός, 
ο  φυσιολατρικός τουρισμός κ.λπ. 

 Τη δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών και άσκησης αθλητικών 
δραστηριοτήτων, κέντρων γευσιγνωσίας και κέντρων δημιουργικής 
απασχόλησης επισκεπτών   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 100.000,00  50.000,00  50.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 0% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 0% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση - 
έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών 
– μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Η ανοργάνωτη τουριστική προσφορά μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις 
της μορφής του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος ( επίδραση από 
τους Tour Operators) 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 
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γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο 
Natura 2000 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 
διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης ποιοτικών 
παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής αναγνώριση της 
Κρητικής Διατροφής 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση και τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συμπληρωματικού 
εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών  

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. 

Δικαιούχοι Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή 

αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης 

(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 
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Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση, με δεδομένο ότι αντιμετωπίζει τη χαμηλή παραγωγικότητα και την 

υποαπασχόληση στον πρωτογενή τομέα αλλά παράλληλα βελτιώνει την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, είναι 

συμπληρωματική των δράσεων που σχετίζονται με την προώθησή του ήτοι με 

τις δράσεις L311-1,2,3 και 5, τις δράσεις  L313-1,2,3 και 4 (δημόσιου 

χαρακτήρα), με τις δράσεις  L313-5,6,7,8. Τέλος έχει συνέργεια με τη δράση 

L321-3 επειδή  η ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 

ανάδειξης της τοπικής κληρονομιάς είναι αναπόσπαστο τμήμα της 

δραστηριότητας της περιοχής και χαρακτηριστικό στοιχείο της ταυτότητάς της.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τη 

διαβούλευση, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

γευσιγνωσία. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

  

  Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 

 

 

 

 

 

 



 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L311-5  :  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (σε ενδεικτικούς 

κλάδους με βάση την ταξινόμηση στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων 

(ΚΑΔ/ΣΤΑΚΟΔ) 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην προτεινόμενη περιοχή υπάρχει  δυνατότητα δημιουργίας εναλλακτικού 

μοντέλου ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης της πλούσιας πολιτισμικής 

παράδοσης και διασύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με τον τομέα 

παροχής υπηρεσιών και σημαντικός αριθμός μικρών χειροτεχνικών μονάδων 

που σχετίζονται με δραστηριότητες όπως είναι η καλαθοπλεκτική, η υφαντική, 

η κεραμική, η επεξεργασία ξύλου, η επεξεργασία δέρματος για την κατασκευή 

υποδημάτων ή χρηστικών αντικειμένων, η επεξεργασία  γυαλιού κ.λπ.   

Στην παρούσα δράση συμπεριλαμβάνεται : 

 η δημιουργία νέων μονάδων οικοτεχνίας χειροτεχνίας για την 

παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης αλλά και χρηστικών 

αντικειμένων.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 80.000,00  40.000,00 40.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
0% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες τμήματος 
της περιοχής παρέμβασης 

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση - 
έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών – 
μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής και 
τεχνικής κατάρτισης 
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  Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 
από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Έντονη παρουσία τοπικών συλλόγων στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες 
πόλεις 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση και τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συμπληρωματικού 
εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών  

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη της περιοχή παρέμβασης του προγράμματος. 

Δικαιούχοι Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή 

αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης 

(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση ισχύουν Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
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τα ακόλουθα περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Οι μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών λαϊκής-παραδοσιακής τέχνης 

είναι μέρος ενός ευρύτερου φάσματος δραστηριοτήτων που υλοποιούνται 

στην περιοχή, οι οποίες αναδεικνύουν και προβάλλουν την ιδιαίτερη 

ταυτότητά της. Η συγκεκριμένη δράση η οποία προωθεί τη δημιουργία ή τον 

εκσυγχρονισμό τέτοιων επιχειρήσεων είναι σε άμεση συνάφεια με τις δράσεις 

που σχετίζονται με την πώληση και προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος 

στην περιοχή όπως είναι οι δράσεις L311-4 και L313-7,8. Τέλος συνεργεί με τις 

δράσεις δικτύωσης και προβολής L 312-5 και L313-4. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τη 

διαβούλευση. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 1 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε 

ενδεικτικούς κλάδους με βάση την ταξινόμηση στους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ/ΣΤΑΚΟΔ)     

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην δράση περιλαμβάνονται : 

1. Η δημιουργία χώρων έκθεσης και πώλησης χαρακτηριστικών τοπικών 

προϊόντων. Η  δημιουργία αυτών των χώρων θα αυξήσει τη δυνατότητα 

πώλησης των προϊόντων από πολλές μικρές επιχειρήσεις και γυναικείους 

συνεταιρισμούς που δεν έχουν την δυνατότητα της εισδοχής σε μεγάλες 

αγορές. Παράλληλα θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης 

του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής και θα συμβάλλει στην βελτίωση 

της εικόνας της. 

Η δημιουργία αυτών των χώρων θα στηριχθεί σε μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη 

όπου θα καθοριστούν προδιαγραφές σε σχέση με αρχιτεκτονικά και 

διακοσμητικά στοιχεία, τα είδη των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιστον στην γκάμα των προϊόντων που θα διατίθενται (αποκλείονται 

εκείνα της πρώτης μεταποίησης), η δικτύωση τους (είτε  με την δημιουργία 

νέου δικτύου ή την αξιοποίηση του υπάρχοντος) κ.α. 

2.  Η δημιουργία / εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, ο καλλωπισμός και 
άλλες που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων και συμβάλλουν στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην συγκράτηση του 
πληθυσμού τους ιδιαίτερα του γυναικείου. Ενδεικτικά αναφέρονται 
επιχειρήσεις όπως φροντιστήρια ξένων γλωσσών, στεγνοκαθαριστήρια, 
κουρεία, κομμωτήρια, κ.α. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 100.000,00  50.000,00  50.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 100.000,00  50.000,00 € 50.000,00  

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  50.000,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
42,5 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0,8 % 
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Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis)  

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση - 

έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών 

καλλιεργειών – μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την 

βοσκοϊκανότητα 

 Έλλειψη διαφόρων υπηρεσιών (εκπαιδευτικές, κ.α.) 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 

αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / 

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως 

ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 

εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 

Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. 

LEADER PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 

δημιουργίας. 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο 

ανάπτυξης υποδομών διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά 

παραλιακή ζώνη 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση και τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συμπληρωματικού 
εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών  

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Περιοχή εφαρμογής της Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων που αφορούν την 
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δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

εξυπηρέτηση των κατοίκων και  συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του 
προγράμματος.  

Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία πρατηρίων λιανικής πώλησης 
εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 
προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως 
αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξού  

 Δ.Δ. Μαργαριτών  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ζαρού 

 Δ.Δ. Βώρων  
Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επισκοπής  

 Δ.Δ. Γαράζου 

 Δ.Δ. Κρουσώνα  

 Δ.Δ. Φουρφουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράθου 

 Δ.Δ Γέργερης 

Δικαιούχοι Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή 

αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης 

(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Σε ότι αφορά τη δημιουργία πρατηρίων λιανικής πώλησης τοπικών προϊόντων 
η ΟΤΔ θα εκπονήσει μελέτη εμπειρογνωμοσύνη μέσα από την οποία θα 
καθοριστούν αφενός οι προδιαγραφές σε ότι αφορά το λειτουργικό και 
αισθητικό μέρος των πρατηρίων και αφετέρου θα καθορισθούν τα τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα τα οποία θα πωλούνται από αυτά. Ο καθορισμός των 
προϊόντων έχει σχέση με τις παραγωγικές ιδιαιτερότητες κάθε υποπεριοχής, 
την κατοχή του τοπικού σήματος ή την δυνατότητα για την απόκτηση του κ.α. 
Στα προϊόντα που θα μπορούν να καθορισθούν από την μελέτη δεν θα 
περιλαμβάνονται εκείνα της πρώτης μεταποίησης της πρωτογενούς 
παραγωγής.. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 
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Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της 
συνέργειας της δράσης με 
άλλες προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και την 

απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος και άρα είναι  σε συνάφεια με τις 

δράσεις: L312-2 και L 321-2.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τη 

διαβούλευση. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

  

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 1 

Ισχύον Πρόγραμμα 1 

 

 

 

 



 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 

διατροφής μετά την α' μεταποίηση     

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην προτεινόμενη περιοχή υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που παράγουν 

είδη τροφίμων μετά την πρώτη μεταποίηση. Τα είδη αυτά παράγονται κυρίως 

από αρτοποιεία και γυναικείους συνεταιρισμούς και αφορούν την παραγωγή 

ψωμιού για την κάλυψη των τοπικών καθημερινών αναγκών, τοπικών γλυκών 

και άλλων αρτοσκευασμάτων και φυσικά παξιμαδιού που αποτελεί προϊόν 

γεωγραφικής ένδειξης της Κρήτης. 

Στην παρούσα δράση οι επιχειρήσεις του κλάδου αφορούν εκείνες των 

φυσικών προσώπων που είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες. Έτσι οι μονάδες αυτές 

περιορίζονται ουσιαστικά στα αρτοποιεία  με πολύ λίγες εξαιρέσεις.  

Από την διαβούλευση υπήρξε ενδιαφέρον από αγρότες για την 

δημιουργία/εκσυγχρονισμό αρτοποιείων. Το κόστος της δράσης  είναι μικρό 

γιατί αφορά μονάδες μικρής δυναμικότητας, ενώ ακόμα και η δημιουργία 

νέων δεν θα απαιτήσει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Στην παρούσα δράση περιλαμβάνονται η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός 

αρτοποιείων χωρίς να αποκλείεται και η δημιουργία / εκσυγχρονισμός και 

άλλων μονάδων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 100.000,00  50.000,00  50.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 0% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis)  

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες τμήματος 
της περιοχής παρέμβασης 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής και 
τεχνικής κατάρτισης 

 Μείωση των γυναικών στον πληθυσμό (λόγω εγκατάλειψης της περιοχής) 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 
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προγράμματος: 

 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση πληθυσμού, 
υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού) 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ανάπτυξη υποδομών κοινωνικής μέριμνας που ενισχύουν τη δυνατότητα 
απασχόλησης (ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
κ.λπ.) 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης ποιοτικών 
παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής αναγνώριση της 
Κρητικής Διατροφής 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 
από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Έντονη παρουσία τοπικών συλλόγων στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες 
πόλεις 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση και τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συμπληρωματικού 
εισοδήματος στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών  

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του 
προγράμματος. 
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Δικαιούχοι Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή 

αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης 

(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη ή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην 

περιοχή όπως είναι οι δράσεις του υπομέτρου L 311 και L 312 και L 3135,6,7,8.  

Επίσης έχει συνέργεια με τη δράση L123-1 επειδή ποιοτικότερα προϊόντα της 

πρωτογενούς παραγωγής θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερα προϊόντα 

πρώτης και δεύτερης μεταποίησης. Τέλος έχει συνέργεια με τη δράση L312-5 

που αφορά τη δικτύωση επειδή τα προϊόντα μετά την πρώτη μεταποίηση 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού αγροτουριστικού προϊόντος 

της περιοχής.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τη 

διαβούλευση. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

  

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L311-8 Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. 

φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κ.λπ.) με σκοπό την ίδια 

κατανάλωση.   

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η δράση αφορά την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας με τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα κ.λπ.) σε 
επιχειρήσεις που εντάσσονται σε κλάδους που περιλαμβάνονται στο υπομέτρο 
L311 και τηρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις του (χαρακτηριστικά 
δικαιούχων, κ.α).  

Η δράση λόγω του μεγέθους και της οργανωτικής υποδομής των επιχειρήσεων 
θα έχει ουσιαστικά πιλοτικό χαρακτήρα με την εγκατάσταση μικρών μονάδων 
(κυρίως φωτοβολταϊκών συστημάτων). Σε αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά 
και η ενημέρωση- εμψύχωση από την ΟΤΔ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 60.000,00€ 30.000,00  30.000,00€ 

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
0% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis)  

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση - 
έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών – 
μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας 

  Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 
γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο Natura 
2000 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 
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 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος  

Δικαιούχοι Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή 
αποτελούν συμβοηθούντα μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης 
(σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 
Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η προστασία του φυσικού πλούτου και του περιβάλλοντος της περιοχής είναι 

από τις προτεραιότητες στο προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη 

δράση λοιπόν δρα συμπληρωματικά σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με 

την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα με τις δράσεις L312-4 και 

L313-9.  

Επίσης έχει συνάφεια με τη δράση L312-5 που αφορά τη δικτύωση επειδή 

μέσα από την υλοποίηση κοινών δράσεων το δίκτυο έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει τις συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση την 

“bottom up” διαδικασία. 
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Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 



 

Κωδικός του Υπομέτρου L312 

Τίτλος του Υπομέτρου 
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων   

Λογική της παρέμβασης σε 

σχέση με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και των 

διαβουλεύσεων 

 

Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος πολύ μικρών 

βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε ολιγάριθμους κλάδους που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Δρουν υποστηρικτικά και 

συμπληρωματικά στον πρωτογενή τομέα, αξιοποιούν τοπικούς 

φυσικούς πόρους, και προσφέρουν απασχόληση σε νέους και γυναίκες 

(κυρίως μέσω των γυναικείων συνεταιρισμών). Το μικρό μέγεθος καθώς 

και ή έλλειψη διάδοχης κατάστασης σε πολλά Δ.Δ. της περιοχής 

παρέμβασης έχουν ως αποτέλεσμα το χαμηλό οργανωτικό επίπεδο, τη 

χαμηλή επιμόρφωση των ιδιοκτητών και του ολιγάριθμου προσωπικού 

καθώς και την εγκατάλειψη αρκετών επιχειρήσεων, πολλές από τις 

οποίες ανήκουν σε παραδοσιακούς κλάδους της τοπικής οικονομίας. 

Στις ορεινές ιδιαίτερα περιοχές παρατηρείται έλλειψη υπηρεσιών σε 

τομείς όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, ο καλλωπισμός κ.α. Υπηρεσίες 

τέτοιου είδους μικραίνουν την ψαλίδα ανάμεσα στα αστικά κέντρα και 

την ύπαιθρο συμβάλλοντας στην παραμονή των κατοίκων στον τόπο 

τους. 

Σημαντικός τομέας επίσης που θα επιδράσει στο υπομέτρο είναι η 

δημιουργία χώρων έκθεσης και πώλησης χαρακτηριστικών τοπικών 

προϊόντων. Η  δημιουργία αυτών των χώρων θα αυξήσει την δυνατότητα 

πώλησης των προϊόντων από πολλές μικρές επιχειρήσεις και 

γυναικείους συνεταιρισμούς που δεν έχουν την δυνατότητα της 

εισδοχής σε μεγάλες αγορές. Παράλληλα θα αποτελέσει ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης του αγροτουριστικού προϊόντος 

της περιοχής και θα συμβάλλει στην βελτίωση της εικόνας της. 

Αν και στο πλαίσιο της LEADER+, εμψυχώθηκε η δημιουργία ενός 

δικτύου επιχειρήσεων, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω στήριξη 

ενεργειών που θα προωθούν τη συνεργασία των επιχειρήσεων σε 

κρίσιμους για την βιωσιμότητα τους τομείς. 

Το υπομέτρο θα ενισχύσει τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό πολύ 

μικρών επιχειρήσεων σε τομείς σημαντικούς για την τοπική οικονομία. 

 Βαρύτητα θα δοθεί σε επενδύσεις που συνεισφέρουν στην νεανική και 

γυναικεία επιχειρηματικότητα (π.χ. γυναικείοι συνεταιρισμοί, 

καινοτόμες επενδύσεις χαμηλού κόστους).  

Για την καλύτερη υλοποίηση των δράσεων του υπομέτρου θα 

καταρτισθούν μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες (από το υπομέτρο 431β, 

για την δημιουργία π.χ. χώρων λιανικού εμπορίου όπου θα πωλούνται 
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τοπικά παραδοσιακά προϊόντα) 

Το υπομέτρο αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT 

analysis): 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες 

τμήματος της περιοχής παρέμβασης 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής 

και τεχνικής κατάρτισης  

 Μείωση των γυναικών στον πληθυσμό (λόγω εγκατάλειψης της 

περιοχής)  

 Έλλειψη διαφόρων υπηρεσιών (εκπαιδευτικές, κ.α.)  

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 

δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Κίνδυνοι για περιβαλλοντική υποβάθμιση κυρίως από μεγάλου 

μεγέθους επενδύσεις 

 Παραγωγή τύπου «παραδοσιακών προϊόντων» από μεγάλες 

βιομηχανίες 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση πληθυσμού, 

υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού)  

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / 

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως 

ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.  

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις 

πύλες εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 

Ηρακλείου, Λιμάνι Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. 

LEADER PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 

δημιουργίας. 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης 

ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής 

αναγνώριση της Κρητικής Διατροφής 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της 

απόστασης από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  

κ.λπ.) 

