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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΟΣΓ «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΑΑΔ ΟΣΑ» 

(ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ) 

 

1.1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΔΖ 

 

1.1.1. Γεληθά ηνηρεία 

Ζ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α.», κε 

δηαθξηηηθφ ηέηιν «ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ.», ηδξχζεθε ην 1992 απφ ηνπο Γάκνπο ΚαιακπΪθαο 

& Πχιεο (κε ηελ επσλπκέα «ΚΫληξν ΑλΪπηπμεο ΚαιακπΪθαο Πχιεο ΑΔ - ΚΔΝΑΚΑΠ 

ΑΔ») κε αθνξκά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζε ηεο Κνηλνηηθάο Πξσηνβνπιέαο 

LEADER I, ζε ηνπηθφ επέπεδν. Έθηνηε κε ζεκαληηθΫο δηεπξχλζεηο ηεο κεηνρηθάο ηεο 

βΪζεο θαη ζπκκεηνρά πνιιψλ Ϊιισλ ηνπηθψλ θνξΫσλ, ε παξΫκβαζε ηεο 

επεθηΪζεθε ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ. Έηζη ζάκεξα ζην 

κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζπκκεηΫρεη ε 

πιεηνςεθέα ησλ θνξΫσλ πνπ Ϊκεζα ά Ϋκκεζα εκπιΫθνληαη ζηελ αλαπηπμηαθά 

δηαδηθαζέα, φπσο ε ΠεξηθΫξεηα Θεζζαιέαο, νη ηΫζζεξηο (4) Ο.Σ.Α. α‟ βαζκνχ ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, νξηζκΫλνη ΟΣΑ φκνξσλ Ννκψλ (Άξηαο, 

Καξδέηζαο), νη Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλ/ζκψλ, ην ΔΒΔ ΣξηθΪισλ, ε πλ/θε ΣξΪπεδα 

Θεζζαιέαο θαζψο επέζεο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ηνπηθψλ ζπιινγηθψλ, θνηλσληθψλ 

& πνιηηηζηηθψλ θνξΫσλ.  

Απφ ην 2008 ε ιεηηνπξγέα ηεο «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ Ο.Σ.Α.», δηΫπεηαη 

απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 (Πεξέ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ) θαη 3604/2007 

(Αλακφξθσζε & Σξνπνπνέεζε ηνπ ΚσδηθνπνηεκΫλνπ Νφκνπ 2190/1920), θαζψο θαη 

ηνπ Άξζξνπ 252. παξ. 3β ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ Α' 114/08-06-2006) θαη ζπλαθφινπζα 

ε εηαηξεέα θαηαηΪζζεηαη ζηελ θαηεγνξέα ησλ Αλαπηπμηαθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ 

ησλ ΟΣΑ ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ. 

θνπφο ηεο «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» εέλαη ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, κΫζσ ηεο ζπκβνιάο ηεο ζηελ 

αμηνπνέεζε, αλΪπηπμε, δηαρεέξηζε, ζπληάξεζε θαη πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, ηεο εηζαγσγάο ηεο θαηλνηνκέαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην 

παξαγσγηθφ ζχζηεκα, ηεο εηζαγσγάο θαη δηεχξπλζεο ηεο ρξάζεο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελΫξγεηαο, ηεο ππνζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο λΫσλ ζπιινγηθψλ δνκψλ θαη ηεο 

θνηλσληθάο αλΪπηπμεο. 

Σφπνο εγθαηάζηαζεο θαη γεληθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 

 Δπσλπκία   :  ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΑΑΔ Ο.Σ.Α. 

 Γηαθξηηηθφο ηίηινο  :  ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

 Ννκηθή κνξθή   :  Αλαπηπμηαθά Αλψλπκε Δηαηξεέα ησλ 

Ο.Σ.Α. 

 Έηνο ζχζηαζεο   :   1992 

 Πεξηθέξεηα   : Θεζζαιέαο 

 Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  : ΣξηθΪισλ 

 Γήκνο    : ΚαιακπΪθαο 

 Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : Ησαλλέλσλ 84, ΚαιακπΪθα, ΣΚ: 42 200  

 Αξηζκφο ηειεθψλνπ  : 24320 25370-75250 

 Αξηζκφο ηειενκνηφηππνπ   : 24320 25343 

 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν :  kenakap@kenakap.gr 

 Ηζηνζειίδα   : www.kenakap.gr 

mailto:kenakap@kenakap.gr
http://www.kenakap.gr/
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Σν Οξγαλφγξακκα ηεο εηαηξεέαο Ϋρεη σο εμάο:  

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ – Αλαπηπμηαθή αλψλπκε εηαηξεία Ο.Σ.Α. 

 (ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ.) 

 
 

ην ΠαξΪξηεκα ηνπ Κεθαιαένπ 1, εκπεξηΫρνληαη ν Καλνληζκφο Πξνζσπηθνχ θαη ν 

Καλνληζκφο Οξγάλσζεο ηεο εηαηξεέαο, νη νπνένη ζπλζΫηνπλ ηνλ Καλνληζκφ 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΓΠ 

CLLD/LEADER απφ ηνλ νπνέν πξνθχπηνπλ νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ξφινη: 

 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, 

 ηνπ επηπΫδνπ ιάςεο απνθΪζεσλ γηα ηελ δηαρεέξηζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο 

LEADER, 

 ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ. 
 

ΒαζηθΪ φξγαλα ηεο αηξεηάο δηνέθεζεο ηεο «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ.» 

εέλαη ε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ Γεληθή πλέιεπζε (Γ.) : 

Απνηειεέ ην αλψηαην φξγαλν πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειΫγρνπ ηεο εηαηξεέαο κε ηελ 

Ϊζθεζε ησλ αξκνδηνηάησλ λα γέλνληαη κΫζα απφ ηηο ζπλεδξηΪζεηο ηαθηηθΫο θαη 

Ϋθηαθηεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ν. 2190/20 θαη ηηο ηξνπνπνηάζεηο ηνπ. 

 Όζνλ αθνξά ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ.) : 

Δέλαη αξκφδην λα απνθαζέδεη γηα θΪζε ππφζεζε πνπ αθνξΪ ηε δηνέθεζε γεληθΪ ηεο 

εηαηξεέαο ά ηε δηαρεέξηζε ηεο εηαηξηθάο πεξηνπζέαο θαη γεληθΪ ηελ επηδέσμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο. Αληηπξνζσπεχεη ηελ εηαηξεέα ζε φιεο ηηο ζρΫζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγΫο ηεο 

θαη ελεξγεέ θΪζε πξΪμε πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ηνλ ζθνπφ ηεο κε εμαέξεζε εθεέλσλ ησλ 
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ζεκΪησλ πνπ θαηΪ ηε δηΪηαμε ηνπ λφκνπ ά ηνπ θαηαζηαηηθνχ εέλαη απνθιεηζηηθάο 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο.  

εκεηψλεηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ζρεηηθά απφθαζε ηνπ κπνξεέ λα εθρσξεέ 

κεηαβηβΪδνληαο κΫξνο ηεο Ϊζθεζεο ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηάησλ ηνπ ζε 

ΔπηηξνπΫο εηδηθνχ ζθνπνχ, πνπ απνηεινχληαη εέηε απφ κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ, εέηε απφ ηξέηνπο, εέηε απφ κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ θαη ηξέηνπο. 

Ζ απφθαζε απηά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, πνπ νξέδεη ηνλ θΪζε θνξΪ ζθνπφ 

ζχζηαζεο ησλ Δηδηθψλ απηψλ Δπηηξνπψλ, ηελ ζχλζεζε ηνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγέαο ησλ, εγθξέλεηαη απφ ηελ Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο. Σα 

κΫιε ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ Ϋρνπλ ηελ έδηα επζχλε Ϋλαληη ηεο εηαηξεέαο θαη ηεο Γ 

ησλ κεηφρσλ, φπσο θαη ηα κΫιε ηνπ Γ (Καηαζηαηηθφ: Άξζξν 16 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γ.., παξ. 3.»). 

 Όζνλ αθνξά ζην ζηειερηαθό δπλακηθό : 

Ζ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» γηα λα αληαπεμΫιζεη ζηηο πξνθιάζεηο 

νξγΪλσζεο ζηεξέδεη ηελ ιεηηνπξγέα ηεο ζε Ϋλαλ ζχγρξνλν Καλνληζκφ Οξγάλσζεο, 

ν νπνένο ξπζκέδεη ηελ νξγαλσηηθά δνκά, ηηο αξκνδηφηεηεο, ηελ δηΪξζξσζε θαη 

ζηειΫρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηάησλ θαη ηνλ ξφιν ησλ ζηειερψλ θαη ππαιιάισλ ηεο 

εηαηξεέαοηεο εηαηξέαο. θνπφο ηνπ Καλνληζκνχ εέλαη ε νξζνινγηθφηεξε δπλαηά, 

ζχκθσλα κε ηα αληηθεέκελα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξννπηηθΫο αλΪπηπμεο, νξγΪλσζε 

ηεο Δηαηξέαο ζε δηνηθεηηθΫο ελφηεηεο θαη ε θαηαλνκά αξκνδηνηάησλ ζε απηΫο θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ηηο απνηεινχλ. Ο Καλνληζκφο Οξγάλσζεο ζπλδΫεηαη κε 

ηνλ Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξεέαο, καδέ κε ηνλ νπνέν απφ θνηλνχ 

ζπλζΫηνπλ ηνλ «Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο» ηεο Δηαηξέαο. (ΠαξΪξηεκα 

Κεθαιαένπ 1). 

