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 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

 

Θ Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ (ΡΡ) χαρακτθρίηεται από ςθμαντικζσ ενδογενείσ δυναμικζσ, που βαςίηονται ςτο ιςχυρό 

από κάκε άποψθ και ςθμαςία υλικό και άυλο κεφάλαιο τθσ περιοχισ, ςτουσ περιςςότερουσ τομείσ 

ενδιαφζροντοσ.  

 

Το βαςικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ ΡΡ είναι αδιαμφιςβιτθτα το φυςικό τθσ περιβάλλον. Ολόκλθρθ θ περιοχι 

χαρακτθρίηεται από πλικοσ μικρό – περιοχϊν /μικρό-ηωνϊν που φζρουν μοναδικοφσ φυςικοφσ πόρουσ, με 

μεγάλο βακμό ενδθμιςμοφ, κακϊσ και περιοχϊν υψθλισ οικολογικισ και αιςκθτικισ αξίασ. Θ υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ κεωρείται ότι είναι ςε γενικζσ γραμμζσ καλι, ενϊ πιζςεισ εντοπίηονται ςε περιοχζσ 

με μεγάλθ πλθκυςμιακι ςυγκζντρωςθ και ειδικότερα ςτουσ τομείσ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, των 

λυμάτων, των υδάτινων πόρων και του δομθμζνου περιβάλλοντοσ. Εξίςου πλοφςια είναι και θ πολιτιςτικι 

κλθρονομιά τθσ περιοχισ με ςθμαντικοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ιςτορικά μνθμεία, παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, 

μουςεία, μοναςτιρια, πλοφςια μουςικι παράδοςθ και πλικοσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με επίκεντρο το τοπικό 

γίγνεςκαι και τθν τοπικι ταυτότθτα.  

 

Σ’ ότι αφορά το δθμογραφικό τθσ προφίλ, θ ΡΡ παρουςιάηει το διάςτθμα 2001-2011 κετικι πλθκυςμιακι 

μεταβολι, ιδιαίτερα ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του βόρειου άξονα ςτο νότιο ζκυμνο, αλλά και ςτο Διμο Γαφδου ο 

οποίοσ διπλαςιάηει τον πλθκυςμό του. Εντοφτοισ, εμφανζσ είναι το πρόβλθμα τθσ χαμθλισ πλθκυςμιακισ 

πυκνότθτασ ςε ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και  ιδιαίτερα ςτουσ πρόποδεσ των Λευκϊν Ορζων. Εν 

γζνει, ςε αντίκεςθ με τισ χαμθλζσ τιμζσ τθσ ενδοχϊρασ και του νότου, ο βορράσ χαρακτθρίηεται από ιςχυρι 

πλθκυςμιακι πυκνότθτα, ςυγκεντρϊνοντασ πάνω από το 80% του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ. Ραράλλθλα, ο 

νεανικόσ πλθκυςμόσ ςτθν ΡΡ μειϊνεται, ενϊ αυξάνεται ο πλθκυςμόσ των θλικιωμζνων με αποτζλεςμα να 

παρατθρείται αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ από τον οικονομικά μθ ενεργό. 

Εντοφτοισ, είναι αξιοςθμείωτο ότι παρά τθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ τθσ, θ ΡΡ παρουςιάηει -όπωσ και θ 

Ρεριφζρεια Κριτθσ- πολφ καλφτερθ εικόνα ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ. 

 

Και ςτο πεδίο τθσ απαςχόλθςθσ όμωσ, θ ΡΡ παρουςιάηει ευμενζςτερθ εικόνα από εκείνθ τθσ Ρεριφζρειασ, παρά 

τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ και τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο ςφνολο τθσ τοπικισ κοινωνίασ και οικονομίασ.  

 

Το διάςτθμα 2001-2011, θ απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι τομζα μειϊκθκε ςχεδόν κατά το ιμιςυ, ενϊ αντίςτοιχα 

τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ αυξικθκαν εντυπωςιακά ςτον τριτογενι τομζα, ιδιαίτερα ςτο βόρειο κομμάτι τθσ ΡΡ, 

γεγονόσ που ςυνδζεται άμεςα με τθν πλθκυςμιακι άνκιςθ του εν λόγω τμιματοσ. Το φαινόμενο τθσ μετακίνθςθσ 

-νζων ωσ επί το πλείςτον- εργαηομζνων από τθν ενδοχϊρα προσ τουσ παρακαλάςςιουσ οικιςμοφσ τθσ ΡΡ κατά 

τουσ κερινοφσ μινεσ, για αναηιτθςθ εργαςίασ ςτον τουριςτικό τομζα, είναι πρόδθλο. Άλλωςτε, θ περιοχι 

παρζμβαςθσ και ειδικά τα βόρεια παράλια Χανίων – εκφμνου, χαρακτθρίηεται από τθ μεγαλφτερθ ξενοδοχειακι 

δυναμικότθτα ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ΡΕ τθσ Κριτθσ. Γενικά, καταγράφεται ιςχυρι τάςθ εγκατάλειψθσ τθσ 

υπαίκρου και εξαιτίασ αυτοφ, επιτακτικι ανάγκθ ανεφρεςθσ κινιτρων για παραμονι και επιςτροφι του 

οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο.  

Το μεγαλφτερο μζροσ των εργαηομζνων απαςχολείται ςτον κλάδο των υπθρεςιϊν παροχισ καταλφματοσ και 

εςτίαςθσ, του εμπορίου και τθσ γεωργίασ-αλιείασ, ενϊ οι κλάδοι των καταςκευϊν και τθσ μεταποίθςθσ 

παρουςιάηουν χαμθλά ποςοςτά.  
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Ραραγωγικά, θ περιοχι παρζμβαςθσ προςανατολίηεται περιςςότερο ςτθν ελαιοκομία, τα προϊόντα του 

αμπελιοφ, τα πρϊιμα οπωροκθπευτικά, τα εςπεριδοειδι και κατά τόπουσ τθν τυροκομία, ενϊ ςτθν ενδοχϊρα και 

ειδικά ςτθν ορεινι,κυριαρχεί θ εκτατικι κτθνοτροφία. Το παραγωγικό κεφάλαιο τθσ ΡΡ ςτο ςφνολό τθσ, 

περιλαμβάνει αρκετά προϊόντα (πρϊτθσ και δεφτερθσ μεταποίθςθσ) ΡΟΡ, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, μονάδεσ 

ςυςκευαςίασ κθπευτικϊν, τυποποίθςθσ μελιοφ και μονάδεσ επεξεργαςίασ γάλακτοσ και παραγωγισ 

γαλακτοκομικϊν προϊόντων. Ακόμα, ςθμαίνουςα κζςθ για τθν τοπικι παραγωγι και οικονομία, κατζχει θ αλιεία 

με αφξθςθ τθσ (επαγγελματικισ) αλιευτικισ δραςτθριότθτασ, τθσ μεταποίθςθσ, αλλά και των εξαγωγϊν τα 

τελευταία χρόνια.  

 

Εν γζνει, ςτο δευτερογενι τομζα εντοπίηονται διαρκρωτικά προβλιματα, με μικρζσ, τοπικισ εμβζλειασ 

οικογενειακζσ επιχειριςεισ και περιοριςμζνθ χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Τα κφρια προβλιματα αφοροφν ςτθ 

μεταποίθςθ προϊόντων του πρωτογενοφσ τομζα και ιδιαίτερα τα πεδία τθσ οργάνωςθσ, τθσ ποιότθτασ, του 

ςχεδιαςμοφ, τθσ τυποποίθςθσ και εν γζνει του εκςυγχρονιςμοφ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και τθσ διάκεςθσ. 

Τζλοσ, ελλιπισ είναι και θ δικτφωςθ μεταξφ επιχειριςεων, κακϊσ και θ διαςφνδεςθ μεταξφ πρωτογενοφσ τομζα, 

μεταποίθςθσ, υπθρεςιϊν  με τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα και τα ερευνθτικά κζντρα του νθςιοφ.  

 

Στον τουριςτικό τομζα, θ δραςτθριότθτα ακολουκεί τισ γενικότερεσ τάςεισ του τουριςμοφ ςτθν Κριτθ, με 

κυριαρχία του μαηικοφ τουριςμοφ, ζντονθ εποχικότθτα και περιοριςμζνθ διάχυςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ προσ 

τθν ενδοχϊρα. Ταυτόχρονα, οι υποδομζσ τθσ ΡΡ, αφοροφν ςτθ ςυγκζντρωςθ μεγάλων ξενοδοχειακϊν μονάδων 

ςτα βόρεια παράλια (δυτικά του αςτικοφ ςυγκροτιματοσ των Χανίων και ςτα όρια τθσ ΡΕ Χανίων και εκφμνου) 

και μικρϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων διάςπαρτων ςτθν ενδοχϊρα και ςτο νότο. Ραράλλθλα, δραςτθριότθτα 

εντοπίηεται και ςτον κλάδο του αγροτουριςμοφ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ (Βάμοσ, Μθλιά). Ρφλεσ ειςόδου 

αποτελοφν το αεροδρόμιο των Χανίων, το λιμάνι τθσ Σοφδασ (κυρίωσ για τουριςμό κρουαηιζρασ) και το λιμάνι του 

εκφμνου. Ρζρα από τθν κφρια τουριςτικι ηιτθςθ τουσ κερινοφσ μινεσ (κυρίωσ από Σκανδιναβικζσ χϊρεσ), 

παρατθρείται (περιοριςμζνθ) ηιτθςθ και τθ χειμερινι περίοδο, γεγονόσ που αφινει προοπτικζσ για επιμικυνςθ 

τθσ ςεηόν.  

 

Σ’ ότι αφορά τζλοσ τισ οικονομικζσ επιδόςεισ τθσ ΡΡ, ςε όλθ τθ χρονικι περίοδο 2001-2013, το ΑΕΡ ςτθν ΡΕ 

Χανίων παραμζνει το δεφτερο υψθλότερο ςτθν Κριτθ, ενϊ για τθν ίδια περίοδο το κατά κεφαλιν ΑΕΡ είναι κατά 

κφριο λόγο το υψθλότερο ςτο νθςί. Από τθν άλλθ, θ ΡΕ εκφμνου κατζχει από το 2006 και μετά τθ χαμθλότερθ 

κζςθ ςτο κατά κεφαλιν ΑΕΡ, ςε επίπεδο Κριτθσ. 

 

 

κεφ.1  
ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΕΙ ΜΕ ΣΟΤ ΥΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ «ΕΚ ΣΩΝ ΚΑΣΩ 
ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφζρονται αναλυτικά τα ςυμπεράςματα από τθ διαδικαςία των διαβουλεφςεων με τουσ 

τοπικοφσ φορείσ, τουσ εκπροςϊπουσ των Ο.Τ.Α. και τον τοπικό πλθκυςμό, ςτα πλαίςια τθσ εξυπθρζτθςθσ τθσ «εκ 

των κάτω προσ τα πάνω» διαδικαςίασ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ των Ρ.Ε. Χανίων 

και εκφμνου.  

 

Μζςα από το κεςμό τθσ διαβοφλευςθσ επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ τθσ ςυλλογικισ εμπειρίασ, γνϊςθσ και 

δθμιουργικότθτασ, που υπάρχει ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, με απϊτερο ςτόχο: 

 Τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 



  

 

 

    

 

 
 

Φάκελοσ Β 
Σελίδα | 3 

 

 Τθν ενκάρρυνςθ και κινθτοποίθςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

 Τθ δραςτθριοποίθςθ των εμπλεκόμενων/ενδιαφερόμενων εταίρων. 

 Τθν προϊκθςθ τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ. 

 Τθ μείωςθ των ςυγκροφςεων κατά τθν λιψθ αποφάςεων. 

 Τθ βελτίωςθ τθσ κοινισ αποδοχισ των αποφάςεων. 

 

Θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ τθσ διαβοφλευςθσ αποτυπϊνεται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ – αξίεσ :  

 

 Ανακάλυψε (προθγοφμενεσ επιτυχίεσ ι μελλοντικζσ ευκαιρίεσ) 

 Φαντάςου (το όραμα) 

 Προγραμμάτιςε (το Σχζδιο Δράςθσ / Τοπικό Ρρόγραμμα) 

 Τλοποίθςε (ςυμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ δράςεων του Ρρογράμματοσ) 

 

Είναι ςαφζσ πόςο ςθμαντικόσ είναι ο ςυμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ και θ ςπουδαιότθτα τθσ αμφίδρομθσ και 

διαδραςτικισ διαδικαςίασ τθσ διαβοφλευςθσ που ςτοχεφει ςτθ αναηιτθςθ απόψεων, ιδεϊν, παρατθριςεων, 

προτάςεων και επιχειρθμάτων και τζλοσ, ςτθν κατάλθξθ ςυμφωνιϊν - αλλά όχι απαραιτιτωσ- για τθν ανάλθψθ 

ενεργειϊν με τθν μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι όλων των ενδιαφερόμενων. Άλλωςτε, θ φιλοςοφία του 

προγράμματοσ LEADER/CLLD ςυνάδει με τθν ενεργι εμπλοκι των τοπικϊν φορζων, των κεςμικϊν οργανϊςεων 

και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 

 

Θ Ο.Τ.Δ. ζχοντασ ςυνειδθτοποιιςει πλιρωσ, ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, τθ 

ςθμαςία τθσ «από τα κάτω προσ τα πάνω» προςζγγιςθσ ζδωςε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ ενζργειεσ διαβοφλευςθσ 

προκειμζνου να καταρτιςτεί ζνα άρτια δομθμζνο και ςτοχευμζνο τοπικό πρόγραμμα που κα επιφζρει μετριςιμα 

αποτελζςματα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και κα είναι ζνα προϊόν ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ και απτϊν 

αποτελεςμάτων. 

 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι ενζργειεσ διαβοφλευςθσ που πραγματοποιικθκαν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και 

ςτο πλαίςιο τθσ διαμόρφωςθσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ.  

 

 

1.1 ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΘ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Ενεργειϊν Διαβοφλευςθσ 

 

Α/Α 
Θμερομθνία 
διεξαγωγισ 

Σόποσ 
διεξαγωγισ 

Είδοσ Φορζων που ςυμμετείχαν 
Αρικμόσ 
ςυμμε-

τεχόντων 
Αντικείμενο Διαβοφλευςθσ 

1 6-09-2016 

Χανιά  - ΕΒΕ 
ΧΑΝΛΩΝ  

(9:30 π.μ.) 

Φορείσ Λδιωτικϊν και Δθμοςίων 
Συμφερόντων 

(ΕΒΕΧ, ΤΕΕ/ Τμιμα Δυτικισ Κριτθσ, 
Οικονομικό Επιμελθτιριο, Αγροτικόσ 

Κτθνοτροφικόσ Συνεταιριςμόσ Ν. 
Χανίων, Δίκτυο Οινοποιϊν Νομοφ 
Χανίων, Σωματείο ιδιοκτθτϊν και 
εργαηομζνων αλιζων μζςθσ και 

παράκτιασ αλιείασ Χανίων και Σοφδασ) 

20 

Ενθμζρωςθ και διαβοφλευςθ 
για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ και τισ κατθγορίεσ 
δράςεων που κα δομιςουν 

το Τοπικό Ρρόγραμμα με τθν 
αντίςτοιχθ χρθματοδοτικι 
διάρκρωςθ και βαρφτθτα. 
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Α/Α 
Θμερομθνία 
διεξαγωγισ 

Σόποσ 
διεξαγωγισ 

Είδοσ Φορζων που ςυμμετείχαν 
Αρικμόσ 
ςυμμε-

τεχόντων 
Αντικείμενο Διαβοφλευςθσ 

2 6-09-2016 

Χανιά - 

ζδρα 
ΟΑΚ(13:00 

μ.μ.) 

Φορείσ Δθμοςίων Συμφερόντων 

(Συνάντθςθ με Δθμάρχουσ και ςτελζχθ 
Διμων)και ΟΤΔ 

22 

Ενθμζρωςθ και διαβοφλευςθ 
για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ και τθν 

προϊκθςθ δράςεων 
δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

3 6-09-2016 

ζκυμνο 
Επιμελθτιρ

ιο 
εκφμνου 

(19:30 μ.μ.) 

Λδιωτικϊν και Δθμοςίων Συμφερόντων 

(Επιμελθτιριο εκφμνου, Νομαρχιακι 
Επιτροπι ΤΕΕ/ΤΔΚ, Δίκτυο οινοποιϊν 
εκφμνου, Σωματείο ιδιοκτθτϊν και 

εργαηομζνων αλιζων μζςθσ και 
παράκτιασ αλιείασ) 

10 

Ενθμζρωςθ και διαβοφλευςθ 
για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ και καταγραφι 

επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ. 

4 8-09-2016 

Χανιά - 
ζδρα ΟΑΚ 

(12:00 π.μ.) 

Λδιωτικϊν Συμφερόντων 

(πρόεδρο και ςτελζχθ ΕΒΕ Χανίων) και 
ΟΤΔ 

6 

Ενθμζρωςθ και διαβοφλευςθ 
για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ και καταγραφι 

επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ. 

5 9-09-2016 

Χανιά 

ζδρα ΟΑΚ 

(10 :00 π.μ.) 

Δθμοςίων Συμφερόντων 

ςτελζχθ ΟΤΔ και εκπρόςωποι Φορζα 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ 

 

4 

Ενθμζρωςθ και διαβοφλευςθ 
για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ. 

Διαλογικι ςυηιτθςθ για τον 
τομζα του περιβάλλοντοσ, 
τθσ ςφνδεςισ του με τον 

τουριςμό και αναφορά ςε 
ενδεικτικά που μποροφν να 
χρθματοδοτθκοφν από το 

ΕΓΤΑΑ. 

 

 

1.2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΘ 

 

Α/Α Διαβοφλευςθσ 1 

Είδοσ ενζργειασ: Συνάντθςθ 

Θμερομθνία διεξαγωγισ: 6/9/2016 (9 : 30 π.μ.) 

Σόποσ διεξαγωγισ: Χανιά (αίκουςα εκδθλϊςεων ΕΒΕ Χανίων) 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ: Φορείσ Λδιωτικϊν και Δθμοςίων Συμφερόντων 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 20 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων 
υμμετζχοντεσ 

(αρικμόσ) 
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ΕΒΕΧ, ΤΕΕ/ Τμιμα Δυτικισ Κριτθσ, Οικονομικό 
Επιμελθτιριο, Αγροτικόσ Κτθνοτροφικόσ Συνεταιριςμόσ 
Ν. Χανίων, Δίκτυο Οινοποιϊν Νομοφ Χανίων, Σωματείο 

ιδιοκτθτϊν και εργαηομζνων αλιζων μζςθσ και 
παράκτιασ αλιείασ Χανίων και Σοφδασ, ΕΛΚΕΚΕ, ΣΕΔΘΚ, 

Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τμιμα 
Αλιείασ, Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ, 

Μορφωτικόσ Σφλλογοσ «ΚΑΑΝΟΥ Θ ΛΗΑ» 

Λδιωτικϊν και Δθμοςίων 
Συμφερόντων 

 

17 

ΟΑΚ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΟΤΔ 3 

υμπεράςματα / Αποτελζςματα 

Σα ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Α.Ε.ΟΣΑ προςκάλεςαν ςε ςυνάντθςθ φορείσ του 
ιδιωτικοφ και του δθμοςίου τομζα από τθν περιοχι παρζμβαςθσ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ για τθν περιοχι 
παρζμβαςθσ, τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, το ςχολιαςμό των ευρθμάτων τθσ ανάλυςθσ 
S.W.O.T. και τθ διάγνωςθ των αναγκϊν που εντοπίςτθκαν αναφορικά με τθν περιοχι παρζμβαςθσ. Εν 
ςυνεχεία, ζγινε αναφορά ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ ςτρατθγικισ του τοπικοφ προγράμματοσ, τθ 
φιλοςοφία του, τισ προτεινόμενεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ και τθ ςτοχοκεςία. Παράλλθλα, 
παρουςιάςτθκαν οι δράςεισ του ΕΓΣΑΑ και του ΕΣΘΑ και ςυηθτικθκαν ηθτιματα όπου δόκθκε ζμφαςθ ςε 
προτάςεισ ρεαλιςτικζσ και βιϊςιμεσ με καινοτόμο χαρακτιρα που κα αποδϊςουν 
μακροπρόκεςμααποτελζςματα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και κα αναβακμίςουν το βιοτικό επίπεδο του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

τθ ςυνζχεια ακολοφκθςε ευρεία ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων αναφορικά με τα παραπάνω και 
δόκθκε ζμφαςθ ςτισ κεματικζσ κατευκφνςεισ του προγράμματοσ και ςτο πλζγμα των δράςεων που κα 
ενταχκοφν ςτο Σοπικό Πρόγραμμα, κακϊσ και ςτθ χρθματοδοτικι βαρφτθτά τουσ.  

υνοπτικά, κατά τθ διαβοφλευςθ αποτυπϊκθκαν οι ανάγκεσ για τα ακόλουκα: 

1) Ανάγκθ ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ για τθν αξιοποίθςθ των ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 
περιοχισ και τθν επίλυςθ διαρκρωτικϊν προβλθμάτων. 

2) Διαςφνδεςθ του πρωτογενοφσ τομζα, με τον δευτερογενι και κυρίωσ, τον τριτογενι τομζα. 

3) Ενδυνάμωςθ των περιοχϊν αλιείασ και αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

4) φνδεςθ του αγροδιατροφικοφτομζα με τον τουριςμό. 

5) Προςταςία του πλοφςιου οικοςυςτιματοσ τθσ περιοχισ. 

6) Ζργα ανάπλαςθσ και βελτίωςθσ των υποδομϊν που αναβακμίηουν το επίπεδο ηωισ των κατοίκων. 

7) Ζργα για δικτφωςθ και ςυνζργεια τοπικϊν επιχειριςεων, ερευνθτικϊν κζντρων και δθμόςιων 
οργανιςμϊν, κακϊσ και επιχειριςεων διαφορετικϊν κλάδων.  

8) Ζργα που ειςάγουν καινοτομία και δθμιουργοφν νζα επιχειρθματικι κουλτοφρα.  

 
 

Α/Α Διαβοφλευςθσ 2 

Είδοσ ενζργειασ: Συνάντθςθ 

Θμερομθνία διεξαγωγισ: 06/09/2016 (13:00 μ.μ) 

Σόποσ διεξαγωγισ: Χανιά (γραφεία ΟΑΚ) 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ: Διμαρχοι και ςτελζχθ των υπθρεςιϊν των Διμων τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 22 
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Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων 
υμμετζχοντεσ 

(αρικμόσ) 

Διμαρχοι και ςτελζχθ των υπθρεςιϊν των Διμων τθσ 
περιοχισ παρζμβαςθσ 

 

Δθμοςίων ςυμφερόντων 
21 

ΟΑΚ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΟΤΔ 1 

υμπεράςματα / Αποτελζςματα 

Σα ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Α.Ε. ΟΣΑ προςκάλεςαν ςε ςυνάντθςθ εργαςίασ τουσ 
Δθμάρχουσ των Διμων των Π.Ε. Χανίων και Ρεκφμνου, που περιλαμβάνονται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, 
κακϊσ και τα ςτελζχθ των υπθρεςιϊν των αντίςτοιχων Διμων (υπθρεςίεσ τεχνικϊν ζργων, 
περιβάλλοντοσ, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, κ.α.). 

Ζτςι ςτισ 6 επτεμβρίου ςτισ 13 :00 μμ προςιλκαν ςτα γραφεία του ΟΑΚ οι Διμαρχοι Χανίων, Κιςάμου, 
Πλατανιά, Ρεκφμνου, Καντάνου - ελίνου, φακίων και Γαφδου μαηί με ειδικοφσ ςυνεργάτεσ και ςτελζχθ 
των υπθρεςιϊν τουσ.  

κοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν να ενθμερωκοφν οι προαναφερκζντεσ αρχικά για τα ςυμπεράςματα που 
προζκυψαν από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τα βαςικότερα ευριματα τθσ s.w.o.t. 
ανάλυςθσ. Εν ςυνεχεία, προχϊρθςαν ςτθ διάγνωςθ των αναγκϊν που εντοπίςτθκαν για τθν περιοχι 
παρζμβαςθσ, κακϊσ και ςτουσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ και τα μείηονα κζματα, αναλφκθκε θ 
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ από τθν ΟΣΔ, θ φιλοςοφία που διζπει το Σοπικό 
Πρόγραμμα, οι προτεινόμενεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ και θ ςτοχοκεςία.  

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθ φιλοςοφία τθν οποία πρζπει να υπακοφουν οι δθμόςιεσ παρεμβάςεισ 
προκειμζνου να αποφευχκοφν παραδείγματα τουπαρελκόντοσ που ςχετίηονται με αποςπαςματικζσ 
ενζργειεσ και επενδφςεισ ςε αςφνδετουσ μεταξφ τουσ τομείσ (π.χ. ζργα οδοποιίασ και αναπλάςεων).   

Ακόμα, ζγινε εκτενισ διάλογοσ για τθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ του κλάδου τθσ γεωργίασ, τθσ κτθνοτροφίασ 
και τθσ αλιείασ, αναλφκθκαν τα ιδιαιτζρα χαρακτθριςτικά τουσ, οι ιδιαιτερότθτεσ τουσ και οι ανάγκεσ ανά 
διμο ξεχωριςτά. 

Σονίςτθκε, από όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ, θ ανάγκθ πλεφςθσ ςε μια νζα λογικι παρεμβάςεων που 
δθμιουργοφν προςτικζμενθ αξία και υπεραξία, δθμιουργοφν προχποκζςεισ για προςζλκυςθ και 
ςυγκράτθςθ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο και βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ, διατθροφν κζςεισ εργαςίασ ι 
δθμιουργοφν νζεσ, δράςεισ που επιλφουν βαςικζσ ανάγκεσ και εν γζνει δράςεισ που δθμιουργοφν 
βάςιμεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ τθσ ενδοχϊρασ.    

Ακόμα ςτο διάλογο που αναπτφχκθκε δόκθκε ζμφαςθ ςτισ κεματικζσ κατευκφνςεισ του προγράμματοσ 
και ςτο πλζγμα των δράςεων (δθμοςίου χαρακτιρα) που κα ενταχκοφν ςτο Σοπικό Πρόγραμμα, κακϊσ 
και ςτθ χρθματοδοτικι βαρφτθτά τουσ.  

υνοπτικά κατά τθ διαβοφλευςθ αποτυπϊκθκαν οι ανάγκεσ για τα ακόλουκα: 

1) ανάδειξθ και ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ για τθν αξιοποίθςθ των ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 
περιοχισ, 

2) διαςφνδεςθ ιδιωτικϊν και δθμόςιων ζργων και προαγωγι τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ δικτφωςθσ, 
μζςα από μια ακροιςτικι και εποικοδομθτικι ςυνεργαςία μεταξφ ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, 

3) βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, 

4) βελτίωςθ τθσ τοπικισ ανταγωνιςτικότθτασ με τθ ςυνδρομι, ςτο μζγιςτο του δυνατοφ, του 
δθμόςιου τομζα, 

5) αναβάκμιςθ υποδομϊν των λιγότερο ευνοθμζνων περιοχϊν, 

6) βελτίωςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν αλιείασ και δθμιουργίασ νζων, όπου κρίνεται απαραίτθτο 

7) ϊκθςθ για ιδιωτικζσ – βιϊςιμεσ – επενδφςεισ, 

8) δζςμευςθ όλων των εμπλεκομζνων για ςφμπλευςθ και ςυμπόρευςθ, ϊςτε το πρόγραμμα να 
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αποτελζςει αρωγό για βιϊςιμθ και μακροπρόκεςμθ πρόοδο.  

 
 

Α/Α Διαβοφλευςθσ 3 

Είδοσ ενζργειασ: Συνάντθςθ 

Θμερομθνία διεξαγωγισ: 06/09/2016 (19 : 30 μ.μ.) 

Σόποσ διεξαγωγισ: ζκυμνο (αίκουςα εκδθλϊςεων ΕΒΕ εκφμνου) 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ: Φορείσ Λδιωτικϊν και Δθμοςίων Συμφερόντων 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 10 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων 
υμμετζχοντεσ 

(αρικμόσ) 

Επιμελθτιριο εκφμνου Νομαρχιακι Επιτροπι 
ΤΕΕ/ΤΔΚ 

Δίκτυο οινοποιϊν εκφμνου, ςωματείο ιδιοκτθτϊν και 
εργαηομζνων αλιζων μζςθσ και παράκτιασ αλιείασ 

Λδιωτικϊν και Δθμοςίων 
Συμφερόντων 

6 

ΟΑΚ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΟΤΔ 4 

υμπεράςματα / Αποτελζςματα 

Σα ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Α.Ε. ΟΣΑ προςκάλεςαν ςε ςυνάντθςθ όλουσ τουσ 
φορείσ από τθν περιοχι παρζμβαςθσ με ςτόχο τθν εκτενι ενθμζρωςθ για τθν περιοχι παρζμβαςθσ του 
προγράμματοσ LEADER, τα ευριματα τθσ ανάλυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα ςυμπεράςματα από 
τθν ανάλυςθ s.w.o.t. Ακόμα, παρουςιάςτθκαν οι ςτόχοι και οι βαςικζσ κατευκφνςεισ του τοπικοφ 
προγράμματοσ. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν ϊκθςθ για επενδφςεισ ςτον αγροδιατροφικό τομζα και ςτον τομζα του 
τουριςμοφ, αλλά κυριότερα ςτθν μεταξφ τουσ ςφνδεςθ και ςυνεργαςία, μζςω επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων.  

χολιάςτθκε εκτενϊσ θ προϊκθςθ και ανάδειξθ του κεματικοφ τουριςμοφ, με ζμφαςθ, ςτον οινοτουριςμό, 
αλλά καιςτθν προβολι των τοπικϊν προϊόντων. 

Ακόμα, αναλφκθκαν προβλιματα του κλάδου τθσ αλιείασ, κακϊσ και οι ανάγκεσ και οι προκλιςεισ που 
καλείται να αντιμετωπίςει ο κλάδοσ τθν προςεχι περίοδο και πϊσ το πρόγραμμα κα αποτελζςει ζνα 
ουςιαςτικό μζςο, ϊςτε να δοκεί ϊκθςθ προόδου τόςο για τουσ επαγγελματίεσ αλιείσ, όςο και για τισ 
περιοχζσ δραςτθριότθτάσ τουσ.    

υμπεραςματικά προζκυψαν τα ακόλουκα: 

1) Ζμφαςθ ςε επιχειρθματικζσ που ςυνδζουν τον αγροδιατροφικό τομζα με τον τουριςμό. 

2) Ώκθςθ ςε επενδφςεισ από αλιείσ και μθ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του ειςοδιματόσ τουσ και 
μακροπρόκεςμα τθ βιωςιμότθτα των περιοχϊν αλιείασ. 

3) Προϊκθςθ του κεματικοφ τουριςμοφ που ςυνδζεται με τθν τοπικι παραγωγι και γαςτρονομία. 

 
 

Α/Α Διαβοφλευςθσ 4 

Είδοσ ενζργειασ: Συνάντθςθ 

Θμερομθνία διεξαγωγισ: 8/9/2016 (ϊρα 12:00) 
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Σόποσ διεξαγωγισ: Χανιά (γραφεία ΟΑΚ) 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ: Ρρόεδροσ και ςτελζχθ ΕΒΕ Χανίων 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 6 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων 
υμμετζχοντεσ 

(αρικμόσ) 

Ρρόεδροσ και ςτελζχθ ΕΒΕ Χανίων 
Λδιωτικϊν Συμφερόντων 

 
4 

ΟΑΚ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΟΤΔ 2 

υμπεράςματα / Αποτελζςματα 

ε ςυνζχεια των ςυναντιςεων διαβοφλευςθσ που είχαν προθγθκεί για τθν προετοιμαςία του φακζλου Β, 
υπιρχε θ ανάγκθ να εξειδικευτοφν και να αναλυκοφν περαιτζρω οι προτάςεισ του ΕΒΕ Χανίων. Αφοφ 
εκφράςτθκε καταρχιν θ ικανοποίθςθ για τθ μζχρι ςιμερα αξιοποίθςθ τθσ διαβοφλευςθσ ςτθν ανάλυςθ 
και ιεράρχθςθ των κεματικϊν κατευκφνςεων και κυρίωσ ςτισ προτεινόμενεσ δράςεισ, διατυπϊκθκαν 
ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ οι οποίεσ είναι ςε επίπεδο ωριμότθτασ κατευκφνςεων, αλλά και αυτζσ που 
βρίςκονται ςε πρϊιμο ςτάδιο.  

Με τθ ςθμείωςθ ότι προχωροφν από πλευράσ ΕΒΕΧ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν ωρίμανςθ προτάςεων 
ζργων ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ ΟΣΑ και τισ επιχειριςεισ τουσ ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό 
διάςτθμα, προζκυψαν οι παρακάτω ςτοχεφςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ: 

1. Θ αξιοποίθςθ και διάχυςθ των ζντονων τουριςτικϊν ρευμάτων προσ γνωςτζσ περιοχζσ και παραλίεσ 
(π.χ. Φαλάςςαρνα, Ελαφονιςι, κ.λπ.) ςτισ τοπικζσ περιοχζσ και αςτικά κζντρα (π.χ. ςτα χωριά τθσ 
διαδρομισ προσ τισ περιοχζσ αυτζσ, τθν Κίςςαμο, κ.λπ.) με ςτόχο τθ διάχυςθ τθσ αναπτυξιακισ 
δυναμικισ πζραν των πεπατθμζνων και τθσ ενίςχυςθσ τθσ προςφερόμενθσ ποικιλίασ τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν. 

2. Καταγραφι και αποτφπωςθ του αναπτυξιακοφ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ υπαίκρου, όπωσ 
π.χ. πανθγφρια, εκδθλϊςεισ, ορόςθμα αγροτικισ παραγωγισ (τρφγοσ, ελιζσ, εςπεριδοειδι, 
κθπευτικά κ.λπ.), επιςκζψιμεσ παραγωγικζσ μονάδεσ αγροδιατροφικοφ τομζα και άλλα, με ςκοπό 
τον εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ, τθ διεφρυνςθ τθσ τουριςτικισ αγοράσ και τθν επζκταςθ 
τθσ τουριςτικισ περιόδου.  

3. Δικτφωςθ τοπικϊν επιχειριςεων και ςτοχευμζνθ ενίςχυςι τουσ ςε δράςεισ ςυνζργειασ προϊκθςθσ 
των προϊόντων/υπθρεςιϊν τουσ, απόκτθςθσ τοπικισ ταυτότθτασ προϊόντων/υπθρεςιϊν και 
βελτίωςθσ των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Πρόβλεψθ επικουρικϊν και 
εποπτικϊν ςυμβουλευτικϊν δράςεων από τα ΕΒΕ ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ για ςυλλογικζσ και 
ςυνεργατικζσ ενζργειεσ ομοειδϊν και αλλθλοςυμπλθροφμενων επιχειριςεων με ςκοπό τθν προβολι 
και ανάδειξθ τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν, τοπικοφ «branding» και ςυναφϊν αναπτυξιακϊν ενεργειϊν.  

4. τοχευμζνθ ανάδειξθ και προϊκθςθ πρότυπων καλλιεργειϊν, ειδικϊν τοπικϊν ποικιλιϊν, 
βιολογικϊν προϊόντων και προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, ςε ςυνεργαςία με τουσ κατά περίπτωςθ 
αρμόδιουσ φορείσ παραγωγισ, εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, εμπορίασ και τοπικϊν φορζων.   

5. Προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ επιχειριςεων ςε ςυνδεδεμζνα επενδυτικά ςχζδια (μζςω οριςμζνων 
κοινϊν ενεργειϊν) με αφξθςθ τθσ επιδότθςθσ των επιτυχϊσ ολοκλθρωμζνων επενδφςεων. Ο ςκοπόσ 
είναι θ ενίςχυςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων και τθσ ςυλλογικισ διαμόρφωςθσ 
ςτρατθγικϊν ςτοχεφςεων.  

6. Ενίςχυςθ τθσ χριςθσ αποκλειςτικά παραδοςιακϊν μεκόδων παραγωγισ, οι οποίεσ να ςυνυπάρχουν 
με τα ςφγχρονα πρότυπα ποιότθτασ. τθ χρθματοδότθςθ ανάδειξθσ ΠΟΠ προϊόντων κατά περιοχι, 
κρίνεται θ επιτυχία γιατί μόνο τότε δεν ςυγκρίνεται ζνα προϊόν με ομοειδι τουαπό άλλεσ περιοχζσ ι 
κράτθ με όρουσ τιμισ και μόνο. 

7. τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ να περιλαμβάνονται δαπάνεσ για χριςθ ΑΠΕ και μείωςθ ενεργειακϊν 
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αναγκϊν όπωσ και δαπάνεσ ςυνεργειϊν μεταξφ τουριςτικϊν επιχειριςεων και τοπικϊν 
παραγωγικϊν μονάδων (επιςκζψεισ, εκδθλϊςεισ, κ.λπ.) 

8. Ενίςχυςθ, ςυντονιςμό και ζνταξθ ςε ζνα ολοκλθρωμζνο τοπικό ςχεδιαςμό εμπορικϊν πολυχϊρων ι 
εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και δράςεων ενίςχυςθσ επιχειρθματικϊν 
ςυνεργειϊν τοπικοφ και υπερτοπικοφ επιπζδου.  

9. Ανάπτυξθ εφαρμογισ προϊκθςθσ του τουριςτικοφ αποκζματοσ τθσ ΠΕ Χανίων με ζμφαςθ ςτθν 
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και διάχυςθσ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ ςε ποικίλουσ και διάςπαρτουσ 
γεωγραφικά τουριςτικοφσ προοριςμοφσ για πιο ιςόρροπθ ανάπτυξθ και περαιτζρω διάχυςθ του 
τουριςτικοφ ρεφματοσ. 

10. Ανάπτυξθ διαδικτυακισ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ ςτο ΕΒΕΧ για τθν εξυπθρζτθςθ των μακθτϊν 
τθσ περιοχισ LEADER από τα φροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν και ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ που 
παρζχονται ςτθν πόλθ των Χανίων. Θ ίδια πλατφόρμα κα εξυπθρετεί ενθμερωτικζσ και 
διαβουλευτικζσ διαδικαςίεσ τθσ περιοχισ με το αςτικό κζντρο, αλλά και μεταξφ τουσ.  

11. 11. Αποτφπωςθ και μελζτθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν, δθμογραφικϊν, πολιτιςτικϊν και 
περιβαλλοντικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ LEADER με ςκοπό τον ορκολογικό ςχεδιαςμό και 
υλοποίθςθ των αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων. 

 
 

Α/Α Διαβοφλευςθσ 5 

Είδοσ ενζργειασ: Συνάντθςθ 

Θμερομθνία διεξαγωγισ: 09/09/2016 (10:00 π.μ.) 

Σόποσ διεξαγωγισ: Χανιά  (γραφεία ΟΑΚ) 

Ομάδα/εσ ςτόχοσ: Φορείσ Λδιωτικϊν και Δθμοςίων Συμφερόντων 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 4 

Φορείσ που ςυμμετείχαν Είδοσ φορζων 
υμμετζχοντεσ 
(αρικμόσ) 

Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ  

(τομζασ περιβάλλοντοσ) 

Δθμοςίων Συμφερόντων 

 
2 

ΟΑΚ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΟΤΔ 2 

υμπεράςματα / Αποτελζςματα 

το πλαίςιο τθσ ςυνζχιςθσ τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ, μετά τθν ζγκριςθ του Φακζλου Α, για τισ ανάγκεσ 
του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ του Σοπικοφ Προγράμματοσ (Φάκελοσ Β), πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ ςτα 
γραφεία του ΟΑΚ (Χανιά), ςτισ 9 επτεμβρίου ςτισ 10:00 το πρωί με εκπροςϊπουσ του Φορζα Διαχείριςθσ 
του Εκνικοφ Δρυμοφ αμαριάσ. υγκεκριμζνα, ςτθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ και από το 
Φορζα Διαχείριςθσ παρευρζκθκαν ο Πρόεδροσ, κοσ Πζτροσ Λυμπεράκθσ και ο κοσ Αντϊνθσ Μπαρνιάσ από 
το Σμιμα Διαχείριςθσ και Προςταςίασ του Φορζα.    

Θ ΟΣΔ κεϊρθςε απολφτωσ αναγκαία αυτι τθ ςυνάντθςθ εργαςίασ δεδομζνθσ τθσ τεράςτιασ ςυμβολισ του 
Εκνικοφ Δρυμοφ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ και οικονομία, κακϊσ ςυνιςτά τον πρϊτο ςε επιςκεψιμότθτα πόλο 
ζλξθσ ςε ολόκλθρθ τθ Δυτικι Κριτθ. Πζραν ωςτόςο του Εκνικοφ Δρυμοφ υπάρχουν και αρκετοί άλλοι 
κφλακεσ περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ οι οποίοι πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και να ςυμπεριλθφκοφν 
ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό. 

Ειδικότερα, τα ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ ενθμζρωςαν αρχικά τουσ παρευριςκόμενουσ για τα ςυμπεράςματα που 
προζκυψαν από τθ μελζτθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ, για τα ευριματα που ανζδειξε θ  
ανάλυςθ Swot (ειδικι αναφορά ςτα κζματα περιβάλλοντοσ) και εν ςυνεχεία παρουςιάςτθκαν θ φιλοςοφία 
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πάνω ςτθν οποία δομείται το Σοπικό Πρόγραμμα, οι κεματικζσ κατευκφνςεισ, αλλά και οι ςτόχοι του 
προγράμματοσ. τθ βάςθ των παραπάνω ακολοφκθςε  γόνιμοσ και εποικοδομθτικόσ διάλογοσ και 
ανταλλαγι απόψεων καταλιγοντασ ςτο ότι οι εκπρόςωποι του φορζα είναι ςφμφωνοι με τον μζχρι τϊρα 
ςχεδιαςμό.  

Κατόπιν, θ ςυηιτθςθ εςτιάςτθκε αποκλειςτικά ςε ηθτιματα προςταςίασ, διαχείριςθσ και ανάδειξθσ των 
περιβαλλοντικϊν πόρων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Φορζα και τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ γενικότερα, 
και πϊσ το Σοπικό Πρόγραμμα μπορεί να ςυνδράμει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Από τα ςτελζχθ τθσ ΟΣΔ 
παρουςιάςτθκαν εκτενζςτερα τα μζτρα του ΕΓΣΑΑ που μποροφν να χρθματοδοτιςουν ανάλογεσ δράςεισ.  

υνοπτικά, από τθν πλευρά των εκπροςϊπων του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ αμαριάσ 
αναφζρκθν ωσ κφρια ηθτοφμενα ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ τα κάτωκι :  

 προϊκθςθ του μοντζλου τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ που ςζβεται το περιβάλλον   
 προςταςία, αποκατάςταςθ και ανάδειξθ των προςτατευομζνων περιοχϊν  
 καταςκευι, επιςκευι ι ςυντιρθςθ αναγκαίων ζργων υποδομισ (π.χ. ςτάςεισ κζασ, κακαριςμόσ 

μονοπατιϊν, κλπ.) 
 ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ενθμζρωςθσ των επιςκεπτϊν για 

ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ περιβαλλοντικζσ περιοχζσ  
 προςταςία των φυςικϊν πόρων και διαςφνδεςι τουσ με τον τουριςμό υπό τθν κατεφκυνςθ του 

εναλλακτικοφ / κεματικοφ τουριςμοφ για τον εμπλουτιςμό τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ και εν γζνει 
του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ επιτυγχάνοντασ ταυτόχρονα διάχυςθ τθσ τουριςτικισ 
ροισ προσ τθν ενδοχϊρα  

 προϊκθςθ, υποςτιριξθ, οργάνωςθ και εφαρμογι οικοτουριςτικϊν προγραμμάτων 
 αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων υπζρβαςθσ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ περιοχϊν με ευαίςκθτα 

οικοςυςτιματα και υψθλι επιςκεψιμότθτα   
 ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του πλθκυςμοφ ςε κζματα περιβαλλοντικισ προςταςίασ  
 Προμικεια κινθτοφ ςφαγείου που κα εξυπθρετεί τισ ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ 

 

 

 

 

1.3 ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

 

Συμπεραςματικά, από τθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ αναδείχκθκε το ζντονο ενδιαφζρον όλων των τοπικϊν 

φορζων, τόςο του δθμόςιου, όςο και του ιδιωτικοφ τομζα και των ΟΤΑ, κακϊσ και του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

προκειμζνου να ςχεδιαςτεί, και εν τζλει να υλοποιθκεί, ζνα πρόγραμμα υψθλϊν αξιϊςεων που κα προςφζρει 

ιςόποςεσ ευκαιρίεσ για επενδφςεισ δθμόςιου και ιδιωτικοφ χαρακτιρα.   

 

Σε όλεσ τισ ςυναντιςεισ ςυηθτικθκαν εκτενϊσ τα κζματα και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι εκάςτοτε 

«υπο-περιοχζσ» τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Εντοπίςτθκαν τα ειδοποιά χαρακτθριςτικά που τισ διαφοροποιοφν και 

αναλφκθκαν οι ανάγκεσ ςε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι προτάςεισ των φορζων που ςυμμετείχαν, κα μποροφςαν να ομαδοποιθκοφν ςτισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 

 Ανάδειξθ και προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων: Το κζμα τθσ ανάδειξθσ των τοπικϊν προϊόντων φαίνεται 

να λαμβάνει μεγάλεσ διαςτάςεισ τόςο από τουσ δθμόςιουσ φορείσ, όςο και από τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία (παραγωγοφσ, κτθνοτρόφουσ, βιοκαλλιεργθτζσ, οινοποιοφσ, αλιείσ κ.ά.). Για το λόγο 

αυτό προτάκθκαν πλικοσ δράςεων ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, οι περιςςότερεσ εκ των 
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οποίων είχαν ωσ προςανατολιςμό τθ ςφνδεςθ του πρωτογενοφσ τομζα και τθσ αλιείασ με τον κλάδο του 

τουριςμοφ, αλλά και τθν ϊκθςθ τθσ μεταςυλλεκτικισ διαδικαςίασ.  

 

Τζλοσ, ζγινε ιδιαίτερθ αναφορά ςτα προϊόντα Ρ.Ο.Ρ./Ρ.Γ.Ε τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθν 

περαιτζρω και καλφτερθ προϊκθςι τουσ, αλλά και τον εξωςτρεφι προςανατολιςμό που απαιτείται να 

υιοκετιςουν οι επιχειριςεισ κυρίωσ του πρωτογενοφσ τομζα και του αγροδιατροφικοφ κλάδου.  

 Προϊκθςθ τθσ δικτφωςθσ και ςυνζργειασ των τοπικϊν επιχειριςεων, του δθμόςιου τομζα και των 

ερευνθτικϊν ιδρυμάτων τθσ Κριτθσ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ 

και τθσ εμπειρίασ από το ςφνολο των ομοειδϊν επιχειριςεων. Ππωσ διαπιςτϊκθκε από τθν διαδικαςία τθσ 

διαβοφλευςθσ, θ δθμιουργία δικτυϊςεων κεωρείται μονόδρομοσ και κα προςφζρει πολλαπλά οφζλθ ςτουσ 

τοπικοφσ επιχειρθματίεσ, κακϊσ κα ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, ςτθν καλφτερθ 

προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν και κα ενιςχφςει τον εξωςτρεφι προςανατολιςμό των 

τοπικϊν επιχειριςεων. 

 Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, μζςω επενδφςεων για τθ βελτίωςθ των 

υφιςτάμενων υποδομϊν και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ακόμα, ςυμφωνικθκε θ ανάδειξθ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, μζςω δράςεων βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν τουριςτικισ 

πλθροφόρθςθσ. Συηθτικθκαν ακόμα, εκτενϊσ, θ ανάγκθ δράςεων περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ του 

τοπικοφ πλθκυςμοφ, δεδομζνου του φυςικοφ πλοφτου που διακζτει θ περιοχι παρζμβαςθσ και ιδιαίτερα 

των ευαίςκθτων οικοςυςτθμάτων (Εκνικόσ Δρυμόσ Σαμαριάσ, Λευκά Πρθ, Ρρζβελθ). 

 

Συμπεραςματικά, για τθν Ο.Τ.Δ., τα αποτελζςματα τθσ «εκ των κάτω προσ τα πάνω» διαδικαςίασ αποτζλεςαν 

ςθμείο προβλθματιςμοφ και ζμπνευςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. Σε ςυνδυαςμό με τα ςυμπεράςματα από 

τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τα ευριματα τθσ ανάλυςθσ  S.W.O.T. χρθςιμοποιικθκαν τόςο για 

τθ διαμόρφωςθ του οράματοσ και των ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων, όςο και για τθν εξειδίκευςθ των επιμζρουσ 

δράςεων. Ζτςι, ο ςχεδιαςμόσ τθσ ςτρατθγικισ του τοπικοφ προγράμματοσ δομείται ςτθ βάςθ του ςυγκεραςμοφ 

των ςτόχων, τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν και των επικυμιϊν του τοπικοφ πλθκυςμοφ, ςε ςυνάφεια με τον εκνικό 

και περιφερειακό ςχεδιαςμό, αλλά και τουσ όρουσ και τισ κατευκφνςεισ που κζτει το ςφνολο των κανονιςτικϊν 

πλαιςίων που διζπουν το παρόν πρόγραμμα. 
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κεφ.2  
ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΛΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
(SWOT ANAΛΤΗ) 

 

Θ SwotΑνάλυςθ αποτελεί ζνα κοινά αποδεκτό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα χριςιμο μεκοδολογικό εργαλείο ςτο 

πλαίςιο του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και ειδικά ςτο ςτάδιο τθσ διάγνωςθσ τθσ αναπτυξιακισ εικόνασ – δυναμικισ 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ χωρικισ ενότθτασ. Ραράλλθλα, ςυνδράμει ςτθν ςε βάκοσ και λεπτομερι κατανόθςθ και 

αναγνϊριςθ του τι διακζτει και ςε τι υπερτερεί ι υςτερεί μια περιοχι προκειμζνου θ διαδικαςία αυτι να 

βοθκιςει τουσ εμπλεκόμενουσ τόςο ςτον ίδιο το χωρικό ςχεδιαςμό, όςο και ςτο να λάβουν ορκζσ ςτρατθγικζσ 

αποφάςεισ αναφορικά με το είδοσ και το εφροσ ανάπτυξθσ που επιδιϊκεται ςε όρουσ καινοτομίασ, ρεαλιςμοφ και 

βιωςιμότθτασ.  