 Ανάπτυξη συνείδησης γυναικείας επιχειρηματικότητας 
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Ισχύοντα ως προς το 

υπομέτρο: 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και 
τον Καν. (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 1223 
του άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 & L313 του Άξονα 4 του 
ΠΑΑ.  

Στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται από το 

Υπομέτρο 

 

 Ανάδειξη και προστασία του Φυσικού και Πολιτιστικού 
Περιβάλλοντος 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση 
(γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα) 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου   

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 1.520.000,00  760.000,00 760.000,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 951.205,48 475.602,74 475.602,74 

Συγκεντρωτικός πίνακας 
εκροών υπομέτρου 
 

  

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό 

Πρόγραμμα14 

14 

Ισχύον Πρόγραμμα 11 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Υπομέτρου με τις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων (σε 

ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση με βάση του Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας Κ.Α.Δ. / ΣΤΑΚΟΔ) 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή του υπομέτρου στην προτεινόμενη 

περιοχή υπάρχει πλήθος πολύ μικρών επιχειρήσεων σε ολιγάριθμους κλάδους 

με πολύ σημαντική συμμετοχή στην τοπική οικονομία, οι οποίες δρουν 

υποστηρικτικά και αξιοποιούν τοπικούς φυσικούς πόρους. Στην παρούσα 

δράση περιλαμβάνεται η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων των 

παραπάνω κλάδων.   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 300.000,00  150.000,00  150.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 200.000,00 100.000,00 100.000,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  100.000,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
21 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 1,7 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες τμήματος 
της περιοχής παρέμβασης 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 
δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής και 
τεχνικής κατάρτισης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση πληθυσμού, 
υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού) 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
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Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 
από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και 
υπηρεσιών 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος  

Δικαιούχοι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του  συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη ή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην 

περιοχή όπως είναι οι δράσεις του υπομέτρου L312, L 313-5,6,7,8,9 και L 311.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση την 

“bottom up” διαδικασία.  
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Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 2 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε 

ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με τους Κωδικούς  Αριθμούς Δραστηριότητας 

Κ.Α.Δ. /  ΣΤΑΚΟΔ) 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην δράση περιλαμβάνονται : 

1. Η δημιουργία χώρων έκθεσης και πώλησης χαρακτηριστικών τοπικών 

προϊόντων. Η  δημιουργία αυτών των χώρων θα αυξήσει την δυνατότητα 

πώλησης των προϊόντων από πολλές μικρές επιχειρήσεις και γυναικείους 

συνεταιρισμούς που δεν έχουν την δυνατότητα της εισδοχής σε μεγάλες 

αγορές. Παράλληλα θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης 

του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής και θα συμβάλλει στην βελτίωση 

της εικόνας της. 

Η δημιουργία αυτών των χώρων θα στηριχθεί σε μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη 

όπου θα καθοριστούν προδιαγραφές σε σχέση με την αρχιτεκτονικά και 

διακοσμητικά στοιχεία, τα είδη των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιστον στην γκάμα των προϊόντων που θα διατίθενται (αποκλείονται εκείνα 

της πρώτης μεταποίησης), η δικτύωση τους (είτε  με την δημιουργία νέου 

δικτύου ή την αξιοποίηση του υπάρχοντος) κ.α. 

2.  Η δημιουργία / εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, ο καλλωπισμός και 

άλλες που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων και συμβάλλουν στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην συγκράτηση του 

πληθυσμού τους ιδιαίτερα του γυναικείου. Ενδεικτικά αναφέρονται 

επιχειρήσεις όπως φροντιστήρια ξένων γλωσσών, στεγνοκαθαριστήρια, 

κουρεία, κομμωτήρια, κ.α. 

. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 280.000,00  140.000,00 140.000,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 240.000,00 120.000,00 120.000,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  120.000,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
25,2 % 
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Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
2,00 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες τμήματος 
της περιοχής παρέμβασης 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 
δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Έλλειψη διαφόρων υπηρεσιών (εκπαιδευτικές, κ.α.) 

 Παραγωγή τύπου «παραδοσιακών προϊόντων» από μεγάλες βιομηχανίες 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση πληθυσμού, 
υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού) 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε 
ενδεικτικούς τομείς εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του 
προγράμματος.  

Η δράση σε ότι αφορά τη δημιουργία πρατηρίων λιανικής πώλησης 
εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 
προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως 
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της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξού  

 Δ.Δ. Μαργαριτών  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ζαρού 

 Δ.Δ. Βώρων  
Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επισκοπής  

 Δ.Δ. Γαράζου 

 Δ.Δ. Κρουσώνα  

 Δ.Δ. Φουρφουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράθου 

 Δ.Δ Γέργερης 

Δικαιούχοι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του  συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Σε ότι αφορά τη δημιουργία πρατηρίων λιανική πώλησης τοπικών προϊόντων η 

ΟΤΔ  αυτή θα στηριχθεί σε μελέτη-εμπειρογνομοσύνη όπου θα καθοριστούν 

προδιαγραφές σε σχέση με την αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία, τα 

είδη των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον στην γκάμα των 

προϊόντων που θα διατίθενται (αποκλείονται εκείνα της πρώτης μεταποίησης), 

η δικτύωση τους (είτε  με την δημιουργία νέου δικτύου ή την αξιοποίηση του 

υπάρχοντος) κ.α. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και τη 

απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος και άρα είναι  σε συνάφεια με τις 

δράσεις: 312-2 και 321-2. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση την 

“bottom up” διαδικασία. 
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Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 4 

Ισχύον Πρόγραμμα 3 

 

 

 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L312-3  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 

διατροφής μετά την α’ μεταποίηση (σε ενδεικτικούς κλάδους σύμφωνα με τους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας Κ.Α.Δ. / ΣΤΑΚΟΔ)   

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην προτεινόμενη περιοχή υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που παράγουν 

είδη τροφίμων μετά την πρώτη μεταποίηση. Τα είδη αυτά παράγονται κυρίως 

από αρτοποιεία και γυναικείους συνεταιρισμούς και αφορούν την παραγωγή 

ψωμιού για την κάλυψη των τοπικών καθημερινών αναγκών, τοπικών γλυκών 

και άλλων αρτοσκευασμάτων και φυσικά παξιμαδιού που αποτελεί προϊόν 

γεωγραφικής ένδειξης της Κρήτης. 

Στην παρούσα δράση περιλαμβάνεται η ίδρυση νέων αλλά και ο 

εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στον εκσυγχρονισμό  των υπαρχόντων γυναικείων 

συνεταιρισμών, γιατί συμβάλλουν στην απασχόληση των γυναικών που 

αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του τοπικού σχεδίου, αλλά και στην 

δημιουργία τοπικών ποιοτικών προϊόντων. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 800.000,00  400.000,00 400.000,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 476.205,48 238.102,74 238.102,74 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  238.102,74  € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
50,1 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
4,00 % 
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Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες τμήματος 
της περιοχής παρέμβασης 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής και 
τεχνικής κατάρτισης 

 Μείωση των γυναικών στον πληθυσμό (λόγω εγκατάλειψης της περιοχής) 

 Παραγωγή τύπου «παραδοσιακών προϊόντων» από μεγάλες βιομηχανίες 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. – 
Αυξητική τάση παραγωγής βιολογικών προϊόντων 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης ποιοτικών 
παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής αναγνώριση της 
Κρητικής Διατροφής 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 
από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

 Ανάπτυξη συνείδησης γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών  

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος  
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τοπικού προγράμματος: 

Δικαιούχοι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της 
συνέργειας της δράσης με 
άλλες προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη ή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην 

περιοχή όπως είναι οι δράσεις του υπομέτρου L311 και L312 και L313-5 έως 9.  

Επίσης έχει συνέργεια με τη δράση L 123-1 επειδή ποιοτικότερα προϊόντα της 

πρωτογενούς παραγωγής θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερα προϊόντα 

πρώτης και δεύτερης μεταποίησης. Τέλος έχει συνέργεια με τη δράση L 312-5 

που αφορά τη δικτύωση επειδή τα προϊόντα μετά την πρώτη μεταποίηση 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού αγροτουριστικού προϊόντος 

της περιοχής.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση την 

“bottom up” διαδικασία. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 5 

Ισχύον Πρόγραμμα 5 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για 

τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 

βιομάζας, γεωθερμίας κ.λπ.) με σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η δράση αφορά την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας με τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα κ.λπ.) σε 

επιχειρήσεις που εντάσσονται σε κλάδους που περιλαμβάνονται στο υπομέτρο 

L312 και τηρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις του (χαρακτηριστικά 

δικαιούχων, κ.α).  

Η δράση λόγω του μεγέθους και της οργανωτικής υποδομής των επιχειρήσεων 

θα έχει ουσιαστικά πιλοτικό χαρακτήρα με την εγκατάσταση μικρών μονάδων 

(κυρίως φωτοβολταϊκών συστημάτων). Σε αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά 

και η ενημέρωση- εμψύχωση από την ΟΤΔ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 60.000,00  30.000,00 30.000,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00  € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
0 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis)  

 Κίνδυνοι για περιβαλλοντική υποβάθμιση κυρίως από μεγάλου 
μεγέθους επενδύσεις 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας  

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

Περιοχή εφαρμογής της Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος  
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δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Δικαιούχοι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008. 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της 
συνέργειας της δράσης με 
άλλες προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η προστασία του φυσικού πλούτου και του περιβάλλοντος της περιοχής είναι 

από τις προτεραιότητες στο προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη 

δράση λοιπόν δρα συμπληρωματικά σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με 

την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα με τις δράσεις L311-8 και 

L313-9.  

Επίσης έχει συνάφεια με τη δράση L312-5 που αφορά τη δικτύωση επειδή 

μέσα από την υλοποίηση κοινών δράσεων το δίκτυο έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει τις συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση την 

“bottom up” διαδικασία. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων 

της τοπικής οικονομίας   

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Είναι προφανές ότι σε περιοχές με χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά της 

περιοχής του Ψηλορείτη, η συνεργασία είναι μια παράμετρος ζωτικής 

σημασίας για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παραγωγικών τους 

δυνατοτήτων. Σημαντική παράμετρος στην αναγκαιότητα για συνεργασία 

αποτελεί επίσης ότι ο «χώρος», το σύνολο δηλαδή των κοινωνικών και 

οικονομικών παραμέτρων μιας μικρής, αγροτικής περιοχής,  συντελεί 

καταλυτικά στην γενικότερη εικόνα των προϊόντων και υπηρεσιών της.  

Για αυτό το σκοπό στην LEADER+  έγινε δυνατή η σύσταση ενός δικτύου 

επιχειρήσεων, με την εμψύχωση και καθοδήγηση της ΟΤΔ, με τη νομική μορφή 

της Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία συμμετέχουν 70 περίπου φορείς και 

επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας 

(τυροκομεία, συνεταιριστικές ενώσεις, αγροτουριστικά καταλύματα, 

πολιτιστικοί φορείς, χώροι εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.) και ήδη απασχολεί ένα 

άτομο με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.  

Επίσης το δίκτυο σε συνεργασία με την ΟΤΔ , διαχειρίζεται το τοπικό σήμα 

«ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗ» μέσα από την κατάρτιση ενός τοπικού συμφώνου 

ποιότητας. 

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και 

επέκτασης των δραστηριοτήτων του υπάρχοντος δικτύου, χωρίς να 

αποκλείεται η δημιουργία νέων δικτύων σε άλλους τομείς.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 80.000,00  40.000,00 40.000,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 35.00,00 17.500,00 17.500,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  17.500,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
3,7 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0, 3 % 

Σκοπιμότητα και Με την εφαρμογή της δράσης αντιμετωπίζονται τα μειονεκτήματα της 
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αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

περιοχής όπως: 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 
δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

και αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες της περιοχής όπως είναι : 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. 
LEADER PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση  

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του προγράμματος 

Δικαιούχοι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008. 

Ύψος παρεμβάσεων Το συνολικό κόστος της επένδυσης μπορεί να φτάσει μέχρι : 

 300.000,00 € ή  

 100.000,00 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την 
προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 

Ποσοστό επιχορήγησης 50 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης 

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δράση αποτελεί η εξασφάλιση από το 
δικαιούχο της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου  
από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην  
περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, σε αντικείμενο που 
σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες που εντάσσονται στον Άξονα 4  . Σε 
περίπτωση επιλογής πρότασης που έχει υποβληθεί από υπό σύσταση φορέα 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Ο.Τ.Δ. απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η σύσταση διακριτού νομικού προσώπου.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 
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Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η συνεργασία και η συντονισμένη προβολή και προώθηση του 

αγροτουριστικού προϊόντος στην περιοχή αποτελεί το υπόβαθρο αλλά και το 

ουσιαστικότερο  μέρος του συμπλέγματος που γίνεται προσπάθεια να 

δημιουργηθεί μεταξύ των τομέων της οικονομίας στην προτεινόμενη περιοχή. 

Αυτό το σύμπλεγμα εμπεριέχει όλες τις συνιστώσες της περιοχής 

(περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική). Με αυτό ως 

δεδομένο η συγκεκριμένη δράση είναι σε άμεση συνάφεια με όλες τις δράσεις 

που υλοποιούνται μέσα από το τοπικό πρόγραμμα. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Υπάρχει ήδη το δίκτυο ΓΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, το οποίο συνεργάζεται σε πολλούς 

τομείς με την ΟΤΔ.  

Από την “bottom up” διαδικασία δεν προέκυψε ενδιαφέρον για την 

δημιουργία άλλων δικτύων 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 1 

Ισχύον Πρόγραμμα 1 
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Κωδικός του Υπομέτρου L313 

Τίτλος του Υπομέτρου Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων   

Λογική της παρέμβασης σε 

σχέση με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και των 

διαβουλεύσεων 

 

Στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός 

καταλυμάτων καθώς και χώρων εστίασης. Ένα μεγάλο τμήμα τους 

δημιουργήθηκε στην Γ’ προγραμματική περίοδο και αφορά 

συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένες μορφές καταλυμάτων με 

χρηματοδότηση κυρίως από τα ΟΠΑΑΧ (Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΠΕΠ Κρήτης). Ο κύριος όγκος των 

καταλυμάτων επικεντρώνεται κυρίως στην Βόρεια παραλιακή ζώνη 

(Πάνορμο, Μπαλί). Στην LEADER+, η ΟΤΔ λόγω και της μεγάλης 

επικάλυψης με τα ΟΠΑΑΧ, έδωσε βαρύτητα σε εκσυγχρονισμούς 

τουριστικών μονάδων καθώς και στην πιλοτική δημιουργία χώρων 

εστίασης (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ). 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρού οικογενειακού μεγέθους, 

ανοργάνωτες χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική marketing. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα πολλές φορές να συνεργάζονται ευκαιριακά με πράκτορες 

των οποίων η επιχειρηματική πολιτική έρχεται σε αντίθεση με τις 

επιδιώξεις της περιοχής ως σύνολο. 

Η στρατηγική της ομάδας επιδιώκει τη δημιουργία διακριτού 

εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη. Σε 

αυτή την κατεύθυνση θα εξαιρεθούν από την ίδρυση και τον 

εκσυγχρονισμό οι παραλιακές αναπτυγμένες σε σχέση με την ενδοχώρα 

ζώνες. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί επίσης στην δημιουργία ποιοτικών 

χώρων εστίασης, χωρίς να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια για διάδοση της 

κρητικής διατροφής με τη δημιουργία και άλλων χώρων εστίασης 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ.  

Επίσης θα ενισχυθούν ενέργειες στήριξης του αγροτουριστικού 

προϊόντος όπως είναι Κέντρα Ενημέρωσης (σε συνδυασμό και με το 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ), ποδηλατικές διαδρομές, πεζοπορικές 

διαδρομές και σημάνσεις, συγκροτημένη προβολή της περιοχής και των 

επιμέρους ζωνών της κ.α.  

Επίσης θα επιδιωχθεί με ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης η 

χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας μέσω των επενδύσεων 

σε ανάλογα συστήματα (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες κ.α) 

Το υπομέτρο αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT 

analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες  

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη 

παραδοσιακών αρχιτεκτονικών προτύπων 
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 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες 

τμήματος της περιοχής παρέμβασης 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής 

και τεχνικής κατάρτισης  

 Μείωση των γυναικών στον πληθυσμό (λόγω εγκατάλειψης της 

περιοχής)  

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 

δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Η ανοργάνωτη τουριστική προσφορά μπορεί να οδηγήσει σε 

στρεβλώσεις της μορφής του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος ( 

επίδραση από τους Tour Operators) 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής ζώνης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη 

βιοποικιλότητα, γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών 

ενταγμένων στο δίκτυο Natura 2000 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 

αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση πληθυσμού, 

υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού)  

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / 

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως 

ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.  