1.1.2 Δηαηξηθφ ρήκα  

Σν Μεηνρηθφ ΚεθΪιαην ηεο «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ», αλΫξρεηαη 

ζπλνιηθΪ ζην πνζφ ησλ 470.437,56 € ην νπνέν θαηαλΫκεηαη ζε 32.068 θνηλΫο 

νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο, νλνκαζηηθάο αμέαο ε θΪζε κηα 14,67 € θαη θαιχπηεηαη απφ ηνπο  

26 Μεηφρνπο ηεο σο αθνινχζσο: 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΑΑΔ ΟΣΑ»  

Απφθαζε ηεο 23
εο

 Γ ηεο 12/07/2016 

A/A Ολνκαηεπψλπκν Δπσλπκία 
Αξηζκφο 

κεηνρψλ 

Πνζνζηφ ζην 

κεηνρηθφ 

θεθάιαην 

Καηεγνξία βάζεη ησλ 
ζπκθεξφλησλ πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ 

(Γεκφζηνο/ 
Ηδησηηθφο) 

1 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 13.130 40,94% Γεκφζηνο 

2 ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ 6.678 20,82% Γεκφζηνο 

3 ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 3.476 10,84% Γεκφζηνο 

4 ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 2.720 8,48% Γεκφζηνο 

5 
ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ 

ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 
13 0,04% Γεκφζηνο 
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6 ΓΖΜΟ ΑΡΓΗΘΔΑ 4 0,01% Γεκφζηνο 

7 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 4521 14,10% Γεκφζηνο 

8 
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ «ΜΔΣΔΧΡΑ» 
468 1,46% Ηδησηηθφο 

9 
ΔΝΧΖ – ΑΓΡΟΣΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
200 0,62% Ηδησηηθφο 

10 
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 
400 1,25% Ηδησηηθφο 

11 
ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
300 0,94% Ηδησηηθφο 

12 
ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ (ΔΒΔ) ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
20 0,06% Ηδησηηθφο 

13 

ΔΝΧΖ ΓΑΗΚΧΝ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΓΤΣΗΚΖ 

ΘΔΑΛΗΑ 

20 0,06% Ηδησηηθφο 

14 
ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΦΧΝΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ - ΑΜΚΔ 
15 0,05% Ηδησηηθφο 

15 
ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΠΗΣΧΣΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΡΟΠΧΣΟΤ 
1 0,01% Ηδησηηθφο 

16 

ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΤΝΗΓΗΟΚΣΖΣΧΝ ΓΑΧΝ 

ΚΑΣΟΤΝΑ 

24 0,07% Ηδησηηθφο 

17 
ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΤΛΖ 
5 0,02% Ηδησηηθφο 

18 
Α‟ & Β‟ ΓΑΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΠΑΛΑΗΟΚΑΡΤΑ 
2 0,01% Ηδησηηθφο 

19 

ΤΛΛΟΓΟ ΟΡΔΗΒΑΗΑ - 

ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

(ΟΥΣ) 

40 0,12% Κνηλσλέα ησλ Πνιηηψλ 

20 
ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΖ ΛΔΥΖ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
2 0,01% 

Κνηλσλέα ησλ Πνιηηψλ 

21 
ΦΗΛΟΗ ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ  ΑΓ. 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΤΡΟΦΤΛΛΟΤ 
1 0,01% 

Κνηλσλέα ησλ Πνιηηψλ 

22 
ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ 

ΤΛΛΟΓΟ ΡΟΠΧΣΟΤ 
1 0,01% 

Κνηλσλέα ησλ Πνιηηψλ 

24 
ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΔΣΟΤ 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» 
1 0,01% 

Κνηλσλέα ησλ Πνιηηψλ 
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25 
ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΠΑΣΖΣΗΚΟ 

ΜΗΛΟ ΠΤΛΖ (Ο.Π.Ο.Π) 
1 0,01% 

Κνηλσλέα ησλ Πνιηηψλ 

26 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ 

ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
15 0,05% 

Κνηλσλέα ησλ Πνιηηψλ 

27 ΠΡΑΗΝΖ ΚΗΒΧΣΟ - ΑΜΚΔ 10 0,03% Κνηλσλέα ησλ Πνιηηψλ 

 ΤΝΟΛΟ 32.068 100,00%  

 

ΑλαιπηηθΪ ε εθπξνζψπεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαένπ ηεο «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ 

– ΑΑΔ ΟΣΑ» αλΪ θαηεγνξέα κεηφρσλ εέλαη ε εμάο:  

 Καηάινγνο Α – Γεκφζησλ Φνξέσλ (ΟΣΑ α’ & β’ βαζκνχ) 

Α/Α Φνξέαο 
Ολνκαηεπψλπκν Δθπξνζψπνπ 

Φνξέα 

Ηδηφηεηα 

Δθπξνζψπνπ 

1 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΗΝΑΝΖ ΥΡΖΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

2 ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ ΜΑΡΑΒΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

3 ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΜΔΡΗΒΑΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

4 ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

5 
ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ 

ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 
ΜΑΡΗΝΟ ΓΑΡΝΔΛΖ ΓΖΜΑΡΥΟ 

6 ΓΖΜΟ ΑΡΓΗΘΔΑ ΛΑΜΠΡΟ ΣΗΒΟΛΑ ΓΖΜΑΡΥΟ 

7 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΜΗΥΑΛΑΚΖ ΥΡΖΣΟ 
ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔ-

ΡΔΗΑΡΥΖ 

 

 Καηάινγνο Β – Φνξέσλ πνπ εθθξάδνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

Α/Α Φνξέαο 
Ολνκαηεπψλπκν Δθπξνζψπνπ 

Φνξέα 

Ηδηφηεηα 

Δθπξνζψπνπ 

1 ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ «ΜΔΣΔΧΡΑ» 
ΚΟΣΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 

2 ΔΝΧΖ – ΑΓΡΟΣΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
ΛΗΟΤΣΑ ΑΥΗΛΛΔΑ ΠΡΟΔΓΡΟ 

3 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 
ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 

4 
ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗ-ΚΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ (ΔΒΔ) 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΚΑΡΑΚΑΝΣΑ ΗΧΑΝΝΖ ΜΔΛΟ 

5 
ΔΝΧΖ ΓΑΗΚΧΝ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΓΤΣΗΚΖ 

ΘΔΑΛΗΑ 

ΝΣΑΜΑΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 
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6 
ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΦΧΝΟ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΟΤ 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ - ΑΜΚΔ 

ΟΤΛΗΧΣΖ ΣΔΦΑΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 

7 

ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΤΝΗΓΗΟΚΣΖΣΧΝ ΓΑΧΝ 

ΚΑΣΟΤΝΑ 

ΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟ 

8 ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΤΛΖ 
ΚΤΛΟΓΖΜΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 

9 
Α‟ & Β‟ ΓΑΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΠΑΛΑΗΟΚΑΡΤΑ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 

10 
ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΠΗΣΧΣΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΡΟΠΧΣΟΤ 
ΛΑΜΠΡΟΓΗΧΡΓΟ ΗΧΑΝΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 Καηάινγνο Γ – Φνξέσλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

Α/Α Φνξέαο 
Ολνκαηεπψλπκν Δθπξνζψπνπ 

Φνξέα 

Ηδηφηεηα 

Δθπξνζψπνπ 

1 ΠΡΑΗΝΖ ΚΗΒΧΣΟ - ΑΜΚΔ ΜΖΛΗΧΝΖ ΔΛΔΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟ 

2 
ΤΛΛΟΓΟ ΟΡΔΗΒΑΗΑ - 

ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

(ΟΥΣ) 

ΚΑΛΛΗΑΡΑ ΥΑΡΗΛΑΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 

3 ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΖ ΛΔΥΖ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
ΜΖΣΡΟΝΑΣΗΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΠΡΟΔΓΡΟ 

4 ΦΗΛΟΗ ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ  ΑΓ. 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΜΤΡΟΦΤΛΛΟΤ 
ΡΑΠΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 

5 
ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

ΡΟΠΧΣΟΤ 

ΛΑΜΠΡΟΓΗΧΡΓΟ ΗΧΑΝΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟ 

6 
ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

ΑΔΣΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ «Ζ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ» 

ΣΗΑΚΑΛΟ ΠΑΝΣΔΛΖ ΠΡΟΔΓΡΟ 

7 
ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΠΑΣΖΣΗΚΟ ΜΗΛΟ 

ΠΤΛΖ (Ο.Π.Ο.Π) 

ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΡΟΔΓΡΟ 

8 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ 

ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
ΦΑΜΗΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 

9 ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΚΑ 
ΗΝΑΝΖ Γ. ΥΡΖΣΟ ΠΡΟΔΓΡΟ 
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Φνξείο ηεο πεξηνρήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην ηνπ 

ππνςήθηνπ θνξέα 
Σηκή 

Πνζνζηφ απφ ηνπο ΟΣΑ α' & β' βαζκνχ ηεο πεξηνράο ά ΠΔΓ (*) 100% 

Αξηζκφο Δπηκειεηεξέσλ ά πλδΫζκσλ  Δπηρεηξάζεσλ 1 

Αξηζκφο πιιφγσλ / Δλψζεσλ / σκαηεέσλ / ΜΚΟ ά Ϊιισλ 

θνξΫσλ πνπ εθθξΪδνπλ ζπιινγηθΪ ζπκθΫξνληα ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκΫα 

18 

(**) Αξηζκφο Αιηεπηηθψλ πιιφγσλ - 

(*) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηεο ΠΔΓ ζεσξείηαη όηη εθπξνζσπείηαη ην 100% ησλ ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ηεο 

(**) ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ΔΣΘΑ 

 

1.1.3 Σεθκεξίσζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζην εηαηξηθφ ζρήκα  

ην κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο εηαηξεέαο ζπκκεηΫρνπλ θαη νη ηέζζεξεηο (4) Ο.Σ.Α. α‟ 

βαζκνχ ηνπ λνκνχ (Γάκνη Καιακπάθαο, Πχιεο, Φαξθαδφλαο θαη Σξηθθαίσλ) ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, θαζψο θαη ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δει. ην 

ζχλνιν ησλ ΟΣΑ α΄ & β΄ βαζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ. 

Δπέζεο ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο εηαηξεέαο ζπκκεηΫρνπλ νη δχν (2) θχξηνη 

αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, νη: α) ΔΝΧΖ - 

Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Σξηθάισλ θαη β) Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 

Καιακπάθαο-Μεηέσξα, νη νπνένη θαιχπηνπλ θαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνράο 

παξΫκβαζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εθαξκνγάο ηεο πξνζΫγγηζεο CLLD/LEADER, 

θαζψο θαη ε  Έλσζε Γαζηθψλ πλ/ζκψλ Γπη. Θεζζαιίαο, ε νπνέα φκσο 

βξέζθεηαη ζε θαζεζηψο εθθαζΪξηζεο. Σαπηνρξφλσο ζπκκεηΫρνπλ θαη ηέζζεξεηο (4) 

πλ/ζκνί κηθξφηεξεο εκβΫιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηάξα (ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΤΛΖ, Α‟ & Β‟ ΓΑΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΑΛΑΗΟΚΑΡΤΑ, 

ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΡΟΠΧΣΟΤ). 

ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ δξαζηεξηνπνηεέηαη ην Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ επηκειεηήξην (Δ.Β.Δ.) ην νπνέν ζπκκεηΫρεη ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο 

εηαηξεέαο εθθξΪδνληαο ζπλνιηθΪ ηελ ηνπηθά επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ έδξπκα πλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα Θεζζαιίαο κε Ϋδξα ηα Σξέθαια, 

ην νπνέν Ϋρεη επεθηεέλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη ζηελ φκνξε ΛΪξηζα. Σελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκΫα εθθξΪδεη ν κΫηνρνο Σνπηθφ χκθσλν 

Πνηφηεηαο Ν. Σξηθάισλ, αζηηθά κε θεξδνζθνπηθά εηαηξεέα πνπ ζπζηΪζεθε θαηΪ ηελ 

εθαξκνγά ηεο πξσηνβνπιέαο LEADER plus 2000-2006 απφ ηνπο επηρεηξεκαηέεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ. 