Θ ςθμαντικότθτα τθσ SwotΑνάλυςθσ ζγκειται ςτο ότι δεν αποτελεί μόνο μζςο ζρευνασ του εςωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ, αλλά ταυτόχρονα εςτιάηει και μελετά ενδελεχϊσ και το εξωτερικό περιβάλλον το οποίο ςαφϊσ 

επθρεάηει τθν πορεία ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ. Συνεπϊσ πραγματοποιείται μια ιςοβαρι και ςε βάκοσ μελζτθ του 

εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ με ςτόχο τθν εξαγωγι βάςιμων και ακριβϊν ςυμπεραςμάτων για τθν 

περιοχι.  

 

Σε ότι αφορά τθν περίπτωςι μασ, εντοπίηονται και αξιολογοφνται οι πόροι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, υλικοί και 

άυλοι (φυςικοί πόροι, πολιτιςτικοί πόροι, ανκρϊπινοι πόροι, φιμθ, κ.α.) που αποτελοφν το ενδογενζσ δυναμικό 

και αποτυπϊνουν το εςωτερικό περιβάλλον από το οποίο προκφπτουν τα τοπικά και ειδοποιά χαρακτθριςτικά, τα 

ςθμεία υπεροχισ – ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ που τθν κακιςτοφν ξεχωριςτι και ςαφϊσ πιο 

ανταγωνιςτικι από άλλεσ. Ωςτόςο οι πόροι από μόνοι τουσ δε μποροφν να δϊςουν ϊκθςθ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ. 

Ρρζπει να ςυνδυαςτοφν κατάλλθλα και να μετατραποφν ςε «κεμελιϊδεισ ικανότθτεσ» που αυτόματα προςδίδουν 

διατθριςιμο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ τοπικισ ανταγωνιςτικότθτασ. Είναι 

άλλωςτε γνωςτό ότι όταν ζνα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα είναι περίπλοκο και περιλαμβάνει ςυνδυαςμό πολλϊν 

ικανοτιτων και πόρων είναι δφςκολο να εντοπιςτεί και να γίνει αντικείμενο μίμθςθσ και αντιγραφισ.    

 

Δεςπόηουςασ ςθμαςίασ ενζργεια κατά τθν ανάλυςθ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ είναι επίςθσ ο εντοπιςμόσ 

των αδυναμιϊν / ελλείψεων προκειμζνου αυτζσ να καταςτοφν γνωςτζσ και μετριςιμεσ για να λθφκοφν τα 

αναγκαία μζτρα αντιμετϊπιςισ τουσ, ϊςτε να μθν αποτελζςουν τροχοπζδθ ςτθν αναπτυξιακι δυναμικι τθσ 

περιοχισ, κακϊσ οι αδυναμίεσ ςτεροφν τθ δυνατότθτα επίτευξθσ διατθριςιμθσ και διαχρονικά ανταγωνιςτικισ 

τοπικισ ανάπτυξθσ.  

 

Ραράλλθλα, διερευνάται το εξωτερικό περιβάλλον (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, κεςμικό περιβάλλον κ.α.) 

και εντοπίηονται οι ευκαιρίεσ που μποροφν να ενιςχφςουν τθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ περιοχισ. Οι 

καταγεγραμμζνεσ ευκαιρίεσ ςυνδυαηόμενεσ ζξυπνα, καινοτόμα και αποτελεςματικά με τα ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα αποτελοφν το ςτρατθγικό πλαίςιο ανάπτυξθσ για ελκυςτικζσ και πολφ-λειτουργικζσ κοινότθτεσ με 

αυξθμζνθ ελκυςτικότθτα - επιςκεψιμότθτα και διατθριςιμεσκζςεισ εργαςίασ. Θ επιτυχία τθσ αναπτυξιακισ 

ςτρατθγικισ εξαρτάται ςθμαντικά από τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των ευκαιριϊν που προκφπτουν από το 

εξωτερικό περιβάλλον και κυρίωσ από τθν ετοιμότθτα και ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ ςυνκικεσ του ςυνεχϊσ 

μεταβαλλόμενου εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ.  
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Επίςθσ, βαςικι παράμετροσ ωςτόςο αποτελεί και θ διάγνωςθ εκείνων των μεταβλθτϊν που ελλοχεφουν 

κινδφνουσ για τθν τοπικι ανάπτυξθ υπό τθν ζννοια των απειλϊν που αν δεν εντοπιςκοφν και προλθφκοφν 

ζγκαιρα και με ςωςτό τρόπο ενδζχεται να λειτουργιςουν επιηιμια ςτο τοπικό γίγνεςκαι.  

 

Στο πλαίςιο αυτό, θ SwotΑνάλυςθ που ακολουκεί αντικατοπτρίηει ςε απόλυτο βακμό τθν πραγματικι (μίκρο –

μάκρο) εικόνα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ αφοφ ςτθρίχκθκε ςτα ευριματα και τα ςυμπεράςματα τθσ ανάλυςθσ 

τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ όπωσ αυτά αποτυπϊκθκαν λεπτομερϊσ ςτον Φάκελο Α, αλλά και ςτα πορίςματα 

που προζκυψαν από τθ διαδικαςία των διαβουλεφςεων του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ με βαςικι πάντα επιδίωξθ 

μια πλιρθ και καλά τεκμθριωμζνθ διάγνωςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ςτακερϊν και μεταβλθτϊν ςτισ 

οποίεσ καλείται ναανταποκρικεί θ ςτρατθγικι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Τα δεδομζνα τθσ SwotAνάλυςθσ 

αποτυπϊνονται τομεακά, ταυτόχρονα γίνονται ςτοχευμζνεσ κλαδικζσ και γεωγραφικζσ αναφορζσ, ενϊ τα 

ευριματα ομαδοποιοφνται ςε:α) οικονομικά χαρακτθριςτικά, β) κοινωνικά – πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά και γ) 

χωρικά – περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά.  
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S.W.O.T. ANALYSIS  ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Π ΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ  

 Υψθλζσ τιμζσ κατά κεφαλιν περιφερειακoφ ΑΕΡ ςε ςχζςθ 
με τθν υπόλοιπθ χϊρα.  

 Κετικι μεταβολι Οικονομικά Ενεργοφ Ρλθκυςμοφ. 

 Ανκεκτικότθτα του πρωτογενοφσ τομζα ςτθν απϊλεια 
κζςεων εργαςίασ.  

 Ραραγωγι προϊόντων υψθλισ και αναγνωρίςιμθσ  
ποιότθτασ και διατροφικισ αξίασ, με ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά και αναγνωριςμζνα ωσ Ρ.Ο.Ρ./Ρ.Γ.Ε.  

 Ραραγωγι πρϊιμων κθπευτικϊν (κερμοκθπιακζσ 
μονάδεσ) ςτισ περιοχζσ Φαλάςςαρνα, Κουντοφρα και 
Ελαφονιςι. 

 Ανεπτυγμζνοσ κτθνοτροφικόσ τομζασ ςε όλθ τθν περιοχι 
παρζμβαςθσ. 

 Λειτουργία μονάδων τυποποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων. 

 Λειτουργία τθσ Λχκυόςκαλασ Σοφδασ, μοναδικι ςε 
ολόκλθρθ τθν Ρεριφζρεια. 

 Δυναμικόσ κλάδοσ αλιείασ (εξαγωγικι δραςτθριότθτα, 
αξιόλογοσ αλιευτικόσ ςτόλοσ).   

 Εκτατικι καλλιζργεια εςπεριδοειδϊν και υποτροπικϊν  
φυτϊν ςτθν περιοχι του Κάμπου Χανίων.  

 Σθμαντικι δραςτθριότθτα καταλυμάτων υπαίκρου (π.χ. 
περιοχι Αποκόρωνα). 

 Λειτουργία πολυτελϊν ξενοδοχείων και παροχι υψθλισ 
ποιότθτασ υπθρεςιϊν ςε μονάδεσ του βόρειου οδικοφ 
άξονα.  

 Ρολυεπίπεδθ και πολυτομεακι εμπειρία τθσ Ο.Τ.Δ.  

 Κετικι πλθκυςμιακι μεταβολι ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ.  

 Λειτουργία Ακαδθμαϊκϊν και Ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων 
(Ρολυτεχνείο Κριτθσ, Μ.Α.Λ.Χ., Λνςτιτοφτο Υποτροπικϊν 
Φυτϊν, Ελιάσ και Αμπζλου). 

 Ζντονθ διαςφνδεςθ – ςυνζργεια – εξάρτθςθ αγροτικοφ και 
αςτικοφ χϊρου. 

 Ονομαςτι  τοπικι φιλοξενία – μοναδικά ικθ και ζκιμα. 

 Εικόνα (image) και δθμοφιλία των πόλεων  των Χανίων και 
του εκφμνου διεκνϊσ, θ οποία επθρεάηει κετικά όλθ τθν 
περιοχι παρζμβαςθσ.  

 Αίςκθςθ αςφάλειασ ςτισ περιοχζσ με ζντονθ 
επιςκεψιμότθτα. 

 Σθμαντικι εξοικείωςθ του Τοπικοφ Ρλθκυςμοφ και των 
Τοπικϊν Φορζων με Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ, μεταξφ των οποίων και θ προςζγγιςθ 
LEADER.   

 Ρλοφςιο και ιδιαίτερο φυςικό περιβάλλον (φυςικό κάλλοσ, 
υψθλι περιβαλλοντικι αξία, βιοποικιλότθτα, μεγάλο 
ποςοςτό ενδθμιςμοφ). 

 Γεωμορφολογικι εικόνα με ζντονεσ εναλλαγζσ τοπίου. 

 25 περιοχζσ (εντόσ περιοχισ παρζμβαςθσ) ενταγμζνεσ ςτο 
δίκτυο «Natura 2000», 31 περιοχζσ χαρακτθριςμζνεσ ωσ 
«Τοπία Λδιαίτερου Φυςικοφ Κάλουσ» και 9 περιοχζσ 
«Καταφφγια Άγριασ Ηωισ». 

 Εμβλθματικά ςθμεία (π.χ. Φαράγγι Σαμαριάσ, Ελαφονιςι, 
Μπάλοσ, Γραμβοφςα, Φαλάςςαρνα, Γαφδοσ, Λίμνθ 
Κουρνά, Ρρζβελθ, Κουρταλιϊτικο Φαράγγι). 

 Σθμαντικόσ πολιτιςτικόσ πλοφτοσ: ιςτορικά μνθμεία, 
αρχαιολογικοί χϊροι, μουςεία, κρθςκευτικά μνθμεία.  

 Τοπικι γαςτρονομία με ζντονα ςτοιχεία μοναδικότθτασ και 
ιδιαιτερότθτασ. 

 Ευνοϊκζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ για παραγωγι 
προϊόντων κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.  

 Θ περιοχι παρζμβαςθσ διακζτει τθ μεγαλφτερθ 
ακτογραμμι τθσ Κριτθσ. 
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S.W.O.T. ANALYSIS  ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

ΑΔΤΝΑΜΙΕ  

 Ρεριοριςμζνοσ κλάδοσ τυποποίθςθσ/μεταποίθςθσ. 

 Αποεπζνδυςθ ςτον πρωτογενι τομζα. 

 Μονοκαλλιζργεια γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων - διαφυγόν 
γεωργικό ειςόδθμα.  

 Αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων 
και αλιευμάτων. 

 Ρεριοριςμζνθ διαςφνδεςθ των τριϊν τομζων τθσ τοπικισ 
οικονομίασ. 

 Ζντονθ εποχικότθτα τουριςτικισ ηιτθςθσ. 

 Χαμθλό επίπεδο τουριςτικισ παιδείασ για παροχι 
υπθρεςιϊν καλφτερθσ ποιότθτασ ςτισ περιοχζσ τθσ 
ενδοχϊρασ. 

 Υψθλόσ βακμόσ εξάρτθςθσ από τουσ μεγάλουσ tour-
operators. 

 Μονοδιάςτατο τουριςτικό μοντζλο, βαςιςμζνο κυρίωσ 
ςτο μαηικό τουριςμό. 

 Άνιςθ κατανομι επιςκεπτϊν (τουριςτϊν) ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ, με μαηικι ςυγκζντρωςθ ςτισ παρακεριςτικζσ 
περιοχζσ.   

 Ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ. 

 Δυςμενείσ δθμογραφικοί δείκτεσ με χαμθλό δείκτθ 
νεανικότθτασ.  

 Τάςθ εγκατάλειψθσ των ορεινϊν κοινοτιτων και 
πλθκυςμιακισ ςυγκζντρωςθσ ςτο αςτικό και θμιαςτικό 
τμιμα του βόρειου παραλιακοφ άξονα. 

 Μεγάλθ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι τομζα.  

 Απουςία Ομάδων Ραραγωγϊν ςτον κλάδο τθσ αλιείασ και 
τθσ κτθνοτροφίασ.  

 Σταδιακι εγκατάλειψθ κζςεων εργαςίασ ςε γεωργία, 
κτθνοτροφία και αλιεία.  

 Υςτζρθςθ ςε υποδομζσ μεταφορϊν και επικοινωνιϊν. 

 Ρεριβαλλοντικζσ πιζςεισ από ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ. 

 Υπερβόςκθςθ κοπαδιϊν και μθ κακοριςμζνα όρια 
βοςκότοπων. 

 Υπερςυγκζντρωςθ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ, 
υποδομϊν, αλλά και πλθκυςμοφ ςτο βόρειο παραλιακό 
τμιμα. 

 Υςτζρθςθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν για ΑμεΑ 
(προβλιματα προςβαςιμότθτασ ςε υποδομζσ/υπθρεςίεσ). 

 Αποκομμζνεσ/απομονωμζνεσ περιοχζσ ςτθν ενδοχϊρα, με 
υςτζρθςθ ςε βαςικζσ υποδομζσ και εξυπθρετιςεισ. 
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S.W.O.T. ANALYSIS  ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

ΕΤΚΑΙΡ ΙΕ  

 Θλεκτρονικό εμπόριο. 

 Στροφι των καταναλωτϊν προσ τοπικά, παραδοςιακά και 
ιδιότυπα προϊόντα ανϊτερθσ ποιότθτασ.  

 Αφξθςθ ηιτθςθσ αλιευτικϊν προϊόντων. 

 Ανάπτυξθ  του μοντζλου τθσ οικοτεχνίασ για παραγωγοφσ 
με περιοριςμζνο όγκο παραγωγισ και διάκεςθσ. 

 Ενιςχφςεισ Νζων Αγροτϊν και ςχεδίων βελτίωςθσ 
εκμεταλλεφςεων. 

 Δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ αλιευτικϊν ςκαφϊν. 

 Αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ και άμεςθ 
διαςφνδεςι τθσ με τον τουριςμό. 

 Αυξανόμενθ ηιτθςθ για εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ 
και φπαρξθ πόρων που μποροφν να ςτθρίξουν τθν 
ανάπτυξι τουσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. 

 Αυξανόμενο ενδιαφζρον από νζεσ μεγάλεσ τουριςτικζσ 
αγορζσ (π.χ. ωςία, Κίνα). 

 Ανάπτυξθ ιςχυρϊν διαςυνδζςεων μεταξφ Τ.Ρ.Ε. και 
εδραιωμζνων τομζων όπωσ ο τουριςμόσ και θ γεωργία.  

 Διαςφνδεςθ τουριςμοφ – πολιτιςμοφ με τον 
αγροδιατροφικό τομζα ωσ ςτρατθγικι επιλογι τθσ 
Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ. 

 Υιοκζτθςθ και εφαρμογι αποτελεςμάτων ζρευνασ και 
ανάπτυξθσ ςε παραγωγικοφσ τομείσ ςε ςυνεργαςία με 
Ανϊτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνθτικά κζντρα. 

 Ενίςχυςθ πολιτιςμικϊν δομϊν.  

 Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτθν φπαικρο. 

 Δθμιουργία Ομάδων Ραραγωγϊν ςτουσ κλάδουσ 
γεωργίασ, κτθνοτροφίασ, αλιείασ.  

 Συνεχείσ αφξθςθ τουριςτϊν ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν 
περιοχι παρζμβαςθσ (extreme sports, ορειβαςία, 
αναρρίχθςθ).  

 

 Κιρυξθ των Λευκϊν Ορζων ςε Εκνικό Ράρκο.  

 Φπαρξθ ευρωπαϊκοφ μονοπατιοφ Ε4 και ςφνδεςι του με 
άλλεσ φυςιολατρικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρει το λιμάνι 
τθσ Σοφδασ ωσ λιμάνι διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ και εκνικισ 
ςθμαςίασ. 

 Χαρακτθριςμόσ του λιμανιοφ τθσ Κιςςάμου ωσ λιμάνι 
εκνικισ ςθμαςίασ ςφμφωνα με τθν ανακεϊρθςθ του 
Ρ.Ρ.Χ.Σ.Α.Α. 

 Τάςεισ εγκατάςταςθσ νζου πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο.  
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S.W.O.T. ANALYSIS  ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠ ΕΙΛΕ  

 Οικονομικι κρίςθ/φφεςθ. 

 Συρρίκνωςθ του πρωτογενι τομζα και περαιτζρω 
τριτογενοποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

 Απουςία ςτακερισ τουριςτικισ πολιτικισ με 
μακροπρόκεςμο ορίηοντα. 

 Βαςικι ςτοχοκζτθςθ ςτο μαηικό τουριςμό, με 
υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
και υπζρβαςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ ςε κφλακεσ 
αυξθμζνθσ επιςκεψιμότθτασ.    

 Ευμετάβλθτο φορολογικό πλαίςιο. 

 Ρεριοριςμζνθ επαγγελματικι κουλτοφρα, πνευματικι 
ςυνζργεια και ςυνεργαςία.  

 Συνεχιηόμενθ εγκατάλειψθ και εριμωςθ των ορεινϊν 
οικιςμϊν. 

 Αποψίλωςθ κοινωνικϊν υποδομϊν υγείασ και 
εκπαίδευςθσ ςτθν φπαικρο.  

 Επιβάρυνςθ οικοςυςτθμάτων ςε περιοχζσ εντατικισ 
καλλιζργειασ. 

 Υπζρβαςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ ςε περιοχζσ με 
ευαίςκθτα οικοςυςτιματα και υψθλόσ κίνδυνοσ 
ερθμοποίθςθσ λόγω κλιματικισ αλλαγισ και ανκρϊπινθσ 
δραςτθριότθτασ. 

 Διαχρονικι μείωςθ αλιευτικϊν προϊόντων.  
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Από το ςφνολο των ευρθμάτων τθσ Swot Ανάλυςθσ παρουςιάηονται παρακάτω τα ςθμαντικότερα πορίςματα - 

ςυμπεράςματα εξ αυτϊν, από τα οποία μάλιςτα αναδεικνφονται και προκφπτουν οι βαςικζσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ 

και προτεραιότθτεσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτισ οποίεσ καλείται να ςτοχεφςει το Ρρόγραμμα.  

 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚE ΑΝAΓΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠOΔΙΑ  
 

 Πλθκυςμιακι αποδυνάμωςθ των αγροτικϊν περιοχϊν και γιρανςθ του πλθκυςμοφ  

Ραρόλο που θ Ρεριφζρεια Κριτθσ τα τελευταία είκοςι χρόνια, αυξάνει ςυνεχϊσ το πλθκυςμιακό τθσ μζγεκοσ και 

παρά το γεγονόσ ότι θ ίδια θ ΡΡ ςτο ςφνολό τθσ παρουςιάηει κετικι πλθκυςμιακι μεταβολι, δε ςυμβαίνει το ίδιο 

με τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ. Αντίκετα, ςτισ ορεινζσ και αγροτικζσ περιοχζσ τθσ ΡΡ, παρατθρείται ζντονθ αδυναμία 

ςυγκράτθςθσ του πλθκυςμοφ και κίνδυνοσ πλθκυςμιακισ εριμωςθσ, φαινόμενο που ενιςχφεται και από τθ 

χαμθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα ιδιαίτερα ςτουσ πρόποδεσ των Λευκϊν Ορζων. Λόγω τθσ απόκλιςθσ από τα 

χαρακτθριςτικά τθσ αςτικισ ηωισ, οι νζοι τθσ ενδοχϊρασ και του νοτίου τμιματοσ τθσ ΡΡ (με εξαίρεςθ το Διμο 

Γαφδου), μετακινοφνται προσ τισ πόλεισ των Χανίων και του εκφμνου (“αγροτικι ζξοδοσ’’), με αποτζλεςμα ο 

νεανικόσ πλθκυςμόσ να μειϊνεται και ο πλθκυςμόσ τθσ τρίτθσ θλικίασ να αυξάνεται (ποςοςτιαία). Αυτό 

ςυμβαίνει και λόγω των περιοριςμζνων και χαμθλοφ επιπζδου παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ, 

τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ψυχαγωγίασ κλπ., κακϊσ και λόγω των περιοριςμζνων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ πζραν του 

πρωτογενι τομζα. Κατά ςυνζπεια, παρατθρείται ζντονθ εξάρτθςθ του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ από τον 

οικονομικά μθ ενεργό πλθκυςμό, με τον δείκτθ εξάρτθςθσ τθσ ΡΡ να ξεπερνάει τον αντίςτοιχο ςε επίπεδο 

Ρεριφζρειασ και ςυνόλου τθσ χϊρασ και μάλιςτα ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ ενδοχϊρασ οι τιμζσ να εμφανίηονται 

διπλάςιεσ και τριπλάςιεσ. Βάςει των παραπάνω, κρίνεται επιτακτικι θ προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ του αγροτικοφ χϊρου, τόςο με τθ δθμιουργία κοινωνικϊν δομϊν, όςο και προχποκζςεων διατιρθςθσ και 

δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ.  

 Μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι τομζα και τριτογενοποίθςθ τθσ οικονομίασ 

Σε άμεςθ ςυνάφεια με τθ δυςμενι δθμογραφικι εικόνα τθσ ΡΡ, είναι και οι τιμζσ απαςχόλθςθσ του πρωτογενι 

τομζα, ο οποίοσ ζχαςε μζςα ςε μια δεκαετία ςχεδόν τουσ μιςοφσ απαςχολοφμενουσ. Το εν λόγω φαινόμενο είναι 

εντονότερο ςτισ περιαςτικζσ περιοχζσ των Χανίων και του εκφμνου, κακϊσ και ςτο Διμο Γαφδου. Μαηί με τθ 

μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν αγροτικι παραγωγι ο κοινωνικόσ αυτόσ μεταςχθματιςμόσ, περιλαμβάνει τθν 

κατακόρυφθ αφξθςθ των απαςχολοφμενων ςτον τριτογενι τομζα και πιο ςυγκεκριμζνα ςτουσ κλάδουσ εςτίαςθσ, 

καταλυμάτων και εμπορίου, που κατά βάςθ ςυνδζονται με τον τουριςτικό τομζα. Ρροσ αντιμετϊπιςθ του 

παραπάνω φαινομζνου, είναι αναγκαία θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον πρωτογενι τομζα μζςω 

ενίςχυςθσ τθσ μεταςυλλεκτικισ διαδικαςίασ, των Νζων Αγροτϊν, των ςχεδίων βελτίωςθσ των εκμεταλλεφςεων, 

κακϊσ και θ επείγουςα διαςφνδεςι του τόςο με τθ μεταποίθςθ, όςο και με τον τουριςμό κατά κφριο λόγο.  

 Μαηικόσ τουριςμόσ  

Χαρακτθριςτικό τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν ΡΡ, είναι θ κυριαρχία τθσ ‘mainstream’ τουριςτικισ 

προςφοράσ (μαηικόσ τουριςμόσ) κυρίωσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τον υψθλό βακμό 

εξάρτθςθσ από μεγάλουσ tour-operators, τθν ζντονθ εποχικότθτα τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ και ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ τθν υπζρβαςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ των τουριςτικϊν περιοχϊν κυρίωσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ. 

Λόγω τθσ κυριαρχίασ του μαηικοφ τουριςμοφ, θ δυνατότθτα διάχυςθσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςε περιοχζσ τθσ 

ενδοχϊρασ περιορίηεται με αποτζλεςμα να διατθροφνται οι ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ με ότι αυτό 

ςυνεπάγεται για τθν τοπικι κοινωνία και οικονομία. Θ ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ που κα 

ςυνδζςουν το προςφερόμενο τουριςτικό προϊόν με τουσ τομείσ τθσ αγρο-διατροφισ, του περιβάλλοντοσ και του 

πολιτιςμοφ είναι επιτακτικι και απολφτωσ χριςιμθ. Και αυτό γιατί θ ενίςχυςθ ενόσ πολφμορφου εναλλακτικοφ 

τουριςτικοφ προϊόντοσ κα ςυμβάλει ςτθ διάχυςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ προσ τθν ενδοχϊρα και κα διαςφαλίςει 



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 19 
 

πιο δίκαιουσ όρουσ λειτουργίασ και ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, ενϊ κα αναβακμίςει τθν 

ποιότθτα των προςφερόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, με μακροπρόκεςμα οφζλθ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

πολυλειτουργικότθτασ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςτον αγροτικό και παράκτιο χϊρο. 

 Διαρκρωτικά προβλιματα ςτον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ  

Ραρά τον μεγάλο αρικμό επιχειριςεων (πρϊτθσ και δεφτερθσ) μεταποίθςθσ αγροτικϊν-αλιευτικϊν προϊόντων 

κυρίωσ ςτθν ΡΕ Χανίων, ο μεταποιθτικόσ κλάδοσ αντιμετωπίηει μια ςειρά διαρκρωτικϊν προβλθμάτων όπωσ: 

οργανωτικζσ αδυναμίεσ, χαμθλι ζνταςθ καινοτομίασ, αδυναμίεσ ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ και τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, ζλλειψθ οργάνωςθσ εμπορικϊν δικτφων και χαμθλό επίπεδο 

διαςφνδεςθσ του πρωτογενι τομζα με τα ερευνθτικά και εκπαιδευτικά ιδρφματα του νθςιοφ. Γι’ αυτό θ εςτίαςθ 

ςτον εκςυγχρονιςμό των μεταποιθτικϊν μονάδων και θ ςυνζργεια των φορζων του κλάδου με τθν ζρευνα και τθν 

τεχνολογία, δθμιουργεί τισ δυνατότθτεσ και προοπτικζσ για τθ κεραπεία των παραπάνω αδυναμιϊν. 

 Περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ   

Ραρά τθ ςθμαςία του ωσ ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για τθν ανάπτυξθ τθσ ΡΡ, το φυςικό περιβάλλον αντιμετωπίηει 

ςοβαρζσ απειλζσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ ΡΡ εμπίπτει ςτισ περιοχζσ μζτριου και υψθλοφ κινδφνου 

ερθμοποίθςθσ. Βαςικοί παράγοντεσ τθσ περιβαλλοντικισ τθσ υποβάκμιςθσ, είναι θ υςτζρθςθ που παρατθρείται 

ακόμθ ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων ι θ ρυπογόνα λειτουργία πολλϊν ελαιοτριβείων, θ 

υπερβολικι χριςθ φυτοφαρμάκων που επιβαρφνουν τουσ υδροφόρουσ ορίηοντεσ τθσ περιοχισ, θ υπερβόςκθςθ 

ωσ απότοκο τθσ ανεξζλεγκτθσ κτθνοτροφίασ, θ εντατικι καλλιζργεια και θ υπζρβαςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ 

οριςμζνων περιοχϊν ςε ότι αφορά τισ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ που επιβαρφνουν το φυςικό περιβάλλον.  

 

ΤΓΚΡΙΣΙΚA ΠΛΕΟΝΕΚΣHΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΤΚΑΙΡ IΕ  

 Θετικι πλθκυςμιακι μεταβολι 

Σε αντίκεςθ με το φαινόμενο τθσ αρνθτικισ πλθκυςμιακισ μεταβολισ που παρατθρείται ςε άλλεσ Ρεριφζρειεσ (και 

ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ), θ ΡΡ, όπωσ και θ Ρεριφζρεια Κριτθσ, ςθμειϊνει ςυνεχι πλθκυςμιακι αφξθςθ. Το γεγονόσ 

αυτό υπογραμμίηει τθ δυνατότθτα τθσ ΡΡ, όχι μόνο να ςυγκρατεί και να ανανεϊνει τον πλθκυςμό τθσ, αλλά και να 

αποτελεί (κάτω από ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ)  εν δυνάμει πόλο ζλξθσ μόνιμων κατοίκων από άλλεσ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδασ, κακϊσ και μεταναςτϊν.  

 Κλίμα, περιβάλλον, πολιτιςμόσ  

Βαςικό πλεονζκτθμα τθσ ΡΡ, είναι το άριςτο κλίμα, με υψθλό ποςοςτό θλιοφάνειασ, μεγάλθσ διάρκειασ καλοκαίρι 

και ιπιο χειμϊνα, ςτοιχεία που απαντϊνται ςε λίγεσ περιοχζσ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εν λόγω 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ είναι ευνοϊκζσ για τθν παραγωγι προϊόντων κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, όπωσ και για 

τθ διευρυμζνθ τουριςτικι ςεηόν (Απρίλιοσ-Οκτϊβριοσ). Εξίςου ςθμαντικι είναι τόςο θ περιβαλλοντικι εικόνα τθσ 

ΡΡ, με πολλζσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ, όςο και ο πολιτιςμικόσ τθσ πλοφτοσ με πλικοσ μνθμείων, αρχαιολογικϊν 

χϊρων, παραδοςιακϊν οικιςμϊν και ηωντανι πολιτιςτικι ηωι και παράδοςθ. Ακόμα, θ ΡΡ διακζτει τθ μεγαλφτερθ 

ακτογραμμι ςτο νθςί, όπωσ κι ζναν ςθμαντικό αρικμό (τουριςτικϊν) καταλυμάτων υπαίκρου, που ςυγκεντρϊνονται 

κατά κφριο λόγο ςτθν περιοχι του Αποκόρωνα, του Νοτίου εκφμνου και των περιοχϊν ςτα δυτικά τθσ ΡΕ Χανίων. 

 Τψθλισ ποιότθτασ τοπικά προϊόντα  

Θ ΡΡ χαρακτθρίηεται από παραγωγι προϊόντων υψθλισ και αναγνωρίςιμθσ ποιότθτασ και διατροφικισ αξίασ, με 

ιδιαίτερθ φιμθ και αναγνωριςμζνα πολλά απ’ αυτά ωσ Ρ.Ο.Ρ./Ρ.Γ.Ε. Το ιςχυρό αυτό αγροδιατροφικό κεφάλαιο, 

είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν πλοφςια τοπικι πολιτιςτικι παράδοςθ, αλλά και το περιβάλλον. Ελπιδοφόρο είναι 

το γεγονόσ ότι από τθν πρϊτθ δεκαετία του 21
ου

 αιϊνα, παρατθρείται μια ςαφι ςτροφι των καταναλωτϊν προσ 

τοπικά, αναγνωρίςιμα και ιδιότυπα προϊόντα ανϊτερθσ ποιότθτασ, ενϊ τα τελευταία χρόνια το εγχϊριο 

καταναλωτικό κοινό ζχει ςτραφεί κι αυτό προσ τθ ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ.  
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 Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ 

Λόγω τθσ εικόνασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, όπωσ αυτι υπογραμμίςτθκε από τθν ανάλυςθ Swot,  κρίνεται ιδανικι 

για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ όπωσ ο γαςτρονομικόσ, ο κρθςκευτικόσ, ο αλιευτικόσ, ο 

ορειβατικόσ τουριςμοσ, κ.α. Θ άποψθ αυτι, ενιςχφεται και από τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ όπωσ και τθ ςυνεχι αφξθςθ 

τουριςτϊν ειδικοφ ενδιαφζροντοσ (extremesports, ορειβαςία, αναρρίχθςθ) ςτθν ΡΡ. Τζλοσ, ο εν λόγω κλάδοσ μπορεί 

να αποτελζςει το βαςικό πυλϊνα ςτον οποίο μπορεί να βαςιςτεί θ επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ ςεηόν τθσ ΡΡ, κακϊσ 

και θ διάχυςθ του τουριςτικοφ ρεφματοσ προσ τθν ενδοχϊρα.  

 Αλιεία  

Τα ςτοιχεία που υπάρχουν για τθν αλιεία ςτθν ΡΡ, ςχθματίηουν μια αρκετά καλι εικόνα τόςο ςτα πεδία τθσ 

παραγωγισ, τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ μεταποίθςθσ και των εξαγωγϊν. Συγκεκριμζνα, τα τελευταία χρόνια ςθμειϊνεται 

αφξθςθ τόςο ςτθ ηιτθςθ αλιευτικϊν προϊόντων, όςο και ςτο ποςοςτό απαςχόλθςθσ ςτον κλάδο. Αφξθςθ 

ςθμειϊνεται και ςτο πεδίο τθσ μεταποίθςθσ, ενϊ ςτο πεδίο των εξαγωγϊν τα προϊόντα αλιείασ αποτελοφν το τρίτο 

ςτθ ςειρά εξαγϊγιμο προϊόν τθσ ΡΡ. Θ αλιεία λοιπόν, αποτελεί για τθν ΡΡ ζναν αρκετά δυναμικό και ελπιδοφόρο 

κλάδο και θ ενίςχυςι τθσ μζςα από δράςεισ χρθματοδότθςθσ υποδομϊν (αλιευτικόσ εξοπλιςμόσ, αλιευτικά 

καταφφγια, μονάδεσ μεταποίθςθσ, κλπ.) δθμιουργεί βάςιμεσ προοπτικζσ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των 

αλιευτικϊν περιοχϊν, αλλά και τθσ ΡΡ ςυνολικά.  

 Λειτουργία Ακαδθμαϊκϊν και Ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων  

Ζνα από τα πολφ ςθμαντικά κεφάλαια τθσ ΡΡ (και τθσ Κριτθσ ςυνολικά) είναι τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα και τα 

ερευνθτικά ινςτιτοφτα που υπάρχουν ςτο νθςί, αλλά και ειδικά ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ όπωσ π.χ. το Ρολυτεχνείο 

Κριτθσ, το Μ.Α.Λ.Χ. και το Λνςτιτοφτο Υποτροπικϊν Φυτϊν, Ελιάσ και Αμπζλου. Τα εν λόγω ιδρφματα (ςε ςυνεργαςία 

με τα υπόλοιπα ερευνθτικά κζντρα του νθςιοφ), μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν, 

των προϊόντων και των υποδομϊν τθσ τοπικισ οικονομίασ, διαμζςου τθσ δικτφωςισ τουσ με τισ επιχειριςεισ και τουσ 

παραγωγοφσ τθσ περιοχισ. Οι κλάδοι που κα επωφελθκοφν ςτο μζγιςτο βακμό από τθν εν λόγω διαςφνδεςθ, είναι 

αναμφίβολα τθσ μεταποίθςθσ και εμπορίασ προϊόντων του πρωτογενοφσ τομζα.  

 

 τρατθγικι γεωγραφικι κζςθ τθσ Κριτθσ  

Θ Κριτθ και θ ΡΡ ωσ το δυτικότερο τμιμα τθσ, κατζχει προνομιακι γεωπολιτικι κζςθ ςτθ νοτιοανατολικι Μεςόγειο 

όπου αποτελεί ουςιαςτικά γζφυρα προσ τισ χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ και τθσ Βορείου Αφρικισ δθμιουργϊντασ 

ευοίωνεσ προοπτικζσ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν-εμπορικϊν ςυνεργαςιϊν τόςο με τθν Ευρϊπθ, όςο και 

με τον υπόλοιπο κόςμο με ζμφαςθ εκτόσ των άλλων και ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, με τθν Κριτθ να μετατρζπεται τα 

επόμενα χρόνια ςε ενεργειακό κόμβο.  
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κεφ.3  ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

3.1 ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Θ Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD), βαςίηεται ςτο ςχεδιαςμό αναπτυξιακϊν 

ςτρατθγικϊν με τθ ςυμμετοχι δθμόςιων, ςυλλογικϊν, κοινωνικϊν και επιχειρθματικϊν φορζων που δρουν ςτθν 

περιοχι παρζμβαςθσ, κακϊσ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν μετριςιμεσ ανάγκεσ 

και προκλιςεισ που ςυναντοφμε ςε αγροτικζσ περιοχζσ ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια.  

 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ςτρατθγικισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ δομείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και του Ρρογράμματοσ Αλιείασ και Κάλαςςασ για τθν περίοδο 2014 - 2020, το οποίο διαρκρϊνεται γφρω 

από τρεισ κφριουσ, αλλθλζνδετουσ και ςυμπλθρωματικοφσ κεματικοφσ ςτόχουσ: 

 Τθ δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ, ανταγωνιςτικοφ και βιϊςιμου αγρο-διατροφικοφ ςυςτιματοσ και αλιευτικοφ 

τομζα. 

 Τθν προαγωγι τθσ αειφορίασ του αγρο-διατροφικοφ ςυςτιματοσ και των αγροτικϊν και παράκτιων περιοχϊν. 

 Τθ δθμιουργία βιϊςιμων και πολφ-λειτουργικϊν περιοχϊν υπαίκρου και εγγφσ τθσ κάλαςςασ.  

 

Οι παραπάνω ςτόχοι επιδιϊκουν να βρουν εφαρμογι μζςω του εργαλείου τθσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με Ρρωτοβουλία 

Τοπικϊν Κοινοτιτων (ΤΑΡΤΟΚ) ςτον αγροτικό, καλάςςιο και παράκτιο χϊρο και φιλοδοξοφν να ενιςχφςουν «νζεσ και 

πιο καινοτόμεσ» προςεγγίςεισ με βάςθ τα τοπικά αναπτυξιακά δεδομζνα δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ των αγροτικϊν και καλάςςιων περιοχϊν. 

 

Το εγχείρθμα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου, είναι διαχρονικό και ταυτόχρονα αποτελεί μια ςφνκετθ 

κοινωνικοπολιτικι διαδικαςία που απαιτεί παρζμβαςθ ςε όλα τα πεδία τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ του 

αγροτικοφ  χϊρου. Το ςτρατθγικό πλάνο λοιπόν για τθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ, βαςίηεται ςε μια ςφαιρικότερθ 

αντιμετϊπιςθ των αναπτυξιακϊν προβλθμάτων: ανκρϊπινθ ανάπτυξθ με εςτίαςθ ςτθ διαςφάλιςθ, ανάδειξθ και 

αξιοποίθςθ τθσ ενδογενοφσ ποιότθτασ των τοπικϊν πόρων, υπθρεςιϊν και προϊόντων *Μπεριάτοσ, Ψαλτόπουλοσ: 

2003].  

 

Στθν προςπάκεια εναρμόνιςθσ του ςχεδιαςμοφ τθσ ςτρατθγικισ του τοπικοφ προγράμματοσ, με τισ βαςικζσ 

επιδιϊξεισ του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ για τον αγροτικό και καλάςςιο χϊρο, είναι αναγκαίο θ ςτρατθγικι να ςτθριχτεί, 

μεταξφ άλλων ςε ζνα αδιαπραγμάτευτο ιςχυρό όπλο, ςτο τοπικό κεφάλαιο, που αναμφίβολα αποτελεί το ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα που κατζχει θ περιοχι παρζμβαςθσ. Με τον όρο τοπικό κεφάλαιο ‘’νοοφνται όλα εκείνα τα ςτοιχεία 

που ςυνκζτουν τον πλοφτο τθσ περιοχισ(φυςικό περιβάλλον, πολιτιςτικό απόκεμα, τοπικά προϊόντα, ανκρϊπινο 

κεφάλαιο, κ.ά.)’’
1
. Στόχοσ κατά ςυνζπεια, είναι ο εντοπιςμόσ των ιδιαίτερων δεδομζνων και χαρακτθριςτικϊν του 

τοπικοφ κεφαλαίου, τα οποία κα μπορζςουν να αξιοποιθκοφν ςτα πλαίςια τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ.  

 

Επιπλζον, θ ανάδειξθ, θ αξιοποίθςθ και θ ζνταξθ του τοπικοφ κεφαλαίου ςε αυτιν (αναπτυξιακι διαδικαςία) 

δφναται να αποτελζςει τθν πλατφόρμα για τθν διαφοροποίθςθ, ενδυνάμωςθ, παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ και εν τζλει τθν ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ. Ακόμα, κα ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ και τον 

εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ βελτιϊνοντασ τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και  ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ. 

                                                                 
1
 «Καινοτομία ςτον Αγροτικό Χϊρο» - Ευρωπαϊκό Παρατθρθτιριο LEADER, Δεκζμβριοσ 1999  
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Θ διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ κζτει ωσ μεςοπρόκεςμο ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ  μζςω τθσ αξιοποίθςθσ του τοπικοφ κεφαλαίου. Ζτςι δφναται να δθμιουργθκεί ζνα αναπτυξιακό 

δίπολο όπου θ οικονομικι διαφοροποίθςθ κα ςυνεπάγεται τθν αφξθςθ τθσ (τοπικισ)ανταγωνιςτικότθτασ και θ 

ανταγωνιςτικότθτα κα ενιςχφει τθν (τοπικι) οικονομικι ενδυνάμωςθ.  

 

Θ διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ όπωσ προαναφζρκθκε αφορά όλεσ τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ, τόςο ςτον πρωτογενι τομζα, όςο και ςτα πεδία τθσ επιχειρθματικότθτασ, του τουριςμοφ, του 

πολιτιςμοφ και του περιβάλλοντοσ. Μζςα λοιπόν από τθνδιαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίαστθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ επιδιϊκεται θ ενδυνάμωςθ και θοικονομικι πρόοδοσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ δθμιουργϊντασ ζνα αςτικό 

επίπεδο ηωισ για τον τοπικό πλθκυςμό.  

 

Σε ότι αφορά το τοπικό πρόγραμμα (φιλοςοφία, ςτόχευςθ, διάρκρωςθ) αυτό που ςτθν πράξθ τελεςφορεί να 

προςφζρει είναι θ βελτίωςθ τθσ «χωρικισ ανταγωνιςτικότθτασ» για όλθ τθν περιοχι παρζμβαςθσ. Στον όρο «χωρικι 

ανταγωνιςτικότθτα
2
» περιλαμβάνεται θ ικανότθτα τθσ περιοχισ να καταςτεί “’κετικά διαφορετικι’’ ςε ςχζςθ με 

άλλεσ (διαφοροποίθςθ), διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν περιβαλλοντικι, οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι τθσ 

ταυτότθτα, ιςτορία και βιωςιμότθτα.  

 

Βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ τθσ «χωρικισ ανταγωνιςτικότθτασ» αποτελοφν: θ αξιοποίθςθ των ενδογενϊν 

πόρων τθσ περιοχισ (τοπικό κεφάλαιο) με γνϊμονα τθν ποιότθτα, θ ενεργι ςυμμετοχι των τοπικϊν φορζων και των 

ςυλλογικϊν οργανϊςεων, θ ζνταξθ των τομζων δραςτθριότθτασ ςε μια λογικι καινοτομίασ, θ ςυνεργαςία με άλλεσ 

περιοχζσ και κράτθ και θ ςυνάφεια με τισ περιφερειακζσ, εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ.    

 

Θ επιτυχία του τοπικοφ ςχεδίου, κα κρικεί τόςο από τθν ικανότθτα και αποτελεςματικότθτα των επιτελικϊν δομϊν 

τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, όςο και, κυρίωσ, από το ςφςτθμα των αποκεντρωμζνων φορζων *Μπεριάτοσ, Ψαλτόπουλοσ: 

2003+, δθλαδι το ςφνολο των τοπικϊν φορζων, που αποτελοφν δυνθτικά τα οργανικά τμιματα τθσ αναπτυξιακισ 

προςπάκειασ.    

 

Απαιτείται επομζνωσ, οι τοπικοί φορείσ και οι ςυλλογικζσ οργανϊςεισ να δράςουν ςυλλογικά και να δθμιουργιςουν 

κάκετεσ και οριηόντιεσ δικτυϊςεισ ςε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό επίπεδο, με κινθτιρια δφναμθ το ανκρϊπινο 

κεφάλαιο και πρϊτθ φλθ τουσ οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και πολιτιςτικοφσ πόρουσ τθσ περιοχισ. 

 

Ραράλλθλα, θ ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου επιβάλλει ςχεδιαςμό ςτρατθγικισ με όρουσ αειφορίασ. Θ επιδίωξθ τθσ 

αειφορίασ εντάςςει περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ δφο διαςτάςεων: τθν περιβαλλοντικι προςταςία, δθλαδι τθν 

αντιμετϊπιςθ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και επιπτϊςεων που προζρχονται από οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ 

και τθν αξιοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν πόρων ωσ “αργοφντοσ κεφαλαίου οικονομικισ ανάπτυξθσ’’. Ρροκειμζνου 

να ενςωματωκοφν οι περιβαλλοντικζσ παράμετροι ςτον ςχεδιαςμό τθσ ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, βαςικι 

ςυνιςτϊςα αποτελεί θ αντικειμενικι εκτίμθςθ των παραμζτρων αυτϊν και θ ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ 

και ευαιςκθςίασ από τον τοπικό πλθκυςμό. Ακόμα, ςε επίπεδο περιβαλλοντικϊν πόρων, περιλαμβάνει το πζραςμα 

από τθν περιβαλλοντικι προςταςία ςτο κακεςτϊσ τθσ περιβαλλοντικισ ανάπτυξθσ, ςτο οποίο διαχειριςτζσ κα είναι 

οι τοπικοί πλθκυςμοί και οι εκπρόςωποι τουσ  *Αλζγρασ: 2003+. 

 

                                                                 
2
 «Καινοτομία ςτον Αγροτικό Χϊρο» - Φακ. Αρικμ. 6 – Σεφχοσ 5, Ευρωπαϊκό Παρατθρθτιριο LEADER 
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Μία ακόμα βαςικι παράμετροσ-διάκριςθ για τθ χάραξθ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ είναι θ «αγροτικι 

διαφοροποίθςθ» θ οποία καταδεικνφει το περιβάλλον ωσ άμεςο πόρο ανάπτυξθσ και ςτιριξθσ των τοπικϊν 

οικονομιϊν. Θ ςτρατθγικι αυτι, απαιτεί τον προςδιοριςμό τθσ φζρουςασ ικανότθτασ ι τθσ οικολογικισ 

χωρθτικότθτασ μιασ περιοχισ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αειφορία των πόρων. Οριςμζνεσ δυνατότθτεσ που 

δθμιουργεί θ αξιοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν πόρων ςτο πλαίςιο του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ είναι: θ ανάπτυξθ 

νζων και καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν, θ παραγωγι ποιοτικϊν προϊόντων με εςτίαςθ ςτθ βιολογικι 

καλλιζργεια, θ παραγωγι εναλλακτικϊν γεωργικϊν προϊόντων όπωσ φαρμακευτικά βότανα,  θ αξιοποίθςθ 

ενεργειακϊν πόρων όπωσ θ βιομάηα, θ θλιακι ενζργεια και το νερό, θ δθμιουργία μόνιμων πολιτιςτικϊν υποδομϊν, 

κ.α.  

Οι δυνατότθτεσ βζβαια τθσ αγροτικισ διαφοροποίθςθσ είναι ανεξάντλθτεσ και αποτελοφν κάκε φορά προϊόν τθσ 

“τοπικισ ευφυΐασ’’ και του πνεφματοσ καινοτομίασ που διακρίνει τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, οι οποίεσ ωςτόςο ςτθν 

προςπάκειά τουσ αυτι πρζπει να ενιςχφονται από τουσ κεςμικοφσ αναπτυξιακοφσ φορείσ με “ειςροζσ τεχνογνωςίασ 

και εμπειριϊν’’ *Αλζγρασ: 2003+. 

 

Μία ςθμαντικι ακόμα ςυνιςτϊςα για τθν οικονομικι διαφοροποίθςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ αποτελεί θ 

ειςαγωγι τθσ καινοτομίασ ςτισ εκφάνςεισ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ διαχείριςθσ των πόρων, τθσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ και του επίπεδου ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Θ καινοτομία δεν ταυτίηεται απαραίτθτα με τθν 

παραγωγι ενόσ νζου προϊόντοσ ι μιασ νζασ υπθρεςίασ. Ωσ καινοτόμοσ μπορεί να κεωρθκεί οποιαδιποτε δράςθ, 

ενζργεια ι παρζμβαςθ, θ οποία είναι πζρα από τα κακιερωμζνα και θ οποία αποδεδειγμζνα, διαφαίνεται ότι 

βελτιϊνει το αποτζλεςμα ι δθμιουργεί ζνα καινοφργιο.  

 

Αναλφοντασ τα δεδομζνα τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, κακίςταται ςαφζσ ότι θ 

αξιοποίθςθ των ενδογενϊν πόρων δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για καινοτόμεσ δράςεισ, που αφοροφν είτε ςτθ 

δθμιουργία νζων προϊόντων ι/και υπθρεςιϊν, είτε ςτθν εφαρμογι νζων μεκόδων ι μορφϊν οργάνωςθσ που δε 

χρθςιμοποιοφνταν μζχρι ςιμερα. Ζτςι, ςυνοψίηοντασ τα πεδία όπου εντάςςεται θ καινοτομία ςτο ςχεδιαςμό του 

προγράμματοσ, προκφπτουν τα εξισ: 

 Νζα προϊόντα – υπθρεςίεσ. 

 Διαφοροποίθςθ των τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

 Διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

 Καινοτόμεσ κοινωνικζσ δράςεισ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ για καινοτόμεσ περιβαλλοντικζσ δράςεισ από τον τοπικό πλθκυςμό.  

 

Συνοψίηοντασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τα ευριματα από τθν ενδελεχι ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τα 

ευριματα τθσ ανάλυςθσ S.W.O.T. και κζτοντασ ςαν ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν όπωσ αυτζσ αναδείχκθκαν από 

τθν διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ με τουσ τοπικοφσ φορείσ, τισ ςυλλογικζσ οργανϊςεισ και τον τοπικό πλθκυςμό, 

κακορίςκθκαν με απόλυτθ ακρίβεια και ςαφινεια οι ςτόχοι του τοπικοφ προγράμματοσ, κακϊσ και θ ςτρατθγικι που 

ενδείκνυται για τθν επίτευξι τουσ. 

 

Σφμφωνα με όςα προαναφζρκθκαν κεωρείται δεδομζνο ότι θ περιοχι παρζμβαςθσ διακζτει ζνα ιδιαίτερο και πολφ 

ιςχυρό τοπικό κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί τθ βάςθ ςτιριξθσ και εξζλιξθσ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ τθσ 

περιοχισ. Απαιτείται επομζνωσ θ υιοκζτθςθ μιασ ςτρατθγικισ με κφρια ςυνιςτϊςα τθν ποιότθτα. Θ ςτρατθγικι αυτι 

μπορεί να ςυνδεκεί ςυνειρμικά και κατά παράφραςθ με τον όρο τθσ ΕΝΣΟΠΟΙΟΣΘΣΑ, τθν αξιοποίθςθ δθλαδι του 

τοπικοφ κεφαλαίου, με γνϊμονα τθν ποιότθτα και ςτόχο τθν ενδογενι ανάπτυξθ του τόπου.   