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις 

πύλες εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 

Ηρακλείου, Λιμάνι Ρεθύμνου) 

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες 

επενδύσεις κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. 

LEADER PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο 

ανάπτυξης υποδομών διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά 

παραλιακή ζώνη 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης 

ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής 
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αναγνώριση της Κρητικής Διατροφής 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της 

απόστασης από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  

κ.λπ.) 

Ισχύοντα ως προς το 

υπ0ομέτρο : 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και 
τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/2008 και παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα τα 
οποία αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, 
την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας των 
περιοχών παρέμβασης, τη συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, την προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
των περιοχών.  

Στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται από το 

Υπομέτρο 

 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και 
υπηρεσιών 

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου   

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 2.111.000,00  1.263.000,00  848.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 3.060.158,71 1.615.679,77 1.444.478,94 

Συγκεντρωτικός πίνακας 
εκροών υπομέτρου 
 

 

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 33 

Ισχύον Πρόγραμμα 20 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Υπομέτρου με τις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)    

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Σε όλη την έκταση του ορεινού Ψηλορείτη έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια διάφορες οίκοτουριστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες που 

στόχο έχουν να προβάλουν τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος του 

βουνού και να πληροφορήσουν τον επισκέπτη για την αξία του.  

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές αφορούν σε χάραξη και 

σήμανση μονοπατιών, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, ανάδειξη 

συγκεκριμένων μνημείων του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, 

δημιουργία υποδομών ενημέρωσης και εκπαίδευσης, όπως επίσης υποδομών 

εστίασης και φιλοξενίας επισκεπτών. Αναπτύχθηκαν από διάφορους φορείς, 

Δήμους, αναπτυξιακές εταιρείες και ιδιώτες και είναι διασκορπισμένες σε όλη 

την έκταση της περιοχής. Πολλές από αυτές ο επισκέπτης είναι δύσκολο να τις 

«ανακαλύψει» αφού δεν υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση 

στους χώρους όπου αυτός συνήθως θα διαμείνει και έτσι παραμένουν σε 

μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες. 

Υπάρχει συνεπώς η αναγκαιότητα για τη δημιουργία σημείων πληροφόρησης 

όπου ο επισκέπτης να μπορεί να αντλήσει όλη την πληροφορία που του 

χρειάζεται . 

Σημαντική παράμετρος της δράσης είναι το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  το 

οποίο έχει ως στόχο εκτός των άλλων την συντονισμένη προβολή – προώθηση 

των ιδιαίτερων φυσικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Ήδη 

λειτουργεί ένα κέντρο ενημέρωσης στα Ανώγεια με σημαντική 

επισκεψιμότητα.  Μια από τις προϋποθέσεις ίδρυσης αυτών των κέντρων 

ενημέρωσης θα είναι η ύπαρξη υλικού που έχει εκδώσει το ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ . 

Επίσης ένας άλλος στόχος που επιδιώκεται μέσω της δημιουργίας των κέντρων 

–περιπτέρων ενημέρωσης είναι η αξιοποίηση  κομβικών σημείων όπου 

υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα  και τα οποία είναι εκτός περιοχής 

παρέμβασης όπως π.χ ο αρχαιολογικός χώρος της ΦΑΙΣΤΟΥ. 

Χαρακτηριστικά Κέντρων – Περιπτέρων Πληροφόρησης 

Τα κέντρα πληροφόρησης  θα δημιουργηθούν σε κομβικά σημεία και σε 

περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα ή σε κομβικά σημεία από τα οποία 

διέρχονται οι περισσότεροι επισκέπτες, ώστε να είναι προσιτά από όσο το 

δυνατό περισσότερους. 

Θα  έχουν διάφορο πληροφοριακό υλικό με τη μορφή μικρών αναρτήσεων, 

όπου με συντομία θα δίνεται η γενική πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά 
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της ευρύτερης περιοχής όπου αυτά θα είναι εγκαταστημένα, αλλά και για τις 

άλλες κοντινότερες περιοχές. Η παρουσία ενός χάρτη σε μεγάλη κλίμακα είναι 

απαραίτητη ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να δει συνολικά τα αξιοθέατα και τις 

υποδομές της ευρύτερης περιοχής, να αντιληφθεί τις αποστάσεις αλλά και τις 

υποδομές που υπάρχουν. 

Θα υπάρχει διαθέσιμος ΗΥ με σύνδεση στο διαδίκτυο και έτοιμες σχετικές 

συνδέσεις με διάφορες ιστοσελίδες ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής ή 

του Ψηλορείτη γενικότερα ή άλλων παρόμοιων περιοχών, καθώς και  ειδικές 

προθήκες στις οποίες θα συγκεντρώνεται το έντυπο υλικό (φυλλάδια, χάρτες, 

περιοδικά, εφημερίδες κλπ.) που αφορά σε υποδομές και χαρακτηριστικά της 

περιοχής.  

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα κέντρα αυτά θα μπορούσαν να έχουν και 

εκθέματα που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της περιοχής (πχ. Απολιθώματα). 

Τα κέντρα αυτά θα συνδεθούν με υπάρχουσες δομές ή εγκαταστάσεις οι 

οποίες θα μπορούσαν να τα τροφοδοτήσουν με το απαραίτητο προσωπικό για 

να λειτουργήσουν. 

Χωροθέτηση  των Κέντρων – Περιπτέρων Πληροφόρησης 

Θεωρείται αναγκαίο τα κέντρα αυτά να βρίσκονται σε κομβικά ή πολύ 

επισκέψιμα σημεία.  

Τα κέντρα ενημέρωσης θα μπορούσαν ενδεικτικά να δημιουργηθούν  : 

 Στα Ανώγεια όπου είναι  η έδρα του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη 

και όπου θα μπορεί να δίνεται γενική πληροφορία για το Πάρκο αλλά 

και την ευρύτερη περιοχή. 

 Στη Γέργερη όπου είναι και το σχετικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και 

το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη νότια πύλη του Πάρκου. Το κέντρο 

μπορεί να εκθέτει απολιθώματα των θαλάσσιων οργανισμών που 

έζησαν πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια στην περιοχή. 

Εναλλακτικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί και στο Ζαρό όπου 

υπάρχει σημαντική επισκεψιμότητα και εναλλακτικές δραστηριότητες 

(ορειβατικές, φυσιολατρικές κ.α.) 

 Στην περιοχή του Αμαρίου, το οποίο θα αποτελεί και την δυτική πύλη 

του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ . 

 Στον κάτω Μυλοπόταμο για να κατευθύνει τους επισκέπτες στην 

περιοχή του Κουλούκωνα και του Κάτω Μυλοποτάμου. Κομβικά 

σημεία στην περιοχή είναι το Μελιδόνι και οι Μαργαρίτες από άποψη 

επισκεψιμότητας και το Γαράζο ως έδρα του Δήμου και Παραδοσιακού 

οικισμού. 

 Στα ανατολικά του Ψηλορείτη που να καλύπτει τις ανατολικές 
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παρυφές του και την είσοδο από το Ηράκλειο. Σαν χώρος δημιουργίας 

θα μπορούσε να προταθεί η περιοχή της Τυλίσσου ή και το 

παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος. 

 Στο Σπήλαιο Σφεντόνι, με έμφαση στα χαρακτηριστικά του σπηλαίου 

αλλά προωθώντας παράλληλα υλικό και για όλα τα υπόλοιπα σπήλαια 

της περιοχής 

 Σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής παρέμβασης 

1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένας από τους στόχους της υλοποίησης της 

δράσης είναι η αξιοποίηση κομβικών σημείων με μεγάλη επισκεψιμότητα.  Ένα 

από αυτά τα σημεία βρίσκεται κοντά στον Αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού. Η 

περιοχή υπάγεται στο ΔΔ Καμηλαρίου που είναι ένα από τα τρία ΔΔ του Δήμου 

που δεν συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού σχεδίου. 

Το κέντρο ενημέρωσης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προβολή των 

ορεινών περιοχών του Δήμου, που υπάγονται και στην περιοχή παρέμβασης,  

αξιοποιώντας την επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου. Το 2007, στον 

αρχαιολογικό χώρο της ΦΑΙΣΤΟΥ, διατέθηκαν  128.278 εισιτήρια, αριθμός που 

αποτελεί το 12,8% των εισιτηρίων όλων των αρχαιολογικών χώρων του Ν. 

Ηρακλείου (για το 2007).  

Σε αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε ο Δήμος Τυμπακίου σχεδιάζει σχετική 

πολιτιστική και περιβαλλοντική διαδρομή από τον αρχαιολογικό χώρο ως τις 

ορεινές περιοχές του, με σκοπό να αξιοποιήσει, όσον το δυνατόν σε 

μεγαλύτερο βαθμό  την επισκεψιμότητά του προς όφελος της ορεινής ζώνης. 

2. Το δεύτερο κομβικό σημείο που βρίσκεται εκτός περιοχής παρέμβασης 

αφορά την πόλη του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της δράσης θα είναι δυνατή η 

διαμόρφωση κατάλληλου χώρου ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 

για την ενημέρωση – πληροφόρηση των δυνητικών επισκεπτών (ντόπιων και 

αλλοδαπών) για το σύνολο της περιοχής εφαρμογής του τοπικού σχεδίου. 

Φορείς υλοποίησης αυτής της ενέργειας μπορεί να είναι δίκτυα επιχειρήσεων, 

άλλοι συλλογικοί φορείς,  ΟΤΑ κ.α. 

  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 190.000,00 190.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 153.203,00 153.203,00 0,00 
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Χρηματοδοτική βαρύτητα  

  

 

 

  

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  153.203,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
9,5 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
2,6 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Η ανοργάνωτη τουριστική προσφορά μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις 

της μορφής του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος ( επίδραση από 

τους Tour Operators) 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής Ζώνης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 

γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο 

Natura 2000 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 

αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 

εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 

Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 

PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 

από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (με την βελτίωση της εικόνας 

της περιοχής) 
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Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 €.  

Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον οι δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α. , νομικά 
πρόσωπα αυτών  ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον οι εν 
λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη   

Ποσοστό επιχορήγησης 100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
δράσης δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου. Επιπλέον μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών 
NATURA. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η συγκεκριμένη δράση, μέσα από τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης και 

περιπτέρων ενημέρωσης προωθεί άμεσα και έμμεσα το αγροτουριστικό 

προϊόν της προτεινόμενης περιοχής και άρα είναι σε συνάφεια με τις δράσεις 

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

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Από την “bottom up” διαδικασία προέκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαφέρον από τους  ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. 



 

 

  

Σε
λί

δ
α

 7
6

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε
λί

δ
α

 7
6

 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

  

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 8 

Ισχύον Πρόγραμμα 3 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L313-2 Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, κ.λπ.   

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι πλούσια 

σε τοπία φυσικού κάλλους, σε σπήλαια, φαράγγια, φυσικά μονοπάτια και 

περιοχές με περιβαλλοντικό, ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.  

Μεγάλο τμήμα της επίσης είναι ενταγμένο στον κατάλογο NATURA 2000. 

Συγκεντρώνει  λοιπόν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού. 

Η σήμανση (κατεύθυνσης ή αποτύπωσης χρήσιμων πληροφοριών) αποτελεί 

ένα σημαντικό εργαλείο ανάδειξης και αξιοποίησης των φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων. 

Ήδη η ΟΤΔ στην LEADER+,  με την συνεργασία των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων Ρεθύμνης και Ηρακλείου, σχεδίασε (μέσω μελέτης – 

εμπειρογνωμοσύνης) και χρηματοδότησε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο 

πληροφοριακών πινακίδων, οι οποίες αφενός ενημερώνουν τον επισκέπτη και 

αφετέρου συμβάλλουν στην δημιουργία της εικόνας του ενιαίου 

αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής του Ψηλορείτη. 

Η παρούσα δράση χρηματοδοτεί την επέκταση της σήμανσης και σε άλλα 

αξιοθέατα και μνημεία της περιοχής , χρησιμοποιώντας τα βασικά συστατικά 

που δημιουργούν την εικόνα της ταυτότητας της περιοχής και του ενιαίου και 

διακριτού αγροτουριστικού προϊόντος της (σύνθημα, σύμβολα κ.α.). 

Επίσης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης προωθείται η τοποθέτηση 

πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων κατεύθυνσης στους 

σημαντικότερους οικιστικούς τουριστικούς πόλους της περιοχής.  

Η δράση έχει ως στόχο αφενός την διευκόλυνση της ενημέρωσης των 

επισκεπτών και αφετέρου την αισθητική βελτίωση του οικιστικού 

περιβάλλοντος, όπου συνεχώς ξεπετάγονται άναρχα πινακίδες κατεύθυνσης 

για τα καταλύματα, τις ταβέρνες, κ.α. 

Αναλυτικότερα θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης στα σημεία 

εισόδου των οικισμών στα οποία θα είναι αποτυπωμένες όλες οι πληροφορίες 

που χρειάζεται ο επισκέπτης (χώροι εστίασης, ξενοδοχεία, αξιόλογα κτίσματα, 

μουσεία, φαρμακεία, αγροτικά ιατρεία, αγορές, κέντρα πληροφόρησης κ.λπ.) 

Στη συνέχεια μέσω άλλων πινακίδων και στα κατάλληλα σημεία ο επισκέπτης 

θα βρίσκει εύκολα αυτό που αναζητεί.  

Η δράση θα υλοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα 

εκπονηθούν από την ΟΤΔ μέσω σχετικής μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης. 
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Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 150.000,00 150.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
0% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη παραδοσιακών 

αρχιτεκτονικών προτύπων 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 

γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο Natura 

2000 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 

αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 

εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 

Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 

PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 

διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξης και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
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Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του 
προγράμματος.  
Σε ότι αφορά την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων 
κατεύθυνσης δίνει προτεραιότητα στους τουριστικούς και οικιστικούς πόλους 
καθώς και στους εν δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως αυτοί αναφέρονται 
παρακάτω : 
 
Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξού  

 Δ.Δ. Μαργαριτών  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ζαρού 

 Δ.Δ. Βώρων  
 

Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επισκοπής  

 Δ.Δ. Γαράζου 

 Δ.Δ. Κρουσώνα  

 Δ.Δ. Φουρφουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράθου 

 Δ.Δ. Γέργερης 

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 €.  

Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον οι δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α. , νομικά 
πρόσωπα αυτών  ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον οι εν 
λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη   

Ποσοστό επιχορήγησης 100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
δράσης δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου. Επιπλέον μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών 
NATURA. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 

Η συγκεκριμένη δράση προωθεί άμεσα και έμμεσα το αγροτουριστικό προϊόν 

της προτεινόμενης περιοχής και άρα είναι σε συνάφεια με τις δράσεις L311-4, 
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πλαίσιο του σχεδίου L313-2,3,4, L313-7,8 και L321-3 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Από την “bottom up” διαδικασία προέκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαφέρον.  

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 6 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου   

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα επιδιωχθεί η χάραξη και δημιουργία 

ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές με ιδιαίτερο φυσιολατρικό κυρίως αλλά 

και ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 31.000,00 31.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
0% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής Ζώνης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 

γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο 

Natura 2000 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 

αναγνωρισιμότητα 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 

εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 

Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 

PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 
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διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξης και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 €.  

Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον οι δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α. , νομικά 
πρόσωπα αυτών  ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον οι εν 
λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη   

Ποσοστό επιχορήγησης 100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
δράσης δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου. Επιπλέον μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών 
NATURA. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η συγκεκριμένη δράση προωθεί άμεσα και έμμεσα το αγροτουριστικό προϊόν 

της προτεινόμενης περιοχής και άρα είναι σε συνάφεια με τις δράσεις L 311-4, 

L 313-2,3,4, L 313-7,8 και L321-3 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Από την “bottom up” διαδικασία προέκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαφέρον από του ΟΤΑ καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα.  
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Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 1 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

κ.λπ. 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η προβολή –προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης 

περιοχής του Ψηλορείτη, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της ΟΤΔ , 

αφού λειτουργεί με άμεσο αλλά και πολλαπλασιαστικό τρόπο στην δημιουργία 

της εικόνας του ενιαίου – διακριτού αγροτουριστικού προϊόντος «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

– ΚΡΗΤΗ» 

Επειδή η περιοχή δεν είχε ποτέ την ενιαία διοικητική ενότητα που έχουν π.χ οι 

Νομαρχίες, ήταν δύσκολο να σχεδιασθούν και να χρηματοδοτηθούν ανάλογες 

πολιτικές προβολής. 