ΣΫινο ζην Μεηνρηθφ ΚεθΪιαην ηεο εηαηξεέαο ζπκκεηΫρνπλ ελληά (9) 

ζχιινγνη/ελψζεηο/ζσκαηεία, ΜΚΟ πνπ εθθξΪδνπλ ηελ θνηλσλέα ησλ πνιηηψλ θαη 

εέλαη νη εμάο:  

 χιινγνο νξεηβαζίαο-Υηνλνδξνκίαο Σξηθάισλ 

 Διιεληθφο Οξεηβαηηθφο χιινγνο Καιακπάθαο 

 Οξεηβαηηθή Λέζρε Καιακπάθαο 

 Οξεηβαηηθφο Πεξηεγεηηθφο Όκηινο Πχιεο 

 Φίινη Ηεξάο Μνλήο Αγίνπ Γεσξγίνπ Μπξνθχιινπ 

 Δθπνιηηηζηηθφο Μνξθσηηθφο χιινγνο Ρνπσηνχ 
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 Μνξθσηηθφο χιινγνο Αεηνχ Σξηθάισλ «Αγία Παξαζθεπή» 

 Δξγαηηθφ Κέληξν Καιακπάθαο 

 Πξάζηλε θηβσηφο - αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή πεξηβαιινληηθή εηαηξεία 
 

ΜΫζα απφ ηελ παξαπΪλσ ζχλζεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαένπ ηεο  «Αλαπηπμηαθή 

Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ», εθθξΪδεηαη ε ηξηκεξήο ηνπηθή εηαηξηθή ζρέζε απφ ηνπο 

παξαπΪλσ θνξεέο, ε νπνέα αληαλαθιΪ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά εθπξνζψπεζε ηεο πεξηνράο πνπ ζα εθαξκνζηεέ ην 

πξφγξακκα CLLD/LEADER, κΫζσ ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ: α) ηεο 

ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, β) ηεο ηνπηθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ αγξνηψλ θαη γ) 

ηεο θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ. 

1.1.4 Υξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ θνξέα  

Σν Μεηνρηθφ ΚεθΪιαην ηεο «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ», αλΫξρεηαη 

ζπλνιηθΪ ζην πνζφ ησλ 470.437,56 € ην νπνέν θαηαλΫκεηαη ζε 32.068 θνηλΫο 

νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο, νλνκαζηηθάο αμέαο ε θΪζε κηα 14,67 € θαη θαιχπηεηαη απφ ηνπο  

26 Μεηφρνπο 

Με βΪζε ηα δεκνζηεπκΫλα ζηνηρεέα ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξεέαο γηα ηελ ρξάζε ηεο 

εηαηξηθάο ρξάζεο ηνπ Ϋηνπο 2015 (απφ 1/1/2015 σο 31/12/2015) ε θαζαξή ζέζε 

αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ  ζαξΪληα νρηψ ρηιηΪδσλ εέθνζη πΫληε επξψ θαη ηΫζζεξα 

ιεπηΪ (48.025,04 €) θαη ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο ζε 1,0006 ηα νπνέα θαέλνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξεέαο θαη ζηηο ΚαηαζηΪζεηο ΑπνηειεζκΪησλ Υξάζεο ηεο 

παξαπΪλσ πεξηφδνπ, ηα νπνέα επηζπλΪπηνληαη ζην ΠαξΪξηεκα 1. ηνπ Κεθαιαένπ 1.  

Δπέζεο λα ζεκεησζεέ φηη κε απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηεο 23εο Δηάζηαο Γεληθάο 

πλΫιεπζεο ηεο εηαηξεέαο πνπ δηελεξγάζεθε ηελ 12/07/2016 απνθαζέζηεθε αχμεζε 

ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαένπ, ηεο ηΪμεσο ησλ δηαθνζέσλ ελελάληα ηξηψλ ρηιηΪδσλ  

(293.400,00 €) ε νπνέα θξέλεηαη αλαγθαέα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ λΫσλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηεο εηαηξεέαο θαηΪ ηελ Πξνγξακκαηηθά Πεξένδν 2014-2020. Ζ 

αχμεζε απηά ζεσξεέηαη σο αλαγθαηφηεηα πξνθεηκΫλνπ λα εληζρπζεέ επηπιΫνλ ε 

επΫθηαζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο θαη ηεο παξΫκβαζεο ηεο ζηελ ηνπηθά αλΪπηπμε 

αιιΪ θαη ηελ επηρεηξεζηαθά αμηνπνέεζε ηνπ πςεινχ επηπΫδνπ ηερλνγλσζέαο πνπ 

θαηΫρεη ψζηε θαη ηε λΫα πεξένδν ε «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» λα απνηειεέ 

Ϋλα επΫιηθην θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιεέν γηα ηελ πεξηνρά παξΫκβαζάο ηεο αιιΪ θαη 

ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο.  

 
1.2 ΔΠΗΠΔΓΟ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΖ ΟΣΓ 

1.2.1. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) 

Σν Δπέπεδν Λάςεο ΑπνθΪζεσλ γηα ηελ δηαρεέξηζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

CLLD/LEADER ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε (ζεκεέν 3. ηεο Πξφζθιεζεο) κπνξεέ : 

 λα ζπκπέπηεη κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηνπ ΦνξΫα, εθφζνλ απηφ θαιχπηεη 

ηελ αλαγθαέα ζχλζεζε. ε αληέζεηε πεξέπησζε, σο επέπεδν ιάςεο απφθαζεο 

νξέδεηαη εηδηθά επηηξνπά κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ νξγΪλσλ ηνπ θνξΫα ε 

ζχλζεζά ηεο νπνέαο πξΫπεη λα ηθαλνπνηεέ ην αλσηΫξσ πνζνζηφ, ελψ παξΪιιεια 

ε ζπκκεηνρά θνξΫσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ζπκθΫξνληα ηνπ Γεκνζένπ αλεμΪξηεηα 

απφ ηε λνκηθά ηνπο κνξθά λα κελ εέλαη κηθξφηεξε ηνπ 30%. 

 Ζ ΔΓΠ πξΫπεη λα απνηειεέηαη απφ εθπξνζψπνπο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ηνπηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζηελ νπνέα νχηε ν δεκφζηνο 
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ηνκΫαο νχηε θακέα εληαέα νκΪδα ζπκθεξφλησλ δελ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ Ϊλσ 

ηνπ 49% ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ.  

 ΚΪζε θνξΫαο κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη ζηελ ΔΓΠ κε δηθαέσκα κηαο ςάθνπ. ιεο νη 

αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαβηβΪδνληαη ζηελ ΔΓΠ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθά 

πινπνέεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθάο αλΪπηπμεο ρσξέο δηαθξέζεηο θαη 

απνθιεηζκνχο 

εκεηψλεηαη φηη ε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο αξκνδηνηάησλ ηνπ Γ.. ζε ηξέηνπο, εέλαη 

απαξαέηεην λα πξνβιΫπεηαη θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ», πξΪγκα πνπ ηζρχεη ζηελ πεξέπησζε ηεο εηαηξεέαο, θαζφηη ην Άξζξν 16. 

παξαγ.3 θαιχπηεη ηελ ζρεηηθά πξνυπφζεζε απηά ηεο Πξφζθιεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ.  

Με βΪζε ηα παξαπΪλσ ζηελ «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» (ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ) 

ζρεηηθΪ κε ην ΔΠΗΠΔΓΟ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ γηα ηελ δηαρεέξηζε ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγ/ηνο LEADER/CLLD δηαπηζηψλεηαη φηη ε ησξηλά 7κειήο ζχλζεζε ηνπ Γ.. Ϋρεη 

σο εμάο: 

Α/Α ΜΔΛΟ 
ΦΟΡΔΑ ΠΟΤ 

ΔΚΠΡΟΧΠΔΗΣΑΗ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ 

ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΠΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΔΗ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

   ΓΖΜΟΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΑ 

1) ΗΝΑΝΖ Υξάζηνο 
ΓΖΜΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
Γεκφζηα --- 

2) ΜΑΡΑΒΑ Κσλ/λνο ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ Γεκφζηα --- 

3) 
ΜΔΡΗΒΑΚΖ 

ΑζαλΪζηνο 

ΓΖΜΟ 

ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 
Γεκφζηα --- 

4) 
ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΤ 

Γεκάηξηνο 
ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Γεκφζηα --- 

5) 
ΜΗΥΑΛΑΚΖ 

Υξάζηνο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 
Γεκφζηα --- 

6) 
ΠΑΠΑΠΟΤΛΗΟ 

ΗσΪλλεο 

ΓΖΜΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
Γεκφζηα --- 

7) 
ΚΑΡΑΚΑΝΣΑ 

ΗσΪλλεο 
Δ.Β.Δ. ΣΡΗΚΑΛΧΝ --- ΗδησηηθΪ 

ΤΝΟΛΟ  6 1 

ΠΟΟΣΑ  85,7% 14,3% 

  >49% <49% 

 

Απφ ηα αλσηΫξσ πξνθχπηεη φηη ε ζχλζεζε ηνπ Γ.. ηεο «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ 

ΑΑΔ ΟΣΑ» δελ θαιχπηεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξΫπεη λα πιεξεέ ην 

Δπέπεδν Λάςεο ΑπνθΪζεσλ ζηα πιαέζηα ηνπ λΫνπ πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER, 
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θαζψο νη θνξεέο πνπ εθπξνζσπνχλ ηα Γεκφζην Ϋρνπλ πςειά ζπκκεηνρά ηεο ηΪμεο 

ηνπ 85,6% ζηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο εηαηξεέαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ην Γ ηεο «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» Ϋρνληαο ππφςε θαη ην Καηαζηαηηθφ 

ηεο εηαηξεέαο φπσο ηζρχεη (Άξζξν 16: Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.., παξΪγξαθνο 3), 

απνθΪζηζε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 273/09-06-2016 (ζΫκα 7ν) απφθαζε ηνπ λα ζπζηήζεη 

ελλεακειή (9κειή) Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER 

(Δ.Γ.Π. CLLD/LEADER) ζηελ νπνέα αλΪζεζε, εθρψξεζε θαη κεηαβέβαζε ηηο 

αλαγθαέεο πξνο ην ζθνπφ απηφ αξκνδηφηεηεο. 

Ζ ζχλζεζε ησλ θνξΫσλ πνπ απνηεινχλ ηελ Δ.Γ.Π. CLLD/LEADER, πιεξνέ ηηο 

πξνυπνζΫζεηο ηνπ ΔπηπΫδνπ Λάςεο ΑπνθΪζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πέλαθα πνπ 

αθνινπζεέ : 

ΤΝΘΔΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (Δ.Γ.Π. CLLD/LEADER)  

ηεο  ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» 

 

Α/Α 
Φνξέαο πνπ 

εθπξνζσπείηαη 

Καηεγνξία Φνξέα βάζεη ησλ 
ζπκθεξφλησλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ (Γεκφζηνο/ 
Ηδησηηθφο) 

Πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

πλνιηθά 
Πνζνζηά 

αλά 
θαηεγνξία 

1 
ΓΖΜΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΓΖΜΟΗΟ  11,12% 

 

 

 

 

44,45% 

 

(<30%) 

& 

(>49%) 

2 ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ 
ΓΖΜΟΗΟ 

 11,11% 

3 
ΓΖΜΟ 

ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΓΖΜΟΗΟ 
 11,11% 

4 ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΗΟ 

 11,11% 

5 

ΔΝΧΖ – 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

 ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
11,11% 

 

 

 

44,44% 

(<49%) 
6 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ 
 ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

11,11% 

7 

ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑ-

ΝΗΚΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 

(ΔΒΔ) ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

 ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
11,11% 

8 
ΔΝΧΖ ΞΔΝΟΓΟΥΧΝ 

ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ  ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
11,11% 

9 
ΠΡΑΗΝΖ ΚΗΒΧΣΟ - 

ακθε  

ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ 

11,11% 

 

11,11% 

(<49%) 
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ΤΝΟΛΟ 4 5 100 100 

ΠΟΟΣΑ 
44,45% 

44.44%  

& 

11,11% 

100 
 

<49% <49% 
  

 

Οη αλσηΫξσ θνξεέο απΫζηεηιαλ απνθΪζεηο ησλ νξγΪλσλ δηνέθεζεο ησλ θνξΫσλ ηνπο 

ζρεηηθΪ κε ηα θπζηθΪ πξφζσπα πνπ νξέδνπλ λα ηνπο εθπξνζσπνχλ ζηελ ΔΓΠ 

CLLD/LEADER ηεο ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ».  