 

 
ΕΝ     –    ΤΟ   –   ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
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Επομζνωσ θ ποιότθτα, κα αποτελεί το βαςικό γνϊμονα και εν πολλοίσ τον οδικό χάρτθ ςε όλα τα επίπεδα και τουσ 

τομείσ ανάπτυξθσ, ιτοι: 

 Ποιοτικά προϊόντα : βιολογικά και πιςτοποιθμζνα αγρο-διατροφικά προϊόντα. 

 Ποιοτικόσ τουριςμόσ: διαφοροποιθμζνο τουριςτικό προϊόν ςτο πρότυπο του τουριςμοφ εμπειριϊν, υψθλά 

καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό ςτον τουριςμό, ποιοτικζσ και τουριςτικζσ υποδομζσ και υπθρεςίεσ.  

 Ποιότθτα ηωισ: ποιοτικζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτον κάτοικο, τον επιςκζπτθ και τον επιχειρθματία ςτθ βάςθ 

τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν. 

 Ποιότθτα ςτο περιβάλλον: εξοικονόμθςθ και αποδοτικι χριςθ πόρων, ορκολογικι διαχείριςθ περιβάλλοντοσ, 

ιπιεσ παρεμβάςεισ ανάδειξθσ φυςικϊν πόρων, φζρουςα ικανότθτα, ςφνδεςθ περιβάλλοντοσ με τουριςμό ςτθν 

κατεφκυνςθ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ κ.α. 

 Ποιότθτα ςτον πολιτιςμό: διαφφλαξθ ςτοιχείων τοπικισ παράδοςθσ, ιπια ανάδειξθ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων, 

διαςφνδεςθ πολιτιςμοφ με τουριςμό ςτθν κατεφκυνςθ του τουριςμοφ εμπειριϊν, ςυνεργαςίεσ πολιτιςτικϊν 

φορζων, επιχειριςεων και πολιτϊν. 

 Ποιότθτα ςτθν επιχειρθματικότθτα: διαςφνδεςθ επιχειριςεων με φορείσ παραγωγισ ζρευνασ και γνϊςθσ, 

ειςαγωγι τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, αξιοποίθςθ καινοτομίασ, πιςτοποίθςθ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν, κοινωνικι εταιρικι ευκφνθ, εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό.  

 

Επιπλζον, οι ςυςχετιςμοί μεταξφ αξιοποίθςθσ του τοπικοφ κεφαλαίου και τθσ ενδογενοφσ ανάπτυξθσ με όρουσ 

ποιότθτασ, ςυναινοφν ςτθν υιοκζτθςθ τθσ ςτρατθγικισ του προγράμματοσ κζτοντασ ωσ Ειδικοφσ τόχουσ Σοπικισ 

τρατθγικισ , τουσ παρακάτω: 

1. Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ. Θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ «ποιότθτασ» και 

αξιοποίθςθσ του τοπικοφ παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα 

αποτελεί τον βαςικό πυλϊνα για τθν οικονομικι ενδυνάμωςθ και τθν κοινωνικι πρόοδο του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ.  

2. Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 

διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. Με όρουσ βιϊςιμθσ 

παραγωγικότθτασ και αξιοποίθςθσ του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ που ςυνδυάηει 

τθν διαςφνδεςθ του αγροδιατροφικοφ τομζα με το δίπολο πολιτιςμόσ/περιβάλλον  - τουριςμόσ δίνεται 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και τθσ δυνατότθτασ ανάδειξθσ ενόσ πολφ – 

λειτουργικοφ μοντζλου παραγωγισ προϊόντων και υπθρεςιϊν αναβακμίηοντασ τθν φπαικρο και δθμιουργϊντασ 

ζνα αςτικό επίπεδο ηωισ.  

3. Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ πλθκυςμοφ. 

Ππωσ προαναφζρκθκε, θ δθμιουργία ενόσ αςτικοφ επιπζδου ηωισ μζςω τθσ δθμιουργίασ κατάλλθλων 

υποδομϊν αλλά και παρεχόμενων υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ ςυνεπάγεται αφενόσ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ αφετζρου τθν ςυγκράτθςθ των νζων (και των νζων επιςτθμόνων) ςτθν φπαικρο. 

Ζτςι, μζςα από ςτοχευόμενεσ δράςεισ ενιςχφεται θ επιχειρθματικότθτα ςτον τομζα των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ςτοχεφοντασ ςτθν ςυγκράτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν.  

4. Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. Θ πολιτιςτικι και φυςικι 

κλθρονομιά τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ αποτελεί ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, και θ διατιρθςθ και ανάδειξι τθσ 

Ενδογενής        
ανάπτυξη 

Ι Ποιότητα Τόπος 
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αποτελεί μονόδρομο για τθν  πρόοδο τθσ τοπικισ οικονομίασ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα εφαρμοςτοφν 

δράςεισ ςτόχοσ των οποίων κα είναι πρωτίςτωσ θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ διατιρθςθ ςπάνιων 

οικοτόπων και θ ανάδειξθ ιςτορικϊν μνθμείωντα οποία αναδεικνφουν τθ πλοφςια ιςτορία τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ και διατθροφν τθν φυςικι μοναδικότθτά τθσ.  

 

Στθ βάςθ όλων των παραπάνω ςτόχων επιλζχκθκε θ ςτρατθγικι του προγράμματοσ θ οποία προςανατολίηεται και 

εςτιάηει:  

 

ςτθν διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

 (βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ) 

 

Ο βαςικόσ κεματικόσ άξονασ πλαιςιϊνεται με δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισοι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο – διατροφικοφ τομζα, ςτθν αφξθςθ τθσ 

ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ςτθν ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςτθν βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, ςτθν ενίςχυςθ δράςεων – παρεμβάςεων για το 

περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι και ςτθν διατιρθςθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ.  

 

Ακόμα, βαςικόσ πυλϊνασ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ, αποτελεί θ αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των λιγότερο ευνοθμζνων ι μειονεκτικϊν περιοχϊν με ςτόχο τθ διατιρθςθ του πλθκυςμοφ τουσ ι 

τθν προςζλκυςθ νζου. Ρρόκειται για περιοχζσ ςτισ οποίεσ θ αγροτικι παραγωγι υπόκειται ςε περιοριςμοφσ 

γεωγραφικισ και πολιτικο-οικονομικισ φφςθσ (ορεινζσ, άγονεσ, απομονωμζνεσ περιοχζσ), οι οποίεσ ταυτόχρονα 

αντιμετωπίηουν και κοινωνικισ φφςεωσ μειονεκτιματα όπωσ θ χαμθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα, θ πλθκυςμιακι 

ςυρρίκνωςθ και θ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ. Ο οριςμόσ λοιπόν των λιγότερο ευνοθμζνων ι μειονεκτικϊνπεριοχϊν 

ξεπερνάει τθ ςτενι αναφορά ςτθν αγροτικι παραγωγι και αναφζρεται ςτθ γενικότερθ ανάπτυξι τουσ *Σπιλάνθσ, 

Κίηοσ, Λωςθφίδθσ: 2004+.  

 

Επίςθσ, τα χαρακτθριςτικά αυτά δεν εμφανίηονται παντοφ ςτθν ίδια ζνταςθ ι με τθν ίδια μορφι, γεγονόσ που 

κακιςτά το πρόβλθμα πολυςφνκετο. Θ εν λόγω ςυνκετότθτα δθμιουργεί αντιφάςεισ ςε ςχζςθ με τθν προοπτικι 

αφξθςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγροτικϊν περιοχϊν και γι’ αυτό απαιτεί εξειδικευμζνθ και περιπτωςιολογικι 

προςζγγιςθ. Για παράδειγμα, θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τριτογενι τομζα μπορεί ςε κάποιεσ περιοχζσ να 

εντείνει το ζτςι κι αλλιϊσ υπαρκτό πρόβλθμα τθσ ‘’αποαγροτοποίθςθσ’’ *Γοφςιοσ: 1999, Ραπαδόπουλοσ: 1999+ με 

αποτζλεςμα να αυξάνει τθν ελκυςτικότθτά τουσ ωσ προσ τθν εποχικι απαςχόλθςθ, αλλά ταυτόχρονα να τθν μειϊνει 

ωσ προσ τθν προοπτικι μόνιμθσ διαβίωςθσ. Το φαινόμενο αυτό οδθγεί ςε εναλλαςςόμενεσ περιόδουσ κατοίκθςθσ 

του πλθκυςμοφ, με αποτζλεςμα να μθν επιτρζπει τθ δθμιουργία του απαραίτθτου κοινωνικοφ ιςτοφ που κα ςθκϊςει 

το βάροσ μιασ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ ςτα πρότυπα τθσ ολοκλθρωμζνθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ *Σπιλάνθσ, Κίηοσ, 

Λωςθφίδθσ: 2004+.  

 

Επομζνωσ, ο πολυδιάςτατοσ και ποικιλόμορφοσ χαρακτιρασ του προβλιματοσ, απαιτεί επιλεκτικζσ και ςτοχευμζνεσ 

παρεμβάςεισ που παράλλθλα με τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, κα αφοροφν τθ δθμιουργία βιϊςιμων κοινωνικϊν 

υποδομϊν που κα αναβακμίςουν τθ ηωι του χωριοφ ςτα πεδία τθσ περίκαλψθσ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ αναψυχισ 

αςτικϊν περιοχϊν, ενϊ οι υποδομζσ που κα δθμιουργθκοφν κα προςδϊςουν ςτθ δθμόςια ςφαίρα των μειονεκτικϊν 

περιοχϊν, τθ χαμζνθ τουσ δυναμικι.  

 

Ο μεγαλφτερο κίνδυνοσ για τισ ορεινζσ περιοχζσ όμωσ, δεν είναι μόνο θ πλθκυςμιακι τουσ ςυρρίκνωςθ, αλλά και θ 

άμεςθ και ζμμεςθ καταςπατάλθςθ των φυςικϊν τουσ πόρων *Τςίπθρασ: 2004+. Μπορεί τα ςτοιχεία του φυςικοφ 
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περιβάλλοντοσ, να γίνονται αντικείμενο του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ μόνο εφόςον μποροφν να ζχουν οικονομικό 

ενδιαφζρον, να παίξουν ρόλο δθλαδι, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ χωρικισ οικονομικισ λειτουργίασ, είναι όμωσ πλζον 

κατανοθτό, ότι το περιβάλλον δεν είναι ςτακερό, αλλά αποτελεί ζναν μθ ανανεϊςιμο πόρο που μπορεί να υποςτεί 

ςθμαντικζσ φκορζσ *Χριςτιανόπουλοσ: 2003+.  

 

Στθν περίπτωςθ των μειονεκτικϊν και ορεινϊν περιοχϊν, θ φυςικι κλθρονομιά αποτελεί κεμελιϊδεσ προτζρθμα και 

ταυτόχρονα αναξιοποίθτθ πρϊτθ φλθ διαρκοφσ ανάπτυξθσ, κακϊσ δθμιουργεί τισ προοπτικζσ για μια ιπια 

αναπτυξιακι δραςτθριότθτα με προοπτικι δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ και δυνατότθτα για διατιρθςθ του 

πλθκυςμοφ μιασ ορεινισ περιοχισ. Επομζνωσ, θ αξιοποίθςθ του περιβαλλοντικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ δθμιουργεί ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για μια ενδογενι και ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ. 

 

Συνοψίηοντασ, θ βαςικι φιλοςοφία του τοπικοφ ςχεδιαςμοφ αφορά: 

 Δράςεισ που δθμιουργοφν προςτικζμενθ αξία και επιδιϊκουν υπεραξία. 

 Δράςεισ που ςτοχεφουν όχι (μόνο) ςτθν απορροφθτικότθτα, αλλά λειτουργοφν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ με 

μετριςιμα οικονομικά και κοινωνικά αποτελζςματα.   

 Δράςεισ που ςυγκρατοφν - προςελκφουν πλθκυςμό ςτθν φπαικρο και δθμιουργοφν ςυνκικεσ αςτικοφ επιπζδου 

ηωισ. 

 Δράςεισ που διατθροφν κζςεισ εργαςίασ και δθμιουργοφν βάςιμεσ προχποκζςεισ για νζεσ. 

 Δράςεισ που ο δθμόςιοσ και ο ιδιωτικόσ τομζασ λειτουργοφν αποδεδειγμζνα ςυμπλθρωματικά και ακροιςτικά. 

 Δράςεισ που αντιμετωπίηουν ανάγκεσ, δίδουν λφςεισ και αξιοποιοφν ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ. 

 Δράςεισ που πείκουν, παρακινοφν, ςυνεργοφν και δθμιουργοφν προοπτικζσ.  

 Δράςεισ που επιβραβεφουν προςπάκειεσ, ιδζεσ και ςχζδια. 

 Δράςεισ που κάνουν το όραμα πράξθ και τθν ελπίδα αποτζλεςμα.   

 

Θ υλοποίθςθ των δράςεων που δομοφν το Τοπικό Ρρόγραμμα κα επιτευχκεί μζςω μόχλευςθσ επενδφςεων δθμόςιου 

και κυρίωσ ιδιωτικοφ χαρακτιρα. 

 

3.2 ΤΧΕΣΙΘ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΕΤΡΘΜΑΣΑ ΣΘ SWOT ΑΝΑΛΤΘ  

Θ πολφ καλι γνϊςθ τθσ περιοχισ ςχεδιαςμοφ και κατ’ επζκταςθ θ ακριβισ και ενδελεχι αποτφπωςθ αφενόσ των 

πλεονεκτθμάτων και αδυναμιϊν τθσ και αφετζρου, του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο αναπτφςςεται, ςυνιςτά 

ζνα από τα κομβικότερα ςτάδια του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. Επιτυχθμζνοσ ςχεδιαςμόσ είναι εκείνοσ ο οποίοσ από 

τθ μια υπακοφει ςτισ καταγεγραμμζνεσ ανάγκεσ τισ οποίεσ επιδιϊκει να καλφψει και από τθν άλλθ, καταφζρνει να 

αξιοποιιςει τισ ευκαιρίεσ που αναδφονται από το εξωτερικό περιβάλλον.  

 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι και προκειμζνου το Τοπικό Ρρόγραμμα να αποτελζςει ζνα πραγματικό  αναπτυξιακό εργαλείο 

που κα αναβακμίςει ςε όλα τα επίπεδα τισ περιοχζσ τθσ υπαίκρου και τισ αλιευτικζσ ηϊνεσ και κα τισ καταςτιςει 

ελκυςτικζσ ωσ τόπο κατοικίασ και εργαςίασ δίδεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα και ςθμαςία ςτα πορίςματα τθσ Swot 

Ανάλυςθσ, τα οποία αποτελοφν το αποκετιριο για τον προςδιοριςμό τθσ ςτρατθγικισ και των κεματικϊν 

κατευκφνςεων (βαςικι και δευτερεφουςεσ) του Ρρογράμματοσ.  

 

Ειδικότερα:  

Τα χρόνια διαρκρωτικά προβλιματα του πρωτογενι τομζα (αποεπζνδυςθ, εγκατάλειψθ κζςεων εργαςίασ ςε 

γεωργία, κτθνοτροφία και αλιεία, μονοκαλλιζργεια γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, περιοριςμζνθ διαςφνδεςθ με τουσ 

άλλουσ παραγωγικοφσ τομείσ, ζντονοσ ανταγωνιςμόσ ςε υφιςτάμενα παραγόμενα προϊόντα όπωσ λάδι και κραςί) ςε 

ςυνάρτθςθ με τθ νζα τάςθ εγκατάςταςθσ κατοίκων ςτθν φπαικρο ωσ μια ευκαιρία (κυρίωσ) αυτό-απαςχόλθςθσ 
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(λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ), ςε ςυνδυαςμό με τα νζα καταναλωτικά πρότυπα για ποιοτικά και αςφαλι προϊόντα, 

τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ που είναι ιδανικζσ και για άλλεσ δυναμικζσ καλλιζργειεσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, τθν 

προτεραιότθτα τθσ RISCRETE για διαςφνδεςθ του αγρο-διατροφικοφ τομζα με τον τουριςμό και τον πολιτιςμό και τθν 

αυξανόμενθ ηιτθςθ για εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ και ςυνεπϊσ για διαφοροποίθςθ του εδραιωμζνου μζχρι 

ςιμερα τουριςτικοφ μοντζλου (μαηικόσ τουριςμόσ) οδθγοφν ςτθν ανάγκθ για αναπροςαρμογι (διαφοροποίθςθ) του 

παραγωγικοφ προτφπου. 

 

Mε το παρϊν ςχζδιο επιδιϊκεται θ ςτροφι ςε άλλου τφπου και λογικζσ επενδυτικζσ πρωτοβουλίεσ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ οικονομίασ με αιχμι τθν επίτευξθ προςτικζμενθσ αξίασ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ, τθν αξιοποίθςθ 

καινοτομίασ και ΤΡΕ, τθν προϊκθςθ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, του κεματικοφ τουριςμοφ, τθσ κοινωνικισ 

επιχειρθματικότθτασ  κλπ.     

 

Επίςθσ, θ λειτουργία ανϊτατων εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ αποτελοφν 

τον απόλυτο ςφμμαχο μιασ τζτοιασ προςπάκειασ. Θ διαςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ γνϊςθσ με τθν παραγωγικι και 

μεταπαραγωγικι διαδικαςία κα ςυμβάλλει ςτθν αξιοποίθςθ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα με τα 

ανάλογα αποτελζςματα ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.   

 

Ραράλλθλα, θ φπαρξθ ςπάνιων φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων, πλοφςιασ και μοναδικισ γαςτρονομίασ, τοπικισ 

παράδοςθσ (ικθ και ζκιμα), κ.α., ςυνκζτουν τθν τοπικι ταυτότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και αποτελοφν 

(πολφτιμα) ςτοιχεία που πρζπει να αναδειχκοφν προσ χάριν τθσ ενίςχυςθσ τθσ φιμθσ, τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ 

επιςκεψιμότθτάσ τθσ, αλλά και ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και ςτιριξθσ τθσ τοπικισ 

επιχειρθματικότθτασ.  

Θ επιλογι τθσ κεματικισ κατεφκυνςθσ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ (μζςω τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ) και ποιότθτασ ηωιστου τοπικοφ πλθκυςμοφ τεκμθριϊνεται από τθν απομόνωςθ οριςμζνων 

περιοχϊν τθσ ενδοχϊρασ και τθν υςτζρθςθ ςε βαςικζσ υποδομζσ και εξυπθρετιςεισ, τουσ δυςμενείσ δθμογραφικοφσ 

δείκτεσ, τθν εγκατάλειψθ των ορεινϊν οικιςμϊν και τθ μετακίνθςθ του πλθκυςμοφ ςε θμιαςτικά και αςτικά κζντρα. 

Επίςθσ, θ τάςθ εγκατάςταςθσ νζου πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο για να γίνει πραγματικότθτα απαιτεί και επιβάλλει τθν 

εξαςφάλιςθ ανάλογων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ με τα αςτικά κζντρα προκειμζνου να μπορζςει να προςελκφςει, αλλά 

και εν ςυνεχεία να ςυγκρατιςεισ τουσ νζουσ κατοίκουσ.  

 

Πςον αφορά ςτθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ των αλιευτικϊν περιοχϊν είναι μια επιλογι που πθγάηει από 

τισ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ που δζχεται το παράκτιο οικοςφςτθμα από διάφορεσ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ και 

τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που προκαλοφν ςτον αλιευτικό πλοφτο τθν ίδια ςτιγμι μάλιςτα που καταγράφεται αυξθμζνθ 

ηιτθςθ για αλιευτικά προϊόντα και δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τον τουριςμό (αλιευτικόσ τουριςμόσ, καταδυτικόσ 

τουριςμόσ, τουριςμόσ κρουαηιζρασ – θμεριςιασ κυρίωσ) δθμιουργϊντασ νζεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ.  

 

Τζλοσ, θ χαμθλι αξία των προϊόντων, ο χαμθλόσ βακμόσ αξιοποίθςθσ ΤΡΕ, θ περιοριςμζνθ εξωςτρζφεια παρά τθ 

δυναμικι των προϊόντων και τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ βάςει των καταναλωτικϊν τάςεων, θ ςε μικρό βακμό μεταποίθςθ 

και τυποποίθςθ των προϊόντων και θ ανεπάρκεια γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθν αφξθςθ τθσ αλυςίδασ αξίασ των 

προϊόντων κακιςτοφν απολφτωσ αναγκαία τθν προϊκθςθ του κεςμοφ τθσ δικτφωςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ τόςο 

μεταξφ των ίδιων των παραγωγϊν, όςο και μεταξφ των παραγωγϊν με τα ερευνθτικά ιδρφματα και άλλουσ 

οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ.   

 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ ςυςχζτιςθ των ευρθμάτων τθσ Swot Ανάλυςθσ τόςο με τθ βαςικι 

κεματικι κατεφκυνςθ, όςο και με τισ δευτερεφουςεσ κατευκφνςεισ. 
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MΘΣΡΑ ΤΧΕΣΙΘ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΕΤΡΘΜΑΣΑ ΣΘ SWOT ΑΝΑΛΤΘ 

ΒΑΙΚΘ ΘΕΜΑΣΙΚΘ 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ 

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

 Διαφοροποίθςθ και 
ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ  

Βελτίωςθ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ και 
ενίςχυςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ  

Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

αλυςίδασ αξίασ του αγρο – 
διατροφικοφ τομζα 

 Βελτίωςθ ςυνκθκών 
διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ 

του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

Ενίςχυςθ δράςεων και 
παρεμβάςεων για το 
περιβάλλον και τθν 
κλιματικι αλλαγι 

Διατιρθςθ – βελτίωςθ 
των πολιτιςτικών 

ςτοιχείων τθσ περιοχισ 

 Μεγάλθ μείωςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ ςτον 
πρωτογενι τομζα 

 Ρεριοριςμζνθ διαςφνδεςθ 
των τριϊν τομζων τθσ 
τοπικισ οικονομίασ 

 Τάςεισ εγκατάςταςθσ 
(λόγω οικονομικισ κρίςθσ) 
νζου πλθκυςμοφ ςτθν 
φπαικρο 

 Τάςθ εγκατάλειψθσ των 
ορεινϊν κοινοτιτων και 
πλθκυςμιακισ 
ςυγκζντρωςθσ ςτο αςτικό 
και θμιαςτικό τμιμα του 
βόρειου παραλιακοφ 
άξονα 

 Λειτουργία Ακαδθμαϊκϊν 
και Ερευνθτικϊν 
Λνςτιτοφτων (Ρολυτεχνείο 

 Αυξανόμενθ ηιτθςθ για 
εναλλακτικζσ μορφζσ 
τουριςμοφ και φπαρξθ 
πόρων που μποροφν να 
ςτθρίξουν τθν ανάπτυξι 
τουσ ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ 

 Μονοδιάςτατο μζχρι 
ςιμερα τουριςτικό 
μοντζλο, βαςιςμζνο 
κυρίωσ ςτο μαηικό 
τουριςμό 

 Διαςφνδεςθ τουριςμοφ – 
πολιτιςμοφ με τον 
αγροδιατροφικό τομζα 
ωσ ςτρατθγικι επιλογι 
τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ 
τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ 

 Ονομαςτι  τοπικι 
φιλοξενία – μοναδικά 

 Αποεπζνδυςθ ςτον 
πρωτογενι τομζα  

 Μονοκαλλιζργεια 
γεωργικϊν 
εκμεταλλεφςεων  

 Σταδιακι εγκατάλειψθ 
κζςεων εργαςίασ ςε 
γεωργία, κτθνοτροφία και 
αλιεία 

 Ευνοϊκζσ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ για παραγωγι 
προϊόντων κακόλθ τθ 
διάρκεια του ζτουσ. 

 Ενιςχφςεισ Νζων Αγροτϊν 
και ςχεδίων βελτίωςθσ 
εκμεταλλεφςεων 

 Ραραγωγι προϊόντων 
υψθλισ και αναγνωρίςιμθσ  
ποιότθτασ και διατροφικισ 
αξίασ,  με ιδιαίτερα 

 Τάςθ εγκατάλειψθσ των 
ορεινϊν κοινοτιτων και 
πλθκυςμιακισ 
ςυγκζντρωςθσ ςτο αςτικό 
και θμιαςτικό τμιμα του 
βόρειου παραλιακοφ άξονα 

 Λειτουργία Ακαδθμαϊκϊν 
και Ερευνθτικϊν 
Λνςτιτοφτων (Ρολυτεχνείο 
Κριτθσ, Μ.Α.Λ.Χ., Λνςτιτοφτο 
Υποτροπικϊν Φυτϊν, Ελιάσ 
και Αμπζλου) 

 Δυςμενείσ δθμογραφικοί 
δείκτεσ με χαμθλό δείκτθ 
νεανικότθτασ  

 Τάςθ εγκατάλειψθσ των 
ορεινϊν κοινοτιτων και 
πλθκυςμιακισ 
ςυγκζντρωςθσ ςτο αςτικό 
και θμιαςτικό τμιμα του 

 Επιβάρυνςθ 
οικοςυςτθμάτων ςε 
περιοχζσ εντατικισ 
καλλιζργειασ. 

 Ρλοφςιο και ιδιαίτερο 
φυςικό περιβάλλον 

 Ρεριβαλλοντικζσ 
πιζςεισ από 
ανκρωπογενείσ 
δραςτθριότθτεσ 

 Λειτουργία 
Ακαδθμαϊκϊν και 
Ερευνθτικϊν 
Λνςτιτοφτων 
(Ρολυτεχνείο Κριτθσ, 
Μ.Α.Λ.Χ., Λνςτιτοφτο 
Υποτροπικϊν Φυτϊν, 
Ελιάσ και Αμπζλου).  

 Διαςφνδεςθ 
τουριςμοφ – 
πολιτιςμοφ με τον 
αγροδιατροφικό 
τομζα ωσ 
ςτρατθγικι επιλογι 
τθσ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ τθσ 
Ρεριφζρειασ 
Κριτθσ. 

 Εικόνα (image) και 
δθμοφιλία των 
πόλεων  των Χανίων 
και του εκφμνου 
διεκνϊσ, θ οποία 
επθρεάηει κετικά 
όλθ τθν περιοχι 
παρζμβαςθσ.  
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ΒΑΙΚΘ ΘΕΜΑΣΙΚΘ 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ 

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

 Διαφοροποίθςθ και 
ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ  

Βελτίωςθ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ και 
ενίςχυςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ  

Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

αλυςίδασ αξίασ του αγρο – 
διατροφικοφ τομζα 

 Βελτίωςθ ςυνκθκών 
διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ 

του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

Ενίςχυςθ δράςεων και 
παρεμβάςεων για το 
περιβάλλον και τθν 
κλιματικι αλλαγι 

Διατιρθςθ – βελτίωςθ 
των πολιτιςτικών 

ςτοιχείων τθσ περιοχισ 

Κριτθσ, Μ.Α.Λ.Χ., 
Λνςτιτοφτο Υποτροπικϊν 
Φυτϊν, Ελιάσ και Αμπζλου) 

 Ραραγωγι προϊόντων 
υψθλισ και αναγνωρίςιμθσ  
ποιότθτασ και διατροφικισ 
αξίασ,  με ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά και 
αναγνωριςμζνα ωσ 
Ρ.Ο.Ρ./Ρ.Γ.Ε.  

 Αυξανόμενθ ηιτθςθ για 
εναλλακτικζσ μορφζσ 
τουριςμοφ και φπαρξθ 
πόρων που μποροφν να 
ςτθρίξουν τθν ανάπτυξι 
τουσ ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ 

 Σταδιακι εγκατάλειψθ 
κζςεων εργαςίασ ςε 
γεωργία, κτθνοτροφία και 
αλιεία 

 Αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ 
παραγωγισ και άμεςθ 

ικθ και ζκιμα 

 Εικόνα (image) και 
δθμοφιλία των πόλεων  
των Χανίων και του 
εκφμνου διεκνϊσ, θ 
οποία επθρεάηει κετικά 
όλθ τθν περιοχι 
παρζμβαςθσ 

 Τοπικι γαςτρονομία με 
ζντονα ςτοιχεία 
μοναδικότθτασ και 
ιδιαιτερότθτασ 

 Αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ 
παραγωγισ και άμεςθ 
διαςφνδεςι τθσ με τον 
τουριςμό 

 Αυξανόμενθ ηιτθςθ για 
εναλλακτικζσ μορφζσ 
τουριςμοφ και φπαρξθ 
πόρων που μποροφν να 
ςτθρίξουν τθν ανάπτυξι 
τουσ ςτθν περιοχι 
παρζμβαςθσ 

χαρακτθριςτικά και 
αναγνωριςμζνα ωσ 
Ρ.Ο.Ρ./Ρ.Γ.Ε.  

 Αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ 
παραγωγισ και άμεςθ 
διαςφνδεςι τθσ με τον 
τουριςμό 

 Ανάπτυξθ  του μοντζλου 
τθσ οικοτεχνίασ 

 Σταδιακι εγκατάλειψθ 
κζςεων εργαςίασ ςε 
γεωργία, κτθνοτροφία και 
αλιεία 

 Ρεριοριςμζνοσ κλάδοσ 
τυποποίθςθσ/μεταποίθςθσ 

 Τοπικι γαςτρονομία με 
ζντονα ςτοιχεία 
μοναδικότθτασ και 
ιδιαιτερότθτασ 

 Ανάπτυξθ  του μοντζλου 
τθσ οικοτεχνίασ 

 Αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ 
παραγωγισ και άμεςθ 

βόρειου παραλιακοφ άξονα 

 Υςτζρθςθ ςε υποδομζσ 
μεταφορϊν και 
επικοινωνιϊν 

 Υςτζρθςθ υποδομϊν και 
υπθρεςιϊν για ΑμεΑ 

 Αποκομμζνεσ/απομονωμζνε
σ περιοχζσ ςτθν ενδοχϊρα, 
με υςτζρθςθ ςε βαςικζσ 
υποδομζσ και εξυπθρετιςεισ 

 Αποψίλωςθ κοινωνικϊν 
υποδομϊν υγείασ και 
εκπαίδευςθσ ςτθν φπαικρο 

 Αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων που 
προςφζρει το λιμάνι τθσ 
Σοφδασ ωσ λιμάνι διεκνοφσ 
ενδιαφζροντοσ και εκνικισ 
ςθμαςίασ.  



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 30 
 

ΒΑΙΚΘ ΘΕΜΑΣΙΚΘ 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ 

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

 Διαφοροποίθςθ και 
ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ  

Βελτίωςθ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ και 
ενίςχυςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ  

Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 

αλυςίδασ αξίασ του αγρο – 
διατροφικοφ τομζα 

 Βελτίωςθ ςυνκθκών 
διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ 

του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

Ενίςχυςθ δράςεων και 
παρεμβάςεων για το 
περιβάλλον και τθν 
κλιματικι αλλαγι 

Διατιρθςθ – βελτίωςθ 
των πολιτιςτικών 

ςτοιχείων τθσ περιοχισ 

διαςφνδεςι τθσ με τον 
τουριςμό 

 Αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων που 
προςφζρει το λιμάνι τθσ 
Σοφδασ ωσ λιμάνι διεκνοφσ 
ενδιαφζροντοσ και εκνικισ 
ςθμαςίασ 

 Ρεριοριςμζνθ 
επαγγελματικι 
κουλτοφρα, πνευματικι 
ςυνζργεια και 
ςυνεργαςία. 

 Αξιοποίθςθ των 
δυνατοτιτων που 
προςφζρει το λιμάνι τθσ 
Σοφδασ ωσ λιμάνι 
διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ 
και εκνικισ ςθμαςίασ. 

διαςφνδεςι τθσ με τον 
τουριςμό 

 Στροφι των καταναλωτϊν 
προσ τοπικά, παραδοςιακά 
και ιδιότυπα προϊόντα 
ανϊτερθσ ποιότθτασ 

 Απουςία Ομάδων 
Ραραγωγϊν ςτον κλάδο 
τθσ αλιείασ και τθσ 
κτθνοτροφίασ. 

 Αφξθςθ ηιτθςθσ 
αλιευτικϊν προϊόντων. 
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3.3 ΤΧΕΣΙΘ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Θ φιλοςοφία του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, θ ςυνοχι του και εν τζλει θ ορκότθτα του ςχεδιαςμοφ αποτυπϊνεται και 

τεκμθριϊνεται εκτόσ των άλλων και από τον βακμό εναρμόνιςθσ των δράςεων με τισ κεματικζσ κατευκφνςεισ. Στο 

πλαίςιο αυτό καταρτίηεται μιτρα ςυςχζτιςθσ των δράςεων του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΚΑ με τθ βαςικι κεματικι 

κατεφκυνςθ, αλλά και με τισ δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ του Ρρογράμματοσ.  

Μελετϊντασ προςεκτικά τθ ςυγκεκριμζνθ μιτρα κακίςταται απόλυτα ςαφζσ ότι όλεσ οι δράςεισ του προγράμματοσ 

ικανοποιοφν τθ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ που υιοκετικθκε για τθν περιοχι παρζμβαςθσ και αφορά ςτθν 

διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.  

Σε ό,τι αφορά τισ δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ ςτόχοσ είναι να ςυμβάλλουν ακροιςτικά και 

ςυμπλθρωματικά με τθν κφρια κεματικι κατεφκυνςθ. Ειδικότερα: 

 Θ «βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ του αγρο – διατροφικοφ τομζα» περιλαμβάνει υπό - 

δράςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ, μζςω τθσ παραγωγισ προϊόντων 

υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. Ακόμα, ςτοχεφει ςτθν προαγωγι ςυνεργείων και ςυνεργαςιϊν μεταξφ 

επιχειρθματικϊν και ακαδθμαϊκϊν φορζων που εδρεφουν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.  

 Θ «βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και θ ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ» κα 

επιτευχκεί μζςω των υπο – δράςεων για τθν ενίςχυςθ επενδφςεων,  με ςτόχο τθν ανάπτυξθ του κεματικοφ – 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ, ςυνδζοντασ τον με τον αγροδιατροφικό τομζα, το φυςικό περιβάλλον και τον 

πολιτιςμό. 

 Οι υπο – δράςεισ για τθν «βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ» 

προςανατολίηονται ςτθν ενίςχυςθ επενδφςεων ςε παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ για τθν εξυπθρζτθςθ του τοπικοφ 

πλθκυςμοφ οι οποίεσ κα εξαςφαλίςουν ζνα αςτικό επίπεδο ηωισ, ενϊ παράλλθλα κα ςυγκρατοφν τουσ 

νζουσ επιςτιμονεσ ςτθν φπαικρο. 

 Θ «ενίςχυςθ δράςεων και παρεμβάςεων για το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι» περιλαμβάνει υπο – 

δράςεισ, οι οποίεσ ςτθρίηουν τισ επενδφςεισ που ςυνδζονται με τθν διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και 

αναβάκμιςθ τθσ  φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κακϊσ και τοπίων και 

τόπων με υψθλι φυςικι αξία, ενϊ ταυτόχρονα παρακινείται θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ του 

τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

 Τζλοσ, θ «διατιρθςθ – βελτίωςθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ» προάγει τθν παραγωγι 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, οι οποίεσ ςαν ςτόχο ζχουν τθν εμψφχωςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και τθν 

επαφι του με τθν πλοφςια παράδοςθ του τόπου τουσ.  

Τα προαναφερκζντα αποτυπϊνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί:  
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 ΔΡΑΕΙ ΕΓΣΑΑ 

 

19.2.2 

τιριξθ για επενδφςεισ ςτθ μεταποίθςθ εμπορίακαι / ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων 

 

19.2.3 

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ 

19.2.4 Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ 
περιοχζσ 

 ΤΠΟ - ΔΡΑΕΙ ΕΓΣΑΑ 

Θεματικζσ 
Κατευκφνςεισ 

19.2.2.2  Ενίςχυςθ 
επενδφςεων ςτθν 

μεταποίθςθ, εμπορία 
και/ι ανάπτυξθ 

γεωργικϊν προϊόντων 
με αποτζλεςμα μθ 

γεωργικό προϊόν για 
τθν εξυπθρζτθςθ 

ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ 

19.2.2.4 Ενίςχυςθ 
επενδφςεων 

ςτουσ τομείσ τθσ 
βιοτεχνίασ, 

χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν 

μετά τθν 1θ 
μεταποίθςθ, και 
του εμπορίου με 

ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ 

19.2.2.6 
Ενίςχυςθ 

επενδφςεων 
οικοτεχνίασ και 
πολυλειτουργι

κϊν 
αγροκτθμάτων 
με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ 

ειδικϊν 
ςτόχων τθσ 

τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

19.2.3.1 Οριηόντια 
εφαρμογι 

μεταποίθςθσ, 
εμπορίασ και/ι 

ανάπτυξθσ 
γεωργικϊν 

προϊόντων με 
αποτζλεςμα 

γεωργικό προϊόν με 
ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

19.2.3.3 
Οριηόντια 
εφαρμογι 
ενίςχυςθσ 

επενδφςεων 
ςτον τομζα 

του 
τουριςμοφ 
με ςκοπό 

τθν 
εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων 
τθσ τοπικισ 

ςτρατθγικισ. 

19.2.3.4 
Οριηόντια 
εφαρμογι 
ενίςχυςθσ 

επενδφςεων 
ςτουσ τομείσ τθσ 

βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ 

ειδϊν μετά τθν 
1θ μεταποίθςθ, 

και του εμπορίου 
με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ 

τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

19.2.3.5 
Οριηόντια 
εφαρμογι 
ενίςχυςθσ 

επενδφςεων 
παροχισ 

υπθρεςιϊν για 
τθν εξυπθρζτθςθ 

του αγροτικοφ 
πλθκυςμοφ 

(παιδικοί 
ςτακμοί, χϊροι 

ακλθτιςμοφ, 
πολιτιςτικά 

κζντρα κλπ) με 
ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ των 
ςτόχων τθσ 

τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

19.2.4.2 τιριξθ 
για τθ 

δθμιουργία, 
βελτίωςθ ι 
επζκταςθ 

τοπικϊν βαςικϊν 
υπθρεςιϊν για 
τον αγροτικό 
πλθκυςμό, 

κακϊσ και των 
ςχετικϊν 

υποδομϊν (πχ. 
παιδικοί ςτακμοί, 
αγροτικά ιατρεία, 

κ.λπ.) 

19.2.4.3 τιριξθ για 
επενδφςεισ για 

δθμόςια χριςθ ςε 
υπθρεςίεσ και 

υποδομζσ 
αναψυχισ, 

ανάπλαςθσ χϊρων 
εντόσ οικιςμϊν, 

τουριςτικζσ 
πλθροφορίεσ και 

τουριςτικζσ 
υποδομζσ μικρισ 

κλίμακασ (π.χ. 
ςθμάνςεισ, 

κοινόχρθςτοι 
χϊροι, προβολι 

προϊκθςθ 
περιοχϊν, 

ποδθλατικζσ 
διαδρομζσ κλπ) 

19.2.4.4 
Ενίςχυςθ 

πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων 

19.2.4.5 τιριξθ για 
μελζτεσ και επενδφςεισ, 

που ςυνδζονται με τθ 
διατιρθςθ, 

αποκατάςταςθ και 
αναβάκμιςθ τθσ 

πολιτιςτικισ και φυςικισ 
κλθρονομιάσ των 

χωριϊν, των αγροτικϊν 
τοπίων και των τόπων με 

υψθλι φυςικι αξία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων 
των ςχετικϊν κοινωνικο-

οικονομικϊν πτυχϊν, 
κακϊσ και δράςεισ 
περιβαλλοντικισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων 

πολιτιςτικϊν, 
ςυνεδριακϊν κζντρων, 

μουςείων, πολιτιςτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ 

υπαίκρου-μφλοι, 
γεφφρια κλπ) 

BAΙΚΘ ΘΕΜΑΣΙΚΘ 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ  

Διαφοροποίθςθ και 
ενδυνάμωςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ 

  
    

     

 ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ αλυςίδασ αξίασ 

του αγροδιατροφικοφ 
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τομζα 

Βελτίωςθ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ 
και ενίςχυςθ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 

  

 

 
      

Βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 
και ποιότθτασ ηωισ 

του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ 

 

   

  

  
   

Ενίζσςζη δπάζεων και 

παπεμβάζεων για ηο 

πεπιβάλλον και ηην 

κλιμαηική αλλαγή 

 

   

  

     

Διατιρθςθ – βελτίωςθ 
των πολιτιςτικϊν 

ςτοιχείων τθσ 
περιοχισ 

         

  

 Δράςεισ ΕΓΣΑΑ Δράςεισ ΕΣΘΑ 

Θεματικζσ 
Κατευκφνςεισ 

19.2.7 υνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων  
19.3 Διακρατικι και διατοπικι 

υνεργαςία 

Δράςθ 1 

Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν 

Δράςθ 2 

Δθμόςιεσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των 
αλιευτικϊν περιοχϊν 

 

Διαπεριφερειακι – 
διακρατικι ςυνεργαςία 

μεταξφ αλιευτικϊν 
περιοχϊν μζςω τθσ 
δικτφωςθσ και τθσ 

διαβοφλευςθσ βζλτιςτων 
πρακτικϊν 

 

Υπό – Δξάζεηο ΕΓΤΑΑ  Υπό – Δξάζεηο ΕΤΘΑ 

19.2.7.2 Ανάπτυξθ 
νζων προϊόντων, 

πρακτικϊν, 
διεργαςιϊν και 

τεχνολογιϊν ςτον 
τομζα των τροφίμων 
και τθσ δαςοπονίασ 

19.2.7.3 υνεργαςία μεταξφ 
μικρϊν επιχειριςεων για 

διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων 
εργαςίασ και τθν κοινι χριςθ 

εγκαταςτάςεων και πόρων 
κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ 

και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με 

τον αγροτουριςμό 

Δράςεισ διατοπικισ και 
Διακρατικισ ςυνεργαςίασ  

1α. Επενδφςεισ που 
ςυμβάλλουν ςτθν 

διαφοροποίθςθ του 
ειςοδιματοσ των 

αλιζων 

1β. Επενδφςεισ 
από μθ αλιείσ 

2α.Τποδομζσ που 
μεγιςτοποιοφν τθ 

ςυμμετοχι 
αλιείασ/ 

υδατοκαλλιζργει
ασ ςτθν βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ των 
περιοχϊν αλιείασ 

και 
υδατοκαλλιζργει

2β.  Τποδομζσ για 
τθν ενκάρρυνςθ τθσ 

τουριςτικισ 
δραςτθριότθτασ. 

2γ. Τποδομζσ και 
Τπθρεςίεσ για τθ 

βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ 
ςτισ αλιευτικζσ 

περιοχζσ 

Διατοπικι ςυνεργαςία 
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ασ 

BAΙΚΘ ΘΕΜΑΣΙΚΘ 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ  

Διαφοροποίθςθ και 
ενδυνάμωςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ 

 

  
       

 ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΤΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ αλυςίδασ αξίασ 

του αγροδιατροφικοφ 
τομζα 

 
 

 

 

     

 

Βελτίωςθ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ 
και ενίςχυςθ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ 

 

         

Πποώθηζη ηηρ 

ζςμμεηοσήρ, ηηρ 

ζςνεπγαζίαρ, ηηρ 

δικηύωζηρ και ηηρ 

ανηαλλαγήρ 

ηεσνογνωζίαρ μεηαξύ 

διαθοπεηικών 

πεπιοσών, εηαίπων και 

κπαηών 

 

   
      

Βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 
και ποιότθτασ ηωισ 

του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ 

 

   

 

     

Ενίζσςζη δπάζεων και 

παπεμβάζεων για ηο 

πεπιβάλλον και ηην 

κλιμαηική αλλαγή 

 

   

 

     

Διατιρθςθ – βελτίωςθ 
των πολιτιςτικϊν 

ςτοιχείων τθσ 
περιοχισ 

        

  



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 35 
 

3.4 ΤΧΕΣΙΘ ΣΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Το ςτάδιο τθσ ςτοχοκεςίασ κατά τθ διάρκεια διαμόρφωςθσ τθσ ςτρατθγικισ του Ρρογράμματοσ ςυνιςτά ζνα 

ιδιαίτερα κρίςιμο ςθμείο και τυγχάνει καίριασ ςθμαςίασ και προςοχισ, δεδομζνου ότι ςθματοδοτεί το πλαίςιο 

για τον προςδιοριςμό των αναπτυξιακϊν κατευκφνςεων και τθν προϊκθςθ του κατάλλθλου μίγματοσ 

δράςεων για τθν επίτευξι τουσ.     

 

Μεκοδολογικά, ο προςδιοριςμόσ των ςτόχων ςτθρίχκθκε ςτα δεδομζνα και τα πορίςματα για τθν περιοχι 

παρζμβαςθσ όπωσ αυτά προζκυψαν τόςο από τθ ςε βάκοσ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο 

πλαίςιο του Φακζλου Α, όςο και από τθν ανάλυςθ Swot. Ραράλλθλα, ελιφκθςαν υπόψθ και ενςωματϊκθκαν 

ςτο ςχεδιαςμό οι απόψεισ και οι προτάςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ κατά τόπουσ διαβουλεφςεισ, μζςα από 

τισ οποίεσ αναδεικνφονται οι πραγματικζσ ανάγκεσ και οι προοπτικζσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ.  

 

Κφριο ηθτοφμενο ςτο πλαίςιο του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ είναι να τεκοφν ρεαλιςτικοί, ςυγκεκριμζνοι και 

κυρίωσ εφικτοί ςτθν ικανοποίθςι τουσ ςτόχοι. Θ από τα κάτω προσ τα πάνω προςζγγιςθ(bottomup), 

φιλοςοφία που διαπνζει ςτο ςφνολό του το ςχεδιαςμό του παρόντοσ Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, ςυνδράμει 

βάςιμα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Υπογραμμίηεται ότι οι ςτόχοι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ πρζπει 

απαραίτθτα να ςυνεργοφν με τισ προτεινόμενεσ δράςεισ γιατί ζτςι μόνο κα υπάρχει ολοκλθρωμζνθ 

προςζγγιςθ και ζτςι κα προκφψουν ςυγκεκριμζνα και μετριςιμα αποτελζςματα.    

 

Στο πλαίςιο αυτό και για τθν ανάγκθ τεκμθρίωςθσ τθσ ςφνδεςθσ τθσ ςτοχοκεςίασ και των δράςεων του 

Τοπικοφ Ρρογράμματοσ ςχεδιάςτθκε ζνασ πίνακασ διπλισ ειςόδου ςυςχετίηοντασ τισ εν λόγω μεταβλθτζσ. 

Βαςικι διαπίςτωςθ είναι ότι ςε κάκε ςτόχο αντιςτοιχεί ςυγκεκριμζνθ δράςθ με τθν οποία αναμζνεται άμεςθ 

ςυςχζτιςθ, ωςτόςο υπάρχουν και αρκετοί ςτόχοι  που ςυνάδουν με πλικοσ δράςεων.    

 

Ριο ςυγκεκριμζνα:  

Ο ςτόχοσ «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ» ικανοποιείται από 7 υπο –δράςεισ (από το ςφνολο των 13). Ακολουκεί από άποψθ 

ςυνζργειασ ο ςτόχοσ «διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειουργικότθτασ ςτο 

πλαίςιο τθσ διαςφνδεςθσ αγροδιατροφισ-πολιτιςμοφ-περιβάλλοντοσ-τουριςμοφ», ο οποίοσ προβλζπεται να 

ικανοποιθκεί μζςα από εφτά κατθγορίεσ υπο-δράςεων. Πςον αφορά τουσ ςτόχουσ «αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ πλθκυςμοφ» και «διατιρθςθ και 

ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου» εμφανίηουν εξίςου υψθλι ςυνζργεια με τισ 

δράςεισ. Συγκεκριμζνα ο μεν πρϊτοσ ςυνεργεί με τισ υπο-δράςεισ 19.2.3.5, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 

19.2.4.5, ενϊ ο δεφτεροσ με τισ δράςεισ 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5.  

Τζλοσ, ο ςτόχοσ για τθ διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου 

αναμζνεται να επιτευχκεί και μζςα από τα διατοπικά ςχζδια του ΕΓΤΑΑ.  

 

Θ αρτιότθτα και θ ςυνοχι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ προκφπτει και υπογραμμίηεται από τθν ομοιόμορφθ 

και χωρίσ μεγάλεσ αποκλίςεισ ςχζςθ ςυνάφειασ δράςεων και ςτόχων, θ οποία παρουςιάηεται ςτον πίνακα και 

το γράφθμα που ακολουκοφν: 
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 ΔΡΑΕΙ ΕΓΣΑΑ 

 

 19.2.2 

τιριξθ για επενδφςεισ ςτθ μεταποίθςθ 
εμπορίακαι / ι ανάπτυξθ γεωργικϊν 

προϊόντων 

 

19.2.3 

Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

19.2.4 Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε 
αγροτικζσ περιοχζσ 

 

 

 

 ΤΠΟ - ΔΡΑΕΙ ΕΓΣΑΑ 

τόχοι Σοπικοφ 
Προγράμματοσ 

19.2.2.2 Οξηδόληηα 

εθαξκνγή 

κεηαπνίεζεο, 

εκπνξίαο θαη/ή 

αλάπηπμεο γεσξγηθώλ 

πξντόλησλ κε 

απνηέιεζκα κε 

γεσξγηθό πξντόλ κε 

ζθνπό ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ 

ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

19.2.2.4 Ελίζρπζε 

επελδύζεσλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, 

ρεηξνηερλίαο, 

παξαγσγήο εηδώλ 

κεηά ηελ 1ε 

κεηαπνίεζε, θαη ηνπ 

εκπνξίνπ κε ζθνπό 

ηελ εμππεξέηεζε 

19.2.2.6 Ελίζρπζε 

επελδύζεσλ 

νηθνηερλίαο θαη 

πνιπιεηηνπξγηθώ

λ αγξνθηεκάησλ 

κε ζθνπό ηελ 

εμππεξέηεζε 

εηδηθώλ ζηόρσλ 

ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο 

19.2.3.3 

Οξηδόληηα 

εθαξκνγή 

ελίζρπζεο 

επελδύζεσλ 

ζηνλ ηνκέα 

ηνπ 

ηνπξηζκνύ 

κε ζθνπό 

ηελ 

εμππεξέηεζ

ε ησλ 

ζηόρσλ ηεο 

ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο

. 