Για αυτό το σκοπό η ΟΤΔ στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+ , 

υλοποίησε ως τελικός αποδέκτης ένα πλέγμα ενεργειών προβολής. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η δημιουργία ενός τουριστικού οδηγού, 

επιμέρους φυλλαδίων i) για τις διάφορες ζώνες (Αμάρι, Μυλοπόταμος, Ορεινό 

Μαλεβύζι, Πάνω Ρίζα), ii) για τις θεματικές ενότητες του περιβάλλοντος, του 

πολιτισμού κ.α, ενός διαφημιστικού βίντεο, καθώς και η συμμετοχή σε 

διάφορες εκθέσεις. Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι μέσω του διακρατικού 

σχεδίου με τα άλλα ευρωπαϊκά γεωπάρκα, δημιουργήθηκε ένας χρήσιμος 

γεωλογικός οδηγός του Ψηλορείτη, ενώ πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και 

στο Ρέθυμνο υπο την αιγίδα της Ελληνικής επιτροπής της UNESCO, και με την 

ευκαιρία του έτους της ΓΗΣ , έκθεση Λαϊκών καλλιτεχνών με τίτλο «Ο Μύθος 

της Γης μέσα από τα χέρια του Ανθρώπου». 

Επειδή σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-

2013 η ΟΤΔ δεν μπορεί να είναι τελικός αποδέκτης, η υλοποίηση των 

ενεργειών προβολής θα πραγματοποιηθεί από τους Δήμους της Περιοχής, τις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και άλλους φορείς. 

Οι ενέργειες αυτές δεν θα είναι αποσπασματικές αλλά θα εντάσσονται στην 

δόμηση της εικόνας του ενιαίου αγροτουριστικού προϊόντος και θα αφορούν 

ενδεικτικά την έκδοση έντυπου υλικού, την δημιουργία οπτικοακουστικού 

υλικού (ταινίες, βίντεο, φωτογραφικό υλικό ποιότητας κ.α.) , εξειδικευμένων 

ιστοσελίδων, συμμετοχής σε εκθέσεις κ.α.  

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 110.000,00 77.000,00  33.00,00  
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Ισχύον Πρόγραμμα 44.994,59 31.496,21 13.498,38 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  31.496,21 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
1,9 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0,5 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση  αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 
δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής και 
τεχνικής κατάρτισης 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Η ανοργάνωτη τουριστική προσφορά μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις 
της μορφής του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος ( επίδραση από τους 
Tour Operators) 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 
γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο 
Natura 2000 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 
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διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης ποιοτικών 
παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής αναγνώριση της 
Κρητικής Διατροφής 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξης και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος  

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 100.000,00 €.  

Το ποσό είναι πλέον Φ.Π.Α. εφόσον οι δικαιούχοι είναι Ο.Τ.Α. , νομικά 
πρόσωπα αυτών  ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον οι εν 
λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη   

Ποσοστό επιχορήγησης 70  % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
δράσης δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου. Επιπλέον μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών 
NATURA. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 

Η συγκεκριμένη δράση, μέσα από τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης και 

περιπτέρων ενημέρωσης προωθεί άμεσα και έμμεσα το αγροτουριστικό 

προϊόν της προτεινόμενης περιοχής και άρα είναι σε συνάφεια με τις δράσεις L 
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πλαίσιο του σχεδίου 311-4, L 313-2,3,4, L 313-7,8 και L 321-3. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Από την “bottom up” διαδικασία προέκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαφέρον. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 4 

Ισχύον Πρόγραμμα 2 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L313-5  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών 

διανυκτέρευσης 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η ΟΤΔ παίρνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα αποτελέσματα της 

SWOT και τη λογική παρέμβασης του υπομέτρου,  μέσω της δράσης προωθεί : 

 Την ίδρυση νέων υποδομών διανυκτέρευσης και  

 Τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών των υφιστάμενων υποδομών.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 1.200.000,00  600.000,00 600.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 2.008.034,56 1.004.017,28 1.004.017,28 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  1.004.017,28 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 62,1% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
17,1% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση  αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη παραδοσιακών 
αρχιτεκτονικών προτύπων 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες τμήματος 
της περιοχής παρέμβασης 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Δημογραφικός δυναμισμός ορεινών περιοχών (αύξηση πληθυσμού, 
υπόστρωμα νεανικού πληθυσμού) 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες επενδύσεις 
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κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 
από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών  

 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η προτεινόμενη δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης πλην των 

δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών. 

• ΔΔ Πανόρμου,  

• ΔΔ Περάματος και  

• τον οικισμό Μπαλί του ΔΔ Μελιδονίου.  

Η εξαίρεση πραγματοποιείται για τους παρακάτω λόγους : 

 Στόχος της ΟΤΔ όπως περιγράφηκε και στην πρόταση της, είναι η 

ανάπτυξη εναλλακτικού αγροτουριστικού μοντέλου με την ενίσχυση 

υποδομών στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη 

 Οι παραπάνω περιοχές έχουν ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα 

και σχετικά ικανοποιητικό αριθμό κλινών. Πολλές από αυτές τις κλίνες 

δημιουργήθηκαν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Δικαιούχοι Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 600.000,00 € και έως 40 κλίνες 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Σε ότι αφορά τις υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, 
όπως ισχύει κάθε φορά.  

Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης οι 
σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της 
δυναμικότητας τους μέχρι το όριο που ορίζεται ανωτέρω με προσθήκη καθ’ 
ύψος ή/και κατ’ επέκταση.   
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Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με τη βελτίωση τον παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και την  

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ήτοι  τις δράσεις L 311-1,2,3,5 και  L 313β-

6,7,8. Επίσης δρα συμπληρωματικά με τις δράσεις δικτύωσης L 312-5 και τις 

δράσεις προώθησης και προβολής του αγροτουριστικού προϊόντος της 

περιοχής όπως είναι οι τις δράσεις L 313-1,2,3 (δημόσιου χαρακτήρα).  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Το ενδιαφέρον για την ίδρυση υποδομών διανυκτέρευσης είναι ιδιαίτερα 

αυξημένο στην προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος και 

κυρίως στις ορεινές περιοχές σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τη 

διαδικασία της διαβούλευσης.  

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 4 

Ισχύον Πρόγραμμα 4 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L313-6  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η ΟΤΔ παίρνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα αποτελέσματα της 

SWOT και τη λογική παρέμβασης του υπομέτρου,  μέσω της δράσης προωθεί :  

 Την  ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής  
 Τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υφιστάμενων χώρων  

εστίασης και αναψυχής  
 Τη δημιουργία / εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων 

Στην περιοχή και ιδιαίτερα στους οικιστικούς τουριστικούς πόλους υπάρχει 

πληθώρα χώρων εστίασης, ενώ σε όλη την περιοχή υπάρχουν παραδοσιακά 

καφενεία, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ανακαινισθεί.  

Η ΟΤΔ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην δράση γιατί με ενέργειες χαμηλού κόστους 

μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στην 

περιοχή, όπως και σε όλη την Κρήτη άλλωστε, η διατροφή μπορεί να 

αποτελέσει ξεχωριστό τουριστικό πόλο (λόγω της διεθνούς αναγνώρισης των 

ευεργετημάτων της κρητικής διατροφής). Η ΟΤΔ στο πλαίσιο της LEADER+, 

οργάνωσε και προώθησε τη δημιουργία πιλοτικών χώρων εστίασης με την 

επωνυμία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ». Η ιδιαιτερότητα τους είναι ότι έχουν ενιαίο 

menu με εδέσματα της κρητικής κουζίνας και προωθούν τα εποχικά προϊόντα. 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης (αλλά και της 313β2) η ΟΤΔ θα εμψυχώσει για 

τη δημιουργία παρόμοιων χώρων ώστε να δημιουργηθεί η απαιτούμενη 

κρίσιμη μάζα που θα δημιουργεί στο επισκέπτη την αίσθηση της 

ιδιαιτερότητας της κρητικής διατροφής. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 200.000,00  100.000,00 100.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 596.261,80 298.130,90 298.130,90 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  298.130,90 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
18,5% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
5,1 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

Η δράση  αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 
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βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής Ζώνης 

 Μείωση των γυναικών στον πληθυσμό (λόγω εγκατάλειψης της περιοχής) 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 
διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης ποιοτικών 
παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής αναγνώριση της 
Κρητικής Διατροφής 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών  

 Προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην πολυαπασχόληση (γυναικεία 
απασχόληση) 

 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Από τη δράση, ως προς τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των χώρων 

εστίασης και αναψυχής, εξαιρούνται τα δημοτικά διαμερίσματα  

 Πανόρμου και  

 ο οικισμός  Μπαλί του Δ.Δ. Μελιδονίου του Δήμου Γεροποτάμου.  

Οι παραπάνω περιοχές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση εφόσον οι προτεινόμενες 

επενδύσεις αφορούν τη δημιουργία  πιλοτικών  χώρων εστίασης.  

Η Ομάδα στόχο έχει την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τουριστικού μοντέλου 

στην ενδοχώρα της περιοχής του Ψηλορείτη έτσι ώστε στη συνέχεια να 

υπάρξει δυνατότητα διασύνδεσης με την παραλιακή ζώνη. 

Η εξαίρεση των παραπάνω περιοχών συμβαίνει επειδή : 
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 οι περιοχές Πανόρμου και Μπαλί έχουν ιδιαίτερα αυξημένη 

τουριστική δραστηριότητα βασισμένη στο κλασικό τουριστικό μοντέλο 

και επαρκή αριθμό κλινών για να καλύψουν τις ανάγκες και  

 η περιοχή Περάματος χαρακτηρίζεται κυρίως για τον αστικό της 

χαρακτήρα γεγονός που σημαίνει  ότι υπάρχει δυσκολία στην 

υποστήριξη ενός εναλλακτικού τουριστικό μοντέλου όπως αυτό που 

προωθεί η Ομάδα.  

Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων η δράση 

περιλαμβάνει όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 

προτεραιότητα στους οικιστικούς και εν δυνάμει τουριστικούς πόλους όπως 

αυτοί αναφέρονται παρακάτω : 

Τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Ανωγείων  

 Δ.Δ. Αξού  

 Δ.Δ. Μαργαριτών  

 Δ.Δ. Μελιδονίου  

 Δ.Δ. Ζαρού 

 Δ.Δ. Βώρων  
Εν δυνάμει τουριστικοί και οικιστικοί πόλοι : 

 Δ.Δ. Επισκοπής  

 Δ.Δ. Γαράζου 

 Δ.Δ. Κρουσώνα  

 Δ.Δ. Φουρφουρά  

 Δ.Δ. Αμαρίου  

 Δ.Δ. Μαράθου 

 Δ.Δ Γέργερης 

Δικαιούχοι Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Σε ότι αφορά τους πιλοτικούς χώρους εστίασης, από την ΟΤΔ στο πλαίσιο της 

δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, θα χρησιμοποιηθεί το 

πρότυπο που είχε προκύψει μετά από σχετική μελέτη εμπειρογνωμοσύνη για  

την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER PLUS. Στόχος της Ομάδας 

είναι να υπάρξει συνέχεια της συγκεκριμένης δράσης, να προωθηθεί η κρητική 

διατροφή και να είναι όσο το δυνατό περισσότερο αναγνωρίσιμοι οι 

συγκεκριμένοι χώροι.  

Σε ότι αφορά τα παραδοσιακά καφενεία τα οποία ανέκαθεν αποτελούσαν και 

αποτελούν για την περιοχή ένα από τα βασικότερα σημεία συνάθροισης του 

τοπικού πληθυσμού όχι μόνο για την απόλαυση ενός ποτού αλλά και για τη 

συζήτηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, η ομάδα 
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θέλοντας να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αλλά και στην αισθητική τους βελτίωση προτίθεται να συντάξει τις 

ανάλογες προδιαγραφές μέσα από τις οποίες  θα καθοριστούν συγκεκριμένες 

απαιτήσεις για την ένταξη των εν δυνάμει τελικών αποδεκτών αλλά και 

προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες ως προς τον όρο 

«παραδοσιακό».  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με τη βελτίωση τον παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και την  

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ήτοι  τις δράσεις L 311-1,2,3,5 και  L 313-

5,7,8. Επίσης δρα συμπληρωματικά με τις δράσεις δικτύωσης L312-5 και τις 

δράσεις προώθησης και προβολής του αγροτουριστικού προϊόντος της 

περιοχής όπως είναι οι τις δράσεις L313-1,2,3 (δημόσιου χαρακτήρα). 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Με δεδομένο την ύπαρξη αρκετών χώρων εστίασης υπήρξε ενδιαφέρον για τον 

εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και την ίδρυση νέων, ιδιαίτερα σε περιοχές 

που υπάρχει σχετική έλλειψη. Η Ομάδα λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 

κατάσταση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος 

επέλεξε να δώσει βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.  

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 4 

Ισχύον Πρόγραμμα 7 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L313-7  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, γραφείων οργάνωσης 

πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

O βασικός στόχος της ΟΤΔ είναι η δόμηση ενός διακριτού αγροτουριστικού 
προϊόντος με την ονομασία «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΚΡΗΤΗ». 

Η επιτυχία του παραπάνω στόχου προϋποθέτει εκτός των άλλων την 
οργανωμένη και συγκροτημένη προώθηση του στις αγορές. 

Η ανοργάνωτη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την 
αύξηση της προσφοράς τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην παραλιακή ζώνη, 
πιθανόν να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της μορφής του εναλλακτικού 
τουριστικού προϊόντος  ( επίδραση από τους Tour Operators) 

Η ΟΤΔ για την καλύτερη προώθηση των αγροτουριστικών υπηρεσιών, ήδη από 

την Leader+ , χρηματοδότησε την δημιουργία τριών κέντρων ενημέρωσης σε 

περιοχές που είχαν την δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

 Οι επενδύσεις αυτής ήταν μικρού κόστους αφού αφορούσαν διαμορφώσεις 

χώρων και αγορά μικρής δυναμικότητας εξοπλισμού.  

Σε αυτή την κατεύθυνση η ΟΤΔ σχεδιάζει την δημιουργία ενός ακόμη 

αγροτουριστικού κέντρου ενημέρωσης στο βόρειο τμήμα της  περιοχής,  και  

τον εκσυγχρονισμό ενός υφιστάμενου, που  παρουσιάζει τα καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Ενδεικτικά στις δραστηριότητες των γραφείων προώθησης του 

αγροτουριστικού προϊόντος περιλαμβάνονται : η ενημέρωση των επισκεπτών 

σχετικά με την περιοχή, η προβολή των ιδιαίτερων γεωλογικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής με την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και 

άλλων σχετικών εντύπων, η διοργάνωση εκδρομών και διαδρομών με την 

παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού (ενημερωτικών φυλλαδίων, διάθεση 

μεταφορικών οχημάτων κλπ.) 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 
 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 50.000,00  25.000,00 25.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 80.000,00 40.000,00 40.000,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  40.000,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
2,5 % 



 

 

  

Σε
λί

δ
α

 9
6

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε
λί

δ
α

 9
6

 

 

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0,7% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 
δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Η ανοργάνωτη τουριστική προσφορά μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις 
της μορφής του εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος ( επίδραση από τους 
Tour Operators) 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής Ζώνης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 
γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο Natura 
2000 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 
διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

 Τεχνολογικές εξελίξεις (αντιμετώπιση του μειονεκτήματος της απόστασης 
από μεγάλες αγορές – ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο  κ.λπ.) 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών  
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 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 
προτεραιότητα για την ίδρυση νέου γραφείου στο βόρειο τμήμα της περιοχής 
παρέμβασης (Μυλοπόταμος και Ορεινό Μαλεβύζι) 

Δικαιούχοι Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση δρα καταλυτικά στην στήριξη όλων των άλλων δράσεων που 

σχετίζονται και προσανατολίζονται στην προβολή και προώθηση του 

αγροτουριστικού προϊόντος όπως είναι οι δράσεις L 311-1,2,3,4,5,6 και 8, 

L313-1,2,3 και 4, L 313-5,6,8 και 9 και επίσης με τη δράση L 321-3.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Από την “bottom up” διαδικασία προέκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαφέρον. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 1 

Ισχύον Πρόγραμμα 2 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L313-8  Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, 

κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κλπ). 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός διακριτού αγροτουριστικού προϊόντος  

βασική παράμετρος είναι η διαφοροποίηση του  σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Η περιοχή μας διαθέτει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο για την 

διαμόρφωση ποικίλων εναλλακτικών προτάσεων στον επισκέπτη. 

Ήδη το Φυσικό  Πάρκο Ψηλορείτη, που είναι ενταγμένο στο παγκόσμιο δίκτυο 

των Γεωπάρκων της UNESCO, λειτουργεί ως καταλύτης για την δόμηση 

εναλλακτικών προτάσεων προς τον επισκέπτη. 

Σημαντική παράμετρος σε αυτή την κατεύθυνση είναι τα σπήλαια και οι 

καταβόθρες που υπάρχουν στο Ψηλορείτη, που θα μπορούσαν από μόνα τους 

να συνθέσουν ένα διακριτό σπηλαιολογικό πάρκο. 

Η ΟΤΔ σχεδιάζει την  δημιουργία ενός  κέντρου που θα προσφέρει 

εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τον σπηλαιολογικό τουρισμό. 