χκθσλα κε ηηο απνθΪζεηο απηΫο νξέζηεθαλ κε ηελ ππ‟ αξηζκ 274/12-07-2016 (ΘΫκα 

2ν) ηνπ Γ νη αθφινπζνη σο ηαθηηθά κέιε ηεο ΔΓΠ CLLD/LEADER ηεο ΟΣΓ 

«Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» νη αθφινπζνη: 

 

Α/Α Όλνκα 
Φνξέαο πνπ 

εθπξνζσπείηαη 

Καηεγνξία Φνξέα βάζεη ησλ 
ζπκθεξφλησλ πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ 

(Γεκφζηνο/ Ηδησηηθφο) 

Πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 

1 
ΗΝΑΝΖ ΥΡΖΣΟ 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ-

ΜΠΑΚΑ ΓΖΜΟΗΟ 11,11% 

2 
ΜΑΡΑΒΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ 

ΓΖΜΟΗΟ 
11,11% 

3 

ΜΔΡΗΒΑΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑ-

ΓΟΝΑ ΓΖΜΟΗΟ 
11,11% 

4 

ΚΤΡΗΣΖ 

ΥΡΤΟΣΟΜΟ 
ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 

ΓΖΜΟΗΟ 
11,11% 

5 ΛΗΟΤΣΑ ΑΥΗΛΛΔΑ 

ΔΝΧΖ – ΑΓΡΟ-

ΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗ-

ΡΗΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

11,11% 

6 ΝΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔ-

ΑΛΗΑ 
ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

11,11% 

7 
ΕΑΡΑΜΠΟΤΚΑ 

ΥΡΖΣΟ 

ΔΜΠΟΡΟΒΗΟ-

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 

(ΔΒΔ) ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
11,11% 

8 ΦΑΜΗΖ ΧΣΖΡΗΟ 

ΔΝΧΖ ΞΔΝΟΓΟ-

ΥΧΝ ΝΟΜΟΤ 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

11,11% 

9 ΜΖΛΗΧΝΖ ΔΛΔΝΖ 
ΠΡΑΗΝΖ ΚΗΒΧΣΟ - 

ΑΜΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 
11,11% 

εκεηώλεηαη όηη θάζε θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη από έλα κόλν 

άηνκν. 
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1.2.2. Σεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην επίπεδν 
ιήςεο απνθάζεσλ  

Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξεέαο, ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ γηα 

ηελ ζπγθξφηεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ζρεηηθά Πξφζθιεζε ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ην 

πξφγξακκα CLLD/LEADER 2014-2020, πξνρψξεζε ζε ιάςε απφθαζεο (273/09-06-

2016, ζΫκα 7ν) γηα ηελ ζχζηαζε εηδηθάο επηηξνπάο, γλσζηάο σο «Δπηηξνπή 

Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER (Δ.Γ.Π. CLLD/LEADER)». Ζ 

απφθαζε γηα ηελ ζχλζεζε ηεο  Δ.Γ.Π. CLLD/LEADER ιάθζεθε κε γλψκνλα 

απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν λα αληαλαθιΪ  κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν : 

 ηελ γεσγξαθηθά εθπξνζψπεζε ηεο πεξηνράο πνπ ζα εθαξκνζηεέ ην πξφγξακκα 

CLLD/LEADER,  

 ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κΫξνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο 

εηαηξεέαο, 

 ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ γεσξγψλ 

ηνπ λνκνχ, 

 ηελ εμαζθΪιηζε κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεο απνηειεζκαηηθάο, απηφλνκεο θαη 

εχξπζκεο πινπνέεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER  

 ηελ αμηνθξαηηθά, αμηφπηζηε θαη δηαθαλά ζχλζεζε γηα ηελ ιάςε απνθΪζεσλ γηα ην 

CLLD/LEADER 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξεέαο ζεψξεζε φηη ε παξαπΪλσ 9κειήο ζχλζεζε 

ηεο Δ.Γ.Π. CLLD/LEADER ππεξεηεέ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ απνηειεζκαηηθά, 

απηφλνκε θαη εχξπζκε πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο Δ.Γ.Π. CLLD/LEADER, θαζφηη: 

 ζπκκεηΫρεη ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ (4) Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ (Γάκνο 

ΚαιακπΪθαο, Γάκνο Πχιεο, Γάκνο Φαξθαδφλαο θαη Γάκνο Σξηθθαέσλ) ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, νη νπνένη εέλαη κεγαινκΫηνρνη ηεο εηαηξεέαο 

θαη εμππεξεηνχλ ηα ζπκθΫξνληα ηνπ Γεκνζένπ, 

 ζπκκεηΫρνπλ ην ΔΒΔ Σξηθάισλ θαη ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο, 

θνξεέο πνπ εκπιΫθνληαη Ϊκεζα ζηελ αλαπηπμηαθά δηαδηθαζέα θαη εθθξΪδνπλ ηα 

ζπιινγηθΪ ζπκθΫξνληα ησλ κειινληηθψλ ππνςεθέσλ επελδπηψλ, άηνη ηηο 

κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο ηνπ λνκνχ, θαη ην ηνπηθφ ζπλεηαηξηζηηθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

 ζπκκεηΫρεη θαη ν ΔΝΧΖ – Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Σξηθάισλ, ν κεγαιχηεξνο 

αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, ε νπνέα 

εμππεξεηεέ θαη πξνσζεέ ηα ζπκθΫξνληα ησλ γεσξγψλ ηνπ λνκνχ, 

 ζπκκεηΫρεη ε Έλσζε Ξελνδφρσλ λ. Σξηθάισλ θαη εθθξΪδεη ηα ζπκθΫξνληα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιΪδνπ ηεο πεξηνράο, πνπ εέλαη ηδηαέηεξα αλαπηπγκΫλνο ιφγσ ηεο 

χπαξμεο ησλ Μεηεψξσλ, 

 ζπκκεηΫρεη ε Πξάζηλε Κηβσηφο-ΑΜΚΔ, σο πεξηβαιινληηθά ΜΚΟ κε ηνπηθά 

δξΪζε θαη εθθξΪδεη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο. 
 

ΣΫινο επηζεκαέλεηαη φηη, ζηελ ΔΓΠ CLLD/LEADER, ν δεκφζηνο ηνκέαο 

αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 44,44% ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ, ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 44,44% ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ, θαη ε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 11,11% ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ. 
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1.3. ΣΔΛΔΥΗΑΚΖ ΓΟΜΖ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

1.3.1. Πξνζσπηθφ πνπ ήδε απαζρνιεί ή πξνηίζεηαη λα απαζρνιήζεη ν 
ππνςήθηνο Φνξέαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο 
αλάπηπμεο 

Ζ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» γηα λα αληαπεμΫιζεη ζηηο πξνθιάζεηο ηεο 

εθαξκνγάο ηνπ λΫνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER, πξνηέζεηαη λα 

ρξεζηκνπνηάζεη ζηελ ΟκΪδα Έξγνπ ζηειΫρε κε ζεκαληηθά εκπεηξέα απφ ηελ 

πινπνέεζε πξνεγνχκελσλ «γχξσλ» εθαξκνγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο LEADER.  

Σν ζηειερηαθφ πξνζσπηθφ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιάζεη ε «Αλαπηπμηαθή 

Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαέζην εθαξκνγάο ηεο ζηξαηεγηθάο ηνπηθάο αλΪπηπμεο 

CLLD/LEADER παξνπζηΪδεηαη παξαθΪησ: 

1. πληνληζηήο πξνγξάκκαηνο 

Δπίζεην: ΠΪηξαο 

Όλνκα:   Παλαγηψηεο 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 5 Φεβξνπαξένπ 1964 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, κε δχν παηδηΪ 
 

 απνθνέηεζε ην 1988 απφ ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ κε εηδηθφηεηα 

ζηελ Αγξνηηθή Οηθνλνκία, 

 ην 1990 απΫθηεζε ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ηνπ CHIEAM ζηα "ΟηθνλνκηθΪ γηα 

ηελ ΟινθιεξσκΫλε ΑλΪπηπμε ηεο Τπαέζξνπ" απφ ην Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ 

Ηλζηηηνχην Υαλέσλ (ΜΑΗΥ), 

 ην ΝνΫκβξην ηνπ 1993 πξνζιάθζεθε απφ ηνλ θνξΫα ηνπηθάο αλΪπηπμεο 

"Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ -ΚΔΝΑΚΑΠ" σο αλαπηπμηνιφγνο θαη απφ ην 

1995 εέλαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξεέαο θαη Τπεχζπλνο Έξγνπ γηα φια ηα 

πξνγξΪκκαηα πνπ πινπνηάζεθαλ απφ ηελ εηαηξεέα θαηΪ ην 2ν θαη 3ν ΚΠ θαζψο 

θαη θαηΪ ηελ 4ε πξνγξακκαηηθά πεξηφδν 2007-2013. ην πιαέζην απηφ δηεηΫιεζε 

πληνληζηήο ηεο Οκάδαο Έξγνπ φισλ ησλ θχθισλ εθαξκνγάο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο LEADER (KΠ LEADER I 1990-2004, KΠ LEADER II 1994-2000, 

KΠ LEADERplus 2000-2006 θαη Άμνλαο 4. “Δθαξκνγά ηεο πξνζΫγγηζεο 

LEADER” 2007-2013). 

