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Η Ευρώπη 2020 προτάσσει τρεις προτεραιότητες: 
  
1. Έξυπνη ανάπτυξη:  
ανάπτυξη οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση και την καινοτοµία.  

2.   ∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη:  
προώθηση αποδοτικής στη χρήση πόρων, πράσινης και 
ανταγωνιστικής οικονοµίας.  

3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς:  
µια οικονοµία µε υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική 
και εδαφική συνοχή. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ CLLD/LEADER 
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Είναι ένα βασικό 
εργαλείο 

εφαρμογής της 
Ολοκληρωμένης 

Χωρικής 
Ανάπτυξης, που 

εστιάζει: 

Στην αντιμετώπιση οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων σε 
συγκεκριμένο χωρικό επίπεδο 

(μικροπεριφερειακά-μικροζώνη). 

Στη θεραπεία τοπικών 
προβλημάτων. 

Στην αξιοποίηση της ενδογενούς 
δυναμικής. 

Στη συμμετοχή τοπικών Εταίρων 
(ΟΤΑ, οικονομικοί & κοινωνικοί 
φορείς, Κοινωνία των Πολιτών 

κ.α.). 



Σκοπός της πρωτοβουλίας CLLD/LEADER είναι να 
ενισχυθούν νέες και πιο καινοτόμες πρακτικές για 
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά καινοτόμα 
δεδομένα όπως:  

Τάση 
επιστροφής 
νέων στην 
ύπαιθρο  

Διασύνδεση 
αγροτικού 

και 
τουριστικού 

τομέα. 

Συσχέτιση 
αγροτικού 

τομέα με το 
περιβάλλον 

Πρωτοβουλίες  

κοινωνικών 
ομάδων 

Νέα 
καταναλωτ

ικά 
πρότυπα 

και 
συνήθειες  
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ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ  

Ομοιότητες  

• Εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. 

• Καινοτόμες προσεγγίσεις. 

• Εφαρμογή στον αγροτικό χώρο. 

• Συνεκτικότητα περιοχών. 



ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΑΦΟΡΕΣ CLLD/LEADER ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ  

Διαφορές 
• Πολυταμειακή προσέγγιση. 

• Διεύρυνση περιοχών. 

• Διερεύνηση σχεδιαζόμενων δράσεων. 

• Αλληλεπίδραση έργων με τους φορείς υλοποίησης τους.  

• Οι ανάγκες και οι προτάσεις να ταυτίζονται με τους θεματικούς 
στόχους.  
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Οι θεματικοί στόχοι αφορούν κατά 
σειρά προτεραιότητας τα εξής: 

Προώθηση της 
κοινωνικής 
ένταξης και 

καταπολέμησης 
της φτώχειας 

Προώθηση της 
απασχόλησης 

και υποστήριξη 
της 

κινητικότητας 
του εργατικού 

δυναμικού 

Προστασία του 
περιβάλλοντος 
και προώθηση 
της αποδοτικής 

χρήσης των 
πόρων 

Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότ
ητας των ΜΜΕ 

Την υποστήριξη 
της τοπικής 

επιχειρηματικότ
ητας και την 
ανάδειξη της 

τοπικής 
ταυτότητας 
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ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ 
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ΠΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-
ΠΟΛΥΣΥΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
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ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
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ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΓΙΝΟΥΝ 

1. ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
Ε.Δ.Π. 

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

4. ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

5. ΕΓΚΡΙΣΗ-
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
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Πληθυσμός : 117.068 κάτοικοι 
Έκταση : 2.645 Km2 



• Η οικολογική αειφορία η κοινωνική ευημερία και η οικονομική 
ανάπτυξη αποτελούν τις τρεις διαστάσεις οι οποίες ενυπάρχουν 
στον ορισμό του Παγκόσμιου Δικτύου Αποθεμάτων Βιόσφαιρας 
(MAB: Man & Biosphere) της UNESCO στην οποία εντάσσεται ο 
Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς από το 1981 όπου και βρίσκεται το 
ομώνυμο φαράγγι. Η οροσειρά των Λευκών Ορέων περικλείεται 
από την περιοχή παρέμβασης, ορεινή, θαλάσσια, αγροτική και 
αστική, η οποία ενέχει κοινά περιβαλλοντικά πολιτιστικά και 
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και μέσω της μείωσης των 
περιβαλλοντικών πιέσεων, την ενδυνάμωση της κοινωνικής 
συνοχής και την επιτάχυνσης της επιχειρηματικής κινητικότητας 
δημιουργεί μοναδικές συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας. Αυτό 
θα πραγματοποιηθεί μέσω δράσεων για επίτευξη μιας 
ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς 
και την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού 
αποθέματος, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
κατοίκων. 