Στην επιτροπή διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου συμμετέχει το Ινστιτούτο 

Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, με το οποίο υπάρχει συνεργασία προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Άλλες υπηρεσίες που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω της παρούσας δράσης 

είναι  εκείνες που αναφέρονται στην γευσιγνωσία, σε ήπιες μορφές αθλητικών 

δραστηριοτήτων, στην δημιουργική απασχόληση επισκεπτών κ.α. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 
 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 120.000,00  60.000,00 60.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 177.664,76 88.832,38 88.832,38 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  88.232,38 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
5,5% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
1,5% 



 

 

  

Σε
λί

δ
α

 9
9

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε
λί

δ
α

 9
9

 

 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής Ζώνης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 

αναγνωρισιμότητα 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 

ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 

εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 

Ρεθύμνου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 

PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 

διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Διαφοροποίηση καταναλωτικών προτύπων (αύξηση ζήτησης ποιοτικών 

παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών) -Διεθνής αναγνώριση της 

Κρητικής Διατροφής 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών  

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη της περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 
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Δικαιούχοι Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € 

Ποσοστό επιχορήγησης 50 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 

περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 

πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με τη βελτίωση τον παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και την  

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ήτοι  τις δράσεις L311-1,2,3,5 και  L313-

5,6,7. Επίσης δρα συμπληρωματικά με τις δράσεις δικτύωσης L312-5 και τις 

δράσεις προώθησης και προβολής του αγροτουριστικού προϊόντος της 

περιοχής όπως είναι οι τις δράσεις L313-1,2,3 (δημόσιου χαρακτήρα). 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Από την “bottom up” διαδικασία προέκυψε το ανάλογο επενδυτικό 

ενδιαφέρον 

 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 2 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου)  για 

τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 

βιομάζας, γεωθερμίας κ.λπ.) με σκοπό της ίδια κατανάλωση. 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Με δεδομένο ότι στην προτεινόμενη περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετές 

επιχειρήσεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

τουρισμού της υπαίθρου (καταλύματα, χώροι εστίασης αναψυχής, γραφεία 

τουρισμού κ.λπ.) οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό την ίδια κατανάλωση στην παρούσα 

δράση περιλαμβάνεται η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας με 

τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα κ.λπ.) στις 

παραπάνω επιχειρήσεις. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 60.000,00  30.000,00 30.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
0% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
0% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis)  

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες  
ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες  

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας 
 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 

γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο 
Natura 2000 

 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας  
 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
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Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

Δικαιούχοι Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που 
δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με 
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 €  

Ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η προστασία του φυσικού πλούτου και του περιβάλλοντος της περιοχής είναι 

από τις προτεραιότητες στο προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη 

δράση λοιπόν δρα συμπληρωματικά σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με 

την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα με τις δράσεις L311-8 και 

L312-4.  

Επίσης έχει συνάφεια με τη δράση L312-5 που αφορά τη δικτύωση ομοειδών 

και συμπληρωματικών επιχειρήσεων.   

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση την 

“bottom up” διαδικασία.  

 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 3 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 
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Κωδικός του Υπομέτρου L321 

Τίτλος του Υπομέτρου 
Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό 

πληθυσμό     

Λογική της παρέμβασης σε 

σχέση με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και των 

διαβουλεύσεων 

 

Στην περιοχή διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια σημαντικές 

πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες χρειάζονται στήριξη ώστε να 

επεκταθούν και σε περισσότερο δημιουργικά και καινοτόμα 

αντικείμενα. Οι εκδηλώσεις έχουν εποχικό χαρακτήρα με αιχμή την 

περίοδο του καλοκαιριού.  

Η περιοχή χρειάζεται υποδομές που προσφέρουν υπηρεσίες πολιτισμού 

και ψυχαγωγίας οι οποίες θα λειτουργούν ταυτόχρονα ως χώροι 

άσκησης εναλλακτικών δραστηριοτήτων για τους επισκέπτες της. 

Επίσης αν και υπάρχει σημαντική έλλειψη σε ταμιευτήρες, αγροτική 

οδοποιία κ.α., η ΟΤΔ δεν σχεδιάζει σημαντικές παρεμβάσεις σε αυτήν 

την κατεύθυνση λόγω του χαρακτήρα του προγράμματος (δημόσια έργα 

15% της ΔΔ του 4.1 καθώς και την εφαρμογή του άξονα 3 του ΠΑΑ). 

Υπάρχει ενδιαφέρον για ένα μικρό εγγειοβελτιωτικό έργο στην ορεινή 

περιοχή του Δήμου Τυμπακίου. 

Το υπομέτρο αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT 

analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες  

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση 

- έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών 

καλλιεργειών – μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την 

βοσκοϊκανότητα 

 Έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής Ζώνης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 

αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / 

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως 

ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.  

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 

αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  

τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις 

πύλες εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο 
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Ηρακλείου, Λιμάνι Ρεθύμνου) 

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες 

επενδύσεις κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 

δημιουργίας. 

 Αξιοποίηση της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτούν τα βουνά – 

Εκμετάλλευση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων 

 Βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών και τοπικών μηχανισμών 

ανάπτυξης 

 

Ισχύοντα ως προς το 

υπ0ομέτρο : 

Στο υπομέτρο εντάσσονται παρεμβάσεις δημιουργίας βασικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πολιτισμού και 
αναψυχής που αφορούν ένα χωριό ή ομάδα χωριών και τη συναφή 
μικρής κλίμακας υποδομή.  

Οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου. 

Στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται από το 

Υπομέτρο 

 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος  

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

 Διαφοροποίηση – αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου  

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 391.250,00  346.250,00  45.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 1.295.901,11 1.218.419,34 77.481,77 

 Συγκεντρωτικός πίνακας 
εκροών υπομέτρου 
 

  
 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 9 

Ισχύον Πρόγραμμα 23 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Υπομέτρου με τις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας όπως: μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 

διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις. 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην περιοχή υπάρχει σημαντική έλλειψη σε υποδομές όπως είναι οι 

ταμιευτήρες, η αγροτική οδοποιία κ.α.,  

Η ΟΤΔ προωθεί μέσω του τοπικού της σχεδίου σημαντικές παρεμβάσεις σε 

αυτήν την κατεύθυνση λόγω του χαρακτήρα του προγράμματος (δημόσια έργα 

15% της ΔΔ του 4.1 καθώς και την εφαρμογή του άξονα 3 του ΠΑΑ).  

Η δράση αφορά κυρίως την υλοποίηση μικρών έργων στην ορεινή περιοχή του 

Δήμου Τυμπακίου. 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 
 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 91.250,00  91.250,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 503.131,71 503.131,71 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  503.131,71 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
41,3 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 8,5 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενή τομέα -  υποαπασχόληση - 
έλλειψη βασικών υποδομών –εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών – 
μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων σε σχέση με την βοσκοϊκανότητα 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / Προϊόντα 
ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. – 
Αυξητική τάση παραγωγής βιολογικών προϊόντων  

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες επενδύσεις 
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κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Αξιοποίηση της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτούν τα βουνά – 
Εκμετάλλευση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων 

 Βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών και τοπικών μηχανισμών 
ανάπτυξης 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών  

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος  

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης με προτεραιότητα την 
ορεινή περιοχή του Δήμου Τυμπακίου. 

Δικαιούχοι ΟΤΑ Α’ βαθμού 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 500.000,00 € πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νομικά 
πρόσωπα αυτών ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω 
δαπάνη είναι επιλέξιμη.  

Ποσοστό επιχορήγησης 100% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση με δεδομένο ότι επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας των τοπικών 

προϊόντων, τη βελτίωση της  ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού αλλά και 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι σε συνάφεια με τις δράσεις 

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

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ, με 

βάση την “bottom up” διαδικασία. 
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“bottom up” διαδικασία 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 1 

Ισχύον Πρόγραμμα 5 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, 

ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηματογράφος). 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην προτεινόμενη περιοχή και κυρίως στο ορεινό τμήμα αν και εμφανίζεται 

να διαμένει σημαντικός αριθμός νέων διαπιστώνεται έλλειμμα υποδομών σε 

ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι οι νέοι της περιοχής να μην έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής ή 

οργάνωσης δραστηριοτήτων πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως 

παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών, ανάγνωση ή δανεισμού βιβλίων 

σε οργανωμένους χώρους κ.λπ.  

Με την παρούσα δράση η Ομάδα προτείνει τη δημιουργία χώρων άσκησης 

πολιτιστικών και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως είναι για 

παράδειγμα η δημιουργία βιβλιοθηκών, μικρών κινηματογραφικών αιθουσών 

κ.λπ.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 
 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 120.000,00  120.00,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 482.842,33 482.842,33 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  120.000,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
39,6% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
8,2% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Έλλειψη υποδομών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 
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δημιουργίας. 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος  

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

Δικαιούχοι ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 300.000,00 € πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νομικά 
πρόσωπα αυτών ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω 
δαπάνη είναι επιλέξιμη.  

Ποσοστό επιχορήγησης 100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση με δεδομένο ότι επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

τοπικού πληθυσμού είναι σε συνάφεια με τις δράσεις L 311-6 και L 312-2 αλλά 

και με όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη του πολιτισμικού και 

πολιτιστικού πλούτου της περιοχής όπως είναι η δράση L 321-3, L 323-1,2,3,4.   

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον  
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Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 8 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 

κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, 

προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κ.λπ. 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Ο  Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με το 

Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή 

στρατηγική. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις  δίνουν αφενός ευκαιρίες εξωτερίκευσης της 

τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και αφετέρου λειτουργούν ως ερέθισμα  για 

την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε δραστηριότητες που 

εκφράζουν, εκτός των άλλων, την θέληση για σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών 

και σχέσεων. 

Στην περιοχή μας υπάρχει ένα σημαντικό πολιτιστικό δυναμικό και σε 

ορισμένες περιοχές ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο από νεανικό δυναμισμό. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Είναι γεγονός επίσης ότι πολλές φορές οι πολιτιστικές παρεμβάσεις, 

ανεξάρτητα από τον ενθουσιασμό που διακρίνει τους διοργανωτές τους, 

γίνονται αποσπασματικά, με πρότυπα σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις 

αστικού τύπου, και αφορούν κάθε Δήμο ξεχωριστά. 

Η ΟΤΔ θεωρεί ότι, αν και χρειάζονται και εκδηλώσεις όπως τις παραπάνω, 

πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες που να έχουν έντονο το «χρώμα» της 

ταυτότητας της περιοχής. Γι αυτό εκπόνησε μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη όπου 

εξετάζονταν σε λεπτομερή βάση τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της 

περιοχής και πως αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε  καινοτόμες 

πολιτιστικές παρεμβάσεις. 

Στην κατεύθυνση αυτή η ΟΤΔ θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα συμπεράσματα και 

τις προτάσεις της προηγούμενης μελέτης, εμψυχώνοντας και  

χρηματοδοτώντας καινοτόμες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πολλές από αυτές 

θα είναι απόρροια συνεργασίας πολιτιστικών και άλλων φορέων. 

Οι παρεμβάσεις της παρούσας δράσης μπορεί να είναι η οργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, η έκδοση εντύπων ιστορικού και λαογραφικού 

ενδιαφέροντος κ.α. 
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Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 180.000,00  135.00,00  45.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 309.927,07 232.445,30 77.481,77 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  232.445,3 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 
19,1% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 
3,9 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Έλλειψη υποδομών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής Ζώνης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Κοινωνική συνοχή – συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) - Σχετικά εύκολη οδική πρόσβαση από τις πύλες 
εισόδου του νησιού (ΒΟΑΚ-Λιμάνι και αεροδρόμιο Ηρακλείου, Λιμάνι 
Ρεθύμνου) 

 Υψηλά επίπεδα παραδοσιακής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

 Βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών και τοπικών μηχανισμών 
ανάπτυξης 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος  

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 
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υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

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

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα 
αυτών ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη 
είναι επιλέξιμη.  

Ποσοστό επιχορήγησης 75% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση είναι σε συνάφεια με όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη του πολιτισμικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής αλλά και 

την προώθησή του όπως είναι οι δράσεις L 311-4, L 313-1,4 και L313-6, L313-8. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση την 

“bottom up”  διαδικασία.  

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 6 

Ισχύον Πρόγραμμα 10 
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Κωδικός του Υπομέτρου L322 

Τίτλος του Υπομέτρου Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών     

Λογική της παρέμβασης σε 

σχέση με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και των 

διαβουλεύσεων 

 

Στην περιοχή παρέμβασης οι οικισμοί που κατάφεραν να διατηρήσουν 

την ιστορική – αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία είναι αυτοί που έχουν 

εγκαταλειφθεί στο μεγαλύτερο τμήμα τους. Πολλοί από αυτούς τους 

οικισμούς έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέοι. Παράλληλα υπάρχουν 

οικισμοί που έχασαν κάθε ιστορικό και παραδοσιακό στοιχείο μέσα από 

την πίεση της οικιστικής τους ανάπτυξης. Ιδιαίτερη συμβολή στην 

ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων 

έχουν τα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου καθώς  και η 

LEADER+, που ενίσχυσαν δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 

προς την κατεύθυνση της συνολικής και ολοκληρωμένης ανάπλασης 

ενός τμήματος διάφορων οικισμών. 

Μέσα από τις δράσεις του υπομέτρου (δράσεις δημόσιου χαρακτήρα και 

ιδιωτικές παρεμβάσεις) σε οικιστικούς πόλους της περιοχής το 

υπομέτρο αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT 

analysis): 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη 

παραδοσιακών αρχιτεκτονικών προτύπων 

 Έλλειψη φορέα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με 

την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες 

τμήματος της περιοχής παρέμβασης 

 Έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Ύπαρξη δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης - 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Μέλος του Παγκοσμίου δικτύου 

Γεωπάρκων της UNESCO), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – 

Τοπικές Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες 

 Σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και 

κτισμάτων. Παρουσία αξιόλογων στοιχείων σύγχρονης λαϊκής 

αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικών στον συνεκτικό παλιό πυρήνα 

των οικισμών.  

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες 

επενδύσεις κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Αξιοποίηση της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτούν τα βουνά – 

Εκμετάλλευση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων 

 Βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών και τοπικών μηχανισμών 
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ανάπτυξης 

 

Ισχύοντα ως προς το 

υπ0ομέτρο : 

Στο υπομέτρο ενισχύονται παρεμβάσεις για την αναβάθμιση οικισμών 
με στόχο την προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού 
οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου καθώς και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων είναι η ύπαρξη 
μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 
και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού.  

Οι παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους 
παραδοσιακούς οικισμούς.  

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν 
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) 

Οι παρεμβάσεις  δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη 
διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου.  

Στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται από το 

Υπομέτρο 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου   

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 800.000,00  532.000,00  268.000,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 239.921,83 167.153,10 72.768,73 

Συγκεντρωτικός πίνακας 
εκροών υπομέτρου 
 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 22 

Ισχύον Πρόγραμμα 7 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Υπομέτρου με τις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (διαμόρφωση υπαίθριων 

χώρων, πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, φωτισμός κ.λπ.) 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Όπως αναφέρεται και στην περιγραφή του υπομέτρου στην προτεινόμενη 

περιοχή υπάρχουν αρκετοί οικισμοί που έχουν διατηρήσει την ιστορική και 

αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία αλλά και αρκετοί που την έχουν χάσει (σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) κυρίως λόγω της γρήγορης οικιστικής 

ανάπτυξης, ιστορικών καταστροφών  κ.α.  

Υπάρχουν αξιόλογα παραδείγματα οικισμών που έχουν χάσει την 

αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία , κατάφεραν όμως μέσα από τις παρεμβάσεις 

των ΟΠΑΑΧ του ΥΠΑΑΤ , να εμπνεύσουν κυρίως τους κατοίκους τους ότι η 

κατάσταση είναι αναστρέψιμη. 

Με την παρούσα δράση η Ομάδα προτείνει την παρέμβαση σε κοινόχρηστους 

χώρους οικισμών ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος με στόχο την 

βελτίωση, αποκατάσταση και ανάπλασή τους.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 50.000,00  50.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 0% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 0% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη παραδοσιακών 
αρχιτεκτονικών προτύπων 

 Έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και 
κτισμάτων. Παρουσία αξιόλογων στοιχείων σύγχρονης λαϊκής 
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 αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικών στον συνεκτικό παλιό πυρήνα των 
οικισμών. 

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες επενδύσεις 
κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Αξιοποίηση της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτούν τα βουνά – 
Εκμετάλλευση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων 

 Βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών και τοπικών μηχανισμών 
ανάπτυξης 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη  και προστασία  του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου   

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 
προτεραιότητα τους οικιστικούς πόλους και τους εν δυνάμει οικιστικούς 
πόλους που δεν είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί. 

Δικαιούχοι ΟΤΑ Α’ βαθμού 

Ύψος παρεμβάσεων Μέχρι 1.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νομικά 
πρόσωπα αυτών ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω 
δαπάνη είναι επιλέξιμη.  