 απφ ην ΜΪξηην ηνπ 2003 δηεηΫιεζε επέζεο Γεληθφο Γηεπζπληάο ηνπ αζηηθάο κε 

θεξδνζθνπηθάο Δηαηξεέαο «ΘΔΑΛΗΑ - Πεξηθεξεηαθά Δηαηξεέα Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο, κε Ϋδξα ηελ ΛΪξηζα, σο Τπεχζπλνο Έξγνπ: α) ηεο Γνκήο ηήξημεο 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ελληΪ (9) ΟινθιεξσκΫλσλ 

ΠξνγξακκΪησλ ΑλΪπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ (ΟΠΑΑΥ) ηεο πεξηφδνπ 2000-

2006 ζηελ ΠεξηθΫξεηα Θεζζαιέαο, β) ηνπ Τπνζηεξηθηηθνχ Μεραληζκνχ  

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ηελ πινπνέεζε ησλ Καζεζηψησλ Δλέζρπζεο 

(ΗδησηηθΫο επελδχζεηο) ηνπ Άμνλα 3. ηνπ ΠΑΑ 2007-2013), 

 Έρεη δηεζλή εκπεηξία αθνχ απφ ην 1999 Ϋσο ζάκεξα εξγΪζηεθε σο 

εκπεηξνγλψκνλαο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηε Βνπιγαξέα, ηελ Ρνπκαλέα, ηε 

ινβελέα, ηελ Σνπξθέα, ηελ Κχπξν θαη ηελ Κξναηέα ζηα πιαέζηα ζρεηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ ηεο EΔ (SAPARD, IPARD, ΔζληθΪ ΠξνγξΪκκαηα Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο ησλ παξαπΪλσ θξαηψλ),  

 Δέλαη ηδξπηηθφ κΫινο ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ LEADER θαη ππφ ηελ ηδηφηεηα απηά 

δηεηΫιεζε Πξφεδξνο ηεο ELARD (European LEADER Association for Rural 
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Development - AISBL ) ζηηο ΒξπμΫιιεο ηελ πεξένδν 2008-2011 θαη αληηπξφεδξνο 

ηεο γηα ηελ πεξένδν 2011-2012.  

 σο Πξφεδξνο ηεο ELARD ππάξμε κΫινο ηεο πληνληζηηθάο Δπηηξνπάο 

(Coordination Committee) θαη ηεο Τπνεπηηξνπάο LEADER 

(LEADERSubcommitee) ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ENRD) ηεο DGAgri (2008-2011) πξνσζψληαο ελεξγΪ ηελ ελζσκΪησζε 

(mainstreaming) ηνπ LEADER ζηελ ζπλνιηθά πνιηηηθά Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ηεο 

ΔΔ  γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 αιιΪ θαη ηελ πξνεηνηκαζέα ηνπ CLLD/LEADER 

γηα ηελ επφκελε πεξένδν 2014-2020. άκεξα εέλαη κΫινο ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο 

(General Assemply) ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ENRD) 

ηεο DGAgri ηεο λΫαο πεξηφδνπ 2014-2020 εθπξνζσπψληαο ην Διιεληθφ Γέθηπν 

LEADER.  

 ην πιαέζην ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ ENRD: 

 πληφληζε καδέ κε ην Ηηαιηθφ Αγξνηηθφ Γέθηπν (INEA) ηελ ΟκΪδα Δξγαζέαο 

“Focus Group 1. Implementation of bottom up approach”, πνπ 

ζπζηΪζεθε ζην πιαέζην ηεο Τπνεπηηξνπάο LEADER (LEADERSubcommitee) 

ηνπ ENRD, 

 ΓηεηΫιεζε κΫινο ηεο Θεκαηηθάο ΟκΪδαο Δξγαζέαο "Thematic Working 

Group 4. Efficiency of delivery Mechanisms of European rural 

development policy”, πνπ ζπζηΪζεθε απφ 15 εκπεηξνγλψκνλεο θαη‟ εληνιά 

ηεο πληνληζηηθάο Δπηηξνπάο (Coordination Committee) ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθηχνπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ηεο Δπηηξνπάο (ENRD), 

 ΓηεηΫιεζε κΫινο ηεο ΟκΪδαο Δξγαζέαο ”Better Local Development 

Strategies”, πνπ ζπζηΪζεθε ζην πιαέζην ηεο Τπνεπηηξνπάο LEADER 

(LEADERSubcommitee) ηνπ ENRD, 

 ΓηεηΫιεζε ΜΫινο ηεο Θεκαηηθάο ΟκΪδαο Δξγαζέαο ”Knowledge transfer & 

Innovation” πνπ ζπζηΪζεθε ζην πιαέζην ηεο πληνληζηηθάο Δπηηξνπάο 

(Coordination Committee) ηνπ ENRD, 

 Έρεη ζεκαληηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα ζε ζΫκαηα ηεο ΚΑΠ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ηεο ΔΔ θαη εθηεηακΫλε εκπεηξέα ηεο εθαξκνγάο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο LEADER ηεο ΔΔ θαη ζηελ δηαδξνκά ηεο 

επαγγεικαηηθάο ηνπ θαξηΫξαο Ϋρεη ζπκκεηΪζρεη ζε πιάζνο Ζκεξέδσλ θαη 

πλεδξέσλ σο νκηιεηάο ά ζπκκεηΫρσλ ζε ζΫκαηα αγξνηηθάο αλΪπηπμεο. 

 

2. Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

 Βάτνο ΚΟΤΣΖ: εέλαη απφθνηηνο ηνπ ΑΣΔΗ ΚαβΪιαο ηκάκα Γαζνπνλέαο κε 

πνιπεηά εκπεηξέα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζε Δπξσπατθψλ 

πξνγξακκΪησλ. ΚαηΪ ηελ πεξένδν 2000 - 2004 δηεηΫιεζε επηζηεκνληθφο 

ζπλεξγΪηεο ηεο εηαηξέαο Πέλδνο - ΚΫληξν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, ε νπνέα 

πινπνέεζε πξφγξακκα LEADER II. Απφ ην 2004 κΫρξη ζάκεξα Ϋρεη δηαηειΫζεη 

Τπεχζπλνο ηνπ ηκάκαηνο πεξηβΪιινληνο θαη απφ ην 2008 Γηεπζπληάο Γηαρεέξηζεο 

& παξαθνινχζεζεο θαη Τπνδ/ληεο ηεο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Α.Δ. ( 

ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ ) κε ζπκκεηνρά ζηελ ΟΣΓ γηα ηα πξνγξΪκκαηα LEADER+, 

LEADER 2007-2013, θαη σο Τπεχζπλνο ΑληΫλαο λ. ΣξηθΪισλ γηα ηα 

πξνγξΪκκαηα ΟΠΑΑΥ 2000-2006, Άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013. Δπέζεο Ϋρεη 
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ζπκκεηνρά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνέεζε Δπξσπατθψλ ΠξνγξακκΪησλ κεηαμχ 

ησλ νπνέσλ εέλαη πξνγξΪκκαηα INTERREG, Life Nature, EQUAL, Leonardo Da 

vinci θαζψο θαη ζπκκεηνρά ζε πξνγξΪκκαηα ηνπ θνηλσληθνχ ηακεένπ φπσο 

ΣΟΠΑ , ΣΟΠΔΚΟ θιπ. ΣΫινο Ϋρεη πνιχρξνλε δηδαθηηθά εκπεηξέα, σο 

σξνκέζζηνο Καζεγεηάο Δθαξκνγψλ ζην ΑΣΔΗ ΛΪξηζαο, Σκάκα ρεδηαζκνχ θαη 

Σερλνινγέαο Ξχινπ θαη Δπέπινπ (.Σ.Ξ.Δ.)  

 Δπξηπίδεο ΚΑΕΑΝΣΕΖ : Δέλαη Γηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ηνπ ΑΠΘ 

(Ϋηνο απνθνέηεζεο 1992). Έρεη πνιπεηά εκπεηξέα ζηελ θαηαζθεπά θαη επέβιεςε 

Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ νηθνδνκηθψλ Ϋξγσλ, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνέεζε Δπξσπατθψλ πξνγξακκΪησλ. Απφ ηνλ  2/1997 'Ϋσο ζάκεξα (2016) 

δηεηΫιεζε ζπλεξγΪηεο ηεο εηαηξέαο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Α.Δ. ( ΚΔΝΑΚΑΠ 

ΑΔ ), ζηελ ζΫζε ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ  θαη ζπκκεηεέρα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνέεζε  ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκΪησλ LEADER II, LEADER+, LEADER 

(Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ) 2007-2013 &  Άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013. Δπέζεο Ϋρεη 

ζπκκεηνρά ζηελ εθπφλεζε δηαθφξσλ κειεηψλ πνπ  αλαηΫζεθαλ ζηελ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Α.Δ. απφ Γάκνπο ηεο πεξηνράο.  

 Γαιάηεηα ΚΑΛΤΒΑ: εέλαη απφθνηηνο ηνπ ΑξηζηνηΫιεηνπ Παλεπηζηάκηνπ 

Θεζζαινλέθεο (ΑΠΘ) ηκάκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ζρνιάο Ννκηθψλ & 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ , κε πνιπεηά εκπεηξέα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζε 

Δπξσπατθψλ πξνγξακκΪησλ.  ΚαηΪ ηελ πεξένδν 2000 - 2001 εξγΪζηεθε ζηελ 

νκΪδα ηνπηθάο δξΪζεο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο LEADER II κε 

δηαθξηηηθφ ηέηιν «ην πξφγξακκα ηεο ΠΗΝΓΟΤ» κε ζχκβαζε νξηζκΫλνπ ρξφλνπ. 

Γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 1/10/2003 Ϋσο 30/4/2010, εξγΪζηεθε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Οηθνλνκνιφγνπ ηνπ πξνγξΪκκαηνο “ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ” ηνπ ΜΫηξνπ 3 

«ΑλΪπηπμε ηεο γπλαηθεέαο απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ 2 θχισλ», ηνπ Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αλζξψπηλνη Πφξνη», 

ηνπ Γ΄ ΠΔΠ Θεζζαιέαο 2000-2006 γηα ΟΣΑ ηνπ λνκνχ ΣξηθΪισλ. πλνιηθΪ γηα ην 

ρξνληθφ δηΪζηεκα 18/12/2009 Ϋσο 31/12/2010, εξγΪζηεθε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Οηθνλνκνιφγνπ ζηα πιαέζηα παξνράο Σερληθάο ζηάξημεο ζηηο Κνηλσθειεέο 

Δπηρεηξάζεηο ησλ δάκσλ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ  πξνγξΪκκαηνο “ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ 

ΠΗΣΗ” ζηα πιαέζηα ηνπ ΔΠΑ. Γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 1/4/2013 Ϋσο 

31/12/2013 – κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Οηθνλνκνιφγνπ ζηα πιαέζηα πινπνέεζεο ηνπ 

Ϋξγνπ ΣΟΠΔΚΟ κε ηέηιν «Θεξκνθνηηέδεο ΑλΪπηπμεο Σνπηθάο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Κνηλσληθάο Οηθνλνκέαο» (ΓΡΑΖ: 351-17 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ) ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΠξνγξΪκκαηνο «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013. Γηα ην ρξνληθφ 

δηΪζηεκα απφ 20/02/2014 Ϋσο 30/11/2015, εξγΪζηεθε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ζηα πιαέζηα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ΣΟΠΑ ηεο Α.. 