19.2.3.4 Οξηδόληηα 

εθαξκνγή 

ελίζρπζεο 

επελδύζεσλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο 

βηνηερλίαο, 

ρεηξνηερλίαο, 

παξαγσγήο εηδώλ 

κεηά ηελ 1ε 

κεηαπνίεζε, θαη 

ηνπ εκπνξίνπ κε 

ζθνπό ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ 

ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

19.2.3.5 

Οξηδόληηα 

εθαξκνγή 

ελίζρπζεο 

επελδύζεσλ 

παξνρήο 

ππεξεζηώλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ αγξνηηθνύ 

πιεζπζκνύ 

(παηδηθνί 

ζηαζκνί, ρώξνη 

αζιεηηζκνύ, 

πνιηηηζηηθά 

θέληξα θιπ) κε 

ζθνπό ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ 

ζηόρσλ ηεο 

ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

19.2.4.2 Σηήξημε 

γηα ηε 

δεκηνπξγία, 

βειηίσζε ή 

επέθηαζε 

ηνπηθώλ βαζηθώλ 

ππεξεζηώλ γηα 

ηνλ αγξνηηθό 

πιεζπζκό, θαζώο 

θαη ησλ ζρεηηθώλ 

ππνδνκώλ (πρ. 

παηδηθνί 

ζηαζκνί, 

αγξνηηθά 

ηαηξεία, θ.ιπ.) 

19.2.4.3 Σηήξημε 

γηα επελδύζεηο γηα 

δεκόζηα ρξήζε ζε 

ππεξεζίεο θαη 

ππνδνκέο 

αλαςπρήο, 

αλάπιαζεο ρώξσλ 

εληόο νηθηζκώλ, 

ηνπξηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη 

ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο κηθξήο 

θιίκαθαο (π.ρ. 

ζεκάλζεηο, 

θνηλόρξεζηνη 

ρώξνη, πξνβνιή 

πξνώζεζε 

πεξηνρώλ, 

πνδειαηηθέο 

δηαδξνκέο θιπ) 

19.2.4.4 Ελίζρπζε 

πνιηηηζηηθώλ 

εθδειώζεσλ 

19.2.4.5 Σηήξημε γηα κειέηεο 

θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε δηαηήξεζε, 

απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ 

αγξνηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ 

ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζρεηηθώλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο 

θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πνιηηηζηηθώλ, ζπλεδξηαθώλ 

θέληξσλ, κνπζείσλ, 

πνιηηηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηεο ππαίζξνπ-κύινη, γεθύξηα 

θιπ) 

Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ 

τθσ τοπικισ 
επιχειρθματικότθτασ 
για τθν ενδυνάμωςθ 

τθσ τοπικισ 
οικονομίασ. 

     
     

Διαφοροποίθςθ τθσ 
οικονομικισ βάςθσ 
και προϊκθςθ τθσ 

πολφ-
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λειτουργικότθτασ 
ςτο πλαίςιο τθσ 

διαςφνδεςθσ 
αγροδιατροφισ – 

πολιτιςμοφ-
περιβάλλοντοσ – 

τουριςμοφ 

Αναβάκμιςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ ςτθν 

φπαικρο με 
ηθτοφμενο τθ 

διατιρθςθ και 
προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ 

          

Διατιρθςθ και 
ανάδειξθ των 
φυςικϊν και 

πολιτιςτικϊν πόρων 
τθσ υπαίκρου 

          

 Δράςεισ ΕΓΣΑΑ Δράςεισ ΕΣΘΑ 

Ειδικοί τόχοι 
Σοπικοφ 

Προγράμματοσ 

19.2.7 υνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων  
19.3 Διακρατικι και διατοπικι 

υνεργαςία 

Δράςθ 1 

Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν 

Δράςθ 2 

Δθμόςιεσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν 

 

Διαπεριφερειακι – διακρατικι 
ςυνεργαςία μεταξφ αλιευτικϊν 

περιοχϊν μζςω τθσ δικτφωςθσ και 
τθσ διαβοφλευςθσ βζλτιςτων 

πρακτικϊν 

 

Υπό – Δξάζεηο ΕΓΤΑΑ  Υπό – Δξάζεηο ΕΤΘΑ 

19.2.7.2 Αλάπηπμε 

λέσλ πξντόλησλ, 

πξαθηηθώλ, 

δηεξγαζηώλ θαη 

ηερλνινγηώλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ηεο δαζνπνλίαο 

19.2.7.3 Σπλεξγαζία κεηαμύ κηθξώλ 

επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλώλ 

κεζόδσλ εξγαζίαο θαη ηελ θνηλή 

ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πόξσλ 

θαζώο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη/ή ηελ 

εκπνξία ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκό 

Δξάζεηο δηαηνπηθήο θαη 

Δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο  

1α. Επελδύζεηο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ 

αιηέσλ 

1β. Επελδύζεηο 

από κε αιηείο 

2α.Υπνδνκέο πνπ κεγηζηνπνηνύλ ηε 

ζπκκεηνρή αιηείαο/ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ βηώζηκε 

αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ αιηείαο θαη 

πδαηνθαιιηέξγεηαο 

2β.  Υπνδνκέο γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

Γηαηνπηθή 
ζπλεξγαζία 
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Βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ 

τθσ τοπικισ 
επιχειρθματικότθτασ 
για τθν ενδυνάμωςθ 

τθσ τοπικισ 
οικονομίασ. 

  
      

Διαφοροποίθςθ τθσ 
οικονομικισ βάςθσ 
και προϊκθςθ τθσ 

πολφ-
λειτουργικότθτασ 
ςτο πλαίςιο τθσ 

διαςφνδεςθσ 
αγροδιατροφισ – 

πολιτιςμοφ-
περιβάλλοντοσ – 

τουριςμοφ 

 

       

Αναβάκμιςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ ςτθν 

φπαικρο με 
ηθτοφμενο τθ 

διατιρθςθ και 
προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ 

 

       

Διατιρθςθ και 
ανάδειξθ των 
φυςικϊν και 

πολιτιςτικϊν πόρων 
τθσ υπαίκρου 

 

   
    



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 39 
 

 

 
 

3.5 ΤΧΕΣΙΘ ΣΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΣΘΝ ΕΤΡΤΣΕΡΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΠΟΤ 

ΤΙΟΘΕΣΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΧΘ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤ Θ /ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ 

H ςτρατθγικι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ (ΤΡ) εναρμονίηεται με το όραμα του Εταιρικοφ  υμφϊνου για το 

Πλαίςιο Ανάπτυξθσ 2014-2020, ιτοι:«αναγζννθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, δθμιουργία βιϊςιμων κζςεων 

απαςχόλθςθσ με αιχμι τθν εξωςτρεφι, καινοτόμο και ανταγωνιςτικι επιχειρθματικότθτα και γνϊμονα τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ» και θ ςυνάφεια τεκμθριϊνεται από τθν 

κφρια κεματικι κατεφκυνςθ του Ρρογράμματοσ που αφορά ςτθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ και τθ βελτίωςθ 

τθσ τοπικισ ανταγωνιςτικότθτασ.  

Επίςθσ θ ςτρατθγικι εμφανίηει απόλυτθ ςυνάφεια με το Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020 και 

το όραμα αυτοφ που ςυνοψίηεται ςτθν ολοκλθρωμζνθ και βιϊςιμθ ανταγωνιςτικότθτα του αγροτικοφ χϊρου 

όπωσ και με τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ που προάγουν τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν αειφόρο ανάπτυξθ, 

τθν υιοκζτθςθ αρχϊν βιο-οικονομίασ, κλπ. Θ περιοχι παρζμβαςθσ χαρακτθρίηεται από ςθμαντικι πρωτογενι 

παραγωγι και ποιοτικά τοπικά προϊόντα, για τα οποία μζςω του προγράμματοσ επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ 

τυποποίθςθσ και μεταποίθςισ τουσ, θ αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ τουσ, θ ενίςχυςθ του εξαγωγικοφ τουσ 

προςανατολιςμοφ και θ διαςφνδεςι τουσ με τον τουριςμό και τον πολιτιςμό, ςτοχεφοντασ ςε μια «ηωντανι» 

φπαικρο που όχι μόνο ςυγκρατεί, αλλά επιπλζον προςελκφει και νζο πλθκυςμό.  

Ταυτόχρονα, θ ανάδειξθ και θ «αξιοποίθςθ» με όρουσ βιωςιμότθτασ του μοναδικοφ και ςπάνιου φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ και του πλοφςιου πολιτιςτικοφ αποκζματοσ (υλικοφ και άυλου) τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, κακϊσ 

και θ διαςφνδεςι τουσ με τθν επιχειρθματικότθτα ςτθ λογικι τθσ ανάπτυξθσ κεματικοφ τουριςμοφκαι τουριςμοφ 
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εμπειριϊν (π.χ. οικοτουριςμοφ, αγροτουριςμοφ, τουριςμοφ κρουαηιζρασ, αλιευτικοφ τουριςμοφ, τουριςμοφ 

γαςτρονομίασ, κ.α.)δράςεισ που προωκοφνται από το Τοπικό Ρρόγραμμα είναι βζβαιο ότι κα ςυνειςφζρουν ςτθ 

δθμιουργία πολφ-λειτουργικϊν, βιϊςιμων και ανταγωνιςτικϊν κοινοτιτων.    

Κφριο ηθτοφμενο του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ είναι παράλλθλα και θ αναηωογόνθςθ των αλιευτικϊν ηωνϊν, θ 

αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των αλιευτικϊν προϊόντων, θ ςτιριξθ των απαςχολοφμενων ςτθν αλιεία και τθν 

υδατοκαλλιζργεια με τθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων ςε ςφνδεςθ με τον τουριςμό (αλιευτικόσ 

τουριςμόσ) και θ ανάδειξθ, αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αλιευτικϊν περιοχϊν μζςω τθσ ανάδειξθσ των 

καλάςςιων περιοχϊν και τθσ διαφφλαξθσ του καλάςςιου πλοφτου. Τα παραπάνω εναρμονίηονται αφενόσ με τθν 

εκνικι ςτρατθγικι για τθν αλιεία (ΕΡΑΛΚ 2014-2020) που ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

επιχειριςεων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, τθσ μεταποίθςθσ των προϊόντων τουσ και ςτθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και τθσ αποδοτικισ χριςθσ των πόρων και αφετζρου, με το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ 

Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ υδατοκαλλιζργειεσ που εςτιάηει ςτθ ςτιριξθ τθσ 

υδατοκαλλιεργθτικισ δραςτθριότθτασ με βιϊςιμο τρόπο, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ και ςτθν 

προςταςία των περιοχϊν όπου αυτι αναπτφςςεται.  

Σχετικά με τον περιφερειακό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, αυτόσ αποτυπϊνεται μζςα από το ΡΕΡ Κριτθσ 2014-2020, τθ 

Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ και το Ρεριφερειακό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου 

Ανάπτυξθσ (βρίςκεται υπό ανακεϊρθςθ).  

Για τθ νζα προγραμματικι περίοδο 2014-2020 το αναπτυξιακό μοντζλο που προωκείται για τθν Ρεριφζρεια 

Κριτθσ εςτιάηει ςε τρείσ βαςικοφσ πυλϊνεσ: 1. ανάπτυξθ και προϊκθςθ του αγρο-διατροφικοφ τομζα, 2. 

βελτίωςθ και προβολι του τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ προϊόντοσ και 3. ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ 

τεχνολογικισ ανάπτυξθσ. 

 

Θ ςτρατθγικι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ κινείται ςτθν ίδια φιλοςοφία και λογικι κζτοντασ ωσ μια 

δευτερεφουςα  κεματικι κατεφκυνςθ τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ (φφςθ, πολιτιςμόσ, αγρο-διατροφικά 

προϊόντα) που ςυνιςτά τθ βάςθ όπου ςτθρίηεται θ τουριςτικι και γενικότερα θ τοπικι ανάπτυξθ και τθν 

υποςτιριξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ μζςα και από τθν αξιοποίθςθ τθσ ζρευνασ, τθσ γνϊςθσ, τθσ 

καινοτομίασ και τθσ χριςθ των ΤΡΕ. Επιπλζον, το Τοπικό Ρρόγραμμα υιοκετεί και ενιςχφει τθν ανάπτυξθ των 

κάτωκι ςυμπλεγμάτων που προςδιορίηονται από τθ Στρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ για τθν Ρεριφζρεια Κριτθσ 

(RISCRETE) :  

 

Αγρο-διατροφικό φμπλεγμα  
 

Υιοκετείται θ πρόταςθ αναςυγκρότθςθσ του αγρο-διατροφικοφ ςυμπλζγματοσ με προςαρμογι ςτθν κλιματικι 

αλλαγι, τθν ανάδειξθ τθσ αξίασ τθσ Κρθτικισ Διατροφισ και τθν ενδυνάμωςθ των εξαγωγικϊν κλάδων. 

Ρροωκείται θ ςταδιακι ςτροφι ςτθν ποιοτικι παραγωγι και τα επϊνυμα εδραιωμζνα προϊόντα (λάδι, 

τυροκομικά προϊόντα, κραςί), αλλά και ςε νζα μικρισ παραγωγισ με ευκαιρίεσ διευρυμζνθσ εμπορικισ 

εκμετάλλευςθσ. Ρροάγεται θ αξιοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και ζρευνασ, αλλά και των ΤΡΕ με ςτόχο τθν 

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων του γεωργικοφ τομζα και τθσ αλιείασ – 

υδατοκαλλιζργειασ με ηθτοφμενο προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ και προςτικζμενθσ αξίασ, ενϊ 

επιδιϊκεται παράλλθλα θ διαςφνδεςθ του αγρο-διατροφικοφ ςυμπλζγματοσ με τον τουριςμό και τον πολιτιςμό. 

Θ ςυνάφεια τεκμθριϊνεται από τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του 

αγρο-διατροφικοφ τομζα ωσ μια από τισ δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ.    
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Πολιτιςτικό – Σουριςτικό φμπλεγμα  
 

Στρατθγικι κατεφκυνςθ αποτελεί θ διαςφνδεςθ του τουριςμοφ με τον πολιτιςμό με απϊτερο ςκοπό τθ 

διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ δεδομζνθσ τθσ δυνατότθτασ προςφοράσ ενόσ πολυςφνκετου 

ποιοτικοφ προϊόντοσ που πζραν του «ιλιου και τθσ κάλαςςασ» αφορά ςε πολιτιςτικό τουριςμό, γαςτροτουριςμό, 

οινοτουριςμό, τουριςμό κρουαηιζρασ, κ.α. ςτοχεφοντασ ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ τθσ 

περιοχισ ςτθ διεκνι τουριςτικι αγορά. 

Κφρια επιδίωξθ αποτελεί θ μετατροπι του τουριςμοφ ςε μια δραςτθριότθτα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ με 

κετικό αντίκτυπο ςτθν οικονομία και τθν απαςχόλθςθ εν καιρϊ οικονομικισ κρίςθσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι 

απαιτείται θ ανάδειξθ του πολιτιςμοφ ωσ ανταγωνιςτικοφ ςτοιχείου του τουριςτικοφ προϊόντοσ μζςα από τθ 

δθμιουργία μοναδικϊν εμπειριϊν, αλλά και ωσ νζα δυναμικι μορφι επιχειρθματικότθτασ (κλάδοσ δθμιουργικισ 

βιομθχανίασ). Επίςθσ κυρίαρχθ ανάγκθ ςυνιςτά θ αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ και των ΤΡΕ για τθν προβολι και 

ανάδειξθ των τουριςτικϊν πόρων και τθν παροχι υπθρεςιϊν ποιότθτασ με εξατομικευμζνο χαρακτιρα. Θ 

ςτρατθγικι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσεςτιάηει ςτθν προϊκθςθ τθσ ενδογενοφσ ανάπτυξθσ με όρουσ 

ποιότθτασ(ΕΝΣΟΠΟΙΟΣΘΣΑ) αξιοποιϊντασ τουσ τοπικοφσ πόρουσ τθσ περιοχισ μεταξφ των οποίων και ο 

πολιτιςτικόσπλοφτοσ (υλικόσ και άυλοσ) με γνϊμονα τθν αειφορία και τθ διαςφνδεςι του με τον τουριςμό για τον 

εμπλουτιςμό τθσ τουριςτικισ προςφοράσ. 

 

Περιβαλλοντικό φμπλεγμα  
 

Στον τομζα του περιβάλλοντοσ οι αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ εςτιάηουν ςτθν ζξυπνθ διαχείριςθ υδάτων και 

αποβλιτων, ςτθν αποδοτικι χριςθ φυςικϊν και περιβαλλοντικϊν πόρων, ςτθν επανάχρθςθ υλικϊν, ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τθν αξιοποίθςθ ΑΡΕ και τισ βιϊςιμεσ καταςκευζσ, όπωσ επίςθσ ςτθν αξιοποίθςθ 

τεχνολογικϊν εφαρμογϊν για το μετριαςμό περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (π.χ. μείωςθ περιβαλλοντικοφ 

αποτυπϊματοσ καταλυμάτων, βιομθχανιϊν, δθμόςιων κτιρίων). Θ ςτρατθγικι του ΤΡ προάγει το περιβαλλοντικό 

ςφμπλεγμα, κακϊσ θ ζννοια τθσ ποιότθτασ που προωκεί αφορά ςε όλουσ τουσ αναπτυξιακοφσ τομείσ και ιδίωσ το 

περιβάλλον,ενϊ ταυτόχρονα κζτει ςτόχουσ για αειφόρο ανάπτυξθ και διαφφλαξθ των φυςικϊν πόρων.  

Επίςθσ, θ ςτρατθγικι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ ζλαβε υπόψθ τισ κατευκφνςεισ του υπό ανακεϊρθςθ ΡΡΧΣΑΑ 

ΚΘΤΘΣ βάςει του οποίου ιςχφουν τα κάτωκι:  

Σε επίπεδο οικιςτικοφ δικτφου επιδιϊκεται θ δόμθςθ ενόσ πολυπολικοφ οικιςτικοφ ςυμπλζγματοσ για τθν 

εξαςφάλιςθ εδαφικισ, κοινωνικισ και οικονομικισ ςυνοχισ ςτο χϊρο. Το φαινόμενο τθσ εγκατάλειψθσ μικρϊν 

οικιςμϊν τθσ ενδοχϊρασ επιδιϊκεται να αντιμετωπιςτεί ςε ζναν βακμό μζςα από τθ ςυλλειτουργία οικιςτικϊν 

κζντρων ωσ δίκτυα οικιςμϊν/πολφπολα. Για τθν περιοχι παρζμβαςθσ αναφζρονται: 

 ζκυμνο/ Ατςιπόπουλο- Γεράνι, Επιςκοπι/ Αργυροφπολθ- Αςι Γωνιά Χανίων 

 Σπιλι/ Κοξαρζ – Μζλαμπεσ- Αγία Γαλινθ
3
, Ρλακιάσ/ Σελλιά 

 Βρφςεσ/Βάμμοσ - Κουρνάσ - Γεωργιοφπολθ, Χϊρα Σφακίων, Καβρόσ, Καλφβεσ, Φρεσ 

 Χανιά (εξαιρείται από τθν περιοχι παρζμβαςθσ),Ρικάρι/Κουνουπιδιανά, Γερολάκκοσ, Μουρνιζσ, 

Βαμβακόπουλο, Νζα Κυδωνία  

 Γεράνι/Ρλατανιάσ, Αλικιανόσ, Βουκολιζσ, Κολυμπάρι 

 Ραλαιόχωρα/Κάντανοσ- Καμπανόσ, Καςτρί Γαφδου,Ζλοσ,Καςτζλι/Δραπανιάσ    

Γενικότερα προωκείται ςε όλθ τθν Κριτθ θ ενίςχυςθ του γεωργοπεριβαλλοντικοφ αγρο-διατροφικοφ τομζα ωσ 

δυναμικοφ αναπτυξιακοφ κλάδου που διακζτει τισ δυνατότθτεσ να αναδειχκεί ωσ βαςικόσ κρίκοσ τθσ 

                                                                 
3
 Μόνο θ Κοξαρζ είναι ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ 
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βιωςιμότθτασ όχι μόνο του γεωργικοφ τομζα, αλλά τθσ περιφερειακισ οικονομίασ ςυνολικότερα. Επομζνωσ, 

απαιτείται θ παραγωγικι αναςυγκρότθςθ του τομζα με γνϊμονα τισ επιταγζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, τισ αρχζσ 

τθσ υψθλισ ανταγωνιςτικότθτασ και τθν αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων και των τοπικϊν 

μικροκλιμάτων με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων και τθ ςτιριξθ του ειςοδιματοσ 

των αγροτϊν. Ηθτοφμενο επίςθσ αποτελεί θ διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου προτφπου αγροτικισ οικονομίασ με 

επίκεντρο τθν περιβαλλοντικά ςυμβατι /βιολογικι γεωργοκτθνοτροφία και τθ μεταποίθςθ των προϊόντων τθσ με 

κριτιρια τθν ποιότθτα, τθ ςτακερότθτα, τθν τυποποίθςθ, τθν αξιοποίθςθ του κεςμοφ ποιοτικϊν προϊόντων και 

ονομαςίασ προζλευςθσ (π.χ. ΡΟΡ, ΡΓΕ), τθν επικετικι πολιτικι προϊκθςθσ με αποτελεςματικά δίκτυα διανομϊν, 

τθ ςφνδεςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ με τον ποιοτικό τουριςμό. Επιπλζον, επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ παραδοςιακισ αλιείασ (μζςω και τθσ ζνταξισ τθσ ςτο εμπλουτιςμζνο τουριςτικό προϊόν), 

που ςιμερα εξακολουκεί να είναι περιοριςμζνθ, όςο και των υδατοκαλλιεργειϊν με περιβαλλοντικά ςυμβατζσ 

μεκόδουσ (μζςω τθσ παραγωγισ ποιοτικϊν προϊόντων για τισ ανάγκεσ τθσ δραςτθριότθτασ εςτίαςθσ) δεδομζνου 

ότι μποροφν να αποτελζςουν χριςιμουσ κρίκουσ ςτθν αλυςίδα αξίασ του αγρο-διατροφικοφ τομζα και βαςικι 

παράμετρο τθσ αφξθςθσ τθσ τοπικισ προςτικζμενθσ αξίασ.  

Στον τομζα του τουριςμοφ θ περιφερειακι ςτρατθγικι κατεφκυνςθ αφορά ςτθν προϊκθςθ καινοτόμων 

πρωτοβουλιϊν για τθ μετάβαςθ από ζνα αδιαφοροποίθτο και μονοκεματικό τουριςμό ςε ζνα ποιοτικό, 

διαφοροποιθμζνο και πολυκεματικό τουριςτικό προϊόν, οικονομικά αποδοτικότερο και διαχρονικά ανκεκτικό και 

βιϊςιμο. Μζςα από το παρϊν πρόγραμμαπροάγονται και ενιςχφονται δραςτθριότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθ 

διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςτθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν ποιοτικοφ τουριςμοφ, ςτθ 

δθμιουργία ειδικϊν τουριςτικϊν υποδομϊν και τθν ανάπτυξθ του κεματικοφ τουριςμοφ. Ρροωκείται επίςθσ θ 

ποιοτικι αναβάκμιςθ υφιςτάμενων μονάδων, θ διαςφνδεςθ των ξενοδοχειακϊν και λοιπϊν υποδομϊν με τισ 

υποδομζσ φυςικοφ/ πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και οι νζεσ μορφζσ τουριςτικοφ προϊόντοσ υψθλϊν 

προδιαγραφϊν, κακϊσ και ο τουριςμόσ (θμεριςιασ κυρίωσ) κρουαηιζρασ.  

Ειδικά για τισ αναπτυγμζνεσ τουριςτικά ηϊνεσ και εν προκειμζνω ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ από Σελλιά περί το 

ζκυμνο – Γεωργιοφπολθ και από Κόκκινο Χωριό, Ραραλία ζωσ Κολυμπάρι περί τα Χανιά «επιβάλλεται» θ 

αποφυγι (ςτο μζτρο του δυνατοφ) ανάπτυξθσ μορφϊν μονοκεματικοφ μαηικοφ τουριςμοφ, θ αποφόρτιςθ των 

υψθλϊν πιζςεων και θ αναβάκμιςθ του δομθμζνου χϊρου με ςτόχο τθν εξυγίανςθ, τθν περιβαλλοντικι και 

ποιοτικι του αναβάκμιςθ.  

Για τισ αναπτυςςόμενεσ τουριςτικά ηϊνεσ ςτισ νότιεσ ακτζσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων εκφμνου και Χανίων, 

από Ρρζβελθ ζωσ Φραγκοκάςτελο και από Αγία Κυριακι ζωσ και Ανφδρου ανατολικά τθσ Ραλαιόχωρασ 

επιδιϊκεται θ ανάπτυξι τουσ με ιπιουσ και ποιοτικοφσ όρουσ, ϊςτε να λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά και όχι 

ανταγωνιςτικά με τισ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ του βόρειου άξονα. Σφμφωνα και με τισ διατάξεισ του Ειδικοφ 

Ρλαιςίου για τον Τουριςμό προωκοφνται μεταξφ άλλων ολοκλθρωμζνεσ τουριςτικζσ παρεμβάςεισ (οργανωμζνοι 

υποδοχείσ, ςφνκετα καταλφματα), εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενων τουριςτικϊν μονάδων, περιοριςμόσ καταςκευισ 

νζων καταλυμάτων 3,4 και 5 αςτζρων.  

Για τθ ηϊνθ του δυτικοφ μετϊπου προβλζπεται ιπια τουριςτικι ανάπτυξθ με διαφοροποιθμζνο τουριςτικό 

προϊόν υψθλϊν προδιαγραφϊν με μορφζσ ειδικοφ και εναλλακτικοφ τουριςμοφ που βαςίηονται ςτθν αξιοποίθςθ 

και ανάδειξθ των τοπικϊν πόρων με ζμφαςθ ςτο περιβάλλον, τουσ φυςικοφσ πόρουσ, τθν τοπικι ταυτότθτα, κ.α.  

Ρροτεραιότθτα αποτελεί ακόμθ θ ςφνδεςθ και κοινι αντιμετϊπιςθ κεμάτων που άπτονται τθσ διατιρθςθσ και 

αναβάκμιςθσ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ μζςα από ςτοχευμζνεσ χωρικζσ δράςεισ με τισ οποίεσ 

αναδεικνφεται θ άρρθκτθ ςχζςθ τθσ φυςικισ και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ (π.χ. τζχνθ, μουςικι, κουηίνα, τοπικά 
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ικθ και ζκιμα) τθσ κάκε περιοχισ και ταυτόχρονα ςυμβάλουν ςτθν προςπάκεια παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ 

των ορεινϊν περιοχϊν και τθσ ενδοχϊρασ γενικότερα.   

Επίςθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ επιτακτικι ανάγκθ αποτελεί θ λιψθ μζτρων για τθν ανάςχεςθ τθσ 

αποψίλωςθσ των δαςϊν και τθν ανανζωςι τουσ, κακϊσ και θ ανάλθψθ δράςεων διατιρθςθσ και 

αποτελεςματικϊν μζτρων προςταςίασ (διάβρωςθ εδαφϊν, αποψίλωςθ δαςϊν, ερθμοποίθςθ, κλπ.).  

Στον ορεινό όγκο προωκείται ακόμθ, θ ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ με ςκοπό τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν και 

προχποκζςεων ςυγκράτθςθσ του πλθκυςμοφ μζςα από δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του 

ορεινοφ χϊρου και δθμιουργίασ δυνατοτιτων διαφοροποίθςθσ τθσ οικονομίασ και ευκαιριϊν ςυμπλθρωματικισ 

απαςχόλθςθσ (με ενζργειεσ αυτοτροφοδοτοφμενθσ ανάπτυξθσ), κακϊσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςε 

όρουσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ (αςτικό επίπεδο ηωισ).  

Ραράλλθλα, επιχειρείται θ δθμιουργία δομϊν, υποδομϊν και δραςτθριοτιτων ςε περιοχζσ τθσ ενδοχϊρασ όπου 

υπάρχει ανεπτυγμζνθ τουριςτικι δραςτθριότθτα ι ςοβαρζσ ενδείξεισ για δθμιουργία νζασ.  

Ωσ ηϊνεσ οργάνωςθσ πολυδραςτθριοτιτων/ιπιασ και οργανωμζνθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ και ανάδειξθσ 

πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων ςτον ορεινό και θμιορεινό χϊρο ορίηονται οι περιοχζσ : 1) οι θμιορεινοί όγκοι 

από Επιςκοπι ζωσ Σελλιά, 2) οι ανατολικζσ παρυφζσ των Λευκϊν Ορζων από Σφακιά ζωσ και δυτικά του διδφμου 

Βάμοσ –Βρφςεσ, 3) οι δυτικζσ παρυφζσ των Λευκϊν Ορζων από Σοφγια – Οροπζδιο Ομαλοφ ζωσ και Μεςκλά και 

4) θ νιςοσ Γαφδοσ. 

Οι εν λόγω περιοχζσ ςφμφωνα και με το νζο Ειδικό Ρλαίςιο για τον Τουριςμό χαρακτθρίηονται ωσ περιοχζσ με 

περικϊρια ανάπτυξθσ ειδικοφ και εναλλακτικοφ τουριςμοφ (χειμερινόσ – ορεινόσ τουριςμόσ, περιπατθτικόσ, 

αγροτουριςμόσ, γαςτροτουριςμόσ, κ.α.) που μποροφν με νζα ειδικά τουριςτικά προϊόντα να ςυμβάλουν ςτθν 

αποφόρτιςθ του παράκτιου μετϊπου, αλλά και ςτθν επζκταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου προςτατεφοντασ και 

αναδεικνφοντασ ταυτόχρονα τα ςτοιχεία τθσ φυςικισ και τθσ πολιτιςτικισ φυςιογνωμίασ τθσ κάκε περιοχισ.      

Θ Τοπικι Στρατθγικι ςυνάδει με όλα τα παραπάνω εντάςςοντασ ςτο Ρρόγραμμα δράςεισ μθ γεωργικισ 

δραςτθριότθτασ όπωσ καταλφματα, επενδφςεισ εναλλακτικοφ τουριςμοφ, πολιτιςμοφ, αναψυχισκλπ., αλλά και 

τουριςτικζσ υποδομζσ μικρισ κλίμακασ δθμόςιου χαρακτιρα αποςκοπϊντασ ςτον εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ. Επίςθσ, το Ρρόγραμμα αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ καίριων ςτόχων όπωσ : αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ανάδειξθ νζων μορφϊν τουριςμοφ και ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ μζςω 

αυτϊν, διάχυςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςτθν ενδοχϊρα και αποςυμφόρθςθ «κορεςμζνων» τουριςτικά περιοχϊν, 

ανάδειξθ τθσ ςτρατθγικισ ςχζςθσ τουριςμοφ – πολιτιςμοφ – περιβάλλοντοσ – αγρο-διατροφισ, ανάπτυξθ 

ςφνκετων τουριςτικϊν επενδφςεων με ςκοπό τον τουριςμό εμπειριϊν, αξιοποίθςθ των ΤΡΕ και τθσ γνϊςθσ για 

ζνα καινοτόμο, ανταγωνιςτικό και ποιοτικό τουριςτικό προϊόν.   

Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ, θ εκνικι και περιφερειακι ςτρατθγικι εςτιάηει ςτθ 

διαφφλαξθ και προςταςία του, ςτθν αποδοτικι χριςθ των πόρων, ςτθ διαςφνδεςι του με τθν τουριςτικι 

ανάπτυξθ, ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και ςτθν ιπια και με απόλυτο ςεβαςμό ςτο φυςικό πλοφτο 

παραγωγι Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ. Το Τοπικό Ρρόγραμμα ςυνάδει με τα προαναφερόμενα και τοφτο 

τεκμθριϊνεται από τθν φπαρξθ δράςεων για υποδομζσ περιβάλλοντοσ μικρισ κλίμακασ και δράςεισ εναλλακτικοφ 

τουριςμοφ μζςω τθσ διαςφνδεςθσ του  περιβάλλοντοσ με τον τουριςμό.   
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Με βάςθ τθν τεκμθρίωςθ που προθγικθκε ωσ προσ τουσ ςτόχουσ και τθ ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ, 

τα ςυμπεράςματα τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τα αποτελζςματα των διαβουλεφςεων με τθν τοπικι 

κοινωνία και τουσ φορείσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, προτείνονται απόλυτα ςτοχευμζνεσ δράςεισ, ςτθ βάςθ 

πολυταμειακισ και πολυτομεακισ προςζγγιςθσ, οι οποίεσ υπθρετοφν ςυνολικά και ολοκλθρωμζνα τθ χωρικι 

ανάπτυξθ τθσ περιοχισ και βρίςκονται ςε άμεςθ ςυνάφεια και ςυνζργεια με τον ευρφτερο αναπτυξιακό 

ςχεδιαςμό ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο.  

Συγκεκριμζνα προτείνονται:  

 Λδιωτικζσ επενδφςεισ ςτθν πρϊτθ μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων, ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα 

(ΕΓΤΑΑ), κακϊσ και ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν (ΕΤΚΑ), με ςτόχο τθν 

ςτιριξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.  

 Δθμόςιεσ επενδφςεισ  ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ  και υποδομζσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ (ΕΓΤΑΑ)  και περιοχζσ 

αλιείασ (ΕΤΚΑ), για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθν ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τουσ. 

 Δράςεισ ςυνεργαςίασ με προςανατολιςμό ςτθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ και ςτθ ςτιριξθ των τοπικϊν 

ςυμπράξεων/δικτυϊςεων (ΕΓΤΑΑ), με ςκοπό τθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ, εξωςτρζφειασ και 

καινοτομίασ ανάμεςα ςτουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία.  

 Δράςεισ διατοπικισ/διακρατικισ ςυνεργαςίασ (ΕΓΤΑΑ & ΕΤΚΑ), που εξυπθρετοφν τθν τοπικι ςτρατθγικι και 

ςτόχευςθ. 

 Δράςεισ λειτουργικϊν δαπανϊν και εμψφχωςθσ (ΕΓΤΑΑ), για τθν αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ 

εφαρμογι του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ εξειδίκευςθ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ ζγινε με γνϊμονα πρϊτον τθ μζγιςτθ δυνατι 

μόχλευςθ ιδιωτικϊν πόρων, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί κατά το μζγιςτο δυνατό θ ςυμμετοχι και ςυμβολι του 

ιδιωτικοφ τομζα ςτα αποτελζςματα του Ρρογράμματοσ και δεφτερον οι δθμόςιεσ επενδφςεισ να βρίςκονται ςε 

απόλυτθ ςυνάφεια και αλλθλουχία με τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ (ΕΓΤΑΑ & ΕΤΚΑ) ανζρχεται ςε 10.565.000 ευρϊ εκ των 

οποίων τα 7.150.000 ευρϊ (67,68%) αφοροφν τθ δθμόςια και τα 3.490.000 ευρϊ (32,32%)  τθν ιδιωτικι δαπάνθ. 

Σε ότι αφορά το ποςοςτό των δαπανϊν των δθμόςιου χαρακτιρα παρεμβάςεων ωσ προσ τθ δθμόςια δαπάνθ του 

υπο-μζτρου 19.2 και τθ δθμόςια δαπάνθ του μζτρου 4.2 αντίςτοιχα, ζχει τθρθκεί το όριο του 40% που 

προβλζπεται ςτθ με Α.Ρ. 1435/14.06.2016 Ρρόςκλθςθ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων.  
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4.1 ΔΡΑΕΙ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΓΣΑΑ  

 

4.1.1 Δράςεισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του υπο-μζτρου 19.2 

 

Τίτλοσ Δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν 
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 

ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτθν μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν 
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 

ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.2 

Νομικι βάςθ Άρκρο 17 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ «ποιότθτασ» 
και αξιοποίθςθσ του τοπικοφ παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθσ 
τοπικισ οικονομίασ, με απϊτερο ςκοπό τθν οικονομικι πρόοδο τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθ δθμιουργία ενόσ 
αςτικοφ επιπζδου ηωισ για τον τοπικό πλθκυςμό. 

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων υψθλισ και αναγνωρίςιμθσ 
ποιότθτασ και διατροφικισ αξίασ, με ιδιαίτερθ φιμθ και αναγνωριςμζνα πολλά απ’ αυτά ωσ Ρ.Ο.Ρ./Ρ.Γ.Ε. Για το 
λόγο αυτό ςε επίπεδο υποδράςθσ, ο ςτόχοσ είναι θ ανάδειξθ του παράγοντα «ποιότθτα», «προςτικζμενθ αξία» 
και «υπεραξία» τόςο ςτθ γεωργικι και μθ γεωργικι παραγωγι, μζςα από τθ ςτιριξθ καινοτόμων και 
πιςτοποιθμζνων προϊόντων, όςο και ςτο περιβάλλον μζςα από τθν αποδοτικι χριςθ των πόρων και τθν 
ορκολογικι διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων. 

 

Στθ βάςθ αυτι θ Υποδράςθ κα εξαςφαλίςει ςτιριξθ ςε επενδφςεισ για τθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν, και ςυγκεκριμζνα: Λδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί, 
επεκτάςεισ, μετεγκαταςτάςεισ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων, ςυγχωνεφςεισ μονάδων, μονάδεσ 
διαχείριςθσ υποπροϊόντων και κατεξοχιν καινοτόμων και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ δράςεων των παρακάτω 
τομζων: 

 Ηυκοποιία 

 Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ) 

 Μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων 

 Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων 

 Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοϊνικισ προζλευςθσ 

 Μονάδεσ παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων κοςμετολογίασ και διατροφισ 

 Μονάδεσ παραγωγισ εμπορίασ και ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν 

 Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ 

Μζςω τθσ υποδράςθσ κα ενιςχυκεί και θ χριςθ ανανεϊςιµων πθγϊν ενζργειασ για ίδια κατανάλωςθ ςτισ 
επιχειριςεισ που κα χρθµατοδοτθκοφν, ενϊ ειδικό βάροσ κα δοκεί ςτθ δθµιουργία οργανωµζνων χϊρων 
παραγωγισ και ςτθν αξιοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 
Στο προτεινόμενο ζργο, κα πρζπει να εξαςφαλϋηεται θ προςβαςμότθτα των ατόμων με αναπθρία (ΑΜΕΑ), 
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ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (κριτιριο αποκλειςμοφ) 
 

Προτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδυτικά ςχζδια με προςανατολιςμό: 

 ςτον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων μονάδων για τθ χριςθ υλικϊν ςυςκευαςίασ ςε καινοτόμεσ μορφζσ 
(π.χ. πιλινεσ  - οικολογικζσ ςυςκευαςίεσ, ατομικζσ ςυςκευαςίεσ κλπ) 

 ςτθ ςυςχζτιςθ τθσ κζςθσ τθσ μεταποιθτικισ μονάδασ με τον τόπο παραγωγισ τθσ πρϊτθσ φλθσ 

 ςτθν πολιτικι πωλιςεων & τθν επικοινωνιακι πολιτικι των επιχειριςεων 

 ςε επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςε υφιςτάμενα δίκτυα ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπουν 
τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1407/2013), 

(γενικόσ de minimis) με ζνταςθ ενίςχυςθσ 50% των επιλζξιμων δαπανϊν 
(Κριτθ). 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου 
Ροςοςτό (%) ςε 

επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 702.000 
10,00% 6,64% 

Δθμόςια Δαπάνθ 351.000 
8,26% 4,91% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 429.000 
12,66% 10,28% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά πρόπωπα Λδιωτικοφ δικαίου που δφναται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ, και 
μικρζσ, επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

 
ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΒΑΥΤΘΤΑ (%) 

1 

Σαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 

τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

10% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 

αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

50 
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δικαιολογθτικά 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  
και ελλείψεισ ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 
Σκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ 

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ 

100 

12% το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ 0 

4 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) 
ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ 
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 

ετϊν 

100 

5% Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50%  

νζοι ≤ 35 ετϊν 

50 

5 

Τίτλοι Σπουδϊν 
ςχετικοί με τθ φφςθ 

τθσ πρόταςθσ. 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 100 

5% 

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με 

το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 0 

6 

Επαγγελματικι 
εμπειρία 

(Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογιται με 20 

μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
 5% 

7 
Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 
δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 
5% 
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Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 0 

8 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

10% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

9 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

2% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 

του ζργου 
50 

10 

εαλιςτικότθτα και 
αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

11 

Καινοτόμοσ  
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν 
(μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και 
βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο 

100 

5% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα 
ι προθγμζνθ, ι  αφορά ςε χριςθ 

ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-
ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων 

ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ 
των προϊόντων είναι νζα ι 

προθγμζνθ  ι γίνεται ειςαγωγι 
μιασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ 

διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 

ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των 

προϊόντων ι το κόςτοσ 
παραγωγισ τθσ 

50 

12 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ 
εξοικονομιςθ 

ενεργειασ. 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 
20% 

100 

3% 

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

Ροςοςτό < 5% 0 

13 

Εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 100 

3% 
Πχι 0 

14 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ 

– εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι 

ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ 

φδατοσ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 
20% 

100 

3% 
10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

15 

Συςχζτιςθ τθσ 
πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

16 

Δυνατότθτα 
διάκεςθσ ιδίων 

κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ 

του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

 10% 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.2.6  & 19.2.3.1 και τισ Υποδράςεισ 1.α & 
1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 του 
ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) 

και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, 
ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, 
παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.4 

Νομικι βάςθ Άρκρο 19, παρ 1β, του Καν (ΕΕ) 1305/2013, Καν (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από παραγωγι προϊόντων υψθλισ και ποιότθτασ και διατροφικισ 
αξίασ, Το ιςχυρό αυτό αγροδιατροφικό κεφάλαιο είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν πλοφςια τοπικι 
πολιτιςτικι παράδοςθ, αλλά και το περιβάλλον. Επίςθσ, πολλζσ από τισ χειρωνακτικζσ τζχνεσ που ζχουν 
εγκαταλειφκεί ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα, ςτθν Κριτθ παραμζνουν ηωντανζσ παρά τον ςαφι περιοριςμό 
τουσ. Θ πλειοψθφία των παραδοςιακϊν επαγγελμάτων ςτθ Δυτικι Κριτθ ςυνδζεται άμεςα, όπωσ και ςε 
όλο το νθςί, με το γεωργικό τομζα. Ραρόλα αυτά, ςτο πρόςφατο παρελκόν άνκθςαν αρκετζσ τζχνεσ και 
επαγγζλματα όπωσ αγγειοπλάςτεσ, ξυλουργοί, οργανοποιοί, τςαγκάρθδεσ, ξυλογλφπτεσ, 
μαρμαροτεχνίτεσ, μαχαιροποιοί, θ τζχνθ τθσ καλακοπλεκτικισ, τθσ κανιςτροπλεκτικισ και θ υφαντικι. 
Λδιαίτερα θ τελευταία γνϊριςε μεγάλθ άνκθςθ ςε όλθ τθν Κριτθ, με τα Σφακιά να αποτελοφν ςθμαντικό 
κζντρο.  

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ, με όρουσ «ποιότθτασ» και αξιοποίθςθσ του παραγωγικοφ και 
κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθσ τοπικισ οικονομίασ, με απϊτερο ςκοπό 
τθ ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο και τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ του. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 

 Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 
διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

 Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

 Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςε επίπεδο Υποδράςθσ κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ ςε μθ γεωργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και ςυγκεκριμζνα για τθν ίδρυςθ (αφορά Φυςικά και Νομικά πρόςωπα ζωσ 35 ετϊν), 
επζκταςθ, εκςυγχρονιςμό: 

 μικρϊν μονάδων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν πρϊτθ μεταποίθςθ,  

 μικρϊν βιοτεχνικϊν και χειροτεχνικϊν μονάδων,  

 μονάδων παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ (π.χ. παραγωγισ προϊόντων ζνδυςθσ, 
κλωςτοχφαντουργίασ, επεξεργαςίασ μετάλλου, πζτρασ, μαρμάρου, ξφλου, δζρματοσ, καταςκευισ 
ειδϊν καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ, εργαςτιρια κεραµικισ, αγιογραφίασ, ψθφιδωτοφ, 
παραδοςιακϊν ςτολϊν, μαχαιροποιίασ, μουςικϊν οργάνων, αργυροχρυςοχοΐασ κ.α.), 

 επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου που εξυπθρετοφν τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ κατοίκων και 
επιςκεπτϊν τθσ υπαίκρου (π.χ. παντοπωλεία, τρόφιμα-ποτά, είδθ ζνδυςθσ, βιβλιοπωλεία, 
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αναμνθςτικά είδθ κ.α.) 

Μονάδεσ οικοτεχνίασ ςτον τομζα των τροφίμων δεν χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
υποδράςθσ. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επιχειριςεισ όπου: 

 Μζςω τθσ υποδράςθσ κα δθμιουργιςουν επιςκζψιμουσ χϊρουσ ϊςτε να ενταχκοφν ςε τουριςτικζσ 
διαδρομζσ (υφιςτάμενεσ και νζεσ μονάδεσ). 

 Αφοροφν ςε εκςυγχρονιςμό, με ι χωρίσ μετεγκατάςταςθ, υφιςτάμενθσ μονάδασ, 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που 
διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 
1305/2013). 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΛ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΡΟΔΑΣΘ 

 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό του 
γενικοφ DeMinimis  (EE) 1407/2013, με ζνταςθ ενίςχυςθσ 
65% των επιλζξιμων δαπανϊν.  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 
Ροςό (€) 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-
μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

400.000 
5,63% 3,79% 

Δθμόςια Δαπάνθ 260.000 
6,12% 3,64% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 140.000 
4,91% 4,10% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

   1. Κδρυςθ 

 Φυςικά πρόςωπα ζωσ 35 ετϊν 

 Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ δικαίου, ςτο κεφάλαιο των οποίων ςυμμετζχουν νζοι/εσ (ζωσ 35 ετϊν ) 
με ποςοςτό τουλάχιςτον 75% και θ διαχείριςι τουσ αςκείται αποκλειςτικά από τουσ νζουσ/εσ που 
δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ 
ςφςταςθσ τθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

   2. Επζκταςθ, εκςυγχρονιςμόσ 

 Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και άλλεσ 
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διατάξεισ». 

Ειδικά για τισ νζεσ επιχειριςεισ εφαρμόηεται θ Υ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλοφςτευςθ πλαιςίου 
άςκθςθσ μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τροφίμων και ποτϊν και προτυποποίθςθ των 
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν γνωςτοποίθςθσ λειτουργίασ» (ΦΕΚ 1061/τ. Βϋ/28.3.2017). 

Σε κάκε περίπτωςθ οι δικαιοφχοι κα πρζπει να είναι Ρολφ μικρζσ, μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια 
τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ Βαρφτθτα (%) 

1 
Σαφινεια και 

Ρλθρότθτα τθσ 
Ρρόταςθσ 

Σαφινεια του 
περιεχομζνου τθσ 

πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθν βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά. 

100 

10% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά. 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για 

τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ 
πρόταςθσ (Ειδικοί ι 

ςτρατθγικοί ςτόχοι του 
τοπικοφ προγράμματοσ 
που εξυπθρετοφνται με 

τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ  

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
100 12% 
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Το ζργο δεν εντάςςεται 
ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
0 

4 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ 
επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι 

εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο 

τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

10% 
Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 

πρόςωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 

50%  νζοι ≤ 35 ετϊν 

50 

5 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 5 
100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 30 
30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

> 30 
0 

6 
εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

5% Ορκολογικόσ 
προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων 

υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

7 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ 
πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

10% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 

8 
Καινοτόμοσ  

χαρακτιρασ τθσ 
Το προϊόν χαρακτθρίηεται 

ωσ καινοτόμο 
100 

5% 
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πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και 
βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Θ παραγωγικι διαδικαςία 
ςτο ςφνολό τθσ 

χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 

χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων 

ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ 
παρουςίαςθ των 

προϊόντων είναι νζα ι 
προθγμζνθ  ι γίνεται 

ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, 
το αποτζλεςμα τθσ οποίασ 
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ 
με τον όγκο παραγωγισ 
τθσ, τθν ποιότθτα των 
προϊόντων ι το κόςτοσ 

παραγωγισ τθσ 

50 

9 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ ι 

παραγωγι 
ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ (ΑΡΕ), 
(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίηελ, βιοαζριο 
κ.λ.π.) για τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν των 
μονάδων. 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
με 20% 

100 

2% 

10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

10 

Εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

11 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ – 

εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
με 20% 

100 

2% 10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

12 

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ 
με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 

(RIS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

13 

Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί 
με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ. 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 100 

5% 
Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό 

με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 

50 



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 55 
 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο 

τθσ πρόταςθσ 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

14 

Επαγγελματικι 
εμπειρία (Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογιται με 
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 

ζτθ) 

0-100 5% 

15 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
ιδίων κεφαλαίων για 

τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ 
του επενδυτικοφ 

ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων 
επί τθσ ιδιωτικισ 

ςυμμετοχισ *100% 
0-100 10% 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ 
(% τθσ μζγιςτθσ βακμολογίασ)  

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ * ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3 & 
19.2.3.4   και τισ Υποδράςεισ 1.α & 1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 
2 & 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, 

InterregEurope, MEDENICBC, ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
περιοχισ εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.2 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.2.6 

Νομικι βάςθ Άρκρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, Άρκρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αρικ. 
1305/2013, Καν. (ΕΕ) αρικ. 1407/2013. 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ περιοχι παρζμβαςθσ χαρακτθρίηεται από παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων υψθλισ και ποιότθτασ και 
διατροφικισ αξίασ, Το ιςχυρό αυτό αγροδιατροφικό κεφάλαιο είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν πλοφςια 
τοπικι πολιτιςτικι παράδοςθ, αλλά και το περιβάλλον. Τθν ίδια ςτιγμι καταγράφεται ςθμαντικι μείωςθ 
τθσ απαςχόλθςθσ ςτον πρωτογενι και κατακόρυφθ αφξθςθ των απαςχολοφμενων ςτον τριτογενι τομζα. 
Ρροσ αντιμετϊπιςθ του παραπάνω φαινομζνου, είναι αναγκαία θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον 
πρωτογενι τομζα, μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ μεταςυλλεκτικισ διαδικαςίασ, ιτοι τυποποίθςθ και 
μεταποίθςθ, κακϊσ και θ επείγουςα διαςφνδεςι του με τον τουριςμό κατά κφριο λόγο, προκειμζνου τα 
παραγόμενα προϊόντα να αποκτιςουν προςτικζμενθ αξία. 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ 
«ποιότθτασ» και αξιοποίθςθσ του παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου για τθν εξαςφάλιςθ ενόσ 
ςυμπλθρωματικοφ ειςοδιματοσ για τα μζλθ του γεωργικοφ νοικοκυριοφ, με ςκοπό τθν αξιοπρεπι 
διαβίωςθ του και κατ’ επζκταςθ τθ ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο. Για το ςκοπό 
αυτό κα ενιςχυκοφν επενδφςεισ για τθν πρόοδο και βελτίωςθ του μεταποιθτικοφ κλάδου των γεωργικϊν 
και κτθνοτροφικϊν προϊόντων, κακϊσ και τθσ εμπορίασ τουσ μζςα από αποτελεςματικζσ μεκόδουσ 
προβολισ και προϊκθςθσ.  