Ποσοστό επιχορήγησης 100 %  επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης 
συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης 
του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού.  

Η παρέμβαση δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς 
οικισμούς.  

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 
τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 
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Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της 
συνέργειας της δράσης με 
άλλες προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και  την ανάπτυξη 

του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής αλλά και την προώθησή του όπως 

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

1,2,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον  με βάση την 

“bottom up” διαδικασία. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 1 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Στην προτεινόμενη περιοχή και κυρίως στο ορεινό τμήμα αν και εμφανίζεται 

να διαμένει σημαντικός αριθμός νέων διαπιστώνεται έλλειμμα υποδομών σε 

ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Με την 

παρούσα δράση η Ομάδα προτείνει τη δημιουργία χώρων ή αιθουσών 

πολλαπλών χρήσεων με σκοπό την οργάνωση πολιτιστικών και άλλων 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 80.000,00  80.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 58.000,00 58.000,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  58.000,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 34,7 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 1,00 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη παραδοσιακών 
αρχιτεκτονικών προτύπων 

 Έλλειψη φορέα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την 
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 

 Έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και 
κτισμάτων. Παρουσία αξιόλογων στοιχείων σύγχρονης λαϊκής 
αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικών στον συνεκτικό παλιό πυρήνα των 
οικισμών. 

 Ύπαρξη δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης - ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Μέλος του Παγκοσμίου δικτύου Γεωπάρκων της 
UNESCO), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Τοπικές 
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Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου   

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

Δικαιούχοι ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
δημόσιου χαρακτήρα 

Ύψος παρεμβάσεων Για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης κτιρίων για κοινωφελή χρήση το 
ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 300.000,00 €  

Ποσοστό επιχορήγησης 100 %  επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης 
συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης 
του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού.  

Η παρέμβαση δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς 
οικισμούς.  

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 
τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και  την ανάπτυξη 
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πλαίσιο του σχεδίου του πολιτισμικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής αλλά και την 

προώθησή του όπως είναι οι δράσεις L 311-4, L311-6, L 312-2, L 313-1,2,3,4, L 

322-1,3, L 323-1,2,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον  με βάση την 

“bottom up” διαδικασία.  

 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 1 

Ισχύον Πρόγραμμα 1 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων με ιδιαίτερα στοιχεία 

αισθητικής και ιστορικής αξίας 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Όπως αναφέρεται και στην περιγραφή του υπομέτρου στην προτεινόμενη 

περιοχή υπάρχουν αρκετοί οικισμοί που έχουν διατηρήσει την ιστορική και 

αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία αλλά και αρκετοί στους οποίους φαίνονται τα 

σημάδια της έντονης πίεσης για οικιστική ανάπτυξη.  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην δράση L322-1 υπάρχουν αξιόλογα 

παραδείγματα οικισμών που έχουν χάσει μεν την αρχιτεκτονική τους 

φυσιογνωμία, κατάφεραν όμως δε μέσα από τις παρεμβάσεις των ΟΠΑΑΧ του 

ΥΠΑΑΤ, να εμπνεύσουν κυρίως τους κατοίκους τους, έστω και με τις μικρής 

κλίμακας έργα που έγιναν,  ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. 

Με την παρούσα δράση προτείνεται η αποκατάσταση εξωτερικών όψεων 

κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές, γειτονιές ή σημεία των οικισμών για τα 

οποία υπάρχει μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής αναβάθμισης και 

ανάδειξης ή υπάρχει σχέδιο αναβάθμισης.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 670.000,00 402.000,00 268.000,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 181.921,83 109.153,10 72.768,73 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  109.153,10 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 65,3 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 1,9 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη παραδοσιακών 

αρχιτεκτονικών προτύπων 

 Πληθυσμιακή στασιμότητα και αρνητικοί δημογραφικοί δείκτες τμήματος 

της περιοχής παρέμβασης 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Ύπαρξη δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης - ΦΥΣΙΚΟ 
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προγράμματος: 

 

ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Μέλος του Παγκοσμίου δικτύου Γεωπάρκων της 

UNESCO), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Τοπικές 

Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες 

 Σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και 

κτισμάτων. Παρουσία αξιόλογων στοιχείων σύγχρονης λαϊκής 

αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικών στον συνεκτικό παλιό πυρήνα των 

οικισμών. 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη– συνείδηση κοινής ταυτότητας 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου   

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος με 
προτεραιότητα τους οικιστικούς πόλους και τους εν δυνάμει οικιστικούς 
πόλους που δεν είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί. 

Δικαιούχοι Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το 
οποίο προορίζεται η ενίσχυση 

Ύψος παρεμβάσεων Για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων το 
ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 40.000,00 €.  

Ποσοστό επιχορήγησης 60 %  επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης 
συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης 
του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού.  

Η παρέμβαση δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς 
οικισμούς.  

Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 
τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι 
περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του 
ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί 
αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 



 

 

  

Σε
λί

δ
α

 1
2

4
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε
λί

δ
α

 1
2

4
 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και  την ανάπτυξη 

του πολιτισμικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής αλλά και την 

προώθησή του όπως είναι οι δράσεις L 311-4, L 311-6, L 312-2, L 313-1,2,3,4, 

L322-1,2, L 323-1,2,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον  με βάση την 

“bottom up” διαδικασία. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 20 

Ισχύον Πρόγραμμα 6 
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Κωδικός του Υπομέτρου L323 

Τίτλος του Υπομέτρου Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

Λογική της παρέμβασης σε 

σχέση με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και των 

διαβουλεύσεων 

 

Ο πρώτος στρατηγικός στόχος της ΟΤΔ είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση 

του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Όμως υπάρχουν επιπτώσεις από 

την μακρόχρονη άσκηση της εκτατικής κτηνοτροφίας στο Βουνό. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση αναστροφής λόγω 

περιορισμού της αιγοτροφίας. Επίσης σημαντικά προβλήματα 

παρατηρούνται και σε άλλες περιοχές λόγω της γεωργικής 

δραστηριότητας (π.χ. στην περιοχή Τυμπακίου  θερμοκήπια – 

φυτοφάρμακα), και στο σύνολο της περιοχής από τα λύματα των 

ελαιουργείων. Επίσης η δυνατότητα επενδύσεων από τα διάφορα 

προγράμματα δημιουργεί πίεση για παρεμβάσεις σε περιβαλλοντικά 

ευαίσθητα περιοχές. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πλήθος χαρακτηριστικών μνημείων της 

αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία μένουν αναξιοποίητα 

με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις την ερήμωση και 

καταστροφή τους . 

Ένα από αυτά τα μνημεία που αποτελεί  ίσως και το σήμα κατατεθέν της 

περιοχής, αφού με αυτή την μορφή δεν βρίσκεται πουθενά αλλού, είναι 

τα μιτάτα  (χώροι άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων).  

Άλλα  μνημεία είναι οι νερόμυλοι, οι φάμπρικες (λιοτρίβια), κ.α. Στην 

περιοχή υπάρχει ακόμα σημαντικό απόθεμα λαογραφικού πλούτου το 

οποίο χρήζει προστασίας και ανάδειξης μέσω της δημιουργίας 

αντίστοιχων επιστημονικά συγκροτημένων μουσειακών χώρων. 

Το υπομέτρο αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT 

analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες  

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη 

παραδοσιακών αρχιτεκτονικών προτύπων 

 Έλλειψη φορέα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με 

την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 

 Έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων 

 Κίνδυνοι για περιβαλλοντική υποβάθμιση κυρίως από μεγάλου 

μεγέθους επενδύσεις 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής Ζώνης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη 
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βιοποικιλότητα, γεωποικιλότητα, μεγάλο ποσοστό περιοχών 

ενταγμένων στο δίκτυο Natura 2000 

 Ύπαρξη δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης - 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Μέλος του Παγκοσμίου δικτύου 

Γεωπάρκων της UNESCO), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – 

Τοπικές Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 

αναγνωρισιμότητα 

 Σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και 

κτισμάτων. Παρουσία αξιόλογων στοιχείων σύγχρονης λαϊκής 

αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικών στον συνεκτικό παλιό πυρήνα 

των οικισμών.  

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες 

επενδύσεις κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. 

LEADER PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο 

ανάπτυξης υποδομών διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά 

παραλιακή ζώνη 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

 Αξιοποίηση της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτούν τα βουνά – 

Εκμετάλλευση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων 

Βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών και τοπικών μηχανισμών 

ανάπτυξης 

Ισχύοντα ως προς το 

υπ0ομέτρο : 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπονται παρεμβάσεις για την 
προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους καθώς και 
παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου.  

Οι δράσεις δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 
να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την 
υλοποίηση του έργου.  

Στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται από το 

Υπομέτρο 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

 Διαφοροποίηση – αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου   

 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 580.800,00  554.100,00  26.700,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 1.152.042,37 1.021.888,73 130.153,64 
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Συγκεντρωτικός πίνακας 
εκροών υπομέτρου 
 

  

 

 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 25 

Ισχύον Πρόγραμμα 13 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Υπομέτρου με τις προβλεπόμενες σε αυτό δράσεις 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοποθεσιών υψηλής φυσικής 

αξίας καθώς και περιοχών Natura 2000 (όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του 

εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, κ.λπ.) καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η προτεινόμενη περιοχή διαθέτει πλήθος αξιόλογων γεωφυσικών, ιστορικών 

και πολιτισμικών χαρακτηριστικών καθώς και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους που χρήσουν προστασίας. Εξαιτίας αυτού ένα μεγάλο τμήμα της 

περιοχής είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000. Παράλληλα όμως 

υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση κυρίως 

λόγω της υπερβόσκησης στις ορεινές περιοχές, της χρήσης φυτοφαρμάκων 

κυρίως στην περιοχή του Τυμπακίου και τέλος λόγω της ανεξέλεγκτης και 

χωρίς προγραμματισμό διάνοιξης αγροτικών δρόμων. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η Ομάδα θέλοντας να ενισχύσει την 

προσπάθεια για αποκατάσταση των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων 

περιοχών αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού 

πληθυσμού σε θέματα περιβάλλοντος προτείνει την υλοποίηση ενεργειών που 

σχετίζονται με το περιβάλλον όπως δημιουργία θέσεων θέας, σήμανση και 

βελτίωση μονοπατιών κ.α.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει πολλές προσπάθειες τόσο 

από την Ομάδα με την δημιουργία του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη όσο και 

από τους φορείς της περιοχής (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δήμοι, Περιβαλλοντικά κινήματα κ.λπ.) για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 200.000,00  200.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 231.352,85 138.811,71 92.541,14 
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Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  138.811,71 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 13,6 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 2,4% 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Το υπομέτρο αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Έλλειψη φορέα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την 
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 

 Κίνδυνοι για περιβαλλοντική υποβάθμιση κυρίως από μεγάλου μεγέθους 
επενδύσεις 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 
γεωποικιλότητα και μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο 
Natura 2000 

 Ύπαρξη δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης - ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Μέλος του Παγκοσμίου δικτύου Γεωπάρκων της 
UNESCO), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Τοπικές Περιβαλλοντικές 
Πρωτοβουλίες 

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες επενδύσεις 
κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 
διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

 Αξιοποίηση της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτούν τα βουνά – 
Εκμετάλλευση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων 

 Βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών και τοπικών μηχανισμών 
ανάπτυξης 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου   

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών 
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Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

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

Ύψος παρεμβάσεων Για κάθε παρέμβαση το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 300.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ εφόσον οι δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα αυτών ή λοιποί 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη.  

Ποσοστό επιχορήγησης 100% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου.  

Η δράση εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής 
αξίας και σε περιοχές NATURA 2000 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 

περιοχής δηλαδή με τις δράσεις L 311-4, L 313-1 και 4, L313-7 και 8 και L323-

2,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον  με βάση την 

“bottom up” διαδικασία.  
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Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 7 

Ισχύον Πρόγραμμα 3 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L323-2a Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα 

(όπως βρύσες, γεφύρια)  (Δημόσια) 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Ο  Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με το 

Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή 

στρατηγική. 

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια από τις παραμέτρους του 

πολιτισμού της περιοχής. Τα μνημεία αυτής της κληρονομιάς τα συναντά 

κανείς διάσπαρτα τόσο στο δομημένο οικιστικό περιβάλλον όσο και στην 

αγροτική ύπαιθρο. 

Σε πολλούς από τους οικισμούς της περιοχής υπάρχουν μνημεία όπως οι 

κρήνες (βρύσες) που αποτελούσαν ένα από τα σημαντικότερα σημεία 

κοινωνικών συναθροίσεων. Λιγότερο συχνά συναντάμε τις «στέρνες» ή 

διαφορετικά δεξαμενές  όπου συσσωρεύονταν το νερό από διάφορες πηγές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κρήνες συναντάμε εκτός από τους οικισμούς και στην 

ύπαιθρο.   

Σε ορισμένους οικισμούς που η παρουσία του νερού ήταν πάντα έντονη 

(Ζαρός, Γέργερη), υπάρχουν οι λεγόμενοι «καταπότες», ρυάκια δηλαδή που 

έτρεχε το νερό από τις διάφορες πηγές μέχρι να καταλήξει χαμηλότερα στα 

χωράφια. Δυστυχώς πριν μερικά χρόνια ορισμένα από αυτά σκεπάστηκαν, 

χάνοντας την παραδοσιακή τους χρήση. 

 Στην ύπαιθρο κατά μήκος των χειμάρρων, υπάρχουν αξιόλογα μικρά γεφύρια 

όπου διέρχονται πολλές περιπατητικές διαδρομές, οι οποίες συνδυάζουν και 

άλλα στοιχεία της αγροτικής κληρονομιάς, όπως είναι π.χ οι νερόμυλοι. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η ΟΤΔ  προτείνει τη συντήρηση, ανάδειξη 

και αποκατάσταση  μνημείων  όπως ενδεικτικά είναι οι κρήνες, τα γεφύρια, οι 

στέρνες , οι «καταπότες» κ.α. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 100.000,00  100.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 140.000,00 140.000,00 0,00 
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Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  140.000,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 13,7 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 2,4 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση  αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη παραδοσιακών 
αρχιτεκτονικών προτύπων 

 Έλλειψη φορέα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την 
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 

 Έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Ύπαρξη δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης - ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Μέλος του Παγκοσμίου δικτύου Γεωπάρκων της 
UNESCO), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Τοπικές Περιβαλλοντικές 
Πρωτοβουλίες 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και 
κτισμάτων. Παρουσία αξιόλογων στοιχείων σύγχρονης λαϊκής 
αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικών στον συνεκτικό παλιό πυρήνα των 
οικισμών. 

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες επενδύσεις 
κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου   

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 
Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 
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Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

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

Ύψος παρεμβάσεων Το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται στις 300.000,00 € πλέον ΦΠΑ εφόσον 
δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα αυτών ή λοιποί φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη 

Ποσοστό επιχορήγησης 100% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου.  

Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2 θα πρέπει να 
ισχύουν τα ακόλουθα : 

Α) να εξασφαλίζουν πρόσβαση 

Β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν 
στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 
περιβάλλοντος  

Γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 

περιοχής δηλαδή με τις δράσεις L 311-4, L313-1 και 4, L313-7,8 και L323-1,3,4.  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον  με βάση την 

“bottom up” διαδικασία.  
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Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 3 

Ισχύον Πρόγραμμα 3 

 

  



 

 

  

Σε
λί

δ
α

 1
3

6
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε
λί

δ
α

 1
3

6
 

 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L323-2β Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το 

παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως 

μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)  (Ιδιωτικά) 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Ο  Πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του αποτελούσε και αποτελεί μαζί με το 

Περιβάλλον τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η τοπική αναπτυξιακή 

στρατηγική. 

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί μια από τις παραμέτρους του 

πολιτισμού της περιοχής. Τα μνημεία αυτής της κληρονομιάς τα συναντά 

κανείς διάσπαρτα τόσο στο δομημένο οικιστικό περιβάλλον όσο και στην 

αγροτική ύπαιθρο. Τα περισσότερα από αυτά τα μνημεία χρησίμευαν στην 

παραγωγή διαφόρων προϊόντων και αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της 

γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 

Τέτοια μνημεία της αγροτικής κληρονομιάς είναι οι νερόμυλοι, που τους 

συναντάμε εντός και εκτός των οικισμών, οι «φάμπρικες» ή ελαιοτριβεία, τα 

πατητήρια κ.α.  