«Αλαπηπμηαθά χκπξαμε ΣξηθΪισλ γηα ηελ Απαζρφιεζε ζηνλ Σνπξηζκφ»  ζην 

πιαέζην ηεο ΠξΪμεο «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ: 

ΤΜΠΡΑΞΔΗ & ΤΝΔΡΓΗΔ ΣΖΝ ΠΔ ΣΡΗΚΑΛΧΝ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΠξνγξΪκκαηνο «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». Γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 

απφ 01/02/2014 Ϋσο 30/10/2015 εξγΪζηεθε σο κΫινο ηεο νκΪδαο Ϋξγνπ, γηα ηελ 

πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ κε ηέηιν: «ΤπνδνκΫο Πιεξνθνξηθάο γηα ηε Βειηηζηνπνέεζε 

Δθνδηαζηηθψλ Αιπζέδσλ ζε πκβησηηθΪ Γέθηπα ΒηνελΫξγεηαο κε Τπεξεζέεο 

Λνγνδνζέαο» ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο „‟ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011‟‟. πλνιηθΪ γηα 

ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 1/1/2011 Ϋσο 31/12/2015 – ΜΫινο νκΪδαο Ϋξγνπ γηα ηελ 

πινπνέεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. σο 
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Οηθνλνκνιφγνο ηεο ζηα πιαέζηα ηνπ Άμνλα 4: "ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

LEADER" ηνπ πξνγξΪκκαηνο "ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 – 

2013 (ΠΑΑ). 

 Γιπθεξία Θπκηάθνπ: Πηπρηνχρνο Μεραληθφο Υσξνηαμέαο Πνιενδνκέαο & 

Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο  MSc - απφθνηηε ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο - 

Μειεηάηξηα Υσξνηαμηθψλ - Ρπζκηζηηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, κε 

πνιπεηά εκπεηξέα ζηελ ππνβνιά, ζρεδηαζκφ, δηαρεέξηζε,  ζπληνληζκφ θαη 

πινπνέεζε Ϋξγσλ Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ ΠξνγξακκΪησλ. Απφ ην 2007 κΫρξη 

ην 2012 Ϋρεη ζπκκεηΪζρεη ζηελ ππνβνιά, δηαρεέξηζε - ζπληνληζκφ θαη πινπνέεζε 

Ϋξγσλ INTERREG IIIB CADSES, INTERREG IIIB ARCHIMED, INTERREG IIIC, 

INTERREG IVC, South East Europe, MED, MED ENPI θαη Culture 2000. Έρεη 

ζπκκεηΪζρεη επέζεο, ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ΥσξνζΫηεζεο θαη Πνιενδνκηθνχ 

ρεδηαζκνχ. Χο ζηΫιερνο ηεο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΑΑΔ ΟΣΑ 

(ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ.) απφ ην 2012 κΫρξη θαη ζάκεξα, Ϋρεη ζπκκεηΪζρεη ζηελ 

δηαρεέξηζε - ζπληνληζκφ θαη πινπνέεζε Δπξσπατθνχ Έξγνπ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

 Life Long Learning - EACEA θαζψο θαη ζε πξνγξΪκκαηα ΣΟΠΑ θαη ΣΟΠΔΚΟ 

ηνπ θνηλσληθνχ ηακεένπ. ΣΫινο ζπκκεηεέρε ζηελ πινπνέεζεο θαη ην ζπληνληζκφ 

Ϋξγσλ Γηαθξαηηθάο θαη Γηαηνπηθάο πλεξγαζέαο ζην πιαέζην ηνπ ΜΫηξνπ 421 ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο LEADER ηεο Αλαπηπμηαθάο ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

 

3. Λνηπφ πξνζσπηθφ 

 Παλαγηψηα ΚΑΡΑΦΤΛΛΑ: εέλαη πηπρηνχρνο ΠΔ Γαιιηθάο & Ηηαιηθάο Φηινινγέαο, 

θαη απφ ην 1993 Ϋσο θαη ζάκεξα ζηειερψλεη ην ηκάκα ηεο γξακκαηεηαθάο 

ππνζηάξημεο ηεο Αλαπηπμηαθάο ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

ηνλ αθφινπζν Πέλαθα θαέλεηαη ε ΟκΪδα Έξγνπ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ πξνγ/ηνο 

CLLD/LEADER: 

ΠΗΝΑΚΑ: ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ CLLD/LEADER ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 
ΘΔΖ ΣΖΝ 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΣΟ 
ΠΡΟΛΖ-

ΦΖ 

ΣΗΣΛΟΗ 
ΠΟΤΓΧΝ 

ΔΜΠΔΗ-
ΡΗΑ 

1 Παλαγηψηεο ΠΑΣΡΑ πληνληζηάο 1993 ΠΔ Γεσπφλσλ 22 Ϋηε 

2 ΒΪτνο ΚΟΤΣΖ Γεσηερληθφο 2004 ΣΔ Γαζνπφλσλ 17 Ϋηε 

3 Δπξηπέδεο ΚΑΕΑΝΣΕΖ Μεραληθφο 1997 ΠΔ Μεραληθψλ 17 Ϋηε 

4 ΓαιΪηεηα ΚΑΛΤΒΑ 
Οηθνλνκν-

ιφγνο 
2003 

ΠΔ 
Οηθνλνκνιφγσλ 

15 Ϋηε 

5 Γιπθεξέα ΘΤΜΗΑΚΟΤ 
Μεραληθφο 
Υσξνηαμέαο 

2012 
ΠΔ Μεραληθψλ 

Υσξνηαμέαο 
5 Ϋηε 

6 Παλαγηψηα ΚΑΡΑΦΤΛΛΑ 
Γξακκαηεηαθά 
Τπνζηάξημε 

1993 
ΠΔ Γαιιηθά 

Ηηαιηθά 
Φηινινγέα 

22 Ϋηε 

 

1.3.2. Σεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο ηεο ζηειερηαθήο δνκήο. 

Ζ «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» δηαζΫηεη ζε θΪζε ηκάκα ηθαλφ αξηζκφ 

εμεηδηθεπκΫλσλ θαη Ϋκπεηξσλ ζηειερψλ, ηα νπνέα άδε Ϋρνπλ αζρνιεζεέ κε ηελ 
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πινπνέεζε ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ LEADER I θαη ΗΗ, LEADER+, LEADER 

2007-2013, ΟΠΑΑΥ θαζψο θαη πξνγξακκΪησλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ αγξνηηθά 

αλΪπηπμε. 

Ζ ΟΣΓ ζηειερψλεηαη απφ ην κφληκν ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο «Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» κε φιεο ηηο απαξαέηεηεο εηδηθφηεηεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

αλΪγθεο ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγάο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο. Σα ζηειΫρε 

απηΪ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ ζχληαμε ησλ ΦαθΫισλ Τπνςεθηφηεηαο ηεο ΟΣΓ γηα ηελ 

θαηΪξηηζε ηεο  πξφηαζεο Σνπηθνχ ρεδένπ ηξαηεγηθάο γηα ην ηνπηθφ πξνγξΪκκα 

CCLD/LEADER.  

πσο θαέλεηαη θαη απφ ηελ παξνπζέαζε ησλ βηνγξαθηθψλ ηνπο, ηα ζηειΫρε απηΪ 

εέλαη Παλεπηζηεκηαθάο Δθπαέδεπζεο (ΠΔ) θαη πηπρηνχρνη ΑΔΗ - TEI, εέλαη ζηαζεξνέ 

ζπλεξγΪηεο ηεο εηαηξεέαο ηνπιΪρηζηνλ επέ 15 Ϋηε θαη Ϋρνπλ ζεκαληηθά εκπεηξέα ζηελ 

εθαξκνγά – πινπνέεζε παξφκνησλ πξνγξακκΪησλ ζηελ πεξηνρά (πξφγξακκα 

LEADER I, LEADER II, LEADER+, LEADER 2007-2013, ΔΠΠΔΡ, ΟΠΑΑΥ, Άμνλαο 3 

2007-20 θιπ).  

Απφ ηα παξαπΪλσ απνδεηθλχεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε ΟΣΓ, δηαζΫηεη ηελ 

απαηηνχκελε επάξθεηα ζηειερψλ, ζε πνηφηεηα, εκπεηξέα, ζηαζεξά ζπλεξγαζέα, ζε 

ζρΫζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξΪκκαηνο, θαζψο θαη ηελ 

εηνηκφηεηα γηα ηελ Ϊκεζε Ϋλαξμε εθαξκνγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά ηνπ. 

1.3.3. Παξνπζίαζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ.  

 Γξαθεία (ρώξνη, εκβαδόλ θιπ). 

Ο ρψξνο ησλ γξαθεέσλ ηεο «Αλαπηπμηαθάο ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» βξέζθεηαη ζην 

θηέξην ηνπ Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ Καιακπάθαο, ζηελ πεξηνρά "Πξνθάηε Ζιέα", ζηελ 

πφιε ηεο ΚαιακπΪθαο, θαη επέ ηεο νδνχ Ησαλλέλσλ 84, θαη θαιχπηεη ζπλνιηθά 

επηθΪλεηα εκβαδνχ 460,92 κ2 πεξέπνπ. 

ΚαηαιακβΪλεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκάκα ηεο νηθνδνκάο κε απηφλνκε εέζνδν θαη 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ΑΜΔΑ. Απνηειεέηαη απφ ηζφγεην & παηΪξη-φξνθν. ην 

ππφινηπν θηέξην, θαη κε μερσξηζηΫο εηζφδνπο, βξέζθεηαη ην ακθηζΫαηξν θαη νη ινηπνέ 

ρψξνη ηνπ Δθζεζηαθνχ ΚΫληξνπ. 

Ο ηζφγεηνο ρψξνο εκβαδνχ 235,20 κ2 πεξέπνπ, εέλαη δηακνξθσκΫλνο θαηΪιιεια γηα 

10 ζέζεηο εξγαδνκΫλσλ. Απνηειεέηαη απφ πξνζΪιακν επαξθά θαη θαηΪιιειν πνπ 

ηκάκα ηνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ζαλ ρψξνο ππνδνράο θαη ηκάκα ηνπ ζαλ ρψξνο 

γξακκαηεηαθάο ππνζηάξημεο (2 ζΫζεηο εξγαζέαο), εληαέν ρψξν γξαθεέσλ (3 ζΫζεηο 

εξγαζέαο), γξαθεέν Γ/ληε (1 ζΫζε εξγαζέαο), γξαθεέν Τπ/ληε (1 ζΫζε εξγαζέαο), 

ινγηζηάξην (1 ζΫζε εξγαζέαο), γξαθεέν ηκάκαηνο κειεηψλ (2 ζΫζεηο εξγαζέαο), θαζψο 

θαη  δχν w.c. (αλδξψλ & γπλαηθψλ) θαη θνπδέλα. Γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ρψξσλ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ ηνέρνη απφ γπςνζαλέδα ζηα γξαθεέα ηνπ Γ/ληε, ηνπ Τπ/ληε, ηνπ 

ινγηζηεξένπ, θαη ηνπ γξαθεέν ηκάκαηνο κειεηψλ κε μχιηλεο πφξηεο. 

Ο ρψξνο πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην παηΪξη εέλαη εκβαδνχ 97,00 κ2 πεξέπνπ, εέλαη 

εληαένο, θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλνο γηα 4 ζέζεηο εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αέζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξεέαο, δηακνξθσκΫλε κε ηνέρνπο γπςνζαλέδαο. 