2. 
Όραμα 
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• Τρεις εκπρόσωποι από την ΠΕΔ 

• Ένας εκπρόσωπος από το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης 
Παράρτημα Ρεθύμνου 

• Ένας εκπρόσωπος από το ΟΕΕ Τμήμα Δυτικής 
Κρήτης , Παράρτημα Χανίων 

• Ένας εκπρόσωπος από το ΕΒΕ Χανίων  

• Ένας εκπρόσωπος από το Σύλλογο Ξενοδόχων 
Νοτίου Ρεθύμνου. 

• Ένας εκπρόσωπος από τον Φορέα Διαχείρισης του 
Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς  

• Εκπρόσωποι από το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Χανίων  
ή/και τους αλιείς ή/και τους Συνεταιρισμούς 
Αγροτών  

3. 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

Ε.Δ.Π. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 
 Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Βελτίωση 
(συμπεριλαμβανομένης 

της ενεργειακής 
αναβάθμισης), 

αποκατάσταση και 
επέκταση δημοσίων 

κτιρίων για κοινωφελή 
χρήση για 

δραστηριότητες όπως 
διενέργεια εκδηλώσεων, 

άθληση, εκπαίδευση 
(μουσεία, εκθετήρια, 
βιβλιοθήκες κλπ), η 

δημιουργία πολυχώρων, 
η στέγαση υπηρεσιών ή 

/και τοπικών 
επαγγελματιών με σκοπό 
την επίδειξη και πώληση 

τοπικών προϊόντων. 

Διατήρηση 
αποκατάσταση 

και αναβάθμιση 
πολιτιστικών  

χαρακτηριστικώ
ν της υπαίθρου 

Έργα υποδομής 
ή υπηρεσιών 

για την 
εξυπηρέτηση 
του τοπικού 
πληθυσμού 

Έργα δημιουργίας, 
ανάπτυξης ή 

βελτίωσης υποδομών 
και υπηρεσιών 

αναψυχής, 
πολιτισμού καθώς και 
ενέργειες ανάδειξης 
και προβολής για την 

αύξηση της 
ελκυστικότητας της 

περιοχής 

Έργα 
περιβαλλοντι

κής 
αναβάθμισης 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 
 Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ενέργειες 
συνεργασίας 

και δικτύωσης 

Αύξηση της 
προστιθέμεν
ης αξίας των 
γεωργικών 
προϊόντων 

Βελτίωση της 
ανταγωνιστικ

ότητας της 
αλυσίδας 
αξίας του 

αγροδιατροφ
ικού τομέα 

Ενθάρρυνση 
τουριστικών 
δραστηριοτή

των 

Στήριξη της 
δημιουργίας 
εκσυγχρονισ

μού και 
επέκτασης 

ΜΜΕ 
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Αξιοποιούν υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις 

Βοηθούν στην ανάπτυξη συλλογικών δράσεων ,συνεργασιών και 
δικτυώσεων 

Είναι καινοτόμα ή περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες 

Προωθούν τη συνεργασία και δικτύωση μεταξύ ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Συμβάλλουν στη περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών 

Ενισχύουν τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα 

Υποστηρίζουν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ή κοινωνικές 
επιχειρήσεις 

Υλοποιούνται από μόνιμους κατοίκους η από κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες 

Συνδέουν το πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της 
οικονομίας 

Συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας 
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• ΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020:ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
LEADER (ΤΑΠΤοΚ-CLLD) έχει  πολυτομεακή 
και πολυταμειακή  προσέγγιση δηλαδή 
μπορεί να αξιοποιήσει χρηματοδοτικά τόσο 
το ΕΓΤΑ όσο και το ΕΠΑλΘ. 

 

• Για την αξιοποίηση του ΕΠΑλΘ θα πρέπει η 
απασχόληση στο κλάδο της αλιείας στις 
«περιοχές αλιείας» προς τη συνολική 
απασχόληση  να ανέρχεται τουλάχιστο στο 
0,36%. 

ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΤΗΤΑ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΓΤΑΑ ΕΩΣ 12.000.000 ΕΥΡΩ  

ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 4.000.000 ΕΥΡΩ 

Ο συνολικός 
προϋπολογισμός των 

ενισχυόμενων παρεμβάσεων 
μπορεί να ανέλθει μέχρι του 

ποσού των 600.000 ευρώ. 

Τα έργα διαχείρισης στερεών 
και υγρών αποβλήτων καθώς 
και έργων ύδρευσης έως του 
ποσού των 2.000.000 ευρώ. 

Τα έργα που αφορούν άυλες 
δράσεις δημόσιου 

χαρακτήρα έως 50.000 ευρώ 
και ιδιωτικού χαρακτήρα έως 

100.000 ευρώ. 
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Ευχαριστώ  
για την προσοχή σας  