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  
• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο 

τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 
• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 
• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ειδικότερα ςε επίπεδο Υποδράςθσ κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ Οικοτεχνίασ και των 

πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων, κακϊσ και τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό 

πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων που λειτουργοφν κατά το άρκρο 52 του Ν. 4235 (ΦΕΚ 32/Α/2014 

και τθν ΚΥΑ 543//34450/24-3-2017 (ΦΕΚ 1145/Β/3-4-2017) 

Τα είδθ των προϊόντων που μποροφν να παραχκοφν είναι: 

Α.  Ρροϊόντα δθμθτριακϊν π.χ. πλιγοφρι, μπομπότα, 

Β. Αρτοςκευάςματα πχ παξιμάδια φρυγανιζσ, αρτίδια, ςταφιδόψωμα, κριτςίνια, βουτιματα, 

λουκουμάδεσ με μζλι, κουλοφρια, λαγάνεσ, διπυρίτθσ άρτοσ (γαλζτα) φφλλο κροφςτασ, ςφολιάτα, 
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πίτεσ (αλμυρζσ και γλυκζσ), 

Γ. Ηυμαρικά π.χ. τραχανάσ, χυλοπίτεσ, λαηάνια, ξυνόχονδροσ 

Δ. Γλυκίςματα π.χ. χαλβάσ με ςιμιγδάλι, ςάμαλι, ραβανί, 

Ε. Ρροϊόντα φυτικισ προζλευςθσ με ι χωρίσ γλυκαντικζσ φλεσ, π.χ. γλυκά κουταλιοφ, μαρμελάδεσ, 

κομπόςτεσ, ηελζ φροφτων, γλυκά αλείμματα και γλυκζσ πάςτεσ φροφτων και λαχανικϊν, φρουι 

γλαςζ, πετιμζηι, μουςταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβουσ, χαρουπόμελο, προϊόντα από ςουςάμι 

Σ. Ρροϊόντα με extra παρκζνα και παρκζνα ελαιόλαδα που ζχουν προςτεκεί αρωματικά φυτά, 

μπαχαρικά, αικζρια ζλαια, κ.α. ςε ςυςκευαςία ζωσ δφο (2) λίτρων 

Η. Ρροϊόντα φυτικισ προζλευςθσ διατθρθμζνα με αλάτι, ξφδι και λάδι, επιτραπζηιεσ ελιζσ, πάςτεσ 

ελιάσ, τουρςιά, ςάλτςεσ. 

Θ. Αποξθραμζνα προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ φροφτα και λαχανικά, ξθροί καρποί, όςπρια, 

αρωματικά φυτά 

Θ. Ρροϊόντα με μζλι που ζχουν προςτεκεί ξθροί καρποί, αποξθραμζνα φροφτα, μαςτίχα, κρόκοσ 

κ.α. τρόφιμα. 

Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βοφτυρο, γιαοφρτι εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που 

ορίηονται ςτθ με αρικμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438 /Β/2014). 

ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξφδι, χυμοί φροφτων και λαχανικϊν ςε ςυςκευαςία ζωσ ενόσ (1) λίτρου. 

ΙΒ. Ρροϊόντα ςαπωνοποιίασ από ελαιόλαδο 

 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου 

που διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. 

(ΕΕ) 1305/2013).  

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΛ ΚΑΔ ΑΝΑ 

ΥΡΟΔΑΣΘ 

 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό του γενικοφ 
DeMinimis  (EE) 1407/2013, με ζνταςθ ενίςχυςθσ 50%/65% των 

επιλζξιμων δαπανϊν.  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-
μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

500.000 
7,04% 4,73% 

Δθμόςια Δαπάνθ 325.000 
7,65% 4,55% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 175.000 
6,14% 5,12% 

Περιοχι Εφαρμογισ 
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Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

Ρολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ (φυςικά και νομικά πρόςωπα εγγεγραμμζνα ςτο Μθτρϊο 

Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων Μ.Α.Α.Ε. ςυμπεριλαμβανομζνων και των μελϊν των 

αγροτικϊν νοικοκυριϊν εγγεγραμμζνων ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Οικοτεχνιτϊν 

Κ.Θ.Μ.Ο.). 

 

Θ εγγραφι ςτο Μ.Α.Α.Ε. μπορεί να πραγματοποιθκεί και μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

και τθσ δθμοςιοποίθςθσ του πίνακα κατάταξθσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζκδοςθ 

απόφαςθσ ζγκριςθσ πράξθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 
Σαφινεια και πλθρότθτα 

τθσ πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου 
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 

τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

100 

15% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 

ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 

βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότητα τησ 
πρόταςησ (Ειδικοί 

ςτόχοι του τοπικού 
προγράμματοσ που 

εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηςη τησ 

πρόταςησ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
100 

15% 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 
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3 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

5 
100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

10 
60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

30 
30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 

30 
0 

4 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

4% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ 

των επιμζρουσ φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

5 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

10% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 

6 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ 
είναι νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό 

πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο 
ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

8% Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε 

ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 
50%  νζοι ≤ 35 ετϊν 

50 

7 
Ρροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ 
είναι γυναίκα (φυςικό 

πρόςωπο) ι εταιρεία οι 
μζτοχοι τθσ οποίασ είναι ςτο 

100 
8% 
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ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε 

ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 
50% γυναίκεσ 

50 

8 

Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί 
με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ. 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 100 

5% 

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο 

τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 

0 

9 
Ρροςταςία 

περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 
ι ίςο του 5% 

100 

5% Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

10 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ 
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν (τουριςμόσ / 
υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / 
καινοτομία ςτο προϊόν ι 

ςτθν διαχείριςθ και 
λειτουργία 

100 4% 

 

11 

Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο 

κλπ) ι δεν απαιτείται 
ςφςταςθ φορζα 

100 

4% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ 
που απαιτείται 

0 

12 

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ 
με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 

(RIS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

13 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
ιδίων κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων 
επί τθσ ιδιωτικισ 

ςυμμετοχισ *100% 
0-100 10 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ)  

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 
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υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.3, 19.2.3.4,  και τθν Υποδράςθ 
1.α, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 
& 5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, 
InterregEurope, MEDENICBC, ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ 
Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 
Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-
δράςθσ 

19.2.3.1 

Νομικι βάςθ Άρκρο 17, παρ. 1β. Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, παράρτθμα ΛΛ Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ «ποιότθτασ» 
και αξιοποίθςθσ του τοπικοφ παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα 
τθσ τοπικισ οικονομίασ, με απϊτερο ςκοπό τθν οικονομικι πρόοδο τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθ δθμιουργία 
ενόσ αςτικοφ επιπζδου ηωισ για τον τοπικό πλθκυςμό.  

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων υψθλισ και ποιότθτασ και 
διατροφικισ αξίασ, Για το λόγο αυτό ςε επίπεδο υποδράςθσ, ο ςτόχοσ είναι θ ανάδειξθ του παράγοντα 
«ποιότθτα», «προςτικζμενθ αξία» και «υπεραξία» τόςο ςτθ γεωργικι και μθ γεωργικι παραγωγι, μζςα από τθ 
ςτιριξθ καινοτόμων και πιςτοποιθμζνων προϊόντων, όςο και ςτο περιβάλλον μζςα από τθν αποδοτικι χριςθ 
των πόρων και τθν ορκολογικι διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  
• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο 
τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ 
πλθκυςμοφ. 

• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου.  

Στθ βάςθ αυτι θ Υποδράςθ κα εξαςφαλίςει ςτιριξθ ςε επενδφςεισ για τθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα γεωργικό προϊόν, με ζμφαςθ ςε αγροτικά προϊόντα ποιότθτασ 
και προϊόντα βιολογικισ καλλιζργειασ, και ςυγκεκριμζνα: ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί, επεκτάςεισ, 
μετεγκαταςτάςεισ, μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων, ςυγχωνεφςεισ μονάδων, μονάδεσ 
διαχείριςθσ υποπροϊόντων των παρακάτω τομζων και κατεξοχιν καινοτόμων δράςεων ςτουσ κλάδουσ: 

 Κρζασ - πουλερικά - κουνζλια (ςφαγεία βοοειδϊν, πτθνοςφαγεία, χοιρινϊν, αιγοπροβάτων, 
παραγωγι κρεατοςκευαςμάτων και προϊόντων με βάςθ το κρζασ, αλλαντικϊν, μονάδεσ 
δθμιουργίασ ηωικϊν υποπροϊόντων) 

 Γάλα (επεξεργαςία γάλακτοσ, παραγωγι προϊόντων γάλακτοσ, τυρί, γιαοφρτι) 

 Αυγά (τυποποίθςθ ςυςκευαςία αυγϊν, παραγωγι νζων προϊόντων) 

 Διάφορα Ηϊα (μζλι - ςθροτροφία - ςαλιγκάρια) 
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 Ηωοτροφζσ (παραγωγι μιγμάτων ηωοτροφϊν για οικόςιτα ηϊα) 

 Δθμθτριακά (παραγωγι αλεφρων, ξιρανςθ δθμθτριακϊν) 

 Ελαιοφχα Ρροϊόντα (εξαιροφνται οι ιδρφςεισ ελαιοτριβείων) 

 Οίνοσ 

 Οπωροκθπευτικά 

 Άνκθ (τυποποίθςθ και εμπορία ανκζων) 

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

 Σπόροι & Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό 

 Ξφδι (παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, από φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ) 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδυτικά ςχζδια που δίνουν ζμφαςθ ειδικά:  

α) ςτθ ςφγχρονθ ςυςκευαςία με ςχθματιςμό ταυτότθτασ - brand, εκλεπτυςμζνο design και labeling, υψθλισ 
ποιότθτασ εκτυπϊςεισ και εμβλθματικά γραφικά, φιλικά προσ το περιβάλλον υλικά ςυςκευαςίασ (π.χ. 
ανακυκλϊςιμα, βιοδιαςπϊμενα, ελαφρφτερα),  

β) ςτθ μικροςυςκευαςία και micro-ςυςκευαςία, ςτθν πλφςθ, αποφλοίωςθ και τεμαχιςμό (π.χ. convenience 
foods),  

γ) ςτθ μίξθ ςυναφϊν ι ςυμπλθρωματικϊν προϊόντων για άμεςθ χριςθ (π.χ. readytoeat),  

δ) ςε νζα προϊόντα (π.χ. χυμοί λαχανικϊν, φφτρα) και τεχνολογικζσ μεκόδουσ (π.χ. ελεγχόμενεσ και 
τροποποιθμζνεσ ατμόςφαιρεσ),  

ε) ςτθν ίδρυςθ τυροκομείων μικρισ δυναμικότθτασ ςε υψόμετρο άνω των 1.000 μ. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπουν 
τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΛ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΡΟΔΑΣΘ 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό (EE) 1305/2013 

(βάςει του Παραρτιματοσ ΙΙ), με ζνταςθ ενίςχυςθσ 50% των επιλζξιμων 
δαπανϊν.  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

1.050.000 
14,79%  9,94% 

Δθμόςια Δαπάνθ 525.000 
12,35% 7,34% 



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 64 
 

Λδιωτικι Συμμετοχι 525.000 
18,42% 15,37% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου που δφναται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ, 
μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

Ειδικά για τισ νζεσ επιχειριςεισ εφαρμόηεται θ Τ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλοφςτευςθ πλαιςίου άςκθςθσ 
μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τροφίμων και ποτϊν και προτυποποίθςθ των διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν γνωςτοποίθςθσ λειτουργίασ» (ΦΕΚ 1061/τ. Βϋ/28.3.2017). 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 

Σαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια του 
περιεχομζνου τθσ 

πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

100 

10% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 

προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ 
πρόταςθσ (Ειδικοί ι 

ςτρατθγικοί ςτόχοι του 
τοπικοφ προγράμματοσ 
που εξυπθρετοφνται με 

τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ 
Το ζργο εντάςςεται ςτισ 

προτεραιότθτεσ τθσ 
100 

12% 
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υποδράςθσ 

το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
0 

4 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ 
επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι 

εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο 

τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

5% Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε 

ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 
50%  νζοι ≤ 35 ετϊν 

50 

5 

Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί 
με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ. 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 100 

5% 

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο 

τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 0 

6 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογιται με 
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 

ζτθ) 

0-100 5% 

7 
Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο 

κλπ) ι δεν απαιτείται 
ςφςταςθ φορζα 

100 

5% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο 
φορζασ που απαιτείται 0 

8 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

10% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 
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9 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

2% Ορκολογικόσ 
προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων 

υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

10 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 5 
100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 30 
30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

> 30 
0 

11 

Καινοτόμοσ  
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και 
βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται 
ωσ καινοτόμο 

100 

5% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία 
ςτο ςφνολό τθσ 

χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 

χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων 

ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ 
παρουςίαςθ των 

προϊόντων είναι νζα ι 
προθγμζνθ  ι γίνεται 

ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, 
το αποτζλεςμα τθσ οποίασ 
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ 
με τον όγκο παραγωγισ 
τθσ, τθν ποιότθτα των 
προϊόντων ι το κόςτοσ 

παραγωγισ τθσ 

50 

12 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ ι 

παραγωγι 
ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ (ΑΡΕ), 
(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίηελ, βιοαζριο 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
με 20% 

100 

3% 
10% ≤ Ροςοςτό < 20% 

60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 
30 
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κ.λ.π.) για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν των 

μονάδων. 

13 

Εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 100 

3% 
Πχι 0 

14 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ – 

εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 
με 20% 

100 

3% 10% ≤ Ροςοςτό < 20% 
60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 
30 

15 

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ 
με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 

(RIS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

16 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 
ιδίων κεφαλαίων για 

τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ 
του επενδυτικοφ 

ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων 
επί τθσ ιδιωτικισ 

ςυμμετοχισ *100% 
0-100 10% 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ * ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.2.6 & 19.2.3.2 και τισ Υποδράςεισ 1.α 
& 1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 
του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, 
MEDENICBC, ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν 
προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 

των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.2 

Νομικι βάςθ Άρκρο 17 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ «ποιότθτασ» 
και αξιοποίθςθσ του τοπικοφ παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθσ 
τοπικισ οικονομίασ, με απϊτερο ςκοπό τθν οικονομικι πρόοδο τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθ δθμιουργία ενόσ 
αςτικοφ επιπζδου ηωισ για τον τοπικό πλθκυςμό.  

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων υψθλισ και αναγνωρίςιμθσ 
ποιότθτασ και διατροφικισ αξίασ, με ιδιαίτερθ φιμθ και αναγνωριςμζνα πολλά απ’ αυτά ωσ Ρ.Ο.Ρ./Ρ.Γ.Ε. Για το 
λόγο αυτό ςε επίπεδο υποδράςθσ, ο ςτόχοσ είναι θ ανάδειξθ του παράγοντα «ποιότθτα», «προςτικζμενθ αξία» 
και «υπεραξία» τόςο ςτθ γεωργικι και μθ γεωργικι παραγωγι, μζςα από τθ ςτιριξθ καινοτόμων και 
πιςτοποιθμζνων προϊόντων, όςο και ςτο περιβάλλον μζςα από τθν αποδοτικι χριςθ των πόρων και τθν 
ορκολογικι διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων.  

 

Στθ βάςθ αυτι θ Υποδράςθ κα εξαςφαλίςει ςτιριξθ ςε επενδφςεισ για τθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προϊόντων με αποτζλεςμα μθ γεωργικό προϊόν, και ςυγκεκριμζνα: Λδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοί, 
επεκτάςεισ, μετεγκαταςτάςεισ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων, ςυγχωνεφςεισ μονάδων, μονάδεσ 
διαχείριςθσ υποπροϊόντων και κατεξοχιν καινοτόμων και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ δράςεων των παρακάτω 
τομζων: 

 Ηυκοποιία 

 Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ) 

 Μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων 

 Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων 

 Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοϊνικισ προζλευςθσ 

 Μονάδεσ παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων κοςμετολογίασ και διατροφισ 

 Μονάδεσ παραγωγισ εμπορίασ και ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν 

 Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ 

Μζςω τθσ υποδράςθσ κα ενιςχυκεί και θ χριςθ ανανεϊςιµων πθγϊν ενζργειασ για ίδια κατανάλωςθ ςτισ 
επιχειριςεισ που κα χρθµατοδοτθκοφν, ενϊ ειδικό βάροσ κα δοκεί ςτθ δθµιουργία οργανωµζνων χϊρων 
παραγωγισ και ςτθν αξιοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 
 
Προτεραιότθτα κα δοκεί ςε επενδυτικά ςχζδια με προςανατολιςμό: 

 ςε μεταποιθτικζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ / τυποποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων ποιότθτασ ι ειδικισ 
ςιμανςθσ (ΡΟΡ, ΡΓΕ, ηωικϊν προϊόντων προερχόμενων από ειδικζσ εκτροφζσ, προϊόντων που φζρουν 
χριςθ ςιμανςθσ «νθςιωτικό» και «ορεινό» ςε ςυςκευαςίεσ που πλθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ  ι 
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προϊόντων που παράγονται με ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ  ι προϊόντων που φζρουν εκνικά 
ςιματα πιςτοποίθςθσ), 

 ςτον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων μονάδων για τθ χριςθ υλικϊν ςυςκευαςίασ ςε καινοτόμεσ μορφζσ 
(π.χ. πιλινεσ  - οικολογικζσ ςυςκευαςίεσ, ατομικζσ ςυςκευαςίεσ κλπ) 

 ςτθ ςυςχζτιςθ τθσ κζςθσ τθσ μεταποιθτικισ μονάδασ με τον τόπο παραγωγισ τθσ πρϊτθσ φλθσ 

 ςτθν πολιτικι πωλιςεων & τθν επικοινωνιακι πολιτικι των επιχειριςεων  

 ςε επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςε υφιςτάμενα δίκτυα ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπουν 
τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 702/2014 άρκρο 
44§9β (ii), με ζνταςθ ενίςχυςθσ 45% των επιλζξιμων δαπανϊν (Κριτθ).  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
780.000 10,99% 7,38% 

Δθμόςια Δαπάνθ 
351.000 8,26% 4,91% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 
429.000 15,05% 12,56% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά πρόπωπα Λδιωτικοφ δικαίου που δφναται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ, μικρζσ, 
μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

Ειδικά για τισ νζεσ επιχειριςεισ εφαρμόηεται θ Τ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλοφςτευςθ πλαιςίου άςκθςθσ 
μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τροφίμων και ποτϊν και προτυποποίθςθ των διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν γνωςτοποίθςθσ λειτουργίασ» (ΦΕΚ 1061/τ. Βϋ/28.3.2017). 

Κριτιρια Επιλογισ 

 
ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΒΑΥΤΘΤΑ (%) 

1 

Σαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 

τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 
10% 
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Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  
και ελλείψεισ ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 
Σκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ 

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ 

100 

12% το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ 0 

4 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) 
ι εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ 
είναι ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 

ετϊν 

100 

5% Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το μετοχικό/εταιρικό 

του κεφάλαιο το κατζχουν ςε 
ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 50%  

νζοι ≤ 35 ετϊν 

50 

5 

Τίτλοι Σπουδϊν 
ςχετικοί με τθ φφςθ 

τθσ πρόταςθσ. 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 100 

5% 

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με 

το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 0 

6 

Επαγγελματικι 
εμπειρία 

(Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογιται με 20 

μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
 5% 

7 
Σφςταςθ Φορζα Εχει ςυςτακεί ο φορζασ 100 

5% 
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υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 

δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 0 

8 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

10% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

9 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

2% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 

του ζργου 
50 

10 

εαλιςτικότθτα και 
αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

11 

Καινοτόμοσ  
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν 
(μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και 
βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο 

100 

5% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα 
ι προθγμζνθ, ι  αφορά ςε χριςθ 

ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-
ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων 

ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ 
των προϊόντων είναι νζα ι 

προθγμζνθ  ι γίνεται ειςαγωγι 
μιασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ 

διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, το 
αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι 

ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο 
παραγωγισ τθσ, τθν ποιότθτα των 

προϊόντων ι το κόςτοσ 
παραγωγισ τθσ 

50 

12 
Ροςοςτό δαπανϊν 

ςχετικϊν με τθ χριςθ 
Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 

20% 
100 

3% 
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ι παραγωγι 
ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ (ΑΡΕ), 
(φωτοβολταϊκά, 

βιοντίηελ, βιοαζριο 
κ.λ.π.) για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν 
των μονάδων. 

10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

13 

Εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 100 

3% 
Πχι 0 

14 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθ χριςθ 

– εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι 

ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ 

φδατοσ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 
20% 

100 

3% 
10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

15 

Συςχζτιςθ τθσ 
πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

16 

Δυνατότθτα 
διάκεςθσ ιδίων 

κεφαλαίων για τθν 
ζναρξθ υλοποίθςθσ 

του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

 10% 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.2.6  & 19.2.3.1 και τισ Υποδράςεισ 1.α & 
1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 του 
ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) 

και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, 
ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.3 

Νομικι βάςθ Άρκρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, άρκρο 14 Καν. (ΕΕ) αρικ.651/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Χαρακτθριςτικό τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι εφαρμογισ, είναι θ κυριαρχία τθσ ‘mainstream’ 
τουριςτικισ προςφοράσ (μαηικόσ τουριςμόσ) κυρίωσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τον υψθλό 
βακμό εξάρτθςθσ από μεγάλουσ tour-operators, τθν ζντονθ εποχικότθτα τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ και ςε κάποιεσ 
περιπτϊςεισ τθν υπζρβαςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ των τουριςτικϊν περιοχϊν κυρίωσ ςτο βόρειο τμιμα τθσ. 
Επίςθσ, περιορίηεται θ δυνατότθτα διάχυςθσ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςε περιοχζσ τθσ ενδοχϊρασ με αποτζλεςμα 
να διατθροφνται οι ενδοπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν τοπικι κοινωνία και 
οικονομία.  

Από τθν άλλθ πλευρά θ περιοχι εφαρμογισ κρίνεται ιδανικι για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν 
τουριςμοφ, γεγονόσ που προκφπτει από τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ και τθ ςυνεχι αφξθςθ τουριςτϊν ειδικοφ 
ενδιαφζροντοσ. Ο εν λόγω κλάδοσ μπορεί να αποτελζςει το βαςικό πυλϊνα, ςτον οποίο μπορεί να βαςιςτεί θ 
επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ ςεηόν, θ διάχυςθ του τουριςτικοφ ρεφματοσ προσ τθν ενδοχϊρα και θ ιςόρροπθ 
ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, με μακροπρόκεςμα οφζλθ για τθν κοινωνικι ςυνοχι ςτον αγροτικό και 
παράκτιο χϊρο. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  
• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 
διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ πλθκυςμοφ. 

• Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Συνεπϊσ, θ ανάπτυξθ εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, ςτθ λογικι τθσ παροχισ ολοκλθρωμζνων 
υπθρεςιϊν διαμονισ-αναψυχισ, που κα ςυνδζςουν το προςφερόμενο τουριςτικό προϊόν με τουσ τομείσ τθσ 
αγροδιατροφισ, του περιβάλλοντοσ και του πολιτιςμοφ είναι επιτακτικι και απολφτωσ χριςιμθ και εφαρμόςιμθ. 
Στθ βάςθ αυτι θ Υποδράςθ κα ςυνδράμει ςτθ ςτιριξθ  επενδφςεων ςτον τομζα του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου, και 
ςυγκεκριμζνα για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ ι εκςυγχρονιςμό: 

1. Μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ (π.χ. ξενοδοχειακά καταλφματα εντόσ παραδοςιακϊν ι 

διατθρθτζων κτιςμάτων, ξενοδοχεία κλαςςικοφ τφπου, ενοικιαηόμενα επιπλωμζνα δωμάτια-διαμερίςματα, 

αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφματα-τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ, οργανωμζνεσ τουριςτικζσ 

καταςκθνϊςεισ (camping), 

Προτεραιότθτα κα δοκει ςε επενδυτικά ςχζδια που χωροκετοφνται::  

 Στισ κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ Natura 2000.  

 Σε οικιςμοφσ με υψόμετρο άνω των 400μ. 

2. Χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ μικρισ δυναμικότθτασ (με ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ 
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αρχιτεκτονικισ, τθσ τοπικισ αιςκθτικισ και τθσ τοπικισ γαςτρονομίασ και γενικά τθσ τοπικισ ταυτότθτασ), 
Προτεραιότθτα κα δοκει::  

  Στισ κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ Natura 2000.  

 Σε οικιςμοφσ με υψόμετρο άνω των 400μ. 
3. Επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (π.χ. γραφεία 

ειδικοφ/εναλλακτικοφ τουριςμοφ, γραφεία ενοικίαςθσ ειδϊν αναψυχισ, γραφεία τουριςτικισ προβολισ και 
ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν, γραφεία οργάνωςθσ εκδρομϊν ςτθ φφςθ και υπαίκρων δραςτθριοτιτων, 
επιςκζψιμοι χϊροι γευςιγνωςίασ/γαςτρονομίασ κ.α.). 

Προτεραιότθτα κα δοκει ςε επενδυτικά ςχζδια που αποςκοποφν :  

 ςτθν εξαςφάλιςθ επιςκεψιμότθτασ και εκτόσ τθσ τουριςτικισ περιόδου, με τθ δθμιουργία 
ελκυςτικϊν και πρωτότυπων τουριςτικϊν προϊόντων (π.χ. διαδρομζσ για παιδιά με ςτόχο τθν 
περιβαλλοντικι τουσ ευαιςκθτοποίθςθ)  

 ςτθν προβολι και προϊκθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων υπαίκρου μζςα από τθν ανάπτυξθ 
εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ,  

 ςτθ δθμιουργία επιχειριςεων με καινοτόμα παροχι υπθρεςιϊν που κα απευκφνονται ςε ειδικζσ 
ομάδεσ πλθκυςμοφ, όπωσ τυφλοί, άτομα με κινθτικά προβλιματα, θλικιωμζνοι κλπ 

Επειδι χρθςιμοποιείται το αρ. 14 του Καν. Ε.Ε.  651/2014: 

- θ ενιςχυόμενθ πράξθ κα πρζπει να αφορά «αρχικι επζνδυςθ» ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό ςτον 
Ρίνακα επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων τθσ πρόςκλθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ 
ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που 
διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 
1305/2013). Στθν περίπτωςθ των υποδομϊν διανυκτζρευςθσ κα πρζπει να εφαρμόηεται θ Κ.Υ.Α. 2986 
(ΦΕΚ 3885/τ.Βϋ2.12.2016) και  ειδικά για τισ οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ θ Υ.Α. 14129 (ΦΕΚ 
1476/τ.Β’/14.7.2015). 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΛ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΡΟΔΑΣΘ. 

 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 651/2014 

(Περιφερειακόσ Χάρτθσ Ενιςχφςεων), με ζνταςθ ενίςχυςθσ 45% των επιλζξιμων 
δαπανϊν.  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

1.100.000 
15,49% 10,41% 

Δθμόςια Δαπάνθ 495.000 
11,65% 6,92% 
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Λδιωτικι Συμμετοχι 605.000 
21,23% 17,72% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ  

Δικαιοφχοι 

Φυςικά και Νομικά πρόςωπα Λδιωτικοφ δικαίου που δφναται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ και 
μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 
ΒΑΥΤΘΤΑ 

(%) 

1 

Σαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια του 
περιεχομζνου τθσ 

πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

100 

10% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 

προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ 
πρόταςθσ (Ειδικοί ι 

ςτρατθγικοί ςτόχοι του 
τοπικοφ προγράμματοσ 
που εξυπθρετοφνται με 

τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ 

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
100 

15% το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
0 
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4 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ 
επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 
ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι 

εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 
οποίασ είναι ςτο ςφνολο 

τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

5% Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 
πρόςωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 
κεφάλαιο το κατζχουν ςε 

ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 
50%  νζοι ≤ 35 ετϊν 

50 

5 

Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί 
με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ. 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 100 

5% 

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό 
με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν 
ςχετικι με το αντικείμενο 

τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 0 

6 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ 
απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογιται με 
20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 

ζτθ) 

  
5% 

7 
Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 
(εταιρεία, νομικό πρόςωπο 

κλπ) ι δεν απαιτείται 
ςφςταςθ φορζα 

100 

4% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο 
φορζασ που απαιτείται 0 

8 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

10% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 

9 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

2% 
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Ορκολογικόσ 
προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων 

υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

10 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 5 
100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 30 
30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

> 30 
0 

11 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ 
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και 
βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται 
ωσ καινοτόμο 

100 

4% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία 
ςτο ςφνολό τθσ 

χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 
προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 

χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-
καταγραφισ δεδομζνων 

ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ 
παρουςίαςθ των 

προϊόντων είναι νζα ι 
προθγμζνθ  ι γίνεται 

ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά 
βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ για τθ 
ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, 
το αποτζλεςμα τθσ οποίασ 
είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ 
με τον όγκο παραγωγισ 
τθσ, τθν ποιότθτα των 
προϊόντων ι το κόςτοσ 

παραγωγισ τθσ 

50 

12 
Ρροςταςία 

περιβάλλοντοσ 

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ 
μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

100 

4% Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο του 5% 

0 

13 
Δυνατότθτα διάκεςθσ 

ιδίων κεφαλαίων για τθν 
Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων 

επί τθσ ιδιωτικισ 
 10% 
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ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

ςυμμετοχισ *100% 

14 

Ραροχι 
ςυμπλθρωματικϊν 

υπθρεςιϊν / προϊόντων 

Δυνατότθτα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν 

υπθρεςιϊν και 
δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ 

με τθν κφρια 
δραςτθριότθτα (π.χ. 

κατάλυμα και παροχι 
δραςτθριοτιτων 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ) 

100 6% 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

60 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 
& 19.2.4.5 και τισ Υποδράςεισ 1.α & 1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 του 
ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) 

και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, 
ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνίασ, 
χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν μετά τθν 1θ μεταποίθςθ, και του εμπορίου με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.4 

Νομικι βάςθ Άρκρο 19, παρ. 1β, Καν. (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, άρκρο 14 Καν. (ΕΕ) αρικ.651/2014 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από παραγωγι προϊόντων υψθλισ και αναγνωρίςιμθσ ποιότθτασ και 
διατροφικισ αξίασ, με ιδιαίτερθ φιμθ και αναγνωριςμζνα πολλά απ’ αυτά ωσ Ρ.Ο.Ρ./Ρ.Γ.Ε. Το ιςχυρό αυτό 
αγροδιατροφικό κεφάλαιο, είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τθν πλοφςια τοπικι πολιτιςτικι παράδοςθ, αλλά και το 
περιβάλλον. Επίςθσ, πολλζσ από τισ χειρωνακτικζσ τζχνεσ που ζχουν εγκαταλειφκεί ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα, ςτθν 
Κριτθ παραμζνουν ηωντανζσ παρά τον ςαφι περιοριςμό τουσ. Θ πλειοψθφία των παραδοςιακϊν επαγγελμάτων 
ςτθ Δυτικι Κριτθ ςυνδζεται άμεςα, όπωσ και ςε όλο το νθςί, με τον γεωργικό τομζα. Ραρόλα αυτά, ςτο 
πρόςφατο παρελκόν άνκθςαν αρκετζσ τζχνεσ και επαγγζλματα όπωσ αγγειοπλάςτεσ, ξυλουργοί, οργανοποιοί, 
τςαγκάρθδεσ, ξυλογλφπτεσ, μαρμαροτεχνίτεσ, μαχαιροποιοί, θ τζχνθ τθσ καλακοπλεκτικισ, τθσ κανιςτροπλεκτικισ 
και θ υφαντικι. Λδιαίτερα θ τελευταία γνϊριςε μεγάλθ άνκθςθ ςε όλθ τθν Κριτθ, με τα Σφακιά να αποτελοφν 
ςθμαντικό κζντρο.  

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
τθσ απαςχόλθςθσ, με όρουσ «ποιότθτασ» και αξιοποίθςθσ του τοπικοφ παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου 
ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθσ τοπικισ οικονομίασ, με απϊτερο ςκοπό τθ ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ 
πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο και τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ του.  

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  
• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 
διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

•  Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ πλθκυςμοφ. 

•  Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςε επίπεδο Υποδράςθσ κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ ςε μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 
και ςυγκεκριμζνα για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ, εκςυγχρονιςμό: 

 μονάδων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν πρϊτθ μεταποίθςθ,  

 βιοτεχνικϊν και χειροτεχνικϊν μονάδων, 

 μονάδων παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ (π.χ. παραγωγισ προϊόντων ζνδυςθσ, 
κλωςτοχφαντουργίασ, επεξεργαςίασ μετάλλου, πζτρασ, μαρμάρου, ξφλου, δζρματοσ, καταςκευισ ειδϊν 
καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικισ, εργαςτιρια κεραµικισ, αγιογραφίασ, ψθφιδωτοφ, παραδοςιακϊν 
ςτολϊν, μαχαιροποιίασ, μουςικϊν οργάνων, αργυροχρυςοχοΐασ κ.α.), 

 επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου που εξυπθρετοφν τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ κατοίκων και επιςκεπτϊν τθσ 
υπαίκρου (π.χ. παντοπωλεία, τρόφιμα-ποτά, είδθ ζνδυςθσ, βιβλιοπωλεία, αναμνθςτικά είδθ κ.α.). 

Μονάδεσ οικοτεχνίασ ςτον τομζα των τροφίμων δεν χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
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υποδράςθσ. 

Προτεραιότθτα κα δοκεί  

 ςτθ δθμιουργία επιςκζψιμων χϊρων ςε υφιςτάμενεσ και νζεσ μονάδεσ ϊςτε να µποροφν να ενταχκοφν 
ςε τουριςτικζσ διαδροµζσ.  
 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που 
διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 
1305/2013). 

Επειδι χρθςιμοποιείται το αρ. 14 του Καν. Ε.Ε.  651/2014: 

- θ ενιςχυόμενθ πράξθ κα πρζπει να αφορά «αρχικι επζνδυςθ» ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό ςτον 
Ρίνακασ επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων τθσ πρόςκλθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ 
ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΛ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΡΟΔΑΣΘ. 

 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 651/2014 (Περιφερειακόσ 

Χάρτθσ Ενιςχφςεων), με ζνταςθ ενίςχυςθσ 45% των επιλζξιμων δαπανϊν.  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

800.000 11,27% 7,57% 

Δθμόςια Δαπάνθ 
360.000 8,47% 5,03% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 
440.000 15,44% 12,88% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

 Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου που δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ 
μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

 Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και άλλεσ 
διατάξεισ». 

Ειδικά για τισ νζεσ επιχειριςεισ εφαρμόηεται θ Υ.Α. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλοφςτευςθ πλαιςίου άςκθςθσ 
μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τροφίμων και ποτϊν και προτυποποίθςθ των διοικθτικϊν 
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διαδικαςιϊν γνωςτοποίθςθσ λειτουργίασ» (ΦΕΚ 1061/τ. Βϋ/28.3.2017). 

Σε κάκε περίπτωςθ οι δικαιοφχοι κα πρζπει να είναι μικρζσ ι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 
ΒΑΥΤΘΤΑ 

(%) 

1 

Σαφινεια και πλθρότθτα 

τθσ πρόταςθσ 

Σαφινεια του 

περιεχομζνου τθσ 

πρόταςθσ και πλθρότθτα 

ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 

100 

10% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 

πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 

ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 

πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 

προσ τα απαιτοφμενα για 

τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ 

πρόταςθσ (Ειδικοί ι 

ςτρατθγικοί ςτόχοι του 

τοπικοφ προγράμματοσ 

που εξυπθρετοφνται με 

τθν υλοποίθςθ τθσ 

πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο 

των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των 

των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 

μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 

υπο-δράςθ 

0 

3 

Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ 

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 

προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 

100 

12% Το ζργο δεν εντάςςεται 

ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
0 

4 

Ρροϊκθςθ νεανικισ 

επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ 

επζνδυςθσ είναι νζοσ ≤ 35 

ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι 

100 
5% 
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εταιρεία οι μζτοχοι τθσ 

οποίασ είναι ςτο ςφνολο 

τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό 

πρόςωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατζχουν ςε 

ποςοςτό μεγαλυτερο ι ίςο 

50%  νζοι ≤ 35 ετϊν 

50 

5 

Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί 

με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ. 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 100 

5% 

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό 

με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν 

ςχετικι με το αντικείμενο 

τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 

εκπαίδευςθ 0 

6 

Επαγγελματικι εμπειρία 

(Ρροθγοφμενθ 

αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 

εμπειρίασ βακμολογείται 

με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 

5 ζτθ) 

 5% 

7 
Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ 

υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

(εταιρεία, νομικό πρόςωπο 

κλπ) ι δεν απαιτείται 

ςφςταςθ φορζα 

100 

5% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο 

φορζασ που απαιτείται 0 

8 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 

των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 

/ αδειϊν 

100 

10% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 

αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 
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9 

εαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 

με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 

50 

2% 
Ορκολογικόσ 

προςδιοριςμόσ των 

επιμζρουσ φάςεων 

υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

10 

εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 5 

100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 10 
60 

10 <100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 30 
30 

100*(αιτοφμενο -

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

> 30 
0 

11 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ 

τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν (μονάδεσ 

μεταποίθςθσ και 

βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται 

ωσ καινοτόμο 
100 

5% 

Θ παραγωγικι διαδικαςία 

ςτο ςφνολό τθσ 

χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 

προθγμζνθ, ι  αφορά ςε 

χριςθ ςυςτθμάτων 

αυτοματιςμοφ-ελζγχου-

καταγραφισ δεδομζνων 

ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία 

75 

Θ ςυςκευαςία και θ 

παρουςίαςθ των 

προϊόντων είναι νζα ι 

προθγμζνθ  ι γίνεται 

ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά 

βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ, 

το αποτζλεςμα τθσ οποίασ 

είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ 

με τον όγκο παραγωγισ 

τθσ, τθν ποιότθτα των 

προϊόντων ι το κόςτοσ 

παραγωγισ τθσ 

50 
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12 

Ροςοςτό δαπανϊν 

ςχετικϊν με τθ χριςθ ι 

παραγωγι ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ (ΑΡΕ), 

(φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, 

βιοαζριο κ.λ.π.) για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν των 

μονάδων. 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 

με 20% 
100 

      0% 

10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

13 

Εγκατάςταςθ 

ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ (π.χ. ISO 

14.000, EMAS) 

Ναι 100 

4% 

Πχι 0 

14 

Ροςοςτό δαπανϊν 

ςχετικϊν με τθ χριςθ – 

εγκατάςταςθ – εφαρμογι 

ςυςτιματοσ 

εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο 

με 20% 
100 

5% 10% ≤ Ροςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ροςοςτό < 10% 30 

15 

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ 

με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 

(RIS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

16 

Δυνατότθτα διάκεςθσ 

ιδίων κεφαλαίων για τθν 

ζναρξθ υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων 

επί τθσ ιδιωτικισ 

ςυμμετοχισ *100% 

 10% 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ)  

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2 & 19.2.3.3  και τισ 
Υποδράςεισ 1.α & 1.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 του 
ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) 

και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, 
ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Οριηόντια ενίςχυςθ ςτθν ανάπτυξθ/βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.3 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
εξυπθρζτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, χϊροι ακλθτιςμοφ, 
πολιτιςτικά κζντρα κλπ) με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.3.5 

Νομικι βάςθ Άρκρο 19 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ περιοχι εφαρμογισ ςτο ςφνολό τθσ παρουςιάηει κετικι πλθκυςμιακι μεταβολι, δεν 
ςυμβαίνει το ίδιο με τισ ορεινζσ περιοχζσ τθσ, όπου παρατθρείται ζντονθ αδυναμία ςυγκράτθςθσ του πλθκυςμοφ 
και κίνδυνοσ πλθκυςμιακισ εριμωςθσ, φαινόμενο που ενιςχφεται και από τθ χαμθλι πλθκυςμιακι πυκνότθτα 
ιδιαίτερα ςτουσ πρόποδεσ των Λευκϊν Ορζων. Λόγω τθσ απόκλιςθσ από τα χαρακτθριςτικά τθσ αςτικισ ηωισ, οι 
νζοι τθσ ενδοχϊρασ και του νοτίου τμιματοσ τθσ ΡΡ (με εξαίρεςθ το Διμο Γαφδου), μετακινοφνται προσ τισ πόλεισ 
των Χανίων και του εκφμνου (“αγροτικι ζξοδοσ’’), με αποτζλεςμα ο νεανικόσ πλθκυςμόσ να μειϊνεται και ο 
πλθκυςμόσ τθσ τρίτθσ θλικίασ να αυξάνεται (ποςοςτιαία). Αυτό ςυμβαίνει και λόγω των περιοριςμζνων και 
χαμθλοφ επιπζδου παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ψυχαγωγίασ κλπ., 
κακϊσ και λόγω των περιοριςμζνων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ πζραν του πρωτογενι τομζα, γεγονόσ που δθμιουργεί 
µεγάλθ ανιςότθτα του πλθκυςμοφ τθσ ενδοχϊρασ, ςε ςφγκριςθ µε αυτόν των αςτικϊν κζντρων. Βάςει των 
παραπάνω, κρίνεται επιτακτικι θ προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ του αγροτικοφ χϊρου, τόςο με τθ 
δθμιουργία κοινωνικϊν δομϊν, όςο και προχποκζςεων διατιρθςθσ και δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ.  

Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ «ποιότθτασ» και 
αξιοποίθςθσ του τοπικοφ παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθσ 
τοπικισ οικονομίασ. Σε επίπεδο Υποδράςθσ, επιδίωξθ είναι θ αναηωογόνθςθ τθσ υπαίκρου και ειδικά των ορεινϊν 
και απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ ενδοχϊρασ και θ ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ, μζςω τθσ ςτιριξθσ 
επαγγελμάτων που εξυπθρετοφν βαςικζσ κοινωνικζσ και άλλεσ ανάγκεσ που ςχετίηονται με τθν «κακθμερινότθτα» 
των κατοίκων και εξαςφαλίηουν μια αξιοπρεπι διαβίωςθ και ζνα αςτικό επίπεδο ηωισ. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

•  Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ. 

•  Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 
διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

•    Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ πλθκυςμοφ. 

•    Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα ςτθριχκοφν επενδφςεισ για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ, εκςυγχρονιςμό επιχειριςεων 
ςτον τομζα τθσ παροχισ επιςτθμονικϊν, τεχνικϊν, κοινωνικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν που εξυπθρετοφν τθν 
τοπικι οικονομία και τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ κατοίκων όπωσ:  

 δικθγόροι, λογιςτζσ (ΚΑΔ 69), 

 αρχιτζκτονεσ, μθχανικοί, τοπογράφοι και γεωπόνοι (ΚΑΔ 71), 

 γραφίςτεσ, διαφθμιςτζσ και φωτογράφοι (ΚΑΔ 73.1, 74.2), 
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 κτθνίατροι (ΚΑΔ 75), 

 εκπαιδευτικοί (ΚΑΔ 85), 

 ιατροί, νοςθλευτζσ, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί και φροντιςτζσ, φαρμακοποιοί κ.α (47.73, 
86, 97, 88), 

 δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα των τεχνϊν, του κεάματοσ, του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ (ΚΑΔ 90, 91 & 93). 

 
Προτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν ίδρυςθ επιχειριςεων ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ, βάςει του 
Ν.4019/2011. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπουν τθν 
εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Επειδι χρθςιμοποιείται το αρ. 14 του Καν. Ε.Ε.  651/2014: 

- θ ενιςχυόμενθ πράξθ κα πρζπει να αφορά «αρχικι επζνδυςθ» ςφμφωνα με τον ςχετικό οριςμό ςτον Ρίνακασ 
επεξιγθςθσ όρων και ςυντμιςεων τθσ πρόςκλθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ τθσ Υποδράςθσ αναγράφονται ςτο Ραράρτθμα II_8α ΕΡΛΛΕΞΛΜΟΛ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΡΟΔΑΣΘ. 

 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 651/2014 

(Περιφερειακόσ Χάρτθσ Ενιςχφςεων), με ζνταςθ ενίςχυςθσ 45% των επιλζξιμων 
δαπανϊν.  

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ροςό (€) Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου 
Ροςοςτό (%) ςε 

επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

800.000 
11,27% 7,57% 

Δθμόςια Δαπάνθ 360.000 
8,47% 5,03% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 440.000 
15,44% 12,88% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

 Φυςικά και Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου που δφνανται να υλοποιιςουν επενδφςεισ ςε πολφ μικρζσ, 
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και μικρζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

 Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και άλλεσ διατάξεισ». 

Σε κάκε περίπτωςθ οι δικαιοφχοι κα πρζπει να είναι μικρζσ ι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΒΑΥΤΘΤΑ 

1 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 

τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

100 

10% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  
και ελλείψεισ ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι 

του τοπικοφ προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ 

100 

10% το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ 0 

4 
Ρροϊκθςθ νεανικισ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
νζοσ ≤ 35 ετϊν (φυςικό πρόςωπο) ι 
εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι 

ςτο ςφνολο τουσ νζοι ≤ 35 ετϊν 

100 

5% Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατζχουν ςε ποςοςτό 
μεγαλυτερο ι ίςο 50%  νζοι ≤ 35 

ετϊν 

50 

5 
Ρροϊκθςθ γυναικείασ 
επιχειρθματικότθτασ 

Ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 
γυναίκα (φυςικό πρόςωπο) ι 

εταιρεία οι μζτοχοι τθσ οποίασ είναι 
ςτο ςφνολο τουσ είναι γυναίκεσ 

100 

5% Ο δικαιοφχοσ είναι νομικό πρόςωπο 
και το μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατζχουν ςε ποςοςτό 
μεγαλυτερο ι ίςο 50% γυναίκεσ 

50 
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6 
Ρροϊκθςθ 

επιχειρθματικότθτασ ςε ΑμεΑ 

Ναι 100 

5% 
Πχι 0 

7 
Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ. 

Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΛ / ΤΕΛ 100 

5% 

Ρτυχίο ΛΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 
τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με 

το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ 

50 

Καμία εκ των παραπάνω 
εκπαίδευςθ 0 

8 
Σφςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ 

υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 

δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

5% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 

απαιτείται 0 

9 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογιται με 20 

μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
0-100 5% 

10 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ροςοςτό Λδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

0-100 5% 

11 
Ρροςταςία περιβάλλοντοσ 

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 

μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 
100 

5% Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 

μικρότερο του 5% 
0 

12 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ 

και νζων τεχνολογιϊν 
(τουριςμόσ / υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / 
καινοτομία ςτο προϊόν ι ςτθν 

διαχείριςθ και λειτουργία 
100 3% 

;13 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

5% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 
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Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  
και ελλείψεισ ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

14 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

5% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

15 
εαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία 

του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

16 
Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ 

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / 
υποδομι ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι 

Ενότθτα 
100 

5% Υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / 
υποδομι ςτθν Τοπικι / Δθμοτικι 

Ενότθτα 
0 

17 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ μζγιςτθσ 
βακμολογίασ)  

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.4.2 & 19.2.4.4 και τισ Υποδράςεισ 1.β & 2.γ, Μζτρο 
4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 του 
ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) 

και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, 
ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.4 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Στιριξθ για τθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ τοπικϊν βαςικϊν υπθρεςιϊν για 
τον αγροτικό πλθκυςμό, κακϊσ και των ςχετικϊν υποδομϊν (πχ. παιδικοί ςτακμοί, 
αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.4.2 

Νομικι βάςθ Άρκρο 20 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων των αγροτικϊν περιοχϊν γενικά, προχποκζτει τθν κάλυψθ του 
ελλείμματοσ που διαπιςτϊνεται ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςε υποδομζσ και υπθρεςίεσ που εξυπθρετοφν 
βαςικζσ ανάγκεσ διαβίωςθσ και ταυτόχρονα εξαςφαλίηουν ζνα αςτικό επίπεδο ηωισ, όπωσ είναι θ εκπαίδευςθ, θ 
υγεία και θ πρόνοια.  
 
Ειδικά ςε ότι αφορά τθν περιοχι παρζμβαςθσ, θ πλθκυςμιακι αποδυνάμωςθ και θ γιρανςθ που καταγράφεται, 
ειδικά ςτουσ ορεινοφσ και απομακρυςμζνουσ οικιςμοφσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
αυξανόμενθ εξάρτθςθ από τα μεγάλα αςτικά κζντρα (“αγροτικι ζξοδοσ’’), αλλά και θ διαρκισ διεφρυνςθ του 
φάςματοσ των ανκρϊπων ςε ςυνκικεσ φτωχοποίθςθσ, κακιςτοφν απαραίτθτθ τθν περαιτζρω ςτιριξθ ςε 
υποδομζσ εκπαίδευςθσ, πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ.  
 
Ηθτοφμενο λοιπόν ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι θ δθμιουργία βιϊςιμων και πολυλειτουργικϊν αγροτικϊν 
περιοχϊν, ςυνειςφζροντασ ςτθν ποιότθτασ ηωισ, τθν ελκυςτικότθτα και τθν ιπια ανάπτυξθ τουσ,  πάντα ςε 
ςυμβατότθτα με τθν τοπικι πολιτιςτικι – φυςικι ταυτότθτα τουσ.  
 
Σε επίπεδο υποδράςθσ, όπωσ προζκυψε και από τθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ, ηθτοφμενο είναι θ διατιρθςθ 
του τοπικοφ πλθκυςμοφ, και ειδικά των νζων, ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και ειδικά ςτισ ορεινζσ και 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, μζςω επενδφςεων για τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων βαςικϊν υποδομϊν και των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν που εξυπθρετοφν βαςικζσ ανάγκεσ διαβίωςθσ και μειϊνουν το αίςκθμα απομόνωςθσ 
ςτον αγροτικό πλθκυςμό. 
 