Σημαντικό μνημείο της αγροτικής κληρονομιάς είναι για την περιοχή τα 

λεγόμενα «μιτάτα». Τα μιτάτα θα μπορούσαν να είναι και το σύμβολο του 

Ψηλορείτη αφού με αυτήν την αρχιτεκτονική μορφή δεν υπάρχουν πουθενά 

αλλού. Είναι  θολωτά κτίσματα και αποτελούσαν ουσιαστικά το κατάλυμα και 

τον χώρο εργασίας του βοσκού. Σε αυτό το χώρο ο βοσκός διέμενε, , άρμεγε τα 

αιγοπρόβατα, τυροκομούσε και σε ιδιαιτέρους χώρους (τυροκέλι) φύλασσε για 

να ωριμάσει το τυρί.  

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η Ομάδα προωθεί τη συντήρηση, ανάδειξη 

και αποκατάσταση αυτών των μνημείων με έμφαση στα μιτάτα, τις φάμπρικες 

και τους νερόμυλους. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 106.800,00  80.100,00  26.700,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 150.450,00 112.837,50 37.612,50 
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Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  112.837,50 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 11,00 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 1,9 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Η δράση  αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη παραδοσιακών 
αρχιτεκτονικών προτύπων 

 Έλλειψη φορέα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την 
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία 

 Έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Ύπαρξη δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης - ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Μέλος του Παγκοσμίου δικτύου Γεωπάρκων της 
UNESCO), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Τοπικές Περιβαλλοντικές 
Πρωτοβουλίες 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
αναγνωρισιμότητα 

 Σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και 
κτισμάτων. Παρουσία αξιόλογων στοιχείων σύγχρονης λαϊκής 
αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικών στον συνεκτικό παλιό πυρήνα των 
οικισμών. 

 Ύπαρξη νέων  σημαντικών αναπτυξιακών υποδομών (δημόσιες επενδύσεις 
κυρίως της Γ’ προγραμματικής περιόδου) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. LEADER 
PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου   

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 
Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 
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Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

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

Ύψος παρεμβάσεων Το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται στις 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ εφόσον 
δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα αυτών ή λοιποί φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 

Ποσοστό επιχορήγησης ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς 

και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα 

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου.  

Ως προς τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2 θα πρέπει να 
ισχύουν τα ακόλουθα : 

Α) να εξασφαλίζουν πρόσβαση 

Β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν 
στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού 
περιβάλλοντος  

Γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων  

Τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2β θα πρέπει : 

Α) να διατηρήσουν τη μη παραγωγική τους δραστηριότητα 

Β) να μη χρησιμοποιούνται / χρησιμοποιηθούν ως κατοικία  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 

περιοχής δηλαδή με τις δράσεις L311-4, L 313-1 και 4, L313-7,8 και L 323-1,3,4. 

Αναμενόμενο επενδυτικό Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον  με βάση την 
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ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

“bottom up” διαδικασία.  

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 3 

Ισχύον Πρόγραμμα 2 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L323-3 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με 

ενδημικά είδη κ.λπ.)      

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η περιβαλλοντική πίεση που ασκείται στην περιοχή λόγω της άσκησης της 

γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, η αλόγιστη ρίψη 

απορριμμάτων σε περιοχές υψηλής αισθητικής αξίας και η ανεξέλεγκτη και 

χωρίς προγραμματισμό διάνοιξη  αγροτικών δρόμων έχει προκαλέσει σε 

αρκετά σημεία προβλήματα τα οποία δημιουργούν κακή αισθητική εικόνα 

στους κατοίκους και τους επισκέπτες.  

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η Ομάδα προωθεί την αποκατάσταση και 

αναβάθμιση των περιοχών που εμφανίζουν σημάδια περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 70.000,00  70.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  0,00 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 0 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 0 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

 

Το υπομέτρο αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Φυσικό Περιβάλλον υψηλής αισθητικής αξίας, έντονη βιοποικιλότητα, 
γεωποικιλότητα και μεγάλο ποσοστό περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο 
Natura 2000 

 Ύπαρξη δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης - ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Μέλος του Παγκοσμίου δικτύου Γεωπάρκων της 
UNESCO), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Τοπικές Περιβαλλοντικές 
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Πρωτοβουλίες 

 Βελτίωση του επιπέδου των διοικητικών και τοπικών μηχανισμών 
ανάπτυξης 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου   

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

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

Ύψος παρεμβάσεων Το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται στις 300.000,00 € πλέον ΦΠΑ εφόσον 
δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα αυτών ή λοιποί φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 

Ποσοστό επιχορήγησης 100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 

περιοχής δηλαδή με τις δράσεις L 311-4, L313-1 και 4, L313-7 και 8 και L 323-

1,2, και 4. 

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον  με βάση την 

“bottom up” διαδικασία.  
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“bottom up” διαδικασία 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 10 

Ισχύον Πρόγραμμα 0 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - 

συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 

κληρονομιά      

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται για το μεγάλο αριθμό οικισμών που έχουν 

χαρακτηριστεί ως οικισμοί μεσαίας ή υψηλής πολιτιστικής αξίας αλλά και την 

πληθώρα των  ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών που διαθέτει. 

Υπάρχουν αρκετά κτίσματα στα οποία εφόσον γίνουν οι απαραίτητες 

παρεμβάσεις είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν στοιχεία της πλούσιας 

λαογραφικής, ιστορικής, αγροτικής και πολιτιστικής  κληρονομιάς για τη 

συγκέντρωση και ανάδειξή τους.  

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης η Ομάδα προωθεί την μετατροπή των 

ιδιαίτερων αυτών κτισμάτων σε μουσεία, συλλογές και εκθετήρια για την 

ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 104.000,00  104.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 630.239,52 630.239,52 0,00 

Χρηματοδοτική βαρύτητα  

 

 

 

Δημόσια Δαπάνη Δράσης  630.239,52 € 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Υπομέτρου 61,7 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια 

Δαπάνη του Μέτρου 10,7 % 

Σκοπιμότητα και 

αιτιολόγηση της 

χρηματοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε 

σχέση με τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και τους 

στόχους του τοπικού 

προγράμματος: 

Η δράση αντιμετωπίζει τις εξής αδυναμίες και απειλές  (SWOT analysis) 

 Έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της παραλιακής Ζώνης 

ενώ  αξιοποιεί τα εξής πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες 

 Μυθολογία, Ιστορία, Ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση, υψηλή 
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 αναγνωρισιμότητα 

 Σημαντικός αριθμός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και 
κτισμάτων 

 Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη, μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης υποδομών 
διανυκτέρευσης – αναπτυσσόμενη τουριστικά παραλιακή ζώνη 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους : 

 Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου   

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 

Περιοχή εφαρμογής της 

δράσης (σε επίπεδο 

Δήμου/Κοινότητας) και 

αιτιολόγησή της σε σχέση 

με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, 

της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους 

και τη στρατηγική του 

τοπικού προγράμματος: 

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος 

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

Ύψος παρεμβάσεων Το ανώτατο συνολικό κόστος ανέρχεται στις 300.000,00 € πλέον ΦΠΑ εφόσον 
δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα αυτών ή λοιποί φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 

Ποσοστό επιχορήγησης 100 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης  

Ως προς τη δράση ισχύουν 
τα ακόλουθα 

Η δράση δεν μπορεί να αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του 
έργου.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην 
περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό 
πρόγραμμα. 

Από τη δράση αποκλείεται 
η ενίσχυση 

 

Περιγραφή της συνέργιας 
της δράσης με άλλες 
προτεινόμενες στο 

Η δράση έχει συνέργεια με τις δράσεις του τοπικού προγράμματος που 

σχετίζονται με την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 

περιοχής δηλαδή με τις δράσεις L 311-4, L 313-1 και 4, L 313-7 και 8 και L323-
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πλαίσιο του σχεδίου 1,2, και 3  

Αναμενόμενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον όπως 
προέκυψε από την 
“bottom up” διαδικασία 

Αναμένεται να υπάρξει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον με βάση την 

“bottom up” διαδικασία. 

Προβλεπόμενος αριθμός 
παρεμβάσεων (δείκτης 
εκροών) 

 

 
 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 5 
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ΜΕΤΡΟ 421: ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

Στο Μέτρο εντάσσονται οι παρακάτω ομάδες υπομέτρων με τα αντίστοιχα υπομέτρα. 

 

ΜΕΤΡΟ ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

ΥΠΟΜΕΤΡΑ 

421 421α  Διατοπική συνεργασία  

421β  Διακρατική συνεργασία  
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Κωδικός του Υπομέτρου 421α 

Τίτλος του Υπομέτρου Διατοπική Συνεργασία  

Λογική της παρέμβασης σε 

σχέση με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και των 

διαβουλεύσεων 

 

Η ανταλλαγή και συγκέντρωση τεχνογνωσίας και εμπειριών θεωρείται 

πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση του τοπικού 

προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό η Ομάδα προτείνει την υλοποίηση 

διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών οι οποίες με το δικό τους 

τρόπο θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 

προτεινόμενου τοπικού σχεδίου.  

Κοινός τόπος των δύο προτεινόμενων διατοπικών σχεδίων είναι : 

 η βελτίωση, προώθηση και πιστοποίηση του αγροτουριστικού 
προϊόντος της περιοχής, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον 
πρωτογενή τομέα, το φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο    

 η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της περιοχής  

Στο παρόν υπομέτρο εντάσσεται η διατοπική συνεργασία  : 

«Κοινές δράσεις για τη Νησιωτική Ελλάδα» με συνολικό κόστος 
50.000,00 €  

Η διατοπική συνεργασία συμβάλλει στην άμβλυνση αδυναμιών και 

απειλών που εμφανίζονται στην περιοχή σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση 

όπως : 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 
δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Ανάπτυξη μοντέλου μαζικού τουρισμού στη παραλιακή ζώνη 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής 
κατάρτισης 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη 

παραδοσιακών αρχιτεκτονικών προτύπων 

και συμβάλλουν στην προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος μέσα 

από την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων: 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / 
Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως 
ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. – Αυξητική τάση παραγωγής βιολογικών προϊόντων 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
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τουριστικούς πόλους) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. 
LEADER PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

 Εκμετάλλευση των προοπτικών της κρητικής οικονομίας ιδιαίτερη 
στον τουριστικό τομέα - Θετική εικόνα του Κρητικού τουριστικού 
προϊόντος προς την Διεθνή αγορά 

Ισχύοντα ως προς το 

υπ0ομέτρο : Τα ποσά των προτεινόμενων σχεδίων είναι ενδεικτικά και θα 
οριστικοποιηθούν μετά από την έγκριση της ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ. 

Στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται από το 

Υπομέτρο 

 

 Ανάδειξη και προστασία του Φυσικού και Πολιτιστικού 
Περιβάλλοντος 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 80.540,00  80.540,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 69.303,20 69.303,20 

 

0,00 

Συγκεντρωτικός πίνακας 
εκροών υπομέτρου 
 

 

 Αριθμός παρεμβάσεων 

Αρχικό Πρόγραμμα 2 

Ισχύον Πρόγραμμα 1 
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Κωδικός του Υπομέτρου 421β 

Τίτλος του Υπομέτρου Διακρατική (Διεθνική) Συνεργασία 

Λογική της παρέμβασης σε 

σχέση με τα στοιχεία της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα 

αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης και των 

διαβουλεύσεων 

 

Η ανταλλαγή και συγκέντρωση τεχνογνωσίας και εμπειριών θεωρείται 

πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση του τοπικού 

προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό η Ομάδα προτείνει την υλοποίηση 

διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών οι οποίες με το δικό τους 

τρόπο θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 

προτεινόμενου τοπικού σχεδίου.  

Η δράση συμβάλλει στην άμβλυνση αδυναμιών και απειλών που 

εμφανίζονται στην περιοχή σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση όπως : 

 Ανοργάνωτη τουριστική προσφορά 

 Χαμηλό παραγωγικό και οργανωτικό επίπεδο των επιχειρήσεων του 
δευτερογενή  και τριτογενή τομέα 

 Ανάπτυξη μοντέλου μαζικού τουρισμού στη παραλιακή ζώνη 

 Ανάδειξη ανταγωνιστικών προορισμών εναλλακτικού τουρισμού 

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο – Έλλειψη υποδομών επαγγελματικής 
κατάρτισης 

 Πολιτισμική επιρροή από αστικά πρότυπα 

 Οικιστική πίεση σε μεγάλους οικισμούς και εγκατάλειψη 

παραδοσιακών αρχιτεκτονικών προτύπων 

και συμβάλλουν στην προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος μέσα 

από την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων: 

 Ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής / 
Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή προϊόντα με δυνατότητα πιστοποίησης ως 
ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. – Αυξητική τάση παραγωγής βιολογικών προϊόντων 

 Δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον (γειτνίαση με αστικά κέντρα, 
αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα,  
τουριστικούς πόλους) 

 Ανάπτυξη υποδομών συνεργασίας και δικτύωσης από το Ε.Π.Κ.Π. 
LEADER PLUS (τοπικό σύμφωνο ποιότητας, δίκτυο επιχειρήσεων) 

 Αυξητική τάση της ζήτησης εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος 

 Εκμετάλλευση των προοπτικών της κρητικής οικονομίας ιδιαίτερη 
στον τουριστικό τομέα - Θετική εικόνα του Κρητικού τουριστικού 
προϊόντος προς την Διεθνή αγορά 

Στο παρόν υπομέτρο προτείνεται μια διακρατική  συνεργασία με τίτλο : 
«Γεωπροϊόντα»  

Το συνολικό κόστος του διακρατικού σχεδίου ανέρχεται στα 100.540,00 
€ 
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Ισχύοντα ως προς το 

υπ0ομέτρο : 

Τα ποσά των προτεινόμενων σχεδίων είναι ενδεικτικά και θα 
οριστικοποιηθούν μετά από την έγκριση της ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ. 

Στόχοι του τοπικού 

προγράμματος που 

εξυπηρετούνται από το 

Υπομέτρο 

 

 Ανάδειξη και προστασία του Φυσικού και Πολιτιστικού 
Περιβάλλοντος 

 Διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 70.000,00  70.000,00  0,00  

Ισχύον Πρόγραμμα 100.540,00 100.540,00 

 

0,00 

Συγκεντρωτικός πίνακας 
εκροών υπομέτρου 
 

 

Παρέμβαση Αριθμός παρεμβάσεων 

Διακρατικές συνεργασίες 1 
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ΜΕΤΡΟ 431: ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ 

Στο Μέτρο εντάσσονται οι παρακάτω ομάδες υπομέτρων με τα αντίστοιχα υπομέτρα. 

 

ΜΕΤΡΟ ΟΜΑΔΕΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

ΥΠΟΜΕΤΡΑ 

431 431α  Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ.  

413β  Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση  
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Κωδικός του 

Υπομέτρου 
431α 

Τίτλος του 

Υπομέτρου 

Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. ΑΚΟΜΜ- ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ   

Περιγραφή του 

υπομέτρου 

 

Στο παρόν υπομέτρο περιλαμβάνονται ενέργειες και δράσεις που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική στήριξη του τοπικού προγράμματος και στην εύρυθμη διαδικασία 

σχεδιασμού και υλοποίησής του, δηλαδή δαπάνες τεχνικής στήριξης όπως είναι οι 

αμοιβές προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες εξοπλισμού και 

μηχανοργάνωσης.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου   

 

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 1.044.914,50 1.044.914,50 0,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 1.118.266,66 1.118.266,66 0,00 

 



 

 

Κωδικός του 

Υπομέτρου 
431β 

Τίτλος του 

Υπομέτρου 

Απόκτηση δεξιοτήτων και  εμψύχωση στην  περιοχή 

παρέμβασης      

Περιγραφή του 

υπομέτρου 

 

Στο παρόν υπομέτρο περιλαμβάνονται ενέργειες που σχετίζονται με την 

εκπόνηση  μελετών προαπαιτούμενων και μη για την υλοποίηση του 

σχεδίου, ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης, εκδηλώσεις προβολής 

του τοπικού προγράμματος και ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό 

ρόλο.  

Ισχύοντα ως προς το 

υπομέτρο : 

Ως προς το υπομέτρο 431β και σε ότι αφορά την εκπόνηση μελετών 
εμπειρογνωμοσυνών αλλά και ενεργειών επιμόρφωσης οι προτεινόμενες 
ενέργειες είναι ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν σε μεταγενέστερη 
φάση σε συνεργασία με την ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία υπομέτρου   

 

 

 

 Συνολικό Κόστος €  Δημόσια Δαπάνη € Ίδια Συμμετοχή € 

Αρχικό Πρόγραμμα 54.995,50 54.995,50 0,00 

Ισχύον Πρόγραμμα 58.856,14 58.856,14 0,00 

Αναλυτική περιγραφή υπομέτρου 
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

431β-1 Μελέτες 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Σκοπιμότητα σε σχέση με τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος 

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του τοπικού προγράμματος και για τη 

συμβουλευτική και υποστηρικτική δράση της Ομάδας απέναντι στους τελικούς 

αποδέκτες μέσω της παρούσας δράσης προτείνεται η εκπόνηση τριών  (3) 

μελετών οι οποίες θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του 

τοπικού σχεδίου.  