Ο ρψξνο πνπ αλαθΫξεηαη ζαλ φξνθνο εέλαη ζηελ έδηα ζηΪζκε  κε ην παηΪξη, κε ην 

νπνέν επηθνηλσλεέ κε μχιηλε πφξηα, εέλαη εκβαδνχ 128,72 κ2 πεξέπνπ, 
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δηακνξθσκΫλνο γηα 8 ζέζεηο εξγαδνκέλσλ θαη πεξηιακβΪλεη δχν w.c. (αλδξψλ & 

γπλαηθψλ) θαη θνπδέλα. Δπέζεο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ πεξηβΪιινληα 

ρψξν κΫζσ μερσξηζηάο εηζφδνπ ε νπνέα, ιφγσ ηεο πςνκεηξηθάο δηαθνξΪο, βξέζθεηαη 

ζηε ζηΪζκε ηνπ εδΪθνπο.   

ινη νη ρψξνη Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ, ζεξκαέλνληαη θαη 

θιηκαηέδνληαη, εέλαη θαινδηαηεξεκΫλνη, επηθνηλσλνχλ κε μερσξηζηΫο μχιηλεο πφξηεο, 

ηα εμσηεξηθΪ θνπθψκαηα εέλαη ζπλζεηηθΪ (PVC) κε δηπινχο παινπέλαθεο. Ο 

πεξηβΪιινλ ρψξνο ησλ γξαθεέσλ εέλαη αζθαιηνζηξσκΫλνο κε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο νρεκΪησλ θαη ρψξν ζηΪζκεπζεο.  

πλνπηηθΪ: 

Γηεχζπλζε: Ησαλλέλσλ 84, ΚαιακπΪθα, πεξηνρά Πξνθάηε Ζιέα 

πλνιηθφ Δκβαδφλ: 460,92 κ2 

Ηζφγεην 235,20 κ2 

Παηάξη 97,00 κ2 

Όξνθνο 128,72 κ2 

Πξφζβαζε ΑΜΔΑ: ΝΑΗ 

Αξηζκφο 

Θέζεσλ 

Δξγαζίαο & 

Λνηπνί ρψξνη 

22 ζΫζεηο, 4 w.c. (2 

αλδξψλ & 2 γπλαηθψλ), 

2 ρψξνη θνπδέλαο  & 

αέζνπζα ζπλεδξηΪζεσλ 

Ηζφγεην 10 ζΫζεηο, 2 w.c. & θνπδέλα 

Παηάξη 
4 ζΫζεηο & αέζνπζα 

ζπλεδξηΪζεσλ 

Όξνθνο 8 ζΫζεηο, 2 w.c. & θνπδέλα 

Αεξηζκφο ρψξνπ ΝΑΗ 

Φσηηζκφο ρψξνπ ΝΑΗ 

Θέξκαλζε ρψξνπ ΝΑΗ 

Κιηκαηηζκφο ρψξνπ ΝΑΗ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο γξαθείσλ ΑζθαιηνζηξσκΫλνο 

Υψξνο ζηάζκεπζεο ΝΑΗ 

 

 Δμνπιηζκόο γξαθείνπ. 

Ζ ππνδνκά πνπ δηαζΫηεη ε «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» θαιχπηεη πιάξσο ηηο 

αλΪγθεο ιεηηνπξγέαο ηεο εηαηξεέαο γηα ηελ αλΪπηπμε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο. Σα 

γξαθεέα δηαζΫηνπλ φιν ηνλ απαξαέηεην εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπο (ηειεθσληθφ 

θΫληξν, fax, θσηνηππηθΪ, θιηκαηηζηηθΪ, θιπ).  

Ο ρψξνο γξαθεέσλ ηεο «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» εέλαη πιάξσο 

κεραλνξγαλσκΫλνο κε εμνπιηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. πγθεθξηκΫλα ζηα 

θεληξηθΪ γξαθεέα ηεο εηαηξεέαο ιεηηνπξγεέ ηνπηθφ δίθηπν Ζ/Τ ηνπνινγέαο αζηΫξα κε 

2 hub ζπλδεδεκΫλα ζε ζεηξΪ πνπ θαιχπηνπλ ηελ επηθνηλσλέα ηνπ θεληξηθνχ 

εμππεξέηε (Server) κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 2003 server, πνπ εμππεξεηεέ 

ηνπο 15 Ζ/Τ (ζηαζκνχο εξγαζέαο) ηνπ δηθηχνπ. 

ΑλαιπηηθΪ ν εμνπιηζκφο Τιηθνχ Ζ/Τ (Hardware) θαη Λνγηζκηθνχ (Software) ηεο 

εηαηξεέαο πεξηγξΪθεηαη ζηνπο παξαθΪησ πέλαθεο: 
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Τιηθό (Hardware) Η/Τ Σεκ. Σκήκα 

CPU Intel  Core i5 3330(1155,3 GHz ) 5 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Σερληθό & 

Πεξηβάιινληνο, Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ 

Σερλνινγηώλ 

Pentium IV 1,2 MHz  7 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Σερληθό & 

Πεξηβάιινληνο, Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ 

Σερλνινγηώλ 

Laptop DELL Inspirion 3542 Core i7-4Gb Ram-

Vga 2Gb-hdd 500Gb- 
1 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

Laptop DELL Inspirion 3542 Core i5-4Gb Ram-

hdd 500Gb 
1 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

Asus Transformer Book T100TA-DK002H 10,1’’ 1 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

Δθηππσηήο Γηθηύνπ έγρξσκνο Laser HP 4350Ν  1 Κνηλή ρξήζε 

Δθηππσηήο Γηθηύνπ Laser jet 5500 1 Κνηλή ρξήζε 

αξσηήο (Scanner) HP 1 Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ 

Fax SAMSUNG 1 Κνηλή ρξήζε 

Φσηναληηγξαθηθό RICOH NP2501 1 Κνηλή ρξήζε 

Λνγηζκηθό (Software) Σεκ. Σκήκα 

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows NT 4.0 (γηα GIS) 1 Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ 

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 2003 7 Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ 

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 8.1gr 2 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

Windows 7 Pro 64bit Greek/Eng OEM 5 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθό, 

Σερληθό & Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζεο 

Λνγηζκηθό πξνζηαζίαο ηώλ 16 ε όια ηα ηκήκαηα 

νπίηα εθαξκνγώλ γξαθείνπ Microsoft Office 

2007 

13 Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθό, 

Σερληθό & Πεξηβάιινληνο, Γηνίθεζεο & 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Σνπξηζκνύ 

Πξόγξακκα Λνγηζηηθήο Κεθάιαην 3 1 Οηθνλνκηθό 

Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο-Παξαθνινύζεζεο Έξγσλ 1 Οηθνλνκηθό 

Λνγηζκηθό Γηαλπζκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ (CorelDraw 

9) 

1 Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ 

Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηθώλ αξρείσλ 

Photoshop 6.0 

1 Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ 

Λνγηζκηθό Αξρηηεθηνληθνύ & Μεραλνινγηθνύ 

ρεδηαζκνύ π-Systems 

1 Σερληθό & Πεξηβάιινληνο 

Λνγηζκηθό GIS ArcView (γηα GIS) 1 Πιεξνθνξηθήο & Νέσλ Σερλνινγηώλ 

 

 1.4.     ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΞΟΝΧΝ 4 

ΣΟΤ ΠΑΑ 2007-2013  

Ζ «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» ππΫβαιιε ην 2009 ΦΪθειν Τπνςεθηφηεηαο 

ζην πιαέζην πξνθάξπμεο ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ηνλ  Άμνλα 4. ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, ην νπνέν 

εγθξέζεθε κεηΪ απφ ηελ ζρεηηθά δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ 
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ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο ππεγξΪθε ε απφ 19-5-2010 χκβαζε κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο & Σξνθέκσλ – Γηνηθεηηθφο ΣνκΫαο Κνηλνηηθψλ 

Πφξσλ & Τπνδνκψλ θαη ηεο εηαηξεέαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 7.000.000 € Γεκφζηαο 

ΓαπΪλεο. ΚαηΪ ηελ αλαθαηαλνκά πνπ Ϋθαλε ην ΤΠΑΑΣ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 Ϋηπρε 

ζπκπιεξσκαηηθάο θαηαλνκάο πνζνχ 267.420,00 € Γεκφζηαο ΓαπΪλεο. 

Ζ πινπνέεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο αληηκεηψπηζε πνιιΪ πξνβιάκαηα, πνπ 

νθεέινληαη πξσηέζησο ζηελ νηθνλνκηθά θξέζε πνπ ελΫζθεςε ζηελ ρψξα απφ ην 2010 

εληεχζελ. Σν θιέκα απνεπΫλδπζεο πνπ επεθξΪηεζε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθάο 

αβεβαηφηεηαο θαη ε ειιηπάο ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδέσλ απφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εέλαη κεξηθνέ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην ηνπηθφ πξφγξακκα 

πινπνηάζεθε κεξηθψο θαη δελ εμΪληιεζε ηνπο δηαζΫζηκνπο πφξνπο.  

 
 

1.5. ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΦΟΡΔΑ  

Ζ «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» απφ ην 2008 Ϋσο ην 2014 εέρε ηηο αθφινπζεο 

πηζηνπνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (.Γ.Π.): 

1. Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλΫο 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001/2000 γηα ηα θΪησζη πεδέα: 

 Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ – ελεξγεηψλ . 

 ρεδηαζκφο θαη σξέκαλζε Έξγσλ. 

 ΓηελΫξγεηα δηαγσληζκψλ, αλΪζεζεο θαη δηαρεέξηζε ζχκβαζεο Έξγσλ. 

 Παξαθνινχζεζε θαη πηζηνπνέεζε θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ Έξγσλ. 

 Οηθνλνκηθά δηαρεέξηζε Έξγσλ. 

 ΜειΫηεο, Ϋξεπλεο θαη παξνρά Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Γηαρεέξηζεο 

Αλαπηπμηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ. 

 Παξνρά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερληθάο ππνζηάξημεο ζην Γεκφζην 

θαη ηδησηηθφ ηνκΫα 

2. Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλΫο 

πξφηππν ΔΝ ISO 9001/2008 γηα ηα θΪησζη πεδέα: 

ηνηρεία πινπνίεζεο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Άμνλα 4. ηνπ ΠΑΑ 2007-2013                             

(ζε Γεκφζηα Γαπάλε €) 

πλνιηθφ πνζφ Γεκφζηαο ΓαπΪλεο λνκηθψλ 

δεζκεχζεσλ, εθηφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ηνπ 

Σ.Π. κΫρξη θαη ηηο 31/12/2015. 

4.766.747.30 

Πνζφ Γεκφζηαο ΓαπΪλεο πιεξσκψλ, εθηφο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ηνπ Σ.Π. ζηηο 31/12/2015. 
1.989.723,95 

Πνζφ Γεκφζηαο ΓαπΪλεο Σ.Π., εθηφο  ησλ  

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ζηηο 31/12/2015. 
6.092.850,00 

Αξηζκφο ζρεδέσλ ΜΫηξνπ 421, ζηα νπνέα άηαλ 

ζπληνληζηάο /εζληθφο ζπληνληζηάο ε ΟΣΓ  (2007-2013) 
1 

Αξηζκφο  ζρεδέσλ  ΜΫηξνπ  421,  ζηα  νπνέα  άηαλ  

εηαέξνο (εθηφο ζπληνληζηά) ε ΟΣΓ 2007-2013 
1 
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 Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ – ελεξγεηψλ . 