Για το ςκοπό αυτό, ςτο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ κα ςτθριχτοφν επενδφςεισ που ςυγκρατοφν - προςελκφουν 
πλθκυςμό ςτθν φπαικρο και ταυτόχρονα δθμιουργοφν ςυνκικεσ αςτικοφ επιπζδου ηωισ. : 
Ενιςχφεται θ ίδρυςθ, επζκταςθ, εκςυγχρονιςμόσ ςε : 

 Βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ 

 Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ  

 Κζντρα Τγείασ και Περιφερειακά Ιατρεία 

 Κινθτζσ μονάδεσ υγείασ 

 Δομζσ Παροχισ Τπθρεςιϊν Θλικιωμζνων  

 Βιβλιοκικεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων ψθφιακϊν και κινθτϊν βιβλιοκθκϊν) 

 Πολυκζντρα Νεολαίασ  

 Ακλθτικά γιπεδα και εγκαταςτάςεισ 

 Παιδικζσ χαρζσ  
 
Προτεραιότθτα κα δοκεί: 

 Σε περιοχζσ ςτισ οποίεσ εμφανίηεται ςθμαντικό ζλλειμμα ςε αυτοφ του είδουσ τισ υποδομζσ, ςτον 



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 91 
 

εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων και ςτθν προςαρμογι των υποδομϊν τουσ ςτθν 
προςβαςιμότθτα και χριςθ τουσ από άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ. 

 Σε υποδομζσ που αφοροφν ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. 

 Σε υποδομζσ που εξθπθρετοφν ανάγκεσ ικανοφ αρικμοφ τοπικοφ πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

 Στθ δθμιουργία μικρϊν μόνιμων υποδομϊν άςκθςθσ ακλθτικϊν – ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων, ςε 
υφιςτάμενα κυρίωσ κτίρια ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ, για τθν μόνιμθ δραςτθριοποίθςθ των τοπικϊν 
κοινωνιϊν ςε κζματα ακλθτιςμοφ – ψυχαγωγίασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. 

 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπουν 
τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 
 
Από τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ δεν κα δθμιουργοφνται ζςοδα κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ. 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ υπο – δράςθ δεν αποφζρει κζρδοσ, θ ςτιριξθ δεν κακιςτά κρατικι ενίςχυςθ οπότε 

μπορεί να ανζλκει ςτο 100% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 

Ροςό (€) Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο 
Τοπικοφ 

Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

400.000 
5,63% 3,79% 

Δθμόςια Δαπάνθ 400.000 
9,41% 5,59% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 0 
0% 0% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

 Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά τουσ πρόςωπα  

 Λδιωτικοί φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ςτο καταςτατικό των οποίων προβλζπεται θ υλοποίθςθ 
ςχετικϊν ενεργειϊν 

 7
θ
 Υγειονομικι Ρεριφζρεια Κριτθσ 

 ΕΚΑΒ 

 Λοιποί φορείσ κακ’ αρμοδιότθτα  

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΒΑΥΤΘΤΑ (%) 

1 
Σαφινεια και 

πλθρότθτα τθσ 
Σαφινεια του 

περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
100 

10% 
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πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ 

βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 

βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ 
πρόταςθσ (Ειδικοί ι 

ςτρατθγικοί ςτόχοι του 
τοπικοφ προγράμματοσ 
που εξυπθρετοφνται με 

τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
100 

15% 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ 

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
100 

20% το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
0 

4 
εαλιςτικότθτα - 

αξιοπιςτία κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

5 
100 

5% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

10 
60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

30 
30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 

30 
0 

5 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

5% Ορκολογικόσ 
προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων 

50 
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υλοποίθςθσ του ζργου 

6 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ 
υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

20% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 

7 
Ρροςταςία 

περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ 
μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

100 

10% Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο του 5% 

0 

8 

Συςχζτιςθ τθσ 
πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

9 

Καινοτόμοσ 
χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ  

Οργανωτικι 
καινοτομία/καινοτομία ςτο 

προϊόν ι ςθν διαχείρθςθ 
και λειτουργία 

100 5% 

10 

Συμβατότθτα με τθν 
τοπικι αρχιτεκτονικι 

(ςθμ. δεν αφορά 
ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςει και 
παιδικζσ χαρζσ) 

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό 
κτίριο 

100 

8% 

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ  50 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ * ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τθ Υποδράςθ 19.2.3.5 και τθ Υποδράςθ 2.γ, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 του 
ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) 

και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, 
ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.4 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Στιριξθ για επενδφςεισ για δθμόςια χριςθ ςε υπθρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχισ, 
ανάπλαςθσ χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ και τουριςτικζσ 
υποδομζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. ςθμάνςεισ, κοινόχρθςτοι χϊροι, προβολι προϊκθςθ 
περιοχϊν, ποδθλατικζσ διαδρομζσ κλπ) 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.4.3 

Νομικι βάςθ Άρκρο 20 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ ποιότθτα ηωισ των κατοίκων των αγροτικϊν περιοχϊν κα πρζπει να ςυνδζεται όχι μόνο με τθν κάλυψθ των 
βαςικϊν αναγκϊν αλλά και των αναγκϊν ψυχαγωγίασ και αναψυχισ, με ςτόχο τθν επίτευξθ ενόσ επιπζδου ηωισ 
που δεν υπολείπεται ςε τίποτα αυτοφ των κατοίκων των αςτικϊν κζντρων. Επίςθσ, θ ποιότθτα ηωισ και θ 
οικονομικι (και κατ’ επζκταςθ τουριςτικι)  ανάπτυξθ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν 
ανάγκθ για προςβαςιμότθτα ςε πόρουσ και υπθρεςίεσ ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ χριςθσ ΤΡΕ υποδομϊν και 
υπθρεςιϊν. 
 
Θ περιοχι παρζμβαςθσ και ειδικά οι πιο ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ ςτεροφνται υπθρεςιϊν και 
υποδομϊν ψυχαγωγίασ και αναψυχισ, γεγονόσ που εντείνει τθν αδυναμία ςυγκράτθςθσ του πλθκυςμοφ ςτισ 
περιοχζσ αυτζσ, αλλά και τθν περιοριςμζνθ δυνατότθτα προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν.  
 
Ηθτοφμενο λοιπόν ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι θ δθμιουργία βιϊςιμων και πολυλειτουργικϊν αγροτικϊν 
περιοχϊν, ςυνειςφζροντασ ςτθν ποιότθτασ ηωισ, ςτθν ελκυςτικότθτα και ςτθν ιπια ανάπτυξθ τουσ,  πάντα ςε 
ςυμβατότθτα με τθν τοπικι πολιτιςτικι – φυςικι ταυτότθτα τουσ. Σε επίπεδο υποδράςθσ, ςτόχοσ είναι θ 
διατιρθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, ειδικά ςτισ πιο ορεινζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ,, και ειδικά των νζων, 
κακϊσ και θ οργανωμζνθ υποδοχι και εξυπθρζτθςθ επιςκεπτϊν ςε ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, μζςω 
επενδφςεων ςε υποδομζσ που εξαςφαλίηουν υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ και αναψυχισ με κφριουσ 
άξονεσ, τον πολιτιςμό, το κεματικό τουριςμό και τον ακλθτιςμό, κακϊσ και θ πρόςβαςθ ςε υποδομζσ και 
υπθρεςίεσ ΣΠΕ με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ-πλθροφόρθςθσ, εξωςτρζφειασ, 
δικτφωςθσ, κοινωνικισ ςυνοχισ και απαςχόλθςθσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. 
 
Κατθγορίεσ δράςεων που ενιςχφονται: 

 Αςτικόσ εξοπλιςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων 

 Ψυχαγωγικά κεματικά πάρκα 

 Υποδομζσ τουριςτικισ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ επιςκεπτϊν  

 Ορειβατικά καταφφγια 

 Συντιρθςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ ορειβατικϊν και περιπατθτικϊν διαδρομϊν και μονοπατιϊν, 
φαραγγιϊν, ςπθλαίων και ςθμείων ςτάςθσ και κζασ ςτθ φφςθ και λοιπϊν περιοχϊν ειδικοφ τουριςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ 

 Σθμάνςεισ/κεματικζσ διαδρομζσ 

 Δθμιουργία ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ και προβολισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων ιςτοςελίδων και εφαρμογϊν.  

 Υποδομζσ προςβάςιμου τουριςμοφ (για ΑΜΕΑ και θλικιωμζνουσ) (αφορά χωρικζσ υποδομζσ και όχι 
επιχειριςεισ) 

 Υποδομζσ τουριςμοφ περιπζτειασ (αναρρίχθςθ, ορεινι ποδθλαςία, διάςχιςθ φαραγγιοφ, πεηοπορία, 
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ορειβαςία, αλεξίπτωτο πλαγιάσ κ.α.)(αφορά χωρικζσ υποδομζσ και όχι επιχειριςεισ) 

Προτεραιότθτα κα δοκεί ςε : 

 ζργα ποφ αφοροφν ςτθ δθμιουργία, βελτίωςθ ι επζκταςθ μόνιμων υποδομϊν ψυχαγωγίασ και 

αναψυχισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναγκαίου εξοπλιςμοφ 

 υποδομζσ ςυμπλθρωματικζσ των αναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ για ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (π.χ. 

εκκλθςιαςτικόσ, ορειβατικόσ, ςπθλαιολογικόσ, οινοτουριςμόσ, τουριςμόσ ΑΜΕΑ κλπ) όπου ο επιςκζπτθσ 

κα ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδυάςει τθ διαμονι του ςτθν περιοχι με τθ δραςτθριότθτα που τον 

ενδιαφζρει. 

 Σε περιοχζσ Natura 2000, και περιφερικά του Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ και ςε τοπία ιδιαίτερου φυςικοφ 

κάλλουσ, φαράγγια, ςπιλαια κλπ. 

 Ρεριοχζσ με ειδικό περιβαλλοντικό ενδιαφζρον (ειδικά ενδθμικά είδθ, ςπάνια χλωρίδα, ειδικά είδθ 

βλάςτθςθσ κλπ) 

Σε ότι αφορά τθ χρθματοδότθςθ για δθμιουργία ι αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν προχπόκεςθ αποτελεί θ 

εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί οργάνωςθσ και λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν των ΟΤΑ (ΦΕΚ 931,τ. Β’ 

/18.5.2009 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει).  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπουν 

τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

Από τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ δεν κα δθμιουργοφνται ζςοδα κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ. 
 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ υπο – δράςθ δεν αποφζρει κζρδοσ, θ ςτιριξθ δεν κακιςτά κρατικι ενίςχυςθ οπότε 

μπορεί να ανζλκει ςτο 100% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και ενίςχυςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 
Ροςό (€) 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

500.000 
7,04% 4,73% 

Δθμόςια Δαπάνθ 500.000 
11,76% 6,99% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 0 
0% 0% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 
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 Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά τουσ πρόςωπα  

 Συλλογικοί ι ιδιωτικοί φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ςτο καταςτατικό των οποίων προβλζπεται θ 
υλοποίθςθ ςχετικϊν ενεργειϊν 

 Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α 
ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

ΒΑΥΤΘΤΑ 
(%) 

1 
Σαφινεια και πλθρότθτα 

τθσ πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου 
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 

τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

100 

10% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 

ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 

βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί 

ςτόχοι του τοπικοφ 
προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ 

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
100 

15% το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
0 

4 
εαλιςτικότθτα - 

αξιοπιςτία κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

5 
100 

5% 
5 < 100*(αιτοφμενο-

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 97 
 

30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 

30 
0 

5 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

5% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ 
των επιμζρουσ φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

6 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

20% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 

7 Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 
ι ίςο του 5% 

100 

10% Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν 
με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

8 

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ 
με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 

(RIS) 

Ναι 100 

2% 

Πχι 0 

9 
Καινοτόμοσ χαρακτιρασ 

τθσ πρόταςθσ  

Οργανωτικι 
καινοτομία/καινοτομία ςτο 

προϊόν ι ςθν διαχείρθςθ και 
λειτουργία 

100 5% 

10 

Συμβατότθτα με τθν 
τοπικι αρχιτεκτονικι (ςθμ. 

δεν αφορά ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςει και παιδικζσ 

χαρζσ) 

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό 
κτίριο 

100 

8% 

Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ 50 
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11 
Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ 

Δεν υπάρχει παρόμοια 
Υπθρεςία/Υποδομι ςτθν 

Τοπικι/Δθμοτικι Ενότθτα 
 100 

10% 
Υπάρχει παρόμοια 

Υπθρεςία/Υποδομι ςτθν 
Τοπικι/Δθμοτικι Ενότθτα 

0 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.3.3 και 19.2.4.5 και τθν Υποδράςθ 2.β, Μζτρο 4.2 
(ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 του 
ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) 

και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, 
ADRION). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 99 
 

 

Τίτλοσ Δράςθσ Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.4 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.4.4 

Νομικι βάςθ Άρκρο 20 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ πολιτιςτικι κλθρονομιά, όπωσ και θ ςφγχρονθ πολιτιςτικι δθμιουργία, κεωρείται βαςικό ςτοιχείο τθσ 
ταυτότθτασ και μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικό- οικονομικισ κατάςταςθσ ενόσ τόπου. Για το λόγο αυτό θ 
αξιοποίθςθ και ανάδειξθ τθσ κα πρζπει να κεωρείται αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ςτρατθγικισ για μια 
ολοκλθρωμζνθ και βιϊςιμθ τοπικι ανάπτυξθ.  
 
Θ περιοχι παρζμβαςθσ ζχει διατρζξει όλεσ τισ διαφορετικζσ ιςτορικζσ και πολιτιςμικζσ περιόδουσ, από τθ 
προϊςτορία μζχρι τθν τουρκοκρατία και φζρει μζχρι και ςιμερα το αποτφπωμα των ιςτορικϊν γεγονότων και των 
διαφορετικϊν πολιτιςμϊν, που προίκιςαν ολόκλθρθ τθν Κριτθ με ζνα μοναδικό πολιτιςμικό κεφάλαιο. Μνθμεία 
και κατάλοιπα διαφόρων εποχϊν και μια τεράςτια ηωντανι παράδοςθ και δθμιουργία που ςυνδυάηει τισ τζχνεσ, 
τον χορό, τθ μουςικι, τθ διατροφι, τα τοπικά προϊόντα και τθ φφςθ, αναδεικνφουν τον τεράςτιο πολιτιςτικό και 
ιςτορικό πλοφτο τθσ περιοχισ.  
 
Ηθτοφμενο λοιπόν ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι θ δθμιουργία βιϊςιμων και πολυλειτουργικϊν αγροτικϊν 
περιοχϊν, ςυνειςφζροντασ ςτθν ποιότθτασ ηωισ, ςτθν ελκυςτικότθτα και ςτθν ιπια ανάπτυξθ τουσ,  πάντα ςε 
ςυμβατότθτα με τθν τοπικι πολιτιςτικι – φυςικι ταυτότθτα τουσ.  
 
Σε επίπεδο υποδράςθσ, ηθτοφμενο είναι θ ανάδειξθ και αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ, με ςεβαςμό προσ τθν ιςτορία και τθν παράδοςθ του τόπου και με ςτόχο τθν ενίςχυςθ 
δραςτθριοτιτων που διζπονται από πολιτιςτικι αξία και ενςωματϊνουν καλλιτεχνικι ζκφραςθ για τθ δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ, αναβάκμιςθσ του πολιτιςτικοφ επιπζδου τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και τθσ κουλτοφρασ του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ.  
Ενδεικτικά μποροφν να ενιςχυκοφν δράςεισ που αφοροφν ςτθν ενίςχυςθ:  

 πολιτιςτικϊν και καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων και παραςτάςεων, φεςτιβάλ, εκκζςεων και άλλων ςυναφϊν 
δραςτθριοτιτων πολιτιςτικισ ζκφραςθσ που αναδεικνφουν το τοπικό πολιτιςτικό κεφάλαιο και προβάλουν 
τθν παράδοςθ, τα τοπικά προϊόντα και τθ γαςτρονομία, τα παραδοςιακά επαγγζλματα, τθ λαογραφία και 
τθν ιςτορικι και πολιτιςτικι ταυτότθτα τθσ περιοχισ,  

 δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων και δράςεων ςφγχρονου πολιτιςμοφ και διατιρθςθσ-προβολισ-ανάδειξθσ 
τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ,  

 εργαςτθρίων και ςεμιναρίων που προάγουν τισ τζχνεσ και τα γράμματα (π.χ. ηωγραφικι, μουςικι και χορόσ, 
φωτογραφία, δθμιουργικι γραφι, χειροτεχνία, κεραμικι κλπ.)  

 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπουν τθν 
εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 
 
Προτεραιότθτα κα δοκεί:  

 ςε εκδθλϊςεισ – διοργανϊςεισ που είναι ιδθ κακιερωμζνεσ ςτον τοπικό πλθκυςμό με ςκοπό τθν 
οργάνωςι τουσ ςε πιο ολοκλθρωμζνθ βάςθ είτε τον ςυνδυαςμό τθσ με άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ τοπικισ 
ηωισ και οικονομίασ και τθν προβολι τθσ για προςζλκυςθ μεγαλφτερου αρικμοφ επιςκεπτϊν. 
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 ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ υπάρχουν υποδομζσ διανυκτζρευςθσ αγροτουριςμοφ ι/και επιςκζψιμοι χϊροι 
παραγωγισ, διάκεςθσ και προβολισ τοπικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων. 

Από τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ δεν κα δθμιουργοφνται ζςοδα κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ. 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 

Θ ςτιριξθ παρζχεται βάςει του άρκρου 53 του Καν (ΕΕ) 651/2014 και το μζγιςτο ποςοςτό 
ενίςχυςθσ μπορεί να ανζλκει ςτο 80% των επιλζξιμων δαπανϊν. Σε περίπτωςθ που θ 

επζνδυςθ δεν αποφζρει κζρδοσ το ανϊτατο ποςοςτό ενίςχυςθσ ανζρχεται ςε 100% των 
επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διατιρθςθ – βελτίωςθ των πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ. 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 
Ροςό (€) 

Ροςοςτό (%) ςε επίπεδο υπο-
μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

130.000 
1,83% 1,23% 

Δθμόςια Δαπάνθ 104.000 
2,45% 1,45% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 26.000 
0,91% 0,76% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

 Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά τουσ πρόςωπα,  

 Συλλογικοί ι λοιποί φορείσ µθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ςτο καταςτατικό των οποίων προβλζπεται θ 
υλοποίθςθ ςχετικϊν ενεργειϊν 

 Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ Συλλογικοφ και Ραραγωγικοφ Σκοποφ (Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι 
Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και άλλεσ διατάξεισ»). 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ 
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

ΒΑΥΤΘΤΑ 
(%) 

1 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια του 
περιεχομζνου τθσ 

πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

100 

15% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 

50 
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δικαιολογθτικά 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 

προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του 

τοπικοφ προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ 

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
100 

20% το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
0 

4 
εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 5 
100 

5% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 10 
60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 30 
30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

> 30 
0 

5 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 

επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

5% Ορκολογικόσ 
προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων 

υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

6 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

20% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 60 
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γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 

7 
Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ 
μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

100 

5% Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο του 5% 

0 

8 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι 100 

5% 

Πχι 0 

9 
Καινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ  

Οργανωτικι 
καινοτομία/καινοτομία ςτο 

προϊόν ι ςθν διαχείρθςθ 
και λειτουργία 

100 5% 

10 

Επαναλθψιμότθτα εκδιλωςθσ 

ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 

ςχεδίου χρθματοδότθςθσ 

Διοργάνωςθ για 4 και άνω 
ζτθ 

100 

5% Διοργάνωςθ για 2 ι 3 ζτθ 50 

Διοργάνωςθ για 1 ζτοσ 0 

11 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου (εφ' όςον απαιτοφνται) 

Βακμολογείται ο λόγοσ 
διακζςιμων ιδίων 

κεφαλαίων/το ςφνολο  τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 

  5% 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ * ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Yποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τθν Yποδράςθ 19.2.4.3 και τθν Yποδράςθ 2.β, Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 του 
ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) 

και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, 
ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Βαςικζσ υπθρεςίεσ & ανάπλαςθ χωριϊν ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.4 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Στιριξθ για μελζτεσ και επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τθ διατιρθςθ, 
αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ των 
χωριϊν, των αγροτικϊν τοπίων και των τόπων με υψθλι φυςικι αξία, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν κοινωνικο-οικονομικϊν πτυχϊν, κακϊσ 
και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
πολιτιςτικϊν, ςυνεδριακϊν κζντρων, μουςείων, πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν 
τθσ υπαίκρου-μφλοι, γεφφρια κλπ) 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.4.5 

Νομικι βάςθ Άρκρο 20 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στισ περιοχζσ τθσ υπαίκρου και ειδικά ςτθν περίπτωςθ των μειονεκτικϊν και ορεινϊν περιοχϊν, θ φυςικι 
κλθρονομιά αποτελεί κεμελιϊδεσ προτζρθμα και ταυτόχρονα αναξιοποίθτθ πρϊτθ φλθ διαρκοφσ ανάπτυξθσ, 
κακϊσ εξαςφαλίηει τισ ευκαιρίεσ για μια ιπια αναπτυξιακι δραςτθριότθτα με προοπτικι δθμιουργίασ κζςεων 
εργαςίασ και δυνατότθτα για διατιρθςθ του πλθκυςμοφ μιασ ορεινισ περιοχισ. Επομζνωσ, θ αξιοποίθςθ του 
περιβαλλοντικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ δθμιουργεί ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για μια ενδογενι και 
ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ. Ταυτόχρονα, ςτθν φπαικρο καταγράφεται ζνασ ιδιαίτεροσ αρχιτεκτονικόσ πλοφτοσ που 
είναι ςυνυφαςμζνοσ με τθν παραδοςιακι αγροτικι ηωι και ο οποίοσ αποτελεί ςοβαρό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα 
των περιοχϊν αυτϊν όπου πάνω μπορεί να ςτθριχκεί θ προβολι τθσ φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ, θ προςζλκυςθ 
επιςκεπτϊν και ανάπτυξθ εναλλακτικϊν οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 

Το φυςικό περιβάλλον αποτελεί αδιαμφιςβιτθτα το βαςικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

Ολόκλθρθ θ περιοχι χαρακτθρίηεται από πλικοσ τόπων που φζρουν μοναδικοφσ φυςικοφσ πόρουσ, με μεγάλο 

βακμό ενδθμιςμοφ, μοναδικότθτα και ςπανιότθτα κακϊσ και υψθλι οικολογικι και αιςκθτικι αξία. Επίςθσ, ςτθν 

περιοχι παρζμβαςθσ εντοπίηει κανείσ πλικοσ νερόμυλων, ςτουσ οποίουσ άλεκαν τα ςιτθρά, αξιοποιϊντασ τισ 

ςυχνζσ βροχοπτϊςεισ ςτο δυτικό τμιμα του νθςιοφ. Στισ μαδάρεσ των Λευκϊν Πρεων, υπάρχει πλικοσ πζτρινων 

κτιςμάτων (μθτάτων) όπου λειτουργοφςαν τόςο ωσ παραγωγικζσ μονάδεσ (μαντριά, τυροκομεία) όςο και ωσ 

χϊροι προςωρινισ διαμονισ για τουσ κτθνοτρόφουσ.  

Ηθτοφμενο ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ είναι θ δθμιουργία βιϊςιμων και πολυλειτουργικϊν αγροτικϊν περιοχϊν, 

ςυνειςφζροντασ ςτθν ποιότθτασ ηωισ, ςτθν ελκυςτικότθτα και ςτθν ιπια ανάπτυξθ τουσ,  πάντα ςε ςυμβατότθτα 

με τθν τοπικι πολιτιςτικι – φυςικι ταυτότθτα τουσ. Σε επίπεδο υποδράςθσ, ηθτοφμενο είναι θ ενίςχυςθ δράςεων 

που ςυμβάλουν ςτθν προςταςία και ανάδειξθ περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ, κακϊσ και των παραδοςιακϊν 

ςτοιχείων τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ υπαίκρου και θ ανάδειξθ τουσ ςε πόλο ζλξθσ επιςκεπτϊν.   

Μζςω τθσ υποδράςθσ κα ενιςχυκοφν επενδφςεισ για τθ  

 διατιρθςθ-προςταςία, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ του εδάφουσ, του τοπίου και τθσ βιοποικιλότθτασ, με 
προτεραιότθτα ςε τοποκεςίεσ υψθλισ φυςικισ αξίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων περιοχϊν NATURA 2000), όπωσ 
φυτοτεχνικζσ εργαςίεσ και δενδροφυτεφςεισ, τεχνικά ζργα μικρισ κλίμακασ , υποδομζσ περιβαλλοντικισ 
ενθμζρωςθσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσγια μείηονα περιβαλλοντικά προβλιματα και 
κινδφνουσ τοπικοφ επιπζδου, 

 διάςωςθ και ανάδειξθ πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ υπαίκρου (όπωσ γεφφρια, μφλοι, 
φάμπρικεσ, πατθτιρια, βρφςεσ, μθτάτα, τυροκζλλια, τυρόςπιτα, δεξαμενζσ κ.α.) και λοιπϊν ςτοιχείων τθσ 
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αγροτικισ κλθρονομιάσ, 

 δθμιουργία, εκςυγχρονιςμόσ και επζκταςθ μουςείων-ςυλλογϊν-εκκετθρίων, βιβλιοκθκϊν και ωδείων που 
ςχετίηονται με τθ λαογραφικι/αγροτικι/πολιτιςτικι κλθρονομιά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ψθφιοποίθςθσ 
τουσ και τθσ ανάδειξθσ τουσ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, 

 δθμιουργία πολιτιςτικϊν/ςυνεδριακϊν κζντρων και αικουςϊν-εργαςτθρίων εικαςτικϊν, μουςικϊν και 
παραδοςιακϊν τεχνϊν, 

 κζατρα και κινθματογράφοι (ςυμπεριλαμβανομζνων και υπαίκριων εγκαταςτάςεων), 

 ανοικτοί χϊροι ι αίκουςεσ καλλιτεχνικϊν παραςτάςεων, πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και περιοδικϊν εκκζςεων, 

 αίκουςεσ πολλαπλϊν χριςεων, 

 ςφνκεςθ, παραγωγι, διανομι, ψθφιοποίθςθ και ζκδοςθ μουςικϊν, οπτικοακουςτικϊν, λαογραφικϊν και 
λογοτεχνικϊν ζργων. 

 Θ ενίςχυςθ φορζων με ζντονθ και πολυποίκιλθ δραςτθριότθτα, για μικρισ κλίμακασ υποδομι (προμικεια 
εξοπλιςμοφ εκδθλϊςεων, μουςικϊν οργάνων, παραδοςιακϊν ςτολϊν κλπ) 
 
Προτεραιότθτα κα δοκεί:  

 Σε περιοχζσ ςτισ οποίεσ εμφανίηεται ςθμαντικό ζλλειμμα υποδομϊν ι προβλιματα (δεν υπάρχει 
παρόμοια υποδομι/ υπθρεςία ςτθν Τοπικι Κοινότθτα ι υποδομι παρουςιάηει προβλιματα ) 

 Σε περιοχζσ που παρουςιάηουν ζντονθ προλιτιςτικι δυναμικι (υπθρεςίεσ πολιτιςμοφ, εκδθλϊςεισ, 
εκελοντζσ) 

 Στθν εξυπθρζτθςθ αναγκϊν ικανοφ αρικμοφ τοπικοφ πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπουν 
τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 
 
Από τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ δεν κα δθμιουργοφνται ζςοδα κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ. 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ 
Θ υπο – δράςθ δεν αποφζρει κζρδοσ, θ ςτιριξθ δεν κακιςτά κρατικι ενίςχυςθ οπότε 

μπορεί να ανζλκει ςτο 100% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Ενίςχυςθ δράςεων και παρεμβάςεων για το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 
Ροςό (€) 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-

μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 440.000 
6,20% 4,16% 

Δθμόςια Δαπάνθ 440.000 
10,35% 6,15% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 0 
0,0% 0,0% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

 Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά τουσ πρόςωπα  
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 Συλλογικοί και λοιποί φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ςτο καταςτατικό των οποίων προβλζπεται θ 
υλοποίθςθ ςχετικϊν ενεργειϊν 

 Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ 

 Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 

 Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ Συλλογικοφ και Ραραγωγικοφ Σκοποφ (Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι 
Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και άλλεσ διατάξεισ»). 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α 
ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 
ΒΑΥΤΘΤΑ 

(%) 

1 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια του 
περιεχομζνου τθσ 

πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

100 

10% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα 

για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 

προσ τα απαιτοφμενα για 
τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 

(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι 

του τοπικοφ προγράμματοσ 

που εξυπθρετοφνται με τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των 
των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ 

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
100 

20% το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ 
0 

4 
εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 5 
100 

5% 
5 < 100*(αιτοφμενο-

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
60 
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≤ 10 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 

> 30 

0 

5 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο 
με το είδοσ και το μζγεκοσ 

του ζργου 
50 

5% Ορκολογικόσ 
προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων 

υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

6 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ 

υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου 
των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

100 

20% 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 
/ αδειϊν 

60 

Υποβολι αιτιςεων ςτισ 
αρμόδιεσ αρχζσ για 

απαραίτθτεσ 
γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 

30 

7 
Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ροςοςτό δαπανϊν 
ςχετικϊν με τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ 
μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 

100 

10% 
Ροςοςτό δαπανϊν 

ςχετικϊν με τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο του 5% 

0 

8 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι 100 

2% 
Πχι 0 

9 
Καινοτόμοσ χαρακτιρασ τθσ 

πρόταςθσ  

Οργανωτικι 
καινοτομία/καινοτομία ςτο 

προϊόν ι ςθν διαχείρθςθ 
και λειτουργία 

100 5% 
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10 

Συμβατότθτα με τθν τοπικι 
αρχιτεκτονικι (ςθμ. δεν 

αφορά ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ και παιδικζσ 

χαρζσ) 

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό 
κτίριο 

100 

8% 
Ραραδοςιακόσ οικιςμόσ 50 

11 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου (εφ' όςον 

απαιτοφνται) 

(βακμολογείται ο λόγοσ 
διακζςιμων ιδίων 

κεφαλαίων / το ςφνολο  τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ 

  5% 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.3.3, 19.2.4.3 & 19.2.4.4 και τθν Υποδράςθ 2.β, 
Μζτρο 4.2 (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 του 
ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ) 

και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, MEDENICBC, 
ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα των 
τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.2 

Νομικι βάςθ Άρκρο 35 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Θ περιοχι εφαρμογισ χαρακτθρίηεται από χαμθλό βακμό ςυνεργαςίασ, ςυνζργειασ και δικτφωςθσ κακϊσ και 
περιοριςμζνεσ επιδόςεισ ςε ότι αφορά τον τομζα τθσ καινοτομίασ. Ππωσ διαπιςτϊκθκε και από τθν διαδικαςία 
τθσ διαβοφλευςθσ, θ δθμιουργία δικτυϊςεων κεωρείται μονόδρομοσ με πολλαπλά οφζλθ για τουσ τοπικοφσ 
επιχειρθματίεσ όπωσ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, καλφτερθ προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων και 
υπθρεςιϊν και ενίςχυςθ του εξωςτρεφι προςανατολιςμοφ των τοπικϊν επιχειριςεων. 

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

• Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ. 

• Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 
διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

•  Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ πλθκυςμοφ. 

•  Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν ενίςχυςθ ςχθμάτων ςυνεργαςίασ του γεωργικοφ και μθ γεωργικοφ τομζα με 
ερευνθτικοφσ φορείσ (ακαδθμαϊκά ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα-ινςτιτοφτα), με κφριουσ αποδζκτεσ τισ 
επιχειριςεισ, με ςκοπό τθν παραγωγι νζων προϊόντων, οργανωτικϊν και τεχνολογικϊν καινοτομιϊν ςτον τομζα 
των τροφίμων και ειδικότερα ςτισ εξισ ενδεικτικζσ κατθγορίεσ:  

παραδοςιακι ηαχαροπλαςτικι/προϊόντων ηφμθσ, τυποποιθμζνα/επεξεργαςμζνα προϊόντα μετά τθν πρϊτθ 
μεταποίθςθ, τελικά προϊόντα με ςυνδυαςμό προϊόντων τφπου δίςκου / ποικιλίασ, κζτςαπ, ορεκτικά με , 
παράγωγα τυροκομικϊν προϊόντων ωσ προϊόντα δεφτερθσ μεταποίθςθσ, ςάλτςεσ με αρωματικά φυτά, προϊόντα 
με βάςθ το μοφςτο / παραπροϊόντα εςπεριδοειδϊν, προϊόντα με ςυςτατικά φυτοχθμικζσ ουςίεσ άγριων 
εδϊδιμων χόρτων, ψυχρά αφεψιματα, αναψυκτικά, ςυνδυαηόμενα προϊόντα όπωσ λαδόμελο κ.α. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπουν 
τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 1305/2013) 

 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 
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Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ροςό (€) 
Ροςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

100.000 1,41% 0,95% 

Δθμόςια Δαπάνθ 
65.000 1,53% 0,91% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 
35.000 1,23% 1,02% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

Δικαιοφχοι 

Συνεργατικά ςχιματα του γεωργικοφ και μθ γεωργικοφ τομζα (γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, οργανϊςεισ 
παραγωγϊν, ςυνεταιριςμοί, ΜΜΕ, Κοιν.Σ.Επ.) με ερευνθτικοφσ φορείσ (ακαδθμαϊκά ιδρφματα και ερευνθτικά 

κζντρα-ινςτιτοφτα). 

Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΒΑΥΤΘΤΑ (%) 

1 
Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου 
τθσ πρόταςθσ και πλθρότθτα 
ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 

τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

100 

10% 
Αςαφισ περιγραφι τθσ 

πρόταςθσ αλλά πλθρότθτα ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 

βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ 
πρόταςθσ  και ελλείψεισ ωσ 
προσ τα απαιτοφμενα για τθ 

βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί 

ςτόχοι του τοπικοφ 
προγράμματοσ που 

εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν 

υπο-δράςθ 

100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
30 
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Συςχζτιςθ με ποςοςτό 
μικρότερο του  30% των 

ςτόχων που αφορφν ςτθν 
υπο-δράςθ 

0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ  

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ  

100 

20% το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ 

υποδράςθσ  
0 

4 
εαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

10 
60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 

30 
30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 

30 
0 

5 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με 
το είδοσ και το μζγεκοσ του 

ζργου 

50 

10% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ 
των επιμζρουσ φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

6 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (τουριςμόσ / 

υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / 
καινοτομία ςτο προϊόν ι ςτθν 

διαχείριςθ και λειτουργία 

100 
5% 

7 
Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS) 

Ναι 100 

5% 

Πχι 0 

8 

Εμπειρία του υπευκφνου 
ςτθν εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 

ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ 
ζχει ςυμμετάςχει 

τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο 
ςυνεργαςίασ) 

Ναι 100 

10% 

Πχι 0 

9 

Λκανότθτα, εμπειρία και 
αξιοπιςτία των μελϊν  του 

δικτφου 

Ροςοςτό >50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει 

ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα 
ςυνεργαςίασ 

100 

10% 

Ροςοςτό <50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει 0 
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ςυμμετάςχει ςε άλλο ςχιμα 
ςυνεργαςίασ 

10 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου (εφ' 

όςον απαιτοφνται) 

(βακμολογείται ο λόγοσ 
διακζςιμων ιδίων κεφαλαίων 

/ το ςφνολο  τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ 

100 
10% 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 
40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.3.1, 19.2.3.2 & 19.2.3.4. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 5 
του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, 
MEDENICBC, ADRION). 
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Τίτλοσ Δράςθσ Συνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν παραγόντων 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.2.7 

Τίτλοσ υπο-δράςθσ 

 

Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν 
μεκόδων εργαςίασ και τθν κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων 
κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό 

Κωδικόσ υπο-δράςθσ 19.2.7.3 

Νομικι βάςθ Άρκρο 35 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι Περιγραφι Δράςθσ/υπο-δράςθσ 

Στθν περιοχι εφαρμογισ δραςτθριοποιείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων που ςυνδζονται με τθν 
πρϊτθ και δεφτερθ μεταποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων όπωσ ελαιοτριβεία, τυποποιθτιρια ελαιοκομικοφ 
τομζα, οινοποιεία, επιχειριςεισ ςτον τομζα των εςπεριδοειδϊν, μεταποιθτικζσ μονάδεσ αλιευμάτων, 
επιχειριςεισ ςτον τομζα μελιοφ, μονάδεσ επεξεργαςίασ γάλακτοσ και παραγωγισ γαλακτοκομικϊν 
προϊόντων και μονάδεσ επεξεργαςίασ και παραγωγισ με βάςθ το κρζασ. Επίςθσ, ο αγροτουριςμόσ αποτελεί 
μια ιδιαίτερα δθμοφιλι οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι με πλικοσ καταλυμάτων που λειτουργοφν 
όλο το χρόνο προςφζροντασ παραδοςιακι κουηίνα ι φυςιολατρικζσ δραςτθριότθτεσ (ορειβαςία, πεηοπορία, 
ποδθλατικζσ διαδρομζσ κ.α.). Ωςτόςο, ο βακμό ςυνεργαςίασ, ςυνζργειασ και δικτφωςθσ είναι ιδιαίτερα 
χαμθλόσ και οι επιδόςεισ ςε ότι αφορά τον τομζα τθσ καινοτομίασ περιοριςμζνεσ. 

Ππωσ διαπιςτϊκθκε και από τθ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ, θ δθμιουργία δικτυϊςεων ςτθν περιοχι 
κεωρείται μονόδρομοσ με πολλαπλά οφζλθ για τουσ τοπικοφσ επιχειρθματίεσ, όπωσ μείωςθ του κόςτουσ 
παραγωγισ, καλφτερθ προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν και ενίςχυςθ του εξωςτρεφι 
προςανατολιςμοφ των τοπικϊν επιχειριςεων. 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ τοπικισ ανταγωνιςτικότθτασ μζςα από νζα και καινοτόμα προϊόντα 
και υπθρεςίεσ ςτουσ παραγωγικοφσ τομείσ και ςτο ςφμπλεγμα «Μεταποίθςθ-Σουριςμόσ-Πολιτιςμόσ-
Περιβάλλον» που προκφπτουν από ςυμπράξεισ μεταξφ επιχειριςεων και τθ διαςφνδεςθ επιχειριςεων με 
φορείσ παραγωγισ ζρευνασ και γνϊςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ Στρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ τθσ 
Ρεριφζρειασ Κριτθσ (RISCrete). Ευρφτεροσ ςτόχοσ είναι θ εμπζδωςθ κουλτοφρασ καινοτομίασ, θ ενίςχυςθ 
τθσ εξωςτρζφειασ και θ ανάπτυξθ νζων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων με βιϊςιμεσ προοπτικζσ.  

Ωσ ειδικοί ςτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ ορίηονται τα παρακάτω:  

•  Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ. 

•  Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ 
διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

•    Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και προςζλκυςθ πλθκυςμοφ. 

•    Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. 

Προτεραιότθτα κα δοκεί ςε δικτυϊςεισ (clusters) μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων (ομοειδϊν και 
αλλθλοςυμπλθροφμενων) ςε τομείσ όπου θ περιοχι εφαρμογισ διακζτει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, με 
ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των παραγόμενων προϊόντων του αγροδιατροφικοφ τομζα 
και ςτθ διαφοροποίθςθ και εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ ςτθν 



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 113 
 

κατεφκυνςθ των εναλλακτικϊν και ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ.  

Μεταξφ άλλων κα ενιςχυκοφν δίκτυα ςυςκευαςίασ, εξαγωγζων, οριηόντια cluster ςυνεταιριςμϊν, ομάδων 
παραγωγϊν, τουριςτικϊν επιχειριςεων, μεταποιθτικϊν μονάδων, γεωγραφικό cluster ορεινϊν ι πεδινϊν 
ηωνϊν, cluster τουριςμοφ υπαίκρου ιτοι καταλυμάτων, επιχειριςεων extremesports, γραφείων trekking, 
επιχειριςεων εςτίαςθσ, ορειβατικϊν ςυλλόγων. 

Ενδεικτικά κα χρθματοδοτθκοφν κοινζσ δράςεισ για: τθ διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και τθν κοινι 
πρόςβαςθ και χριςθ εγκαταςτάςεων,  υποδομϊν και πόρων, τθ διάχυςθ πλθροφοριϊν, γνϊςεων και καλϊν 
πρακτικϊν μεταξφ των μελϊν, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των τελικϊν προϊόντων/υπθρεςιϊν μζςω κοινϊν 
υποδομϊν, τθν προβολι, ανάδειξθ και προϊκθςθ προϊόντων/υπθρεςιϊν μζςω τθσ ανάπτυξθσ  τοπικισ 
ταυτότθτασ, τθν εξωςτρζφεια και πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ, τθν ζρευνα και ανάπτυξθ κ.α. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα τθρθκοφν οι όροι και οι περιοριςμοί του κεςμικοφ πλαιςίου που 
διζπουν τθν εφαρμογι τθσ, ενϊ αντίςτοιχα κα διαμορφωκοφν και οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Καν. (ΕΕ) 
1305/2013). 

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ Θ παρεχόμενθ ςτιριξθ διζπεται από τον Κανονιςμό του γενικοφ DeMinimis  (EE) 
1407/2013, με ζνταςθ ενίςχυςθσ 100% για λειτουργικζσ δαπάνεσκαι 65% για 

επενδυτικά ςχζδια. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Διαφοροποίθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ 

 

Χρθματοδοτικά τοιχεία 

 Ροςό (€) 
Ροςοςτό (%) ςε 

επίπεδο υπο-μζτρου 

Ροςοςτό (%) ςε 
επίπεδο Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ 

Συνολικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ 

100.000 1,41% 0,95% 

Δθμόςια Δαπάνθ 
65.000 1,53% 0,91% 

Λδιωτικι Συμμετοχι 
35.000 1,23% 1,02% 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Ρεριοχι εφαρμογισ τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER/ΕΓΤΑΑ Ρ.Ε. Χανίων, τμιμα Ρ.Ε. εκφμνθσ. 

 

 Δικαιοφχοι 

 Ρολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

 Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και άλλεσ 
διατάξεισ» 

 Οργανϊςεισ παραγωγϊν, ςυνεταιριςμοί, Αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ. 
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 Κριτιρια Επιλογισ 

Α/Α ΚΛΤΘΛΟ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 
ΒΑΥ
ΤΘΤΑ 
(%) 

1 

Σαφινεια και πλθρότθτα 

τθσ πρόταςθσ 

Σαφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 

100 

10% 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ 
αλλά πλθρότθτα ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

50 

Αςαφισ περιγραφι τθσ πρόταςθσ  
και ελλείψεισ ωσ προσ τα 

απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 
δικαιολογθτικά 

0 

2 

Σκοπιμότθτα τθσ 
πρόταςθσ (Ειδικοί ι 

ςτρατθγικοί ςτόχοι του 
τοπικοφ προγράμματοσ 
που εξυπθρετοφνται με 

τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρόταςθσ ) 

Συςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφορφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10% 

Συςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

Συςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφορφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

Συςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφορφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
0 

3 
Ρροτεραιότθτεσ υπο-

δράςθσ  

Το ζργο εντάςςεται ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ 

100 

10% 
το ζργο δεν εντάςςεται ςτισ 

προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ 0 

4 
Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ 

ςχθματιςμοφ  

(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί -  
μζγιςτοσ αρικμόσ βακμολογοφμενων 

μελϊν 10) 

  10% 

5 

Εμπειρία του υπευκφνου 
ςτθν εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου 

ςυνεργαςίασ (ο 
υπεφκυνοσ ζχει 

ςυμμετάςχει τουλάχιςτον 
ςε ζνα ζργο ςυνεργαςίασ) 

Ναι 100 

10% 

Πχι 0 

6 

Λκανότθτα, εμπειρία και 
αξιοπιςτία των μελϊν  του 

δικτφου 

Ροςοςτό >50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 

άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

100 

10% Ροςοςτό <50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 

άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 
0 



  

 

 

 

 
 

Φάκελοσ Β 

Σελίδα | 115 
 

 

 

 

 

7 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ 
τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ 
καινοτομίασ και νζων 

τεχνολογιϊν (τουριςμόσ / 
υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία 
ςτο προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και 

λειτουργία 

100 5% 

8 

εαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

5% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

9 
εαλιςτικότθτα και 

αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

10% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

10 

Συςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ 
με Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ 

(RIS) 

Ναι 100 

10% 

Πχι 0 

11 

Ρρόβλεψθ ενεργειϊν 

δράςεων προβολισ 

Ναι 100 

10% 

Πχι 0 

ΕΛΑΧΛΣΤΘ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΡΟΥ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΛ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΛ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΣ (% τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ) 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ = ΒΑΥΤΘΤΑ Χ ΜΟΛΟΔΟΤΘΣΘ 

40 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Υποδράςθ ζχει ςυμπλθρωματικότθτα με τισ Υποδράςεισ 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3 & 19.2.3.4. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (Α.Ρ. 2 & 
5 του ΡΕΡ Κριτθσ, Α.Ρ. 3 του ΕΡΑνΕΚ, Α.Ρ. 12 & 14 του ΕΡ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ) και τα Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, InterregEurope, 

MEDENICBC, ADRION). 
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4.1.2 Δράςεισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του υπο-μζτρου 19.3 

 

Σίτλοσ Δράςθσ ΝΘΣΩΝ ΡΕΛΡΛΟΥΣ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.3.1 

ΕΔΕΣ ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ Άρκρο 35 του Καν (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 

Το ςχζδιο «ΝΘΣΩΝ ΡΕΛΡΛΟΥΣ» αφορά τθ διαπεριφερειακι ςυνεργαςία των νθςιωτικϊν ΟΤΔ τθσ χϊρασ με 
κζμα τον πολιτιςμό και τθν ανάπτυξθ. Το ζργο είναι ςυνεχιηόμενο και κα υλοποιθκεί για τρίτθ  
προγραμματικι περίοδο με τθ ςυμμετοχι των ΟΤΔ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα, με 
ενςωμάτωςθ εμπειρίασ προθγοφμενων ΟΤΔ και διεφρυνςθ νζων εταίρων.  

Το ςχζδιο ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ανάπτυξθ του υπόβακρου για τθν εγκακίδρυςθ τθσ ζννοιασ  πολιτιςτικισ 
- δθμιουργικισ  βιομθχανίασ και τθ διαςφνδεςι τθσ με το νθςιωτικό χαρακτιρα, το περιβάλλον και τον 
πολιτιςμό των νθςιϊν.   

Ειδικότεροι ςτόχοι είναι οι εξισ:  

 Ανάδειξθ και διάδοςθ ποικίλων μορφϊν πολιτιςτικισ δθμιουργικισ βιομθχανίασ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα 
για τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ.  

 Διαςφνδεςθ  και ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ και των 
τεχνϊν.  

 Ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτα μνθμεία (αρχιτεκτονικά, ιςτορικά, περιβαλλοντικά 
και πολιτιςτικά).  

 Ενςωμάτωςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και υιοκζτθςθ νζων μεκόδων εμψφχωςθσ 
και ενδυνάμωςθσ νζων που αςχολοφνται με τον πολιτιςμό.  

 Ρροβολι και προϊκθςθ τθσ νθςιωτικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ με απϊτερο ςκοπό τθν ανάδειξθ των 
νθςιϊν ωσ «τόπουσ πολιτιςμϊν και τεχνϊν».   

υντονιςτισ ςχεδίου: Αναπτυξιακι Θρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ  

Ενδεικτικζσ δράςεισ / κζματα:  

1. Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ  

2. Συντονιςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

3. Μορφζσ πολιτιςτικισ δθμιουργικισ βιομθχανίασ και διαςφνδεςθ με τθν τοπικι οικονομία 

4. Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν ςτον πολιτιςμό: 

 Ρολιτιςτικά μνθμεία: χριςθ και ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ για τθν αναβίωςθ 
και παρουςίαςθ ιςτορικϊν γεγονότων, φωτιςμόσ, μουςικι, δρϊμενα κλπ 

 Τεχνολογία και ςφγχρονεσ τζχνεσ (μουςικι, κζατρο, ηωγραφικι, εικαςτικά, γλυπτικι, κλπ) 

 Διαδραςτικά γεγονότα χριςθσ νζων τεχνολογιϊν ςτον πολιτιςμό   

5. Δικτφωςθ και ενεργοποίθςθ ομάδων, φορζων και επιχειριςεων με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ 
τεχνολογιϊν ςτθν ανάδειξθ των τεχνϊν και τθ δθμιουργία νζων προϊόντων 

6. Τεχνολογία και δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ  

 Διαδραςτικά και Ψθφιακά πολιτιςτικά / περιβαλλοντικά μονοπάτια και τοπία ιδιαίτερου 
φυςικοφ κάλλουσ 

 Ψθφιακι τεχνολογία και δραςτθριότθτεσ ςτθ φυςικι κλθρονομιά που ςυνδζεται με τθν 
πολιτιςτικι κλθρονομιά (καταδφςεισ, ορειβαςία, ανεμοπτεριςμόσ, καλάςςια ςπορ κλπ)   

7. Τεχνολογία, εκπαίδευςθ και πολιτιςμόσ  

 εκπαιδευτικζσ βιωματικζσ δράςεισ ςτθ φφςθ, ςτα μνθμεία, και ςτισ τζχνεσ για νζουσ και 
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παιδιά 

 εμψφχωςθ και ενδυνάμωςθ ομάδων νζων που αςχολοφνται με τον πολιτιςμό  

8. Εκδόςεισ και προβολι τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των νθςιϊν  

 Αρχιτεκτονικά και ιςτορικά μνθμεία (κάςτρα, μφλοι, πατθτιρια, κλπ)  

 Τζχνεσ και παραδοςιακά επαγγζλματα, κλπ 

 Ρολιτιςτικά δρϊμενα (ικθ, ζκιμα, παραδόςεισ, τοπικζσ ςυλλογζσ ι και ανάδειξθ 
καλλιτεχνικϊν ζργων ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων των νθςιωτικϊν περιοχϊν  κλπ)  

9. Οργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε πολιτιςτικά δρϊμενα και δραςτθριότθτεσ ςτθ φφςθ με τθ χριςθ 
τεχνολογιϊν αιχμισ  

 Συμμετοχι ςε εκκζςεισ προβολισ του πολιτιςμοφ  

 Οργάνωςθ πολιτιςτικϊν γεγονότων και δραςτθριοτιτων  

10. Ρροβολι - δθμοςιότθτα του ςχεδίου και των αποτελεςμάτων του  

 Ενθμζρωςθ ιςτοςελίδασ  

 Ζντυπθ και θλεκτρονικι ζκδοςθ αποτελεςμάτων  

 Εκδθλϊςεισ / θμερίδεσ κλπ.  