Πιο συγκεκριμένα η Ομάδα προτείνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών – 

εμπειρογνωμοσυνών :  

1. «Μελέτη για την καταγραφή των μορφολογικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των πρατηρίων λιανικής πώλησης τοπικών προϊόντων 

στην περιοχή του Ψηλορείτη» και αφορά τις δράσεις 311-6 και 312-2 στις 

οποίες και συμπεριλαμβάνεται το λιανικό εμπόριο  

2. «Μελέτη για την αποτύπωση δέκα μονοπατιών - περιπατητικών 

διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη»  και αφορά τη δράση 

323-1.  

3. «Μελέτη για τη σήμανση των οικισμών που αποτελούν τουριστικούς 

πόλους ή εν δυνάμει τουριστικούς πόλους στην περιοχή του Ψηλορείτη»  

και αφορά τη δράση 313-2.  

 

Εκτός των παραπάνω ο Ο.Τ.Δ. θα συνάξει με ίδια μέσα αναλυτικές 

προδιαγραφές για την προσαρμογή των καφενείων σε παραδοσιακά. 

 

Αναλυτικά:  

«Μελέτη για την καταγραφή των μορφολογικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των πρατηρίων λιανικής πώλησης τοπικών προϊόντων στην 
περιοχή του Ψηλορείτη» 

 
Σκοπιμότητα  και αναμενόμενα αποτελέσματα : 

Η μελέτη έχει ως βασικό σκοπό την δημιουργία των απαιτούμενων 

προδιαγραφών για την δημιουργία εκθετηρίων-πωλητηρίων παραδοσιακών 

προϊόντων στο πλαίσιο των δράσεων 311-6 και 311-2 στις οποίες και 

συμπεριλαμβάνεται το λιανικό εμπόριο. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αφορούν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

της συγκεκριμένης ενέργειας και υλοποίησης των στόχων της ΟΤΔ για την 

βελτίωση της εικόνας της περιοχής αλλά και την αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ωφελούμενοι : Οι εν δυνάμει τελικοί αποδέκτες της συγκεκριμένης ενέργειας 

των δράσεων 311-6 και 311-2 

Περιεχόμενο – Κόστος 
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Η μελέτη θα περιλαμβάνει την αποτύπωση των μορφολογικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των πρατηρίων λιανικής πώλησης. Πιο συγκεκριμένα θα 

αναφέρεται : 

 Στη χωροθέτηση των μονάδων (οικισμοί) 

 Στο είδος και τον ελάχιστο αριθμό των τοπικών προϊόντων που θα 
διατίθενται  

 Στον απαιτούμενο εξοπλισμό 

 Στα διακοσμητικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία (κτιριολογικές και 
μορφολογικές προδιαγραφές) 

 Στο μέσο κόστος δημιουργίας  

 Στην κατάρτιση καταλόγου προμηθευτών με την εφαρμογή κριτηρίων 
που συνάδουν με τον σκοπό της δράσης 

 Στην διερεύνηση των προϋποθέσεων (οικονομικών κυρίως) δημιουργίας 
δικτύου των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν και την χρησιμοποίηση 
κοινού λογότυπου  
 

Το κόστος της μελέτης εκτιμάται στις  8.000,00 €  

 

«Μελέτη για την αποτύπωση πέντε μονοπατιών - περιπατητικών διαδρομών 
στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη» 
 
Σκοπιμότητα  και αναμενόμενα αποτελέσματα : 

Η μελέτη έχει ως βασικό σκοπό την αποτύπωση πέντε μονοπατιών – 

περιπατητικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη τα οποία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ιστορικό, αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό 

κ.λπ.). Μετά την αποτύπωση και αναλυτική περιγραφή αυτών των διαδρομών 

(χρόνος διάσχισης μονοπατιού, δυσκολία προσβασιμότητας, απαραίτητος 

εξοπλισμός, ενδιαφέροντα σημεία κ.λπ.) το υλικό θα παραχωρηθεί τόσο στο 

γεωγραφικό δίκτυο όσο και στους δήμους και τα καταλύματα της περιοχής για 

την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για κάθε μονοπάτι.  

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αφορούν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

της συγκεκριμένης ενέργειας και υλοποίησης των στόχων της ΟΤΔ για την 

ανάπτυξη εναλλακτικών δράσεων τουρισμού και την καλύτερη ενημέρωση των 

επισκεπτών για τον πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.  

Ωφελούμενοι : Οι εν δυνάμει τελικοί αποδέκτες, το γεωγραφικό δίκτυο, οι 

επισκέπτες της περιοχής και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων τουρισμού.  

Η μελέτη θα αναφέρεται : 

 Στην αποτύπωση των περιπατητικών διαδρομών – μονοπατιών  

 Στο μήκος της διαδρομής  

 Στη διάρκεια  

 Στο βαθμό δυσκολίας προσβασιμότητας 

 Στα χαρακτηριστικά της διαδρομής (γεωλογικό, αρχαιολογικό, ιστορικό, 
μυθολογικό κ.λπ. ενδιαφέρον) 

 Στους κινδύνους κατά τη διάσχιση του μονοπατιού  

 Στο που παρέχονται οι κοντινότερες υπηρεσίας (κέντρο υγείας, 
φαρμακεία, αστυνομικό τμήμα, δήμος, κέντρο πληροφοριών κ.λπ.) 
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Το κόστος της μελέτης εκτιμάται στις 10.000,00 €  

 

«Μελέτη για τη σήμανση των οικισμών που αποτελούν τουριστικούς πόλους ή 
εν δυνάμει τουριστικούς πόλους στην περιοχή του Ψηλορείτη» 
 
Σκοπιμότητα  και αναμενόμενα αποτελέσματα : 

Η μελέτη έχει ως βασικό σκοπό την δημιουργία των απαραίτητων 

προδιαγραφών για την υλοποίηση της ενέργειας της σήμανσης των σημείων 

ενδιαφέροντος εντός των οικισμών (όπως έχει περιγραφεί στη δράση 313α-2.). 

Οι οικισμοί που προτείνονται στο τοπικό σχέδιο αλλά θα οριστικοποιηθούν από 

την μελέτη είναι οι οικιστικοί τουριστικοί πόλοι ή οι αναπτυσσόμενοι σε 

τουριστικούς πόλους οικισμοί. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αφορούν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

της συγκεκριμένης ενέργειας και υλοποίησης των στόχων της ΟΤΔ για την 

βελτίωση της εικόνας της περιοχής με την βελτίωση της αισθητικής και 

λειτουργικότητας των οικισμών.  

Ωφελούμενοι : Οι εν δυνάμει τελικοί αποδέκτες της συγκεκριμένης ενέργειας της 

δράσης 313α-2 και ειδικότερα οι ΟΤΑ. 

Η μελέτη θα αναφέρεται : 

 Στην μορφή των πινακίδων πληροφόρησης στις εισόδους των οικισμών,  
στην πληροφορία που θα δίνεται από τις πινακίδες, στον τρόπο 
τοποθέτησής τους, στο υλικό κατασκευής κ.λπ.  

 Στη μορφή των πινακίδων κατεύθυνσης, στον τρόπο τοποθέτησης τους, 
στο υλικό κατασκευής κ.λπ.  

 Στη μορφή των πληροφοριακών πινακίδων, όπου αυτές απαιτούνται, σε 
σημεία ιδιαίτερου ιστορικού, αρχαιολογικού, πολιτιστικού ή άλλου 
ενδιαφέροντος.  

και ειδικότερα για κάθε οικισμό ξεχωριστά : 

 Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι πινακίδες πληροφόρησης στις 
εισόδους του οικισμού. 

 Αναλυτικά η πληροφορία που θα δίνεται σε κάθε πινακίδα 
(καταγεγραμμένα καταλύματα, χώροι εστίασης, μουσεία, υπηρεσίες 
κ.λπ.) 

 Τα σημεία που απαιτείται να τοποθετηθούν και ο αριθμός τους.  

 Τα σημεία που κρίνεται ότι πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες 
πληροφόρησης, ο αριθμός των σημείων, η πληροφορία που θα δίνεται 
κ.λπ.  

 

Το κόστος της μελέτης εκτιμάται στις 10.000,00 €  
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

431β-2 Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή και την τοπική αναπτυξιακή 

στρατηγική 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Οι ενέργειες που προτείνεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων : 

1. Ενέργειες πληροφόρησης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της 
περιοχής  

1.1. Ενημέρωση της ιστοσελίδας της εταιρείας 

1.2. Κατάρτιση λίστας email γα την ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πρόγραμμα και τακτική αποστολή για την εξέλιξη 
υλοποίησης του  

1.3. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και ημερίδων στα δημοτικά 
διαμερίσματα και τους οικισμούς που συγκεντρώνουν την κρίσιμη 
μάζα του τοπικού πληθυσμού για την ενημέρωσή τους σχετικά με το 
τοπικό πρόγραμμα, την αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή, τις 
προοπτικές, τις διαδικασίες εφαρμογής του τοπικού  προγράμματος 
κ.λπ.  

1.4. Ενημερωτικές εκδηλώσεις – ημερίδες και έκδοση έντυπου υλικού για 
την ενημέρωση σε επιμέρους θεματικές ενότητες του προγράμματος 
π.χ. δράσεις που απαιτούν την προΰπαρξη μελετών 
εμπειρογνωμοσύνης  

1.5. Συνεντεύξεις και αναφορές σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς  

1.6. Ενημερωτικές εκδηλώσεις – ημερίδες που απευθύνονται σε 
διαφορετικές ομάδες στόχους (δήμαρχοι, Ε.Δ.Π., μελετητές, τοπικός 
πληθυσμός, φορείς κ.λπ.) 

 

Δικαιούχοι Ο.Τ.Δ  

Ποσοστό επιχορήγησης 100 %  
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

431β-3 Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Ενέργειες προβολής του τοπικού προγράμματος  

1. Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για το τοπικό πρόγραμμα 

1.1. Αφίσα με το κατάλληλο μήνυμα, το λογότυπο καθώς και σύντομη 

πληροφορία  

1.2. Φυλλάδιο στην έναρξη υλοποίησης του τοπικού προγράμματος με 

γενικά στοιχεία και πληροφορίες  

1.3. Φυλλάδιο στη λήξη υλοποίησης του  τοπικού προγράμματος με 

αποτελέσματα, δείκτες, φωτογραφίες των παρεμβάσεων, αναλυτικές 

αναφορές κ.λπ.  

1.4. Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού θεματικού υλικού για τις 

καινοτόμες δράσεις του τοπικού προγράμματος και τις ενότητες που 

απαιτούν μελέτες εμπειρογνωμοσύνης 

2. Διαφημιστικές ενέργειες στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος  

2.1. Δημιουργία διαφημιστικού υλικού, αναμνηστικών και υλικού προβολής 

– (καρφίτσες κ.λπ.) 

2.2. Δημιουργία διαφημιστικού σποτ για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση   

2.3. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της 

περιοχής και αποστολή δελτίων τύπου   

2.4. Παραγωγή φακέλων, μπλοκ σημειώσεων, στυλό κ.λπ. 

 

Δικαιούχοι Ο.Τ.Δ  

Ποσοστό επιχορήγησης 100 %  
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 Τίτλος και κωδικός  δράσης:  

431β-4 Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο   

Αναλυτική περιγραφή 
δράσης: 

 

Προτείνεται η υλοποίηση δύο ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία 

απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες στόχους: 

1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα μέλη της Ε.Δ.Π., το Συντονιστή, το 

Διευθυντή και τα εμπλεκόμενα στο τοπικό πρόγραμμα στελέχη 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο  θα παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά 

με το τοπικό πρόγραμμα, την αναπτυξιακή προοπτική του, τον τρόπο 

διαχείρισης και υλοποίησής του και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. 

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα ζητηθεί η συμμετοχή της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων αλλά και η συμβουλευτική υποστήριξη φορέων που σχετίζονται με 

την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα management όπως είναι 

η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

Δικαιούχοι Ο.Τ.Δ  

Ποσοστό επιχορήγησης 100 %  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ)     

 

ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L123-1α   Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 2.538.475,60 1.269.237,80 1.205.775,91 63.461,89 1.269.237,80 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 2.538.475,60 1.269.237,80 1.205.775,91 63.461,89 1.269.237,80 

L311-1   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L311-2   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 135.265,04 67.632,52 64.250,89 3.381,63 67.632,52 

L311-3   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L311-4   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L311-5   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών 
μονάδων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L311-6   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 100.000,00 50.000,00 47.500,00 2.500,00 50.000,00 

L311-7   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L311-8   Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη 
των αναγκών της επιχείρησης  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 235.265,04 117.632,52 111.750,89 5.881,63 117.632,52 

L312-1   Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 200.000,00 100.000,00 95.000,00 5.000,00 100.000,00 
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ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L312-2   Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

240.000,00 120.000,00 114.000,00 6.000,00 120.000,00 

L312-3   Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής 
ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 

476.205,48 238.102,74 226.197,60 11.905,14 238.102,74 

L312-4   Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
της επιχείρησης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L312-5   Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 35.000,00 17.500,00 16.625,00 875,00 17.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 951.205,48 475.602,74 451.822,60 23.780,14 475.602,74 

L313-1   Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 

153.203,00 153.203,00 145.542,85 7.660,15 0,00 

L313-2   Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L313-3   Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L313-4   Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
περιοχών 

44.994,59 31.496,21 29.921,40 1.574,81 13.498,38 

L313-5   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

2.008.034,56 1.004.017,28 953.816,42 50.200,86 1.004.017,28 

L313-6   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 596.261,80 298.130,90 283.224,36 14.906,54 298.130,90 

L313-7   Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και 
προώθησης αγροτικού τουρισμού 

80.000,00 40.000,00 38.000,00 2.000,00 40.000,00 

L313-8   Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 
γευσιγνωσίας) 

177.664,76 88.832,38 84.390,76 4.441,62 88.832,38 

L313-9   Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
της επιχείρησης 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 3.060.158,71 1.615.679,77 1.534.895,79 80.783,98 1.444.478,94 

L321.1   Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις) 

503.131,71 503.131,71 477.975,12 25.156,59 0,00 
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ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L321.2   Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 

482.842,33 482.842,33 458.700,21 24.142,12 0,00 

L321.3   Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για 
μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, 
στολών 

309.927,07 232.445,30 220.823,04 11.622,26 77.481,77 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 1.295.901,11 1.218.419,34 1.157.498,37 60.920,97 77.481,77 

L322-1   Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L322-2   Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 58.000,00 58.000,00 55.100,00 2.900,00 0,00 

L322-3   Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων  181.921,83 109.153,10 103.695,45 5.457,65 72.768,73 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 239.921,83 167.153,10 158.795,45 8.357,65 72.768,73 

L323-1   Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – 
σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής 
κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, 
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

231.352,85 138.811,71 131.871,12 6.940,59 92.541,14 

L323-2 α   Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ 
παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια) 

140.000,00 140.000,00 133.000,00 7.000,00 0,00 

L323-2 β   Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική 
δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να 
καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

150.450,00 112.837,50 107.195,63 5.641,87 37.612,50 

L323-3   Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, 
δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L323-4   Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / 
πολιτιστική κληρονομιά 

630.239,52 630.239,52 598.727,54 31.511,98 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 1.152.042,37 1.021.888,73 970.794,29 51.094,44 130.153,64 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 9.472.970,14 5.885.614,00 5.591.333,30 294.280,70 3.587.356,14 
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ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L421α   Διατοπική συνεργασία 69.303,20 69.303,20 65.838,04 3.465,16 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L421α Διατοπική συνεργασία 69.303,20 69.303,20 65.838,04 3.465,16 0,00 

L421β   Διακρατική συνεργασία 100.540,00 100.540,00 95.513,00 5.027,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L421β Διεθνική συνεργασία 100.540,00 100.540,00 95.513,00 5.027,00 0,00 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 421 169.843,20 169.843,20 161.351,04 8.492,16 0,00 

L431α   Λειτουργία της ΟΤΔ 1.118.266,66 1.118.266,66 1.062.353,33 55.913,33 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L431α Λειτουργία της ΟΤΔ 1.118.266,66 1.118.266,66 1.062.353,33 55.913,33 0,00 

L431β1   Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 58.856,14 58.856,14 55.913,33 2.942,81 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

L431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 58.856,14 58.856,14 55.913,33 2.942,81 0,00 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 431 1.177.122,80 1.177.122,80 1.118.266,66 58.856,14 0,00 

    ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10.819.936,14 7.232.580,00 6.870.951,00 361.629,00 3.587.356,14 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  

Το παρόν έντυπο είναι το εγκεκριμένο πρόγραμμα μετά την αναθεώρηση του από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Φεβρουάριο του 2010. 

Έχουν γίνει ορισμένες προσαρμογές στα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τις εκροές  που ισχύουν σήμερα.  

Τα τεχνικά δελτία των δράσεων μπορεί να έχουν διαφορές με το περιεχόμενο των δράσεων που αναφέρονται στο 

Παράρτημα I “Ενημερωτικό Υλικό” . Για την υποβολή των προτάσεων ισχύουν αυτά αναφέρονται στην περιγραφή 

των δράσεων, τις προϋποθέσεις κ.λπ.  στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. 