Οι ενδεικτικζσ δράςεισ / κζματα αποτελοφν τθ ςυμβατικι αποτφπωςθ τθσ κεματολογίασ που κα 
εξειδικευκεί ςτο ςχζδιο δράςθσ που κα προκφψει ενςωματϊνοντασ τθν εμπειρία και νζεσ πρωτότυπεσ 
καινοτόμεσ λφςεισ και εκροζσ.  

Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων (κριτιρια επιλογισ, χαρακτθριςτικά των εταίρων κτλ)  

Οι εταίροι του ςχεδίου κα είναι εταίροι που ζχουν ςυνεργαςτεί ςτο αντίςτοιχο ζργο ςτισ προθγοφμενεσ 
προγραμματικζσ περιόδουσ, ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθ νθςιωτικι Ελλάδα και ζχουν τθν ικανότθτα να 
υλοποιιςουν δράςεισ του ςχεδίου. Μετά τθν ζγκριςθ των προγραμμάτων των ΟΤΔ κα υπάρξει 
προπαραςκευαςτικι φάςθ για τθν οριςτικοποίθςθ του εταιρικοφ ςχιματοσ με τθ δυνατότθτα ζνταξθσ και 
άλλων εταίρων. 

Τα κριτιρια επιλογισ των εταίρων που κα ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο κα είναι: 

 Θ ΟΤΔ να δραςτθριοποιείται ςτθ νθςιωτικι χϊρα. 

 Θ ςτρατθγικι τουσ να ςυνδζεται με το ςχζδιο ςυνεργαςίασ. 

 Θ περιοχι τουσ να διακζτει πολιτιςτικοφσ πόρουσ και δυνατότθτεσ ςφνδεςθσ με τον τουριςμό. 

 Θ ΟΤΔ να μπορεί να αναλάβει δράςεισ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου. 

 

Θ ΟΤΔ Αναπτυξιακισ Θρακλείου ωσ ςυντονιςτισ εταίροσ ζχει ορίςει δφο άτομα υπεφκυνα των διατοπικϊν – 
διακρατικϊν προγραμμάτων τθσ, με πολυετι εμπειρία ςτθ δικτφωςθ, ςτισ ςυνεργαςίεσ και ςτο ςυντονιςμό 
αντίςτοιχων προγραμμάτων. Αντίςτοιχα, και κάκε εταίροσ - ΟΤΔ του ςχεδίου, ζχει ορίςει εκπρόςωπό του 
που κα ςυμμετζχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων. Ραράλλθλα, κα υπάρξουν ςυνεργαςίεσ με 
εξειδικευμζνα άτομα ςτισ επιμζρουσ δράςεισ.  

 

Προςδοκϊμενα αποτελζςματα (βραχυπρόκεςμα – μακροπρόκεςμα)  

Βραχυρπόκεςμα, τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα είναι θ περαιτζρω ανάπτυξθ, προϊκθςθ και διάδοςθ 
τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των νθςιϊν, και θ διαςφνδεςι τθσ με τθν επιχειρθματικότθτα και τθν 
ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων τθσ πολιτιςτικισ δθμιουργικισ βιομθχανίασ. Σε μακροπρόκεςμο 
χρόνο, το αποτζλεςμα κα είναι θ ενκάρρυνςθ δραςτθριοτιτων αναβάκμιςθσ και προϊκθςθσ τθσ 
πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των περιοχϊν μζςα από τισ εφαρμογζσ νζων καινοτόμων τεχνολογιϊν και θ 
διαςφνδεςι τθσ με τον τουριςμό. Επιπλζον, βραχυπρόκεςμα κα επιτευχκεί και θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικισ 
πολιτιςτικισ κουλτοφρασ ςτα ςχολεία τθσ ενδοχϊρασ και θ υιοκζτθςθ πολιτιςτικοφ κοινωνικοφ διαλόγου 
από ομάδεσ νζων, ωσ εργαλείο τοπικισ και διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ.  

  

Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 
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Οι ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ είναι: 

 Ο ςυντονιςτισ εταίροσ ιρκε ςε επαφι με κάκε ζνα ξεχωριςτά από τουσ υποψιφιουσ ΟΤΔ - εταίρουσ 
του ςχιματοσ και ςυηιτθςαν κζματα όπωσ: εταιρικό ςχιμα, κριτιρια επιλογισ εταίρων, δράςεισ του 
ςχεδίου, πόροι του ςχεδίου και δυνατότθτεσ ανάλθψθσ δράςεων από τον κάκε ζνα.   

 Μετά τισ πρϊτεσ επαφζσ διαμορφϊκθκε ζνα πρϊτο ςχζδιο δράςεων και εταιρικοφ ςχιματοσ, όπου 
τζκθκε ςε διαβοφλευςθ και υπιρξαν παρατθριςεισ και προτάςεισ από τουσ εταίρουσ. 

 Οριςτικοποιικθκε το εταιρικό ςχιμα, το ςχζδιο δράςεων, ο προχπολογιςμόσ του ςχεδίου και ζγινε το 
αντίςτοιχο τεχνικό δελτίο για υποβολι από τισ ΟΤΔ  

 Εκφράςτθκε εγγράφωσ θ ςφμφωνθ γνϊμθ των ΟΤΔ – εταίρων προσ το ςυντονιςτι εταίρο 

Στο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ αποφαςίςτθκε:  

Α) το κυρίωσ κζμα να είναι ο πολιτιςμόσ και τα νθςιά,  

Β) το εταιρικό ςχιμα να περιοριςτεί μόνο ςτισ ΟΤΔ που ζχουν ζδρα τθ νθςιωτικι Ελλάδα και   

Γ) να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ όπου: κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο εταιρικό 
ςχιμα και από ομάδεσ που δεν ζχουν τθν  ζδρα τουσ ςε νθςί, αλλά αναπτφςςουν δράςεισ από το 
πρόγραμμά τουσ ςε νθςιά τθσ Ελλάδασ, κα οριςτικοποιθκοφν οι δράςεισ, ο προχπολογιςμόσ του ςχεδίου 
και θ ομάδα ζργου.  

 

Προβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

Το ςχζδιο ςυνεργαςίασ προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ και για τθν καλφτερθ 
υλοποίθςι του προβλζπονται τα εξισ:  

 Να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ όπου κα εξαντλθκεί θ ςυηιτθςθ και κα υπάρχουν ςχετικζσ 
αποφάςεισ για τα παρακάτω:  

 Εταιρικό ςχιμα και προχπολογιςμόσ ςυμμετοχισ τθσ κάκε ΟΤΔ  

 Δράςεισ ςχεδίου και ο προχπολογιςμόσ τουσ  

 όλοσ του κάκε εταίρου και δράςεισ που κα υλοποιιςουν  

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δράςεων 

 Δθμιουργία ομάδασ ζργου και τρόπου παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ ςχεδίου.  

 Υπογραφι ςφμφωνου ςυνεργαςίασ  

 Υποβολι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου και ζγκριςθ από το ΥΡΑΑΤ και τθν αρμόδια διαχειριςτικι αρχι τθσ 
κάκε Ρεριφζρειασ  

 Τακτικζσ ςυναντιςεισ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο για τθν οργάνωςθ των δράςεων, με ευκφνθ 
του ςυντονιςτι  

 Δράςεισ δθμοςιότθτασ – ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν εμπλοκι του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ και φορζων τθσ περιοχισ. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ 

Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ 
διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και κρατϊν  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
μζτρου 

υνολικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

60.000 26,09% 0,57% 

Δθμόςια Δαπάνθ 60.000 26,09% 0,84% 

Κοινοτικι υμμετοχι    

Εκνικι υμμετοχι    
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Ιδιωτικι υμμετοχι 0 0% 0% 

Ροςοςτό ενίςχυςθσ 100% (Καν. 1305/2013 – Άρκρο 44). 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Οι περιοχζσ παρζμβαςθσ των ΟΤΔ που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο ςυνεργαςίασ. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι κα είναι οι ΟΤΔ που κα εγκρικοφν για να υλοποιιςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο 
πλαίςιο του Μζτρου 19 του ΡΑΑ 2014-2020. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Δράςθ ενεργεί ςυμπλθρωματικά με τισ Δράςεισ 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4 και τθ δράςθ 4.3.1, Μζτρο 4.3  
(ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ 
προγράμματοσ που αναφζρονται ςτον πολιτιςμό και τον τουριςμό, αλλά και μζςω ςυνεργειϊν και 

ςυνεργαςιϊν με τοπικοφσ φορείσ, όπωσ τισ κατά τόπουσ Εφορίεσ Αρχαιοτιτων, Μουςεία, Ρολιτιςτικοφσ 
Συλλόγουσ και φορείσ καλλιτεχνικισ και πολιτιςτικισ ζκφραςθσ. Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει Τομεακζσ 

Ρροςπάκειεσ του ΕΣΡΑ μζςω των Ρρογραμμάτων που το αποτελοφν και ειςφζρει ςτθν ςτοχοκζτθςθ ο 
Ρολιτιςμόσ να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο των περιοχϊν. Συνολικά κα αποτελζςει ςφμφωνα με τα 
αναμενόμενα αποτελζςματά του ςθμαντικό εργαλείο ανάδειξθσ ςτόχων ςυλλογικισ δράςθσ ςε Εκνικό 

Επίπεδο ςε ςχζςθ με τθν ςφγχρονθ παραγωγι πολιτιςμοφ. 
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Σίτλοσ Δράςθσ Ενϊνοντασ τουσ Δυναμικοφσ των Τοπικϊν Κοινοτιτων - Σχζδιο Διατοπικισ 
Συνεργαςίασ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.3.2 

ΕΔΕΣ ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ Άρκρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρκρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 

Αντικείμενο του Σχεδίου "Ενϊνοντασ τουσ Δυναμικοφσ των Τοπικϊν Κοινοτιτων" είναι θ ολοκλθρωμζνθ, 
ομοιογενισ και επίκαιρθ κατάρτιςθ των "Δυναμικϊν Μονάδων" με ςφγχρονεσ αρχζσ και μζςα αγροτικισ 
επιχειρθματικότθτασ και καινοτομίασ κακϊσ και θ άρςθ όλων των επιμζρουσ εμποδίων που 
αντιμετωπίηουν οι "Δυναμικζσ Μονάδεσ" των τοπικϊν κοινοτιτων ςτα πεδία τθσ επιχειρθματικισ 
ψυχολογίασ, των γνϊςεων και τθσ δικτφωςθσ. Βαςικοί ςτόχοι του Σχεδίου είναι: Ενεργοποίθςθ 
αναπτυξιακισ ψυχολογίασ των Δυναμικϊν Ομάδων, μόχλευςθ επενδυτικϊν πρωτοβουλιϊν, κωράκιςθ 
των Δυναμικϊν Μονάδων με τισ ενδεδειγμζνεσ γνϊςεισ, τεχνικζσ, δεξιότθτεσ και εργαλεία. 

ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ  ΕΣΑΙΡΩΝ  

Λόγω του οριηόντιου χαρακτιρα των αναγκϊν που καλφπτει το Σχζδιο, οι εταίροι μποροφν δυνθτικά να 
προζρχονται από το ςφνολο τθσ επικράτειασ, εφόςον αξιολογοφν και αυτοί με τθν ςειρά τουσ ωσ και δικζσ 
τουσ προτεραιότθτεσ τουσ ςτόχουσ του Σχεδίου. 

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΤΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  

 ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΘ ΦΑΘ 

Ενζργειεσ ςχεδιαςμοφ, ςυντονιςμοφ και υποςτιριξθσ του Σχεδίου και διατοπικζσ ςυναντιςεισ 

 ΚΤΡΙΩ ΦΑΘ 

1. Εκπόνθςθ ςχεδίου δράςθσ για τθν υλοποίθςθ ετιςιων προ-ςυνεδρίων και ετιςιου πανελλινιου 
ςυνεδρίου Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ   

2. Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ δράςεων: 2.1 Υλοποίθςθ 3 ετιςιων προ-ςυνεδρίων Αγροτικισ 
Επιχειρθματικότθτασ ςε κάκε περιοχι εταίρου (ζνα ανά ζτοσ ςε κάκε ΟΤΔ). 2.2 Υλοποίθςθ 4 ετιςιων 
ςυνεδρίων Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ. 2.3 Σχεδιαςμόσ, δθμιουργία και υποςτιριξθ ιςτοςελίδασ για 
τθ δικτφωςθ των "Δυναμικϊν Μονάδων".  

3. Δίκτυο "Εμψυχωτϊν Σοπικϊν Ομάδων": 3.1 Σχεδιαςμόσ του Δικτφου "Εμψυχωτϊν Τοπικϊν Ομάδων". 3.2 
Ανάπτυξθ δράςεων του Δικτφου "Εμψυχωτϊν Τοπικϊν Ομάδων". 

4. Δράςεισ προβολισ και εξωςτρζφειασ: 4.1 Σχεδιαςμόσ επικοινωνιακοφ portfolio. 4.2 Εκδθλϊςεισ 
παρουςίαςθσ και διάχυςθσ των δράςεων και των αποτελεςμάτων του Σχεδίου. 4.3 Επικοινωνία και 
προϊκθςθ του ζργου ςε Μζςα Ενθμζρωςθσ και κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

5. Δαπάνεσ ςυντονιςτικϊν ενεργειϊν: 5.1 Δαπάνεσ ςυντονιςμοφ του Σχεδίου. 5.2 Υπθρεςίεσ Συμβοφλου για 
τθν υποςτιριξθ και τον ςυντονιςμό του Σχεδίου. 

ΠΟΡΟΙ ΠΟΤ ΘΑ ΔΙΑΣΕΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  

 Ανκρϊπινο δυναμικό: Στελζχθ από το μόνιμο προςωπικό των εταίρων, με πλιρθ ι μερικι 
απαςχόλθςθ, ςτακεροί εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, με εμπειρία ςε ςυγκεκριμζνα ζργα, εξειδικευμζνοι 
εξωτερικοί Σφμβουλοι, όπου απαιτθκεί κατά τθν υλοποίθςθ των δράςεων.  

 Χρθματοοικονομικοί πόροι: Συνολικόσ εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ Σχεδίου: 400.000,00 € 
(ΟΤΔ Ράρνωνα: 40.000,00 €). 

A. Προπαραςκευαςτικι Φάςθ: 40.000,00 € 

B. Κυρίωσ Φάςθ: 360.000,00 € (Εκπόνθςθ ςχεδίου δράςθσ για τθν υλοποίθςθ ετιςιων προ-ςυνεδρίων και 
ετιςιου: 15.000,00 €, Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ δράςεων: 183.000,00 €, Δίκτυο "Εμψυχωτϊν Τοπικϊν 
Ομάδων": 18.000,00 €, Δράςεισ προβολισ και εξωςτρζφειασ: 84.000,00 €, Συντονιςμόσ - υποςτιριξθ: 
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60.000,00 €).  

ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ : ενεργοποιθςθ τθσ 
αναπτυξιακθσ ψυχολογιασ των εν δυναμει εταιρων κακε Ο.Τ.Δ., μοχλευςθ επενδυτικων πρωτοβουλιων, 
κωρακιςθ των επενδυτων με τισ ενδεδειγμενεσ γνωςεισ, τεχνικεσ, δεξιοτθτεσ και εργαλεια, αυξθςθ τθσ 
παραγωγικοτθτασ και τθσ αποτελεςματικοτθτασ των επιχειρθςεων των επενδυτων, δθμιουργια ευκαιριων 
και προχποκεςεων ςυνεργαςιων μεταξυ των επενδυτων των οτδ. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΗΔΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ  ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ : Μελζτθ 
ςχεδίου και ςφνταξθ διατοπικισ πρόταςθσ ςυνεργαςίασ, δθμιουργία και αποςτολι πρόταςθσ και 
ενθμερωτικοφ εντφπου ςε υποψιφιουσ εταίρουσ και παρακολοφκθςθ ανταπόκριςθσ. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΡΟΠΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΤΝΕΡΓΑΙΑ :  Οριςμόσ ομάδασ 
ςυντονιςμοφ, αναηιτθςθ, αξιολόγθςθ και ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ με εξωτερικοφσ εξειδικευμζνουσ 
ςυνεργάτεσ και φορείσ για τθν υλοποίθςθ διαφόρων δράςεων του ςχεδίου, διατοπικζσ ςυναντιςεισ και 
επικοινωνία των εταίρων και ομάδασ ςυντονιςμοφ, δια ηϊςθσ ι θλεκτρονικά, για αξιολόγθςθ τθσ πορείασ 
υλοποίθςθσ και λιψθ αναγκαίων αποφάςεων, αξιολόγθςθ παραδοτζων και λιψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν 
όπου απαιτθκεί. 

Θ ςτιριξθ δε κακιςτά κρατικι ενίςχυςθ, δεν αποφζρει κζρδοσ και το ανϊτατο ποςοςτό ενίςχυςθσ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 100% των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται 

Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ 
διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και κρατϊν. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο 
μζτρου 

υνολικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

30.000 13,04% 0,28% 

Δθμόςια Δαπάνθ 30.000 13,04% 0,42% 

Κοινοτικι υμμετοχι    

Εκνικι υμμετοχι    

Ιδιωτικι υμμετοχι 0 0% 0% 

Ροςοςτό ενίςχυςθσ 100% (Καν. 1305/2013 – Άρκρο 44). 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Οι περιοχζσ παρζμβαςθσ των ΟΤΔ που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο ςυνεργαςίασ. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

ΟΤΔ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ: Αναπτυξιακι Ράρνωνα (Συντονίςτρια), Τρικάλων, 
Μεςςθνίασ, Ρθλίου, Τριχωνίδασ, Δράμασ, Θπείρου, Φλϊρινασ, Νοτίου Θπείρου – Αμβρακικοφ, ΑΚΟΜΜ-
Ψθλορείτθσ, Δθμοςυνεταιριςτικι Ζβροσ, Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ, Δίκτυο Νιςων ΡΕ Νιςων Αττικισ 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Δράςθ ενεργεί ςυμπλθρωματικά με τισ Δράςεισ 19.3.1, 19.3.3, 19.3.4 και τθ δράςθ 4.3.1, Μζτρο 4.3  
(ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Διαπιςτϊνεται ςυμπλθρωματικότθτα ςε ςχζςθ με το περιφερειακό και το εκνικό ςκζλοσ του ΕΣΡΑ (ΡΕΡ 
Κριτθσ, ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ, ΕΡΑνΕΚ) και με τα 
Ρρογράμματα Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Ελλάδα-Κφπροσ, Balkan-Med, Med, Interreg Europe, MED ENI CBC, 
ADRION). 
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Σίτλοσ Δράςθσ ΟΕΑ ΚΘΤΘ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.3.3 

ΕΔΕΣ ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ Καν. 1305/2013 – Άρκρο 44 

Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 

Το ςχζδιο «ΟΕΑ ΚΘΤΘ» αφορά τθν διατοπικι ςυνεργαςία των ΟΤΔ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ρεριφζρεια 
Κριτθσ. Στόχοσ του ςχεδίου είναι θ διαςφνδεςθ τθσ κτθνοτροφίασ με τον τουριςμό και θ ανάπτυξθ δικτφου 
επιςκζψιμων διδακτικϊν κτθνοτροφικϊν μονάδων ςτθν Κριτθ. Το ζργο είναι ςυνεχιηόμενο από τθν 
προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και ειδικότεροσ ςτόχοσ του είναι θ ανάπτυξθ του κεματικοφ τουριςμοφ 
ςτθν Κριτθ, αναδεικνφοντασ ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα και μοναδικά ςτοιχεία τθσ ορεινισ ενδοχϊρασ του 
νθςιοφ, τα οποία κα ςυμβάλλουν ςτθν ανάδειξθ τθσ Κριτθσ ωσ προοριςμόσ που επιφυλάςςει μοναδικζσ 
εμπειρίεσ ςτον επιςκζπτθ και δίνει τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν και ποικίλων δραςτθριοτιτων.  

Το αντικείμενο ςυνεργαςίασ είναι θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου δικτφου διδακτικϊν διαδρομϊν που κα 
καλφπτει το ςφνολο των περιοχϊν δράςθσ των ΟΤΔ,  κα οργανϊνεται ςε επιμζρουσ κεματικζσ διαδρομζσ 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα γνωρίςματα τθσ κάκε περιοχισ, ενϊ ταυτόχρονα κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με 
υφιςτάμενα ζργα (π.χ. Ευρωπαϊκό Ορειβατικό Μονοπάτι Ε4, τοπικζσ φυςιολατρικζσ διαδρομζσ, Δρόμοι του 
Κραςιοφ, Κρθςκευτικζσ Διαδρομζσ κλπ). Επιπλζον, ειδικόσ ςτόχοσ είναι μζςα από το δίκτυο αυτό να 
αναπτυχκοφν και να λειτουργιςουν πιλοτικά επιςκζψιμεσ διδακτικζσ κτθνοτροφικζσ μονάδεσ που κα 
λειτουργιςουν ωσ νζα τουριςτικά και εκπαιδευτικά προϊόντα. 

υντονιςτισ εταίροσ: Αναπτυξιακι Θρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ 

Ενδεικτικζσ δράςεισ:  

1. Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ  

2. Συντονιςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

3. Σιμανςθ δικτφου διαδρομϊν κτθνοτροφικϊν επιςκζψιμων μονάδων και προβολι τουσ 

 Ρινακίδεσ γενικζσ και ειδικζσ, πλθροφοριακζσ κτλ  

 Θλεκτρονικι εφαρμογι ςιμανςθσ διαδρομϊν και ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν περιοχισ 

 Κεματικζσ διαδρομζσ κλπ 

4. Ρρογράμματα επιμόρφωςθσ και εξειδίκευςθσ των κτθνοτρόφων ςε κζματα υποδοχισ και φιλοξενίασ, 
οργάνωςθσ επιςκζψιμθσ μονάδασ κλπ  

 Επιμόρφωςθ κτθνοτρόφων και μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ για τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ των 
δραςτθριοτιτων τθσ μονάδασ  

 Επιμόρφωςθ ςχετικϊν φορζων, ομάδων και ςυλλόγων  

5. Δράςεισ ανάπτυξθσ διαδρομϊν και διαςφνδεςθ κτθνοτροφικϊν μονάδων με τουριςτικοφσ πράκτορεσ κλπ.   

 Τουριςτικό πακζτο κτθνοτροφικϊν επιςκζψιμων / διδακτικϊν μονάδων και διαδρομϊν  

 Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςχολείων και ομάδων νζων ςτισ διαδρομζσ / μονάδεσ  

 Δρϊμενα και εκδθλϊςεισ ςτισ κτθνοτροφικζσ μονάδεσ  

 Ριλοτικι εκπαιδευτικι επιςκζψιμθ κτθνοτροφικι μονάδα 

6. Μεταφορά τεχνογνωςίασ από Λταλία και άλλεσ χϊρεσ  

 Επιδεικτικι επίςκεψθ ςτθν Λταλία ι/και ςε άλλθ χϊρα 

 Σεμινάρια – workshop – ομάδεσ εργαςίασ  

 Καλζσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ ςτο εξωτερικό  

7. Δθμιουργία δικτφου επιςκζψιμων / εκπαιδευτικϊν κτθνοτροφικϊν μονάδων  

8. Ρροβολι – δθμοςιότθτα ςχεδίου  
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 Ενθμζρωςθ ιςτοςελίδασ  

 Ζντυπθ και θλεκτρονικι ζκδοςθ αποτελεςμάτων  

 Εκδθλϊςεισ / θμερίδεσ κλπ.  

Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων (κριτιρια επιλογισ, χαρακτθριςτικά των εταίρων κτλ) και  

Οι εταίροι του ςχεδίου είναι οι ΟΤΔ που ζχουν επιλεγεί από τθν ΑϋΦάςθ ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ.  

Τα κριτιρια επιλογισ τουσ ιταν: 

1. Θ ΟΤΔ να δραςτθριοποιείται ςτθν Κριτθ   

2. Θ ςτρατθγικι τουσ να ςυνδζεται με το ςχζδιο ςυνεργαςίασ  

3. Θ περιοχι τουσ να διακζτει κτθνοτροφικι παράδοςθ και δραςτθριότθτα, δυνατότθτεσ δθμιουργία 
κτθνοτροφικϊν διαδρομϊν και ςφνδεςι τουσ με τον τουριςμό. 

4. Θ ΟΤΔ να μπορεί να αναλάβει δράςεισ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου   

Οι εταίροι που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο ςυνεργαςίασ είναι εταίροι που ζχουν ςυνεργαςτεί ςτθν προθγοφμενθ 
προγραμματικι περίοδο, ζχουν αναπτφξει το δίκτυο των κτθνοτροφικϊν διαδρομϊν ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ 
τουσ και ζχουν επιλζξει να ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο αυτό βάςθ και τθν τοπικι τουσ ςτρατθγικι.  

Θ ΟΤΔ Αναπτυξιακισ Θρακλείου ωσ ςυντονιςτισ εταίροσ ζχει ορίςει δφο άτομα υπεφκυνα των διατοπικϊν – 
διακρατικϊν προγραμμάτων τθσ, με πολυετι εμπειρία ςτθ δικτφωςθ, τισ ςυνεργαςίεσ και το ςυντονιςμό 
αντίςτοιχων προγραμμάτων. Αντίςτοιχα, και κάκε εταίροσ - ΟΤΔ του ςχεδίου, ζχει ορίςει εκπρόςωπό τθσ που κα 
ςυμμετζχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων. Ραράλλθλα, κα υπάρξουν ςυνεργαςίεσ με εξειδικευμζνα 
άτομα ςτισ επιμζρουσ δράςεισ.  

Προςδοκϊμενα αποτελζςματα (βραχυπρόκεςμα – μακροπρόκεςμα)  

Βραχυπρόκεςμα, τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα είναι θ περαιτζρω ανάπτυξθ και προϊκθςθ των 
κτθνοτροφικϊν διαδρομϊν ορεινισ Κριτθσ, θ διάχυςι τουσ ςτον τοπικό πλθκυςμό και θ αποδοχι και 
ενςωμάτωςι τουσ από τον επιχειρθματικό κόςμο τθσ περιοχισ εφαρμογισ. Σε μακροπρόκεςμο χρόνο τα 
αποτελζςματα κα είναι θ διαςφνδεςθ τθσ τοπικισ κτθνοτροφικισ παράδοςθσ, των τοπικϊν κτθνοτροφικϊν  
προϊόντων και τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των περιοχϊν με τον τουριςμό κακϊσ και θ ανάπτυξθ εκπαιδευτικισ 
«φλθσ» ςτο κζμα τθσ κτθνοτροφίασ ςτα ςχολεία τθσ ενδοχϊρασ.   

Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

Οι ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ είναι: 

1. Ο ςυντονιςτισ εταίροσ ιρκε ςε επαφι με κάκε ζνα ξεχωριςτά από τουσ υποψιφιουσ ΟΤΔ - εταίρουσ του 
ςχιματοσ και ςυηιτθςαν κζματα όπωσ: εταιρικό ςχιμα, κριτιρια επιλογισ εταίρων, δράςεισ του ςχεδίου, 
πόροι του ςχεδίου και δυνατότθτεσ ανάλθψθσ δράςεων από τον κάκε ζνα.   

2. Μετά τισ πρϊτεσ επαφζσ διαμορφϊκθκε ζνα πρϊτο ςχζδιο δράςεων και εταιρικοφ ςχιματοσ, όπου τζκθκε 
ςε διαβοφλευςθ και υπιρξαν παρατθριςεισ και προτάςεισ από τουσ εταίρουσ. 

3. Οριςτικοποιικθκε το εταιρικό ςχιμα, το ςχζδιο δράςεων, ο προχπολογιςμόσ του ςχεδίου και ζγινε το 
αντίςτοιχο τεχνικό δελτίο για υποβολι από τισ ΟΤΔ  

4. Εκφράςτθκε εγγράφωσ θ ςφμφωνθ γνϊμθ των ΟΤΔ – εταίρων προσ το ςυντονιςτι εταίρο 

Στο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ αποφαςίςτθκε:  

Α) το κυρίωσ κζμα να είναι θ κτθνοτροφία και θ διαςφνδεςι τθσ με τον τουριςμό,  

Β) το εταιρικό ςχιμα να περιοριςτεί μόνο ςτισ ΟΤΔ που ζχουν ζδρα τθν Κριτθ και   

Γ) να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ όπου κα οριςτικοποιθκοφν οι δράςεισ, ο προχπολογιςμόσ του ςχεδίου 
και θ ομάδα ζργου.  

Προβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

Το ςχζδιο ςυνεργαςίασ προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ και για τθν καλφτερθ 
υλοποίθςι του προβλζπονται τα εξισ:  

1. Να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ όπου κα εξαντλθκεί θ ςυηιτθςθ και κα υπάρχουν ςχετικζσ 
αποφάςεισ για τα παρακάτω:  

 Εταιρικό ςχιμα και του προχπολογιςμοφ ςυμμετοχισ κάκε ΟΤΔ  
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 Δράςεισ ςχεδίου και ο προχπολογιςμόσ τουσ  

 όλοσ του κάκε εταίρου και δράςεισ που κα υλοποιιςουν  

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δράςεων 

 Δθμιουργία ομάδασ ζργου και τρόπου παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ ςχεδίου.  

2. Υπογραφι ςφμφωνου ςυνεργαςίασ  

3. Υποβολι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου και ζγκριςθ από το ΥΡΑΑΤ και τθν αρμόδια διαχειριςτικι αρχι τθσ κάκε 
Ρεριφζρειασ  

4. Τακτικζσ ςυναντιςεισ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο για τθν οργάνωςθ των δράςεων, με ευκφνθ του 
ςυντονιςτι  

5. Δράςεισ δθμοςιότθτασ – ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν εμπλοκι του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ και φορζων τθσ περιοχισ. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT ανάλυςθσ, 
περιγραφισ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ αυτισ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και 

αυτισ ςτόχουσ αυτισ) 

Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ 
διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και κρατϊν. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

80.000 34,78% 0,76% 

Δθμόςια Δαπάνθ 80.000 34,78% 1,12% 

Κοινοτικι υμμετοχι    

Εκνικι υμμετοχι    

Ιδιωτικι υμμετοχι 0 0% 0% 

Ροςοςτό ενίςχυςθσ 100% (Καν. 1305/2013 – Άρκρο 44). 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Οι περιοχζσ παρζμβαςθσ των ΟΤΔ που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο ςυνεργαςίασ. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι κα είναι οι ΟΤΔ που κα εγκρικοφν για να υλοποιιςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο 
του Μζτρου 19 του ΡΑΑ 2014-2020.  

Οι ΟΤΔ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο ςφνταξθσ του παρόντοσ ςχεδίου είναι οι 4 
ΟΤΔ που αναφζρονται παραπάνω. Το εταιρικό ςχιμα κα οριςτικοποιθκεί μετά τισ εγκρίςεισ των Τοπικϊν 
Ρρογραμμάτων ςε εκνικό και διακρατικό επίπεδο. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ Δράςθ ενεργεί ςυμπλθρωματικά με τισ Δράςεισ 19.3.1, 19.3.2, 19.3.4 και τθ δράςθ 4.3.1, Μζτρο 4.3  (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ 
προγράμματοσ που αναφζρονται ςτον αγροδιατροφικό τομζα, με ζμφαςθ ςτθ κτθνοτροφία και τον τουριςμό. 
Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει Τομεακζσ Ρροςπάκειεσ των προγραμμάτων του ΕΣΡΑ και ειςφζρει ςτθν 
ςτοχοκζτθςθ ανάδειξθσ και αξιοποίθςθσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν – παραδοςιακϊν προϊόντων και 
ςτθν δθμιουργία νζων εναλλακτικϊν πακζτων τουριςμοφ.   
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Σίτλοσ Δράςθσ Γαςτρονομικζσ Ρεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων – MEDEAT 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.3.4 

ΕΔΕΣ ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ Καν. 1305/2013 – Άρκρο 44 

Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ 

Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ ςυνεργαςίασ 

Το ςχζδιο «Medeat – Γαςτρονομικζσ Ρεριπλανιςεισ και ο πολιτιςμόσ των γεφςεων» αφορά τθν διακρατικι 
ςυνεργαςία μεταξφ Λταλίασ, Ελλάδασ, Ρορτογαλίασ και Κφπρου, με ςυντονιςτι τθν ΟΣΔ CoGAL Monte Poro από 
τθν Περιφζρεια τθσ Καλαβρίασ ςτθν Ιταλία και εκνικό ςυντονιςτι ςτθν Ελλάδα τθν Αναπτυξιακι Θρακλείου. Το 
ζργο είναι ςυνεχιηόμενο από τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο.   

Το αντικείμενο τθσ ςυνεργαςίασ είναι θ διαςφνδεςθ του αγροδιατροφικοφ τομζα των περιοχϊν παρζμβαςθσ με 
τον τουριςμό και τον πολιτιςμό προωκϊντασ παράλλθλα δράςεισ προςταςίασ και ανάδειξθσ του περιβάλλοντοσ 
και τθν κοινωνικι ςυνοχι ςτισ εμπλεκόμενεσ περιοχζσ.  

Στόχοι του ςχεδίου είναι: α) θ ανάδειξθ τθσ γαςτρονομίασ ωσ ιδιαίτερο τουριςτικό προϊόν ςτισ περιοχζσ 
παρζμβαςθσ, β) θ δικτφωςθ των τοπικϊν και περιφερειακϊν φορζων για τθ δθμιουργία και προϊκθςθ 
τουριςτικϊν γαςτρονομικϊν προϊόντων, γ) θ χριςθ και θ αξιοποίθςθ τεχνολογίασ τθν ανάδειξθ των περιοχϊν και 
δ) θ δθμιουργία γαςτρονομικισ παιδείασ και ανταλλαγι εμπειριϊν.  

υντονιςτισ εταίροσ: CoGAL Monte Poro και Αναπτυξιακι Θρακλείου ωσ εκνικόσ ςυντονιςτισ  

Ενδεικτικζσ δράςεισ:  

1. Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ  

2. Συντονιςμόσ και υλοποίθςθ ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

3. Θλεκτρονικόσ οδθγόσ γαςτρονομικϊν περιπλανιςεων (ιδθ υπαρχόντων και νζων) 

a. Μεταφορά μεκοδολογίασ δθμιουργίασ γαςτρονομικϊν περιπλανιςεων  

b. Νζεσ και ςυμπλθρωματικζσ διαδρομζσ 

c. Ρροδιαγραφζσ διαδραςτικοφ θλεκτρονικοφ οδθγοφ περιιγθςθσ διαδρομϊν  

d. Διάδοςθ και διάχυςθ του οδθγοφ ςε διακρατικό επίπεδο  

4. Δικτφωςθ ςυμπλθρωματικϊν / ομοειδϊν επιχειριςεων ςτισ γαςτρονομικζσ διαδρομζσ 

a. Εμψφχωςθ, ενθμζρωςθ και μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτισ επιχειριςεισ τοπικισ γαςτρονομίασ και 
τουριςμοφ  

b. Δράςεισ διαβοφλευςθσ με τοπικοφσ φορείσ και επιχειριςεισ και κοινωνικόσ διάλογοσ 

c. Δθμιουργία δικτφου 

5. Γαςτρονομία και Τοπικότθτα μζςα από τθ διακρατικότθτα  

a. Οργάνωςθ τοπικϊν πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με τθ ςυμμετοχι των διακρατικϊν εταίρων και άλλων 
φορζων που κα αναδεικνφουν τα ςτοιχεία του πολιτιςμοφ και τθσ γαςτρονομίασ των περιοχϊν  

b. Ικθ ζκιμα  και παραδόςεισ τθσ γαςτρονομίασ  

c. Συλλογζσ και «εκκζςεισ – παρουςιάςεισ» τοπικϊν και διακρατικϊν ςυνταγϊν  

6. Εκπαιδευτικζσ δράςεισ για τον αγροδιατροφικό τομζα και τισ γαςτρονομικζσ περιπλανιςεισ 

a. Μεταφορά μεκοδολογίασ εκπαιδευτικοφ πακζτου και ανατροφοδότθςι του με νζο – 
ςυμπλθρωματικό υλικό 

b. Νζο εκπαιδευτικό πακζτο  

c. Βιωματικζσ δράςεισ ςτα ςχολεία και ςε ομάδεσ παιδιϊν – ςχολικζσ εκδρομζσ ςτισ γαςτρονομικζσ 
διαδρομζσ και διαδραςτικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τα ςχολεία  

d. Εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν γαςτρονομίασ και τουριςμοφ  

7. Δράςεισ προϊκθςθσ του κινιματοσ “Slow Food”  

a. Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τα πλεονεκτιματα του κινιματοσ για τθν περιοχι  
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b. Συμμετοχι ςε ςυνζδρια – εκκζςεισ – ςεμινάρια και εκκζςεισ  

c. Ανταλλαγι εμπειριϊν και μεταφορά γνϊςεων  

8. Δθμοςιότθτα – Ρροβολι – διάδοςθ αποτελεςμάτων 

a. Marketing plan του ςχεδίου  

b. Ενθμζρωςθ ιςτοςελίδασ  

c. Ζντυπθ και θλεκτρονικι ζκδοςθ αποτελεςμάτων  

d. Βίντεο παρουςίαςθσ διαδρομϊν  

e. Εκδθλϊςεισ / θμερίδεσ κλπ.  

Αναηιτθςθ εν δυνάμει εταίρων (κριτιρια επιλογισ, χαρακτθριςτικά των εταίρων κτλ)  

Οι εταίροι του ςχεδίου είναι εταίροι που ζχουμε ςυνεργαςτεί ςτισ προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ και 
ζχουν τθν ικανότθτα να υλοποιιςουν δράςεισ του ςχεδίου. Μετά τθν ζγκριςθ των προγραμμάτων των ΟΤΔ κα 
υπάρξει προπαραςκευαςτικι φάςθ για τθν οριςτικοποίθςθ του εταιρικοφ ςχιματοσ με τθ δυνατότθτα ζνταξθσ 
και άλλων εταίρων. 

Τα κριτιρια επιλογισ των εταίρων που κα ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο κα είναι: 

 Θ ςτρατθγικι τουσ να ςυνδζεται με το ςχζδιο ςυνεργαςίασ  

 Θ περιοχι τουσ να διακζτει ιδιαίτερα γαςτρονομικά χαρακτθριςτικά  

 Θ ΟΤΔ να μπορεί να αναλάβει δράςεισ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου   

 

Θ ΟΤΔ Αναπτυξιακισ Θρακλείου ωσ ςυντονιςτισ εταίροσ ζχει ορίςει δφο άτομα υπεφκυνα των διατοπικϊν – 
διακρατικϊν προγραμμάτων τθσ, με πολυετι εμπειρία ςτθ δικτφωςθ, τισ ςυνεργαςίεσ και το ςυντονιςμό 
αντίςτοιχων προγραμμάτων. Αντίςτοιχα, και κάκε εταίροσ - ΟΤΔ του ςχεδίου, ζχει ορίςει εκπρόςωπό τθσ που κα 
ςυμμετζχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων. Ραράλλθλα, κα υπάρξουν ςυνεργαςίεσ με εξειδικευμζνα 
άτομα ςτισ επιμζρουσ δράςεισ.  

Προςδοκϊμενα αποτελζςματα (βραχυπρόκεςμα – μακροπρόκεςμα)  

Τα βραχυπρόκεςμα προςδοκϊμενα αποτελζςματα είναι θ περαιτζρω ανάπτυξθ και προϊκθςθ των τοπικϊν και 
διατοπικϊν – διακρατικϊν γαςτρονομικϊν διαδρομϊν και ςε νζεσ περιοχζσ, θ διάχυςι τουσ ςτον τοπικό 
πλθκυςμό και θ αποδοχι και ενςωμάτωςι τουσ από τον επιχειρθματικό κόςμο τθσ περιοχισ εφαρμογισ. Σε 
μακροπρόκεςμο χρόνο το αποτζλεςμα κα είναι θ διαςφνδεςθ τθσ τοπικισ γαςτρονομίασ, των τοπικϊν 
παραδοςιακϊν προϊόντων και τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των περιοχϊν με τον τουριςμό και θ ανάπτυξθ 
εκπαιδευτικισ γαςτρονομικισ κουλτοφρασ ςτα ςχολεία τθσ ενδοχϊρασ.   

Ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

Οι ενζργειεσ που ζχουν ιδθ αναλθφκεί για τθν ςυγκρότθςθ τθσ ςυνεργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 

 ςε διακρατικό επίπεδο: ςτισ 23/05/2015 ςτο Vibo Valentia, Calabria, Λταλίασ υπογράφθκε  Σφμφωνο 
διακρατικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των επικεφαλισ εκνικϊν ςυντονιςτϊν ανά χϊρα (Λταλία, Ελλάδα, Κφπροσ, 
Ρορτογαλία)   

 ςε εκνικό επίπεδο: Ο ςυντονιςτισ εταίροσ ιρκε ςε επαφι με κάκε ζνα ξεχωριςτά από τουσ υποψιφιουσ ΟΤΔ 
- εταίρουσ του ςχιματοσ και ςυηιτθςαν κζματα όπωσ: εταιρικό ςχιμα, κριτιρια επιλογισ εταίρων, δράςεισ 
του ςχεδίου, πόροι του ςχεδίου και δυνατότθτεσ ανάλθψθσ δράςεων από τον κάκε ζνα.   

 Μετά τισ πρϊτεσ επαφζσ διαμορφϊκθκε ζνα πρϊτο ςχζδιο δράςεων και εταιρικοφ ςχιματοσ, όπου τζκθκε ςε 
διαβοφλευςθ και υπιρξαν παρατθριςεισ και προτάςεισ από τουσ εταίρουσ. 

 Οριςτικοποιικθκε το εταιρικό ςχιμα, το ςχζδιο δράςεων, ο προχπολογιςμόσ του ςχεδίου και ζγινε το 
αντίςτοιχο τεχνικό δελτίο για υποβολι από τισ ΟΤΔ  

 Εκφράςτθκε εγγράφωσ θ ςφμφωνθ γνϊμθ των ΟΤΔ – εταίρων προσ το ςυντονιςτι εταίρο 

Στο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ αποφαςίςτθκε:  

Α) το κυρίωσ κζμα να θ γαςτρονομία, τα τοπικά προϊόντα και θ διαςφνδεςθ με τον τουριςμό  

Β) το εταιρικό ςχιμα να αναπτυχκεί ςε εκνικό επίπεδο και να προςτεκοφν και άλλεσ ομάδεσ με πλοφςια 
γαςτρονομικι ταυτότθτα και πλθκϊρα παραδοςιακϊν προϊόντων  
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Γ) να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ όπου: κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο εταιρικό ςχιμα και 
από άλλεσ ομάδεσ, κα οριςτικοποιθκοφν οι δράςεισ, ο προχπολογιςμόσ του ςχεδίου και θ ομάδα ζργου.  

Προβλεπόμενοσ τρόποσ εφαρμογισ του ςχεδίου ςυνεργαςίασ  

Το ςχζδιο ςυνεργαςίασ προβλζπεται να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ και για τθν καλφτερθ 
υλοποίθςι του προβλζπονται τα εξισ:  

 Να υπάρχει προπαραςκευαςτικι φάςθ όπου κα εξαντλθκεί θ ςυηιτθςθ και κα υπάρχουν ςχετικζσ αποφάςεισ 
για τα παρακάτω:  

 Εταιρικό ςχιμα και του προχπολογιςμοφ ςυμμετοχισ κάκε ΟΤΔ  

 Δράςεισ ςχεδίου και ο προχπολογιςμόσ τουσ  

 όλοσ του κάκε εταίρου και δράςεισ που κα υλοποιιςουν  

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δράςεων 

 Δθμιουργία ομάδασ ζργου και τρόπου παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ ςχεδίου.  

 Υπογραφι ςφμφωνου ςυνεργαςίασ  

 Υποβολι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου και ζγκριςθ από το ΥΡΑΑΤ και τθν αρμόδια διαχειριςτικι αρχι τθσ κάκε 
Ρεριφζρειασ  

 Τακτικζσ ςυναντιςεισ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο για τθν οργάνωςθ των δράςεων, με ευκφνθ του 
ςυντονιςτι  

 Δράςεισ δθμοςιότθτασ – ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ με απϊτερο ςτόχο τθν εμπλοκι του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ και φορζων τθσ περιοχισ. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT ανάλυςθσ, 
περιγραφισ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ αυτισ με τθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και 

αυτισ ςτόχουσ αυτισ) 

Ρροϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ μεταξφ 
διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και κρατϊν. 

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) Ποςοςτό (%) ςε 
επίπεδο υπο-μζτρου 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο μζτρου 

υνολικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

60.000 26,09% 0,57% 

Δθμόςια Δαπάνθ 60.000 26,09% 0,84% 

Κοινοτικι υμμετοχι    

Εκνικι υμμετοχι    

Ιδιωτικι υμμετοχι 0 0% 0% 

Ροςοςτό ενίςχυςθσ 100% (Καν. 1305/2013). 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Οι περιοχζσ παρζμβαςθσ των ΟΤΔ που ςυμμετζχουν ςτο ςχζδιο ςυνεργαςίασ.  

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι κα είναι οι ΟΤΔ που κα εγκρικοφν για να υλοποιιςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο 
του Μζτρου 19 του ΡΑΑ 2014-2020.  

Οι ΟΤΔ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο ςφνταξθσ του παρόντοσ ςχεδίου είναι οι 14 
ΟΤΔ που αναφζρονται παραπάνω. Το εταιρικό ςχιμα κα οριςτικοποιθκεί μετά τισ εγκρίςεισ των Τοπικϊν 
Ρρογραμμάτων ςε εκνικό και διακρατικό επίπεδο. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 
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Θ Δράςθ ενεργεί ςυμπλθρωματικά με τισ Δράςεισ 19.3.1, 19.3.2, 19.3.3 και τθ δράςθ 4.3.1, Μζτρο 4.3  (ΕΡΑλΚ). 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Το Σχζδιο λειτουργεί ςυνεργατικά και ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ του ΡΕΡ Κριτθσ που αναφζρονται ςτον 
αγροδιατροφικό τομζα, με ζμφαςθ ςτθ κτθνοτροφία και τον τουριςμό. Επιπλζον ενιςχφει και μεγεκφνει Τομεακζσ 
Ρροςπάκειεσ των προγραμμάτων του ΕΣΡΑ και ειςφζρει ςτθν ςτοχοκζτθςθ ανάδειξθσ και αξιοποίθςθσ τθσ 
προςτικζμενθσ αξίασ των τοπικϊν – παραδοςιακϊν προϊόντων και ςτθν δθμιουργία νζων εναλλακτικϊν πακζτων 
τουριςμοφ.   

 

 

 

4.1.3 Δράςεισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του υπο-μζτρου 19.4 

 

Σίτλοσ Δράςθσ Στιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ 

Κωδικόσ Δράςθσ 19.4 

ΕΔΕΣ ΕΓΤΑΑ 

Νομικι βάςθ Άρκρα  32, 35 & 65 KΑΝ. (ΕΕ) 1303/2013 

Άρκρα 41, 42, 44 και 61 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτικι περιγραφι Δράςθσ 

Θ Ο.Τ.Δ. ΟΑΚ Α.Ε. λειτουργεί από το 1990 και διακζτει υπθρεςιακό πυρινα με εμπειρία ςτθ διαχείριςθ 
προγραμμάτων και ζργων. Θ υπθρεςιακι τθσ δομι, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ, αποτελεί 
μζροσ τθσ Δ/νςθσ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ. Αποτελείται από ζξι (6) ςτελζχθ ΡΕ μόνιμθσ 
απαςχόλθςθσ με αντικείμενο τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ. Για τθν υλοποίθςθ και εφαρμογι του 
προγράμματοσ υπάρχει δζςμευςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ εταιρείασ να απαςχολθκεί τμιμα αυτοφτου 
προςωπικοφ, ενϊ παράλλθλα κα απαιτθκεί θ ςτελζχωςθ τθσ εταιρείασ και με επιπλζον προςωπικό υπό τθ μορφι 
ςυμβάςεων εργαςίασ και με βάςθ το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο.  

Στο πλαίςιο του υπο-μζτρου 19.4 περιλαμβάνονται οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ και διαδικαςίεσ που ςτοχεφουν 
ςτθν ςτιριξθ τθσ Ομάδασ Τοπικισ Δράςθσ, ενϊ προβλζπονται οι παρακάτω κατθγορίεσ δαπανϊν : 1. Δαπάνεσ για 
τθ λειτουργία τθσ ΟΣΔ που περιλαμβάνουν : α) Αμοιβζσ προςωπικοφ και εξωτερικϊν ςυμβοφλων, β) Λειτουργικζσ 
δαπάνεσ, γ) Ράγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ, και 2. Δαπάνεσ υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν και εμψφχωςθσ που 
περιλαμβάνουν : α) Ενζργειεσ εμψφχωςθσ, β) Υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ (εκπόνθςθσ μελετϊν, ενζργειεσ 
επιμόρφωςθσ, αυτό-αξιολόγθςθ) και γ) Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων προβολισ – δθμοςιότθτασ.  

Ειδικότερα οι δαπάνεσ για τθ λειτουργία τθσ ΟΤΔ αφοροφν κυρίωσ ςτισ αμοιβζσ του προςωπικοφ, ςτισ 
μετακινιςεισ του, ςτα λειτουργικά ζξοδα τθσ ΟΤΔ (αναλϊςιμα, ΔΕΚΟ, ζξοδα τραπεηϊν, κτλ), ςτθν προμικεια του 
απαραίτθτου εξοπλιςμοφ κλπ. Επιπλζον, για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ απαιτοφνται 
υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ, όπωσ θ παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ, θ αναβάκμιςθ δεξιοτιτων του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ που εμπλζκεται ςτθν εφαρμογι και διαχείριςθ του προγράμματοσ, θ εκπόνθςθ μελετϊν, θ τεχνικι 
υποςτιριξθ για τθν αυτό-αξιολόγθςθ τθσ ΟΤΔ και του τοπικοφ προγράμματοσ, αλλά και θ πλθροφόρθςθ του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ, θ υποςτιριξθ και θ εμψφχωςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων. Για τθν πλθρζςτερθ 
πλθροφόρθςθ, εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ των προκθρφξεων και προςζλκυςθσ 
ενδιαφερομζνων, οι πλζον ενδεδειγμζνοι τρόποι πλθροφόρθςθσ που κα ακολουκθκοφν (όπωσ ζχει αποδειχκεί 
κατά τισ προθγοφμενεσ υλοποιιςεισ αντίςτοιχων προγραμμάτων) είναι: το διαδίκτυο, όπου ζχει ιδθ 
διαμορφωκεί ειδικι ιςτοςελίδα ςτθν πφλθ του οργανιςμοφ (http://oakae.gr/index.php/leader-clld), οι θμερίδεσ 
και ςυναντιςεισ εργαςίασ, οι ςτοχευμζνεσ δθμοςιεφςεισ - ανακοινϊςεισ ςε εφθμερίδεσ, θ ςυμμετοχι ςε 
ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ, θ ςφνταξθ/ανατφπωςθ υλικοφ δθμοςιότθτασ (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι), θ 
παραγωγι και αναμετάδοςθ ραδιοφωνικοφ μθνφματοσ, θ ενθμζρωςθ - επικοινωνία και εμψφχωςθ των 
ενδιαφερομζνων, θ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων προβολισ του τοπικοφ προγράμματοσ κ.α. 

Ωσ προσ τισ μελζτεσ που προτείνεται να εκπονθκοφν αυτζσ κρίνεται ςκόπιμο να αφοροφν ςε:  

http://oakae.gr/index.php/leader-clld
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 Μελζτθ Διαςφνδεςθσ των εμπλεκομζνων μερϊν για τθν αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ 
ενδοχϊρασ και του ορεινοφ όγκου τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

 Μελζτθ αξιοποίθςθσ τεχνολογικϊν εργαλείων για τθν ενίςχυςθ και διαςφνδεςθ των οικονομικϊν τομζων τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ. 

Το 5% του υπομζτρου κα αφορά ςε δραςτθριότθτεσ εμψφχωςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Για τισ ενζργειεσ 
εμψφχωςθσ και τισ ενζργειεσ αυτό-αξιολόγθςθσ κα καταρτιςτεί ολοκλθρωμζνο και πλιρεσ ςχζδιο δράςθσ, ςτο 
οποίο κα περιγράφονται αναλυτικά οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ – πλθροφόρθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, αλλά 
και οι ενζργειεσ που κα απαιτθκοφν για τθν αυτό-αξιολόγθςθ.   

Θ ζνταςθ ενίςχυςθσ είναι 100% επί των επιλζξιμων δαπανϊν. 

Θεματικι Κατεφκυνςθ που εξυπθρετείται  

Μζςω του υπομζτρου εξυπθρετοφνται όλεσ οι κεματικζσ κατευκφνςεισ του προγράμματοσ  

Χρθματοδοτικά ςτοιχεία 

 Ποςό (€) 
Ποςοςτό (%) ςε 

επίπεδο ςυνολικοφ 
προγράμματοσ 

Ποςοςτό (%) ςε επίπεδο Τπο - 
μζτρου 

υνολικόσ 
Προχπολογιςμόσ 

1.120.000 20,00% 100% 

Δθμόςια Δαπάνθ 1.120.000 20,00% 100% 

Κοινοτικι υμμετοχι    

Εκνικι υμμετοχι    

Ιδιωτικι υμμετοχι 0,00 0% 0% 

Ροςοςτό ενίςχυςθσ 100% (Καν. 1305/2013). 

Περιοχι Εφαρμογισ 

Πλθ θ περιοχι εφαρμογισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

Εν δυνάμει δικαιοφχοι 

Θ Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ ΟΑΚ Α.Ε. 

Αρχζσ κριτθρίων 
επιλογισ 

Ππωσ κακορίηονται ςτθ με Α.Ρ. 1435/14.06.2016 Ρρόςκλθςθ του Υπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ & Τροφίμων 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με άλλεσ δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ 

Θ δράςθ ζχει ςυνζργεια και δρα ςυμπλθρωματικά και υποςτθρικτικά ςε όλεσ τισ λοιπζσ δράςεισ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ. 

υνζργεια / ςυμπλθρωματικότθτα με λοιπζσ αναπτυξιακζσ δράςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

Ωσ προσ τισ ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ, ςτα πλαίςια και με τισ ςχετικζσ δράςεισ που υλοποιοφνται ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι, είναι δεδομζνθ θ ανάγκθ για ευρεία πλθροφόρθςθ του κοινοφ για τισ δράςεισ του τοπικοφ 
προγράμματοσ, για τθν προϊκθςθ τθσ φιλοςοφίασ  του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ 
τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων. 

Ωσ προσ τισ εκδθλϊςεισ προβολισ αποτελεί ςτόχευςθ θ διαπίςτωςθ από το ευρφ κοινό τθσ περιοχισ να 
αναγνωριςκεί θ ςυνειςφορά  του ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία του τόπου, κακϊσ και θ ςυνδρομι τόςο τθσ Ε.Ε 
αλλά και του Υ.Ρ.Α.Α.Τ ςε αυτιν. 

Ωσ προσ τισ μελζτεσ, με βάςθ και τα προαναφερόμενα, αποτελεί ηθτοφμενο θ περαιτζρω  αξιοποίθςθ των 
φυςικϊν και ανκρωπογενϊν πόρων για τθ διαςφνδεςθ των επιχειρθματιϊν και των φορζων κακϊσ και για τθ 
διαςφνδεςθ του τουριςμοφ με τουσ  φυςικοφσ και  πολιτιςτικοφσ  πόρουσ  τθσ περιοχισ.  

Ωσ προσ τισ ενζργειεσ επιμόρφωςθσ, αυτζσ ςχετίηονται με τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ των ανκρϊπινων 
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πόρων κακϊσ και τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων των ςτελεχϊν τθσ Ο.Τ.Δ  προκειμζνου να υλοποιθκεί με 
μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα το τοπικό πρόγραμμα. 

 

 

 

4.2 ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕ ΛΟΙΠΕ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ 

ΣΘΝ ΕΤΡΤΣΕΡΘ ΠΕΡΙΟΧΘ  

Tο Τοπικό Ρρόγραμμα ςυνδζεται τόςο με δράςεισπου ςχεδιάηονται και προγραμματίηονται από τοπικοφσ και 

περιφερειακοφσ φορείσ, όςο και με δράςεισ και ζργα που υλοποιικθκαν κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι 

περίοδο ςτθ βάςθ αναγκϊν και προτεραιοτιτων και με ςτόχο να λειτουργιςουν ακροιςτικά και 

πολλαπλαςιαςτικά. 

Ραράλλθλα, το Τοπικό Ρρόγραμμα ςχεδιάςτθκε ςτθ λογικι του ςυνεχοφσ και ςε βάκοσ χρόνου ςχεδιαςμοφ που 

δεν αποκόπτεται από προςπάκειεσ του παρελκόντοσ αντίκετα, επιδιϊκει να τισ αξιοποιιςει, να ςυνδράμει ςτθ 

μακροχρόνια βιωςιμότθτά τουσ και εν ολίγθσ να δράςει προςκετικά και ςυνδυαςτικά.  

Ειδικότερα, το Τοπικό Ρρόγραμμα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με τα κάτωκι προγράμματα και δράςεισ τθσ 

προγραμματικισ περιόδου 2007-2013 : 

ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΘΣΘ - ΠΡΑΙΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ"  

Το πρόγραμμα ςτόχευε ςτθν ενίςχυςθ των ορεινϊν και μειονεκτικϊν κοινοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ μζςω 

ολοκλθρωμζνων αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων επιδιϊκοντασ τθν επίτευξθ τθσ περιβαλλοντικισ ιςορροπίασ, τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και τθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. Οι άξονεσ 

προτεραιότθτασ του προγράμματοσ αφοροφςαν : 

 ςτθν ενίςχυςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ,  

 ςτθν ανάπτυξθ υποδομϊν για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, 

 ςτθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και  

 ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. 

ΣΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΑ ΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΠΑΙΘΡΟΤ (ΟΑΠΤ)  

Στο πλαίςιο του Άξονα 7 "Αειφόροσ Ανάπτυξθ και Ροιότθτα Ηωισ ςτθν περιφζρεια Κριτθσ" του ΕΡ Κριτθσ και 

Νιςων Αιγαίου 2007-2013 χρθματοδοτικθκαν τα Ολοκλθρωμζνα χεδία Ανάπτυξθσ Περιοχϊν Τπαίκρου 

(ΟΣΑΡΥ). Σκοπό είχαν τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου, τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των περιοχϊν τθσ 

ενδοχϊρασ, κακϊσ και τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των ςυγκριτικϊν τουσ 

πλεονεκτθμάτων. Μζςα από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα υλοποιικθκαν δράςεισ ςε πολλοφσ τομείσ όπωσ : 

αναβάκμιςθ - ανάπλαςθ οικιςμϊν, ανάδειξθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ, διαχείριςθ - προςταςία - ανάδειξθ 

πολιτιςτικϊν υποδομϊν, δθμιουργία υποδομϊν τουριςτικισ ανάπτυξθσ, δίκτυα προβολισ τοπικϊν προϊόντων και 

γαςτρονομίασ, υποδομζσ πλθροφόρθςθσ και εξυπθρζτθςθσ επιςκεπτϊν κλπ.   

ΣΘΝ ΠΡΟΕΓΓΙΘ LEADER 2007-2013        

Κεντρικόσ ςτόχοσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ ιταν θ διατιρθςθ ηωντανϊν και βιϊςιμων αγροτικϊν κοινωνιϊν με 

ανταγωνιςτικι οικονομικι ανάπτυξθ, κοινωνικι ςυνοχι, ποιότθτα ηωισ και αειφόρο χριςθ φυςικϊν και 

πολιτιςτικϊν πόρων. Στθν κατεφκυνςθ αυτι το Τοπικό Ρρόγραμμα προϊκθςε δράςεισ αναφορικά με τθ 

δθμιουργία και ανάπτυξθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων, τθν ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, τθν αφξθςθ 
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τθσ προςτικζμενθσ αξίασ γεωργικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων, τθν ανάδειξθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ, τθν 

ανάπλαςθ - αναμόρφωςθ οικιςμϊν, τθ δικτφωςθ - ςυνεργαςίεσ κ.λ.π. 

Το ΕΣΡΑ και το νζο Τοπικό Ρρόγραμμα καλείται να λειτουργιςει ακροιςτικά με τον προθγοφμενο ςχεδιαςμό.    

ΣΑ ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΣΟΧΟΤ ΕΔΑΦΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2007-2013 

Στθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο και ςτο πλαίςιο του τόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι υνεργαςία» 

υλοποιικθκαν ζργα που αφοροφςαν ςτθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, ςτθν προϊκθςθ 

του κεματικοφ τουριςμοφ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ςτθν προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων κλπ. 

Ενδεικτικά αναφζρονται τα κάτωκι ζργα :   

 «HYDROFLIES» ΟΚΟΛΟΓΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΒΛΟΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΒΛΟΤΛΚΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ ΣΕ ΥΔΟΡΟΝΛΚΘ 

ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΛ ΜΑΟΥΛΛΟΥ. Στόχοσ του ζργου ιταν θ δθμιουργία πιλοτικϊν κερμοκθπίων για 

τθν εκπαίδευςθ και εφαρμογι υδροπονικϊν καλλιεργειϊν ςτθν Κριτθ και τθν Κφπρο εφαρμόηοντασ και 

προςαρμόηοντασ τεχνικζσ και βελτιϊςεισ τόςο ςε υπάρχοντα ςυςτιματα, αλλά και ειςαγωγι ςε νζα 

ςυςτιματα. 

 «ΓΕΤΙ ΣΟΤΡ» που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ελλάδα - Κφπροσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ 

του γαςτρονομικοφ και οινικοφ τουριςμοφ με ςθμαντικζσ κετικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ 

παραγωγισ, ςτον εμπλουτιςμό και τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ τουριςτικισ προςφοράσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

τοπικισ ταυτότθτασ και τθν ανάδειξθ τθσ γεφςθσ ςε πόλο ζλξθσ και ανάπτυξθσ. Στο πλαίςιο του ζργου 

υλοποιικθκαν δράςεισ που αφοροφςαν ςτθν πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ τοπικισ κουηίνασ, ςτθ 

δθμιουργία γαςτρονομικϊν πακζτων και υποδομϊν όπωσ το Κζντρο Κρθτικισ Γαςτρονομίασ ςτθν 

Αργυροφπολθ εκφμνου. 

 ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΘΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ - ΔΙΑ.ΠΕΡ.ΕΚ.,ενταγμζνο ςτο Ρρόγραμμα  Διαςυνοριακισ 

Συνεργαςίασ Ελλάδα – Κφπροσ ςτο οποίο ςυμμετείχαν ωσ εταίροι μεταξφ άλλων οι Διμοι Ρλατανιά και 

Κιςςάμου. Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου ιταν θ αναβάκμιςθ των δυνατοτιτων για περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ 

και ςτισ δφο νθςιϊτικεσ περιοχζσ. Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου υλοποιικθκαν δφο ςθμαντικζσ 

δράςεισ : 1) Θ δθμιουργία μιασ περιπατθτικισ διαδρομισ ενςωματωμζνθσ ςτο ςχεδιαςμό του Διμου 

Κιςςάμου για δθμιουργία δικτφου διαδρομϊν ςε περιοχι του δικτφου Natura 2000 (Ζλοσ - Τοπόλια - 

Σάςαλοσ - Άγιοσ Δίκαιοσ) και 2) θ ψθφιοποίθςθ του Μουςείου Ελιάσ Βουβϊν με τθ δθμιουργία εικονικισ 

διαδραςτικισ περιιγθςθσ ςτο Διμο Ρλατανιά.  

 ΑΝΑΒΘΑΜΙΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΘΘ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ, ενταγμζνο ςτο Ρρόγραμμα  

Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Ελλάδα – Κφπροσ με περιοχι εφαρμογισ όλθ τθν Κριτθ. Στόχοσ του ζργου ιταν 

θ αναβάκμιςθ τθσ διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελαιοκαλλιζργειασ μζςα από τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ του ελαιολάδου, τθν προϊκθςθ τθσ τυποποίθςθσ και εμπορίασ του, τθν προςταςία τθσ 

γνθςιότθτασ των ελαιοκομικϊν προϊόντων, τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ του ελαιολάδου ςε επιχειριςεισ 

μαηικισ εςτίαςθσ και τθσ οικιακισ χριςθσ και τθ μείωςθ τθσ ψαλίδασ μεταξφ τιμϊν παραγωγοφ και 

καταναλωτι.     

 ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΘ ΠΡΟΩΘΘΘ – ΠΡΟΒΟΛΘ ΚΡΘΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΘΝ ΚΡΘΣΘ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΤΠΡΟ / Τ-ΝΕΡΓΩ. Το ζργο υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο 

τουΡρογράμματοσ Ελλάδα -Κφπροσ με τθ ςυμμετοχι όλων των Επιμελθτθρίων τθσ Κριτθσ. Στόχοσ του ιταν 

θ εφαρμογι καινοτόμων δράςεων υποςτιριξθσ και προϊκθςθσ των τοπικϊν προϊόντων τθσ Κριτθσ και τθσ 

Κφπρου, θ ανάπτυξθ των υφιςτάμενων ΜΜΕ και θ ενίςχυςθ του εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ τουσ, θ 

ενκάρρυνςθ νζων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, κ.α.  

 ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΕΝΣΡΩΝ ΤΛΛΟΓΘ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΘ ΕΛΑΙΟΠΤΡΘΝΑ ΓΙΑ 

ΚΟΠΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ. Υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ελλάδα – Κφπροσ  με 

ςτόχο τθ δθμιουργία και λειτουργία ενόσ κζντρου ςυλλογισ, διαχείριςθσ και διάκεςθσ του ελαιοπυρινα για 
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ςκοποφσ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ και χριςθ ωσ εναλλακτικοφ καυςίμου κυρίωσ για κζρμανςθ. Ηθτοφμενο 

αποτζλεςε επίςθσ θ πρόλθψθ και θ μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ, αλλά και θ αειφόροσ 

ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου, κακϊσ θ δθμιουργία του κζντρου διαχείριςθσ ελαιοπυρινα δθμιουργεί νζεσ κζςεισ 

εργαςίασ και ενιςχφει τθν τοπικι απαςχόλθςθ και οικονομία.   

 ΒΕΛΣΙΩΘ ΚΑΙ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ-

SMILIES. Το ζργο ςυγχρθματοδοτικθκε από το Ρρόγραμμα MED και είχε ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ 

καινοτόμων επιχειρθματικϊν ιδεϊν μζςα από τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, τθ βελτίωςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των υφιςτάμενων επιχειριςεων και τθ 

δθμιουργία δικτφων και ςυνεργαςιϊν.   

 SYLVAMED. Στο ζργο ςυμμετείχε το Μ.Α.Λ.Χ ωσ εταίροσ, ενϊ ςυνεργαηόμενοι φορείσ ιταν ο Διμοσ Σφακίων, 

θ Δ/νςθ Δαςϊν Χανίων, ο Φορζασ Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Δρυμοφ Σαμαριάσ. Συγχρθματοδοτικθκε από το 

πρόγραμμα MED και αφοροφςε ςτθ βελτίωςθ  του  πλαιςίου διαχείριςθσ των Μεςογειακϊν δαςϊν και ςτθν  

ανάδειξθ και αξιοποίθςθ διαφόρων υπθρεςιϊν και προϊόντων που αναπτφςςονται ςε ςχζςθ με αυτά. 

Βαςικοί ςτόχοι ιταν θ ςυμμετοχι των τοπικϊν αρχϊν ςτισ διαδικαςίεσ αειφορικισ διαχείριςθσ των δαςϊν, ο 

ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι μθχανιςμϊν πλθρωμισ δαςικϊν υπθρεςιϊν και θ δθμιουργία 

πολλαπλαςιαςτικϊν ωφελειϊν από μθ εμπορεφςιμεσ δαςικζσ υπθρεςίεσ.   

 ECOPLANTMED. Επικεφαλισ εταίροσ του ζργου ιταν το Μεςογειακό Αγρονομικό Λνςτιτοφτο Χανίων και το 

ζργο υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ENPINBCMED. Στόχοσ του ιταν να ςυμβάλει ςτθν 

ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ και να προάγει ζνα αειφορικό μοντζλο ανάπτυξθσ ςτθν 

περιοχι τθσ Μεςογείου ενιςχφοντασ τθ διατιρθςθ ικαγενϊν φυτϊν και προάγοντασ τθ χριςθ τουσ ςτθν 

αποκατάςταςθ οικοτόπων και ςτον τομζα τθσ φυτικισ παραγωγισ.  

 MEET - Mediterranean Experience of Ecotourism - ΜεςογειακιΕμπειρίαΟικοτουριςμοφ. Το ζργο 

ςυγχρθματοδοτικθκε από το ENPIMed με ςτόχο τθν κατάρτιςθ μιασ ενοποιθμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν 

ανάπτυξθ ενόσ οικοτουριςτικοφ μοντζλου για τισ Μεςογειακζσ Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ που κα προωκεί 

καλφτερα τθν εποχιακι κατανομι τθσ τουριςτικισ ροισ. Ρεριοχι εφαρμογισ ςτθν Κριτθ ιταν ο Εκνικόσ 

Δρυμόσ Σαμαριάσ.   

ΣΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΘΘΘΚΑΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LIFE 

Το πρόγραμμα LIFE χρθματοδοτεί ζργα που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθσ 

νομοκεςίασ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ, διευκολφνει κυρίωσ τθν ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

ςε άλλεσ πολιτικζσ, και γενικότερα, ςυμβάλλει ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου 

προγράμματοσ υλοποιικθκαν ζργα ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ εκφμνθσ και Χανίων.  

Ενδεικτικά αναφζρονται:  

1. Το ζργο «Ρροςδιοριςμόσ και διατιρθςθ τθσ υψθλισ φυςικισ αξίασ των αιωνόβιων ελαιϊνων ςτθν περιοχι τθσ 

Μεςογείου – CENT.OLIMED». Είχε ωσ περιοχι εφαρμογισ τθν Κριτθ και ςυγκεκριμζνα δράςεισ υλοποιικθκαν 

ςτθν περιοχι των Χανίων ςτουσ ελαιϊνεσ Βουκολιϊν. Στόχοσ του ιταν να ςυνδράμει ςτθν αναγνϊριςθ, 

διατιρθςθ, ανάδειξθ και διαχείριςθ αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων υψθλισ φυςικισ αξίασ μζςα από δράςεισ 

που ςυνδράμουν ςτθν αναχαίτιςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ.   

2. Το Ρρόγραμμα «CRETAPLANT: Ριλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Δυτικι Κριτθ».Αποτζλεςε τθν 

πρϊτθ προςπάκεια εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα τθσ καινοφριασ ιδζασ των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν για τθν 

προςταςία απειλοφμενων και ςπάνιων ειδϊν τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ. Ρζρα από το ςτόχο τθσ ςυμβολισ ςτθν 

προςταςία τθσ φυςικισ κλθρονομιάσ τθσ Δυτικισ Κριτθσ, το πρόγραμμα αποτζλεςε χριςιμο εργαλείο και 

πρακτικό οδθγό για ζναν ολοκλθρωμζνο και βιϊςιμο αναπτυξιακό ςχεδιαςμό ςτον τομζα τθσ διατιρθςθσ τθσ 

βιοποικιλότθτασ. 
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3. Το ζργο JUNICOASTπου αφοροφςε ςτθν προςταςία των παράκτιων αμμοκινϊν με είδθ κζδρων ςτθν Κριτθ και 

το Νότιο Αιγαίο και επιλζχκθκε ωσ ζνα από τα δεκατρία καλφτερα ζργα ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Το 

πρόγραμμα αςχολικθκε με όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Κριτθσ που ςυναντάται ο οικότοποσ εντόσ του δικτφου 

NATURA 2000 και οι οποίεσ για τθν ΡΕ Χανίων ιταν : ςτα Φαλάςςαρνα, ςτο Κεδρόδαςοσ ςτο Ελαφονιςι, ςτο 

Σαρακινικο, ςτον Άγιο Λωάννθ και ςτο Λαυρακά ςτθ Γαφδο. Μεταξφ των δράςεων που αναπτφχκθκαν ιταν 

ενθμζρωςθ και περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ, ιπιεσ παρεμβάςεισ 

όπωσ υποδομζσ διαχείριςθσ επιςκεπτϊν, υποδομζσ ςιμανςθσ, κ.α.  

4. Το ζργο «Στρατθγικζσ για τθ βελτίωςθ και προςταςία του εδάφουσ από τθ διάκεςθ αποβλιτων ελαιοτριβείων 

ςτισ Μεςογειακζσ χϊρεσ – PROSODOL». Στόχοσ του ιταν θ ανάπτυξθ και εφαρμογι τεχνολογιϊν 

προςταςίασ/αποκατάςταςθσ, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν απομάκρυνςθ ι τον περιοριςμό 

ρφπων ι και άλλων παραγόντων που προζρχονται από τθ διάκεςθ αποβλιτων ελαιοτριβείων και 

επιβαρφνουν τθν ποιότθτα των εδαφϊν και των υδατικϊν πόρων. Κφρια περιοχι εφαρμογισ των 

περιςςοτζρων δράςεων του ζργου ιταν ςτο Διμο Νικθφόρου Φωκά τθσ ΡΕ εκφμνθσ.  

Το Τοπικό Ρρόγραμμα κα λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά και τοφτο τεκμθριϊνεται από τθ φιλοςοφία τθσ 

ςτρατθγικισ, τθ ςτοχοκεςία και το περιεχόμενό του με δράςεισ και πρωτοβουλίεσ που ςχεδιάηονται και 

πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου :  

1. Σισ Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ (ΟΧΕ) 

Σκοπόσ του νζου αυτοφ χρθματοδοτικοφ εργαλείου που ζχει το χαρακτιρα ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ είναι θ 

ολοκλθρωμζνθ χωρικι ανάπτυξθ των περιοχϊν όπου απευκφνονται, περιλαμβάνοντασ τομείσ όπωσ θ τοπικι 

οικονομία, θ απαςχόλθςθ, θ βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ των δθμοτϊν, κακϊσ επίςθσ και θ προςταςία και 

διατιρθςθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των ΟΧΕ αποτελοφν θ 

ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ, θ πολυταμειακότθτα και θ μεγαλφτερθ εμπλοκι τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ και 

τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Στθν παροφςα φάςθ οι Δθμοτικζσ Αρχζσ τθσ ΡΕ Χανίων και εκφμνου βρίςκονται ςε 

επίπεδο προετοιμαςίασ προκειμζνου να καταρτίςουν Σχζδια Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ τα οποία εκ 

των πραγμάτων κα λειτουργιςουν ακροιςτικά με το παρόν Τοπικό Ρρόγραμμα προσ χάριν ενόσ ολοκλθρωμζνου 

αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ. 

2. Σο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό για τθν ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ του Αγροδιατροφικοφ τομζα ςτθν Κριτθ  

Τθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ για τθν ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ του Αγροδιατροφικοφ τομζα ςτθν Κριτθ ζχει 

αναλάβει θ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΚΘΤΘΣ θ οποία ζχει ωσ μζλθ τθσ ενενιντα (90) και πλζον 

επιχειριςεισ και φορείσ του νθςιοφ και με τθ δράςθ τθσ επιδιϊκει τθν επίτευξθ των εξισ ςτόχων : ςφνδεςθ 

προϊόντων με διεκνείσ αγορζσ, διαςφνδεςθ αγροτικισ παραγωγισ με τουριςμό και προϊκθςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ ςτο χαρτοφυλάκιο του γαςτρονομικοφ και οινικοφ τουριςμοφ, δικτφωςθ παραγωγϊν και επιχειριςεων, 

προβολι και προϊκθςθ αγροτικϊν ποιοτικϊν προϊόντων, κ.α.   

3. Σα προγράμματα του τόχου Εδαφικισ υνεργαςίασ για τθν περίοδο 2014-2020 

Στθ νζα προγραμματικι περίοδο ςυνεχίηεται θ υλοποίθςθ προγραμμάτων του Στόχου Εδαφικισ Συνεργαςίασ και 

θ περιοχι παρζμβαςθσ μπορεί να επωφελθκεί και να υλοποιιςει αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ ςτισ κεματικζσ 

κατευκφνςεισ που ορίηει το Τοπικό Ρρόγραμμα αντλϊντασ χρθματοδοτικοφσ πόρουσ από τα κάτωκι προγράμματα 

:  

 

 

http://www.prosodol.gr/sites/prosodol.gr/files/Municipality%20Nikiforos%20Fokas%20Web_0.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΧΟΤ 
ΕΔΑΦΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  

2014-2020 
ΣΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ANDRION Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ οικονομικισ και 
κοινωνικισ ευθμερίασ τθσ Αδριατικισ και του Λονίου μζςω τθσ ανάπτυξθσ κζςεων 
εργαςίασ, τθσ βελτίωςθσ τθσ ελκυςτικότθτασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ 
ςυνδεςιμότθτάσ τουσ, τθσ διατιρθςθσ του περιβάλλοντοσ και τθσ εξαςφάλιςθσ 
υγιϊν και ιςορροπθμζνων καλάςςιων και παράκτιων οικοςυςτθμάτων. 

ΜED Στρατθγικόσ ςτόχοσ του MED είναι θ προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ 
περιοχισ τθσ Μεςογείου χρθςιμοποιϊντασ καινοτόμεσ ιδζεσ και πρακτικζσ, 
προάγοντασ τθν ορκολογικι χριςθ των πόρων τθσ επιλζξιμθσ περιοχισ και 
ςτθρίηοντασ τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ μζςω ολοκλθρωμζνθσ εδαφικισ 
ςυνεργαςίασ. 

Ελλάδα –Κφπροσ Το πρόγραμμα ςυνεργαςίασ InterregV-A Ελλάδα-Κφπροσ επιδιϊκει: 

 Τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ επιλζξιμθσ περιοχισ με τθ ςτιριξθ 
τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ χριςθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και 
των επικοινωνιϊν. 

 Τθν κάλυψθ πεδίων ενζργειασ, κλιματικισ αλλαγισ και μεταφορϊν, μζςω τθσ 
προϊκθςθσ μιασ οικονομίασ με χαμθλά επίπεδα εκπομπϊν άνκρακα. 

 Τθν πρόλθψθ καταςτροφϊν, τθν προϊκθςθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ και των τεχνολογιϊν για τθν προςταςία  των φυςικϊν πόρων. 

Balkan-Med 

 

Ο γενικόσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ εςτιάηει ςτθν προϊκθςθ τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ εδαφικισ  ανάπτυξθσ και ςυνεργαςίασ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ  και τθσ αειφορίασ τθσ επιλζξιμθσ  περιοχισ. Eιδικοί ςτόχοι 
αποτελοφν : 

 Θ τόνωςθ τθσ επιχειρθματικισ απόδοςθσ και εξωςτρζφειασ μζςω 
διακρατικϊν διαςυνδζςεων, ςυμπλεγμάτων και δικτφων. 

 Θ βελτίωςθ  ςε διακρατικό επίπεδο  τθσ  ικανότθτασ για  καινοτομία του 
επιχειρθματικοφ τομζα. 

 Θ επιχειρθματικι μάκθςθ και μεταφορά γνϊςεων για βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ. 

 Θ προϊκθςθ τθσ οικολογικισ ςυνοχισ  και τθσ διακρατικισ ολοκλιρωςθσ των 
οικοςυςτθμάτων. 

 Θ προϊκθςθ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ για τθν αποδοτικότερθ χριςθ των 
πόρων και τθν ανκεκτικότθτα ςτθν  κλιματικι αλλαγι. 

 Θ βελτίωςθ των ικανοτιτων τθσ  διακυβζρνθςθσ ςε διακρατικό επίπεδο. 

Interreg Europe  Ο κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ των 
πολιτικϊν και των προγραμμάτων περιφερειακισ ανάπτυξθσ, κυρίωσ των 
προγραμμάτων για επζνδυςθ ςτθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ. Κεματικοί 
ςτόχοι του Ρρογράμματοσ είναι : 

 Θ ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ. 

 Θ ςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου 
του άνκρακα ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

 Θ διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και θ προαγωγι τθσ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΧΟΤ 
ΕΔΑΦΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  

2014-2020 
ΣΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

αποδοτικισ χριςθσ των πόρων. 

Σθμειϊνεται ότι ζχουν ιδθ υποβλθκεί προτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ των 

Ρρογραμμάτων Ελλάδα – Κφπροσ 2014-2020 και Balkan-Mediterranean.  

Ενδεικτικά αναφζρονται:  

1) Το ζργο «Ανάπτυξθ ικανοτιτων για αειφόρο επιχειρθματικότθτα ςε περιοχζσ NATURA 2000 μζςω 

δικτφωςθσ/CLUSTERS - Natur@SMEs» που αποςκοπεί ςτθν εμψφχωςθ και ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των 

μικρϊν επιχειριςεων παραγωγϊν που δραςτθριοποιοφνται εντόσ προςτατευόμενων περιοχϊν, προκειμζνου να 

αξιοποιιςουν το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ χωροκζτθςθσ/γειτνίαςισ τουσ ςε/με περιοχζσ NATURA προσ 

όφελοσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

2) Ενίςχυςθ τθσ μεταπαραγωγικισ προςτικζμενθσ αξίασ και των εξαγωγϊν οπωροκθπευτικϊν – ΑΓΡΟΤΚ ςτο 

οποίο ςυμμετζχουν μεταξφ άλλων ωσ εταίροι το Ρολυτεχνείο Κριτθσ και θ Αναπτυξιακι Εταιρεία Χανίων. Στόχοσ 

του ζργου είναι θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και ειδικότερα θ αφξθςθ του 

όγκου και τθσ αξίασ των εξαγωγϊν οπωροκθπευτικϊν, θ μεγζκυνςθ τθσ τεχνικισ και εμπορικισ γνϊςθσ των 

ανκρϊπων που διοικοφν και διευκφνουν οργανϊςεισ παραγωγϊν και μονάδεσ ςυςκευαςίασ, θ αφξθςθ τθσ 

διειςδυτικότθτασ ςτισ διεκνείσ αγορζσ με εμβλθματικζσ «προτάςεισ» ςυςκευαςμζνων προϊόντων και θενίςχυςθ 

των εξαγωγϊν. 

3) Το ζργο «ΑΓΟΡΑ» ςτο οποίο ςυμμετζχουν ωσ εταίροι ο Διμοσ Χανίων και το ΜΑΛΧ. Στόχοσ του ζργου είναι θ 

ανάδειξθ των δθμοτικϊν αγορϊν ςε κζντρα πϊλθςθσ τοπικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων. Μεταξφ των 

προτεινόμενων δράςεων είναι θ δθμιουργία χϊρου επίδειξθσ παραγωγισ παραδοςιακϊν προϊόντων ςτθν Αγορά 

Χανίων και θ δθμιουργία πλατφόρμασ θλεκτρονικοφ εμπορίου για παραδοςιακά προϊόντα τθσ Ρόλεωσ Χρυςοχοφσ 

(Κφπροσ) και των Χανίων.  

4) Το ζργο SENIORROUTES με επικεφαλι εταίρο τθν Ρόλθ Χρυςοχοφσ από τθν Κφπρο και εταίρουσ το Διμο 

Ρλατανιά, το Διμο Κιρασ, το ΕΒΕ Ράφου και το Ερευνθτικό Κζντρο Άνδρου. Στόχο ζχει τθν ανάπτυξθ δικτφου 

πιςτοποιθμζνων μονοπατιϊν για τθ μζςθ θλικία, με άξονα το φυςικό περιβάλλον και τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ 

υπαίκρου. 

 5) Το ζργο AccessibleTourism – Ρροςβάςιμοσ Τουριςμόσ το οποίο υποβλικθκε ςτθν 1θ πρόςκλθςθ του 

Ρρογράμματοσ «Balkan-Mediterranean» και ςτο οποίο μεταξφ άλλων ςυμμετείχε και ο Διμοσ εκφμνου ωσ 

εταίροσ. Ηθτοφμενο του ζργου είναι θ βελτίωςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και των υπθρεςιϊν και θ προςαρμογι 

τουσ ςτισ ανάγκεσ των ατόμων που ανικουν ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ.    

 

4. Σισ Επενδφςεισ και δράςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν μζςω ΕΠΑ και άλλων χρθματοδοτικϊν 

εργαλείων  

Το Τοπικό Ρρόγραμμα κα λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά επίςθσ με τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό των Διμων τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ, των αναγκϊν και των ςχεδιαηόμενων δράςεων προσ τθν ικανοποίθςι αυτϊν με τθ 
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χρθματοδότθςι τουσ μζςω του ΕΣΡΑ 2014-2020 (ΡΕΡ Κριτθσ, ΕΡ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ, ΕΡΑνΕΚ, ΕΡ Υποδομζσ, Μεταφορζσ Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ, 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ).     

Ενδεικτικά αναφζρονται οι παρακάτω επενδφςεισ με τισ οποίεσ το Τοπικό Ρρόγραμμα λειτουργεί 

ςυμπλθρωματικά: 

 Θ ίδρυςθ Δθμοςίου Λνςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΔΛΕΚ) ςτο Διμο Αποκoρϊνου Χανίων  το οποίο 

κα λειτουργιςει ςτο πρϊθν δθμαρχείο Γεωργιοφπολθσ ςτον Καβρό και κα παρζχει γνϊςεισ μεταξφ άλλων, 

ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ, τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ τυροκομίασ, κακϊσ και τθσ ηωικισ παραγωγισ. 

 Θ ίδρυςθ και λειτουργία του Επιχειρθματικοφ Ράρκου ςτθν περιοχι τθσ Μαλάξασ (Δθμοτικι Ενότθτα 

Κεραμειϊν) του Διμου Χανίων, με ζκταςθ 515 ςτρζμματα περίπου, ςτθν οποία πρόκειται να 

καταςκευαςτοφν όλα τα απαραίτθτα ζργα υποδομισ με ςκοπό τθν εγκατάςταςθ μεταποιθτικϊν 

επιχειριςεων μζςθσ και χαμθλισ όχλθςθσ, αλλά και επιχειριςεων χονδρεμπορίου, εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, 

υπθρεςιϊν κ.λπ., που όλεσ μαηί και από κοινοφ ςυνκζτουν ζνα ολοκλθρωμζνο επιχειρθματικό – οικονομικό 

πλαίςιο δραςτθριοτιτων. Το νζο επιχειρθματικό πάρκο αναμζνεται να ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν 

ανάπτυξθ του επιχειρθματικοφ γίγνεςκαι και τθσ τοπικισ οικονομίασ. Συγχρθματοδοτείται από πόρουσ του 

χρθματοδοτικοφ εργαλείου Jessica, κακϊσ και από πόρουσ των δφο Συνεταιριςτικϊν Τραπεηϊν τθσ Κριτθσ, 

τθσ Ραγκριτιασ Συνεταιριςτικισ Τράπεηασ και τθσ Συνεταιριςτικισ Τράπεηασ Χανίων. 

 Τα ζργα ςτο Λιμάνι τθσ Σοφδασ που αφοροφν ςτθν καταςκευι λιμενικϊν υποδομϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ 

κρουαηιζρασ και ςτθν ολοκλιρωςθ των χερςαίων ζργων του πολυχρθςτικοφ τμιματοσ του λιμζνα. Οι εν 

λόγω παρεμβάςεισ κα ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ ΡΕ Χανίων και τθσ Κριτθσ γενικότερα.   
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κεφ.5  ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

 

5.1 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΝ. 
ΚΟΣΟ 

ΔΘΜ. ΔΑΠ. 
ΚΟΙΝ. 

ΤΜΜ. 
ΕΘΝ. 

ΤΜΜ. 
ΙΔΙΩΣ. 
ΤΜΜ. 

ΜΕΣΡΟ 19 «ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜE ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ (CLLD) –  LEADER» ΠΑΑ 2014 -
2020 

Στιριξθ για τθν προετοιμαςία 
ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ 
ανάπτυξθσ 

19.1           

Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων 
των ςτρατθγικϊν τοπικισ 
ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία 
τοπικϊν κοινοτιτων 
(CLLD/LEADER) 

19.2 7.022.000   4.250.000       2.850.000   

Στιριξθ για τθν προπαραςκευι 
και τθν υλοποίθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ (διακρατικι και 
διατοπικι) 

19.3 230.000   230.000       0   

Στιριξθ για τισ λειτουργικζσ 
δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ 19.4 1.120.000   1.120.000       0   

ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΡΟΤ 19 ΠΑΑ 2014 
-2020 

  

8.372.000   5.600.000       2.850.000   

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 4 «ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΚΑΙ ΣΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΤΝΟΧΘ» ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020 

Στιριξθ για Ρροπαραςκευι 
4.1           

Εφαρμογι Τοπικισ Ανάπτυξθσ 
με τθν Ρρωτοβουλία των 
Τοπικϊν Κοινοτιτων 

4.2 1.668.000   1.103.000       565.000   

Δραςτθριότθτεσ Συνεργαςίασ 4.3 60.000   60.000       0   

Δαπάνεσ Λειτουργίασ και 
Συντονιςμόσ 4.4 387.000   387.000       0   

ΤΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 
  

2.115.000   1.550.000       565.000   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   10.565.000   7.150.000       3.415.000   
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5.2 ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ  

 

  ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΕΣΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 -2020* 19.1 19.2 19.3 19.4 

υνολικό κόςτοσ Τπομζτρου   7.022.000   230.000   1.120.000   

Ροςοςτό % ςυν. κόςτουσ Υπομζτρου επί του 
ςυν. κόςτουσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ 

  83,87 2,75 13,38 

Δθμόςια Δαπάνθ Τπομζτρου   4.250.000   230.000   1.120.000   

Ροςοςτό % δθμόςιασ δαπάνθσ υπομζτρου επί 
τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ ςτρατθγικισ 
τοπικισ ανάπτυξθσ 

  75,89 4,11 20,00 

Κοινοτικι υμμετοχι Τπομζτρου         

Ροςοςτό % Κοινοτικισ Συμμετοχισ Υπομζτρου 
επί τθσ Κοινοτικισ Συμμετοχισ τθσ 
ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 

        

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020** 4.1 4.2 4.3 4.4 

υνολικό κόςτοσ Μζτρου   1.668.000   60.000     

Ροςοςτό % ςυν. κόςτουσ Υπομζτρου επί του 
ςυν. κόςτουσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ 
ανάπτυξθσ 

  78,87 2,84   

Δθμόςια Δαπάνθ Μζτρου   1.103.000   60.000     

Ροςοςτό % δθμόςιασ δαπάνθσ υπομζτρου επί 
τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ ςτρατθγικισ 
τοπικισ ανάπτυξθσ 

  71,16 3,87   

Κοινοτικι υμμετοχι Μζτρου         

Ροςοςτό % Κοινοτικισ Συμμετοχισ Υπομζτρου 
επί τθσ Κοινοτικισ Συμμετοχισ τθσ 
ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 
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5.3  ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔOΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΕΣΟ (ΕΣΘΙΑ ΔΘΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΘ) 

 

ΣΙΣΛΟ 
ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

  ΚΩΔΙΚΟ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΜΕΣΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020 

Στιριξθ για τθν προετοιμαςία 
ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 

19.1                   

Στιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των 
ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με 
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων 
(CLLD/LEADER) 

19.2     

  

430.000   780.000   780.000   780.000   780.000   700.000   

Στιριξθ για τθν προπαραςκευι και 
τθν υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 
(διακρατικι και διατοπικι) 

19.3         46.000   46.000   46.000   46.000   46.000   

Στιριξθ για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ 
και τθν εμψφχωςθ 19.4     160.000   160.000   160.000   160.000   160.000   160.000   160.000   

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020 

Στιριξθ για Ρροπαραςκευι 4.1                   

Εφαρμογι Τοπικισ Ανάπτυξθσ με τθν 
Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν 
Κοινοτιτων 

4.2 

      

152.500   190.000   190.000   190.000   190.000   190.000   

Δραςτθριότθτεσ Συνεργαςίασ 4.3         12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   

Δαπάνεσ Λειτουργίασ και Συντονιςμόσ 
4.4 

    55.000   55.000   55.000   55.000   55.000   55.000   57.500   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ       215.000   797.500   1.243.000   1.243.000   1.243.000   1.243.000   1.165.500   
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5.4  ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΘ (ΕΓΣΑΑ)  

 

ΔΡΑΕΙ ΥΠΟ-ΔΡΑΕΙ 
σνολικό 
Κόζηος 

Δημόζια 
Δαπάνη 

Ποζοζηό 
(%) 

Ιδιφηική 
Δαπάνη 

Ποζοζηό 
(%) 

Υπομέηρο 19.2  

  7.022.000 4.250.000 60,52% 2.772.000 39,48% 
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19.2.2.2 
Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθώλ πξνηόλησλ κε απνηέιεζκα μη γεφργικό 

προχόν γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 
702.000 351.000 50,00% 351.000 50,00% 

19.2.2.4 
Δλίζρπζε επελδύζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδώλ κεηά 
ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

400.000 260.000 65,00% 140.000 35,00% 

19.2.2.6 
Δλίζρπζε επελδύζεσλ νηθνηερλίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθώλ αγξνθηεκάησλ κε ζθνπό ηελ 
εμππεξέηεζε εηδηθώλ ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

500.000 325.000 65,00% 175.000 35,00% 
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19.2.3.1 
Οξηδόληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεσξγηθώλ πξντόλησλ κε 
απνηέιεζκα γεφργικό προχόν κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

1.050.000 525.000 50,00% 525.000 50,00% 

19.2.3.3 
Οξηδόληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηοσριζμού κε ζθνπό ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

1.100.000 495.000 45,00% 605.000 55,00% 

19.2.3.4 
Οξηδόληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδύζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, 
παξαγσγήο εηδώλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

800.000 360.000 45,00% 440.000 55,00% 
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19.2.3.5 
Οξηδόληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδύζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρώξνη αζιεηηζκνύ, πνιηηηζηηθά θέληξα θιπ) κε 
ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

800.000 360.000 45,00% 440.000 55,00% 
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19.2.4.2 
Σηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηνλ 
αγξνηηθό πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ (πρ. παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά 
ηαηξεία, θ.ιπ.) 

400.000 400.000 100,00% 0 0,00% 

19.2.4.3 

Σηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, 
αλάπιαζεο ρώξσλ εληόο νηθηζκώλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο 
κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. ζεκάλζεηο, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, πξνβνιή πξνώζεζε πεξηνρώλ, 
πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θιπ) 

500.000 500.000 100,00% 0 0,00% 

19.2.4.4 Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 130.000 104.000 80,00% 26.000 20,00% 

19.2.4.5 

Σηήξημε γηα κειέηεο θαη επελδύζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη 
αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηώλ, ησλ αγξνηηθώλ ηνπίσλ 
θαη ησλ ηόπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθώλ πηπρώλ, θαζώο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθώλ, ζπλεδξηαθώλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ππαίζξνπ-κύινη, γεθύξηα θιπ) 

440.000 440.000 100,00% 0 0,00% 
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19.2.7.2 
Αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ, πξαθηηθώλ, δηεξγαζηώλ θαη ηερλνινγηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνπνλίαο 

100.000 65.000 65,00% 35.000 35,00% 

19.2.7.3 
Σπλεξγαζία κεηαμύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλώλ κεζόδσλ εξγαζίαο θαη ηελ 
θνηλή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πόξσλ θαζώο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη/ή ηελ εκπνξία 
ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκό 

100.000 65.000 65,00% 35.000 35,00% 

Υπομέηρο 19.3: Διακραηική και Διαηοπική σνεργαζία 

Κφδικός 
Δράζεφν 

Δράζεις  
σνολικό 
Κόζηος 

Δημόζια 
Δαπάνη 

Ποζοζηό 
(%) 

Ιδιφηική 
Δαπάνη 

Ποζοζηό 
(%) 
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  230.000 230.000 100,00% 0 0,00% 

19.3.1 Διατοπικι ςυνεργαςία "Νιςων Ρερίπλουσ" 60.000 60.000 100,00% 0 0,00% 

19.3.2 Διατοπικι ςυνεργαςία "Ενϊνοντασ τουσ Δυναμικοφσ των Τοπικϊν Κοινοτιτων" 30.000 30.000 100,00% 0 0,00% 

19.3.3 Διατοπικι ςυνεργαςία "Ορζα Κριτθ" 80.000 80.000 100,00% 0 0,00% 

19.3.4 Διακρατικι ςυνεργαςία "Medeat" 60.000 60.000 100,00% 0 0,00% 

Υπομέηρο 19.4: Λειηοσργικές Δαπάνες και Εμυύτφζη 

        1.120.000 1.120.000 100,00% 0 0,00% 

19.4.1 Λειτουργικζσ Δαπάνεσ και εμψφχωςθ 825.000 825.000 100,00% 0 0,00% 

19.4.2 Λειτουργικζσ Δαπάνεσ  100.000 100.000 100,00% 0 0,00% 

19.4.3 Ράγια και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 30.000 30.000 100,00% 0 0,00% 

19.4.4 Ενζργειεσ Εμψφχωςθσ 80.000 80.000 100,00% 0 0,00% 

19.4.5 Υποςτθρικτικζσ Ενζργειεσ (εκπονιςθσ μελετϊν, ενζργειεσ επιμόρφωςθσ, αυτό - αξιολόγθςθ) 85.000 85.000 100,00% 0 0,00% 
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5.5  ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΘ (ΕΣΘΑ)  

 

ΚΩΔ. ΜΕΣΡΟ - ΔΡΑΘ 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΘ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
ΕΘΝΙΚΘ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Ποςό  % Ποςό  % Ποςό  % Ποςό  % 

4.2 
ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜΕ 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ 
1.668.000 1.103.000 66,13%         565.000 33,87% 

1 
Λδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν 

1.230.000 665.000 54,07%         565.000 45,93% 

2 
Δθμόςιεσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν 

438.000 438.000 100,00%         0 0,00% 

4.3 
ΔΛΑΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ ΚΑΛ ΔΛΑΚΑΤΛΚΘ 
ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ 

60.000 60.000 100,00%         0 0,00% 

4.3.1 
Διατοπικι ςυνεργαςία "Καλάςςιο 
περιβάλλον, παράκτιεσ απειλζσ και αλιεία" 

60.000 60.000 100,00%         0 0,00% 

4.4 ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ 387.000 387.000 100,00%         0 0,00% 

4.4.1 Λειτουργικά Ζξοδα 387.000 387.000 100,00%         0 0,00% 
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5.6  ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ, ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΕΓΣΑΑ) 

 

ΚΩΔ. ΤΠΟΔΡΑΘ 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΘ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
ΕΘΝΙΚΘ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Ποςό  % Ποςό  % Ποςό  % Ποςό  % 

19.2 ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΜΕ 
ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ 

926.000 569.700 55,00%         456.300 45,71 

19.2.2.2 

Μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ 
γεωργικϊν προιόντων με αποτζλεςμα μθ 
γεωργικό προϊόν για τθν εξυπθρζτθςθ 
ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ 

220.000   110.000   50%         110.000   55% 

19.2.2.6 

Ενίςχυςθ επενδφςεων οικοτεχνίασ και 
πολυλειτουργικϊν αγροκτθμάτων με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ ειδικϊν ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ 

50.000 32.500 65%         17.500   35% 

19.2.3.1 

Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ 
και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα γεφργικό προχόν κε ζθνπό 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο. 

240.000   120.000   50%         120.000   50% 

19.2.3.2 

Οριηόντια εφαρμογι μεταποίθςθσ, εμπορίασ 
και/ι ανάπτυξθσ γεωργικϊν προϊόντων με 
αποτζλεςμα μη γεφργικό προχόν κε 

ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ηεο 
ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

156.000   70.200   45%         85.800   55% 

19.2.3.5 

Οριηόντια εφαρμογι ενίςχυςθσ επενδφςεων 
παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του 
αγροτικοφ πλθκυςμοφ (παιδικοί ςτακμοί, 
χϊροι ακλθτιςμοφ, πολιτιςτικά κζντρα κλπ) 
με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

160.000   72.000   45%         88.000   55% 
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ΚΩΔ. ΤΠΟΔΡΑΘ 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΔΘΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΘ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
ΕΘΝΙΚΘ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Ποςό  % Ποςό  % Ποςό  % Ποςό  % 

19.2.7.2 
Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, 
διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον τομζα των 
τροφίμων και τθσ δαςοπονίασ 

100.000   65.000   65%         35.000   35% 

19.2.7.3 

Συνεργαςία μεταξφ μικρϊν επιχειριςεων για 
διοργάνωςθ κοινϊν μεκόδων εργαςίασ και 
τθν κοινι χριςθ εγκαταςτάςεων και πόρων 
κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν 
εμπορία τουριςτικϊν υπθρεςιϊν που 
ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό 

100.000   65.000   65%         35.000   35% 



 

 

 

    
 

 