 ρεδηαζκφο θαη σξέκαλζε Έξγσλ. 

 Παξαθνινχζεζε θαη πηζηνπνέεζε θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ Έξγσλ. 

 Οηθνλνκηθά δηαρεέξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ. 

Απφ ην 2015 εληεχζελ ε «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» δελ αλαλΫσζε ην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, θπξέσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

ην ΠαξΪξηεκα ηνπ Κεθαιαένπ 1, εκπεξηΫρνληαη ν Καλνληζκφο Πξνζσπηθνχ θαη ν 

Καλνληζκφο Οξγάλσζεο ηεο εηαηξεέαο, νη νπνένη ζπλζΫηνπλ ηνλ Καλνληζκφ 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΓΠ 

CLLD/LEADER απφ ηνλ νπνέν πξνθχπηνπλ νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ξφινη: 

 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, 

 ηνπ επηπΫδνπ ιάςεο απνθΪζεσλ γηα ηελ δηαρεέξηζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο 

LEADER, 

 ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

 ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

2.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER θαηαιακβΪλεη ην 

ζχλνιν ηεο πεξηνράο ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ (ΠΔ ΣξηθΪισλ) 

εμαηξνπκΫλεο κφλν ηεο Γεκνηηθάο Κνηλφηεηαο ΣξηθΪισλ, πνπ εέλαη ε πξσηεχνπζα 

ηνπ λνκνχ θαη ην κεγαιχηεξν αζηηθφ θΫληξν κε κφληκν πιεζπζκφ 62.154 θαηνέθνπο, 

γεγνλφο πνπ ην εμαηξεέ απφ ηηο παξεκβΪζεηο ηνπ ΔΣΓΑA ζχκθσλα κε ηελ 

Πξφζθιεζε. 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο μεθηλΪ δπηηθΪ απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο πεξηνράο ηεο 

Κνηλφηεηαο ΑζπξνπνηΪκνπ ζπλνξεχνληαο κε ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα Ησαλλέλσλ, 

βφξεηα απφ ηελ νξεηλά πεξηνρά ησλ Υαζέσλ ζπλνξεχνληαο κε ηελ Πεξηθεξεηαθά 

Δλφηεηα Γξεβελψλ θαη θαηαιάγεη αλαηνιηθΪ ζην πεδηλφ ηκάκα ηεο Πεξηθεξεηαθάο 

Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ ζπλνξεχνληαο λφηηα κε ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα Καξδέηζαο & 

αλαηνιηθΪ κε ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΛΪξηζαο (Υάξηεο 1. Παξάξηεκα 2. ηνπ 

Κεθαιαίνπ 2).   

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο εθηεέλεηαη ζε κηα ζπλερφκελε Ϋθηαζε 3.314,70 km2, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν κΫξνο (πνζνζηφ 97,95%) ηνπ ζπλφινπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ (3.383,9 km2), ελψ θαιχπηεη ην 23,61% ηεο 

ζπλνιηθάο Ϋθηαζεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο (14.036,6 km2). 

Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθά ηεο 

ΔΛΣΑΣ ηνπ 2011, αλΫξρεηαη ζε 68.931 θαηνίθνπο (κφληκνο πιεζπζκφο). Ο 

ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ εέλαη 131.085 θΪηνηθνη 

(κφληκνο πιεζπζκφο), ελψ ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο αξηζκεέ 732.762 θαηνέθνπο. H 

πεξηνρά παξΫκβαζεο επνκΫλσο αληηπξνζσπεχεη πιεζπζκηαθΪ ην 52,58% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ θαη ην 9.41% ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο. Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο 

CCLD/LEADER κε βΪζε ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα, ππνινγέδεηαη ζηα 20,79 Ϊηνκα αλΪ 

ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο CCLD/LEADER πεξηιακβΪλεη 

νξεηλέο, πεδηλέο (δπλακηθΫο) αιιΪ θαη κεηνλεθηηθέο ΣνπηθΫο θαη ΓεκνηηθΫο 

Κνηλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 75/268/ΔΟΚ, πνπ παξνπζηΪδνληαη αλαιπηηθΪ 

ζηνλ Πίλαθα 1. πνπ αθνινπζεέ. Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν 

ησλ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ηεο ΠΔ Σξηθάισλ, εθηφο ηεο Γεκνηηθάο 

Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, αζηηθφ θΫληξν ηεο πφιεο ηνπ Γάκνπ Σξηθθαέσλ θαη 

πξσηεχνπζαο ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ). Απφ ηηο ζπλνιηθΪ 145 ΣνπηθΫο θαη ΓεκνηηθΫο 

θνηλφηεηεο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο, νη 91 ραξαθηεξέδνληαη σο νξεηλέο, νη 48 σο 

πεδηλέο (δπλακηθέο) θαη νη  6 σο κεηνλεθηηθέο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.: Έθηαζε, κφληκνο πιεζπζκφο αλά δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ραξαθηεξηζκφο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία  

75/268/ΔΟΚ. 
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LEADER ΠΑΑ 2014-
2020 

Έθηαζε 
km

2
 

Πιεζπζκ
φο 

(ζηνηρεία 
2011 – 

κφληκνο 
πιεζπζ

κφο) 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Μεγαινρσξένπ 26010201 ΠΔΓΗΝΖ 17,8 1.490 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Λφγγνπ 26010202 ΠΔΓΗΝΖ 4,2 333 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠαηνπιηΪο 26010203 ΠΔΓΗΝΖ 5,6 511 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Υξπζαπγάο 26010204 ΠΔΓΗΝΖ 12,1 395 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Βαιηηλνχ 26010301 ΠΔΓΗΝΖ 5 671 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Γελδξνρσξένπ 26010302 ΠΔΓΗΝΖ 7,6 799 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΚΪησ ΔιΪηεο 26010303 ΠΔΓΗΝΖ 4,4 345 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΦσηΪδαο 26010304 ΠΔΓΗΝΖ 4,8 378 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξέλνπο 26010401 ΠΔΓΗΝΖ 15,6 569 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Γελεζένπ 26010402 ΟΡΔΗΝΖ 9,1 316 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Γνξγνγπξένπ 26010403 ΟΡΔΗΝΖ 10,2 528 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ξπινπαξνέθνπ 26010404 ΟΡΔΗΝΖ 14,1 238 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξνδξφκνπ 26010405 ΟΡΔΗΝΖ 10,2 472 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 
ΜεγΪισλ 
Καιπβέσλ 26010501 ΠΔΓΗΝΖ 31,2 1.849 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Αγέαο Κπξηαθάο 26010502 ΠΔΓΗΝΖ 7,1 427 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Γιέλνπο 26010503 ΠΔΓΗΝΖ 7,1 522 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Παιαηνπχξγνπ 26010601 ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ 38,2 923 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΑγξειηΪο 26010602 ΟΡΔΗΝΖ 33,9 184 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Αξδαλένπ 26010603 ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ 19,8 374 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Εειεπηάο 26010604 ΠΔΓΗΝΖ 11,3 483 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΚνπκαξηΪο 26010605 ΟΡΔΗΝΖ 64,9 0 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Κξελέηζεο 26010606 ΠΔΓΗΝΖ 5,9 596 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΛηνπξΪζνπ 26010607 ΟΡΔΗΝΖ 23,9 172 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ρηδψκαηνο 26010701 ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ 21,2 917 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔιιελνθΪζηξνπ 26010702 ΟΡΔΗΝΖ 25,4 149 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠιαηΪλνπ 26010703 ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ 19,3 609 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΡΪμαο 26010704 ΠΔΓΗΝΖ 13,2 703 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ παζΪδσλ 26010705 ΟΡΔΗΝΖ 19,1 282 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Κεθαινβξχζνπ 26010801 ΠΔΓΗΝΖ 12,4 952 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Γηαιεθηνχ 26010802 ΠΔΓΗΝΖ 11,2 680 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓηπνηΪκνπ 26010803 ΠΔΓΗΝΖ 6,3 373 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 
ΜεγΪινπ 
Κεθαινβξχζνπ 26010804 ΠΔΓΗΝΖ 7,6 925 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΜεγΪξρεο 26010805 ΠΔΓΗΝΖ 38,9 1.036 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚαιακπΪθαο 26020101 ΠΔΓΗΝΖ 48 8.619 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Αχξαο 26020102 ΟΡΔΗΝΖ 54,5 430 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΒιαρΪβαο 26020103 ΟΡΔΗΝΖ 28 189 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΓηΪβαο 26020104 ΟΡΔΗΝΖ 23,8 728 
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ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Καζηξαθένπ 26020105 ΟΡΔΗΝΖ 47,9 1.117 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Κξχαο Βξχζεο 26020106 ΟΡΔΗΝΖ 24,6 244 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
ΜεγΪιεο 
ΚεξαζΫαο 26020107 ΟΡΔΗΝΖ 25,9 185 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Οξζνβνπλένπ 26020108 ΟΡΔΗΝΖ 15,9 115 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ αξαθάλαο 26020109 ΠΔΓΗΝΖ 8,6 373 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Καιιηξξφεο 26020201 ΟΡΔΗΝΖ 14,2 42 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
Αγέαο 
Παξαζθεπάο 26020202 ΟΡΔΗΝΖ 29,6 69 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Αλζνχζεο 26020203 ΟΡΔΗΝΖ 38,7 61 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Καηαθχηνπ 26020204 ΟΡΔΗΝΖ 52,8 33 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚξαλΫαο 26020205 ΟΡΔΗΝΖ 49,4 87 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠνιπζΫαο 26020206 ΟΡΔΗΝΖ 24,3 36 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ηεθαλένπ 26020207 ΟΡΔΗΝΖ 44,6 60 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Υαιηθένπ 26020208 ΟΡΔΗΝΖ 43,5 31 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Βαζηιηθάο 26020301 ΠΔΓΗΝΖ 23,1 1.439 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΘενπΫηξαο 26020302 ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ 14,6 560 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠεξηζηΫξαο 26020303 ΠΔΓΗΝΖ 4,1 201 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚαζηαλΫαο 26020401 ΟΡΔΗΝΖ 38,6 182 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑκαξΪληνπ 26020402 ΟΡΔΗΝΖ 52,7 277 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Καινκνέξαο 26020404 ΟΡΔΗΝΖ 37 259 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
Μαηνλεξένπ & 
Ακπεινρσξένπ 26020405 ΟΡΔΗΝΖ 21,5 150 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Κιεηλνχ 26020501 ΟΡΔΗΝΖ 62,2 422 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Αεδφλνο 26020502 ΟΡΔΗΝΖ 27,3 92 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΓιπθνκειΫαο 26020503 ΟΡΔΗΝΖ 26,4 171 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Καινγξηαλάο 26020504 ΟΡΔΗΝΖ 17,9 102 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Παιαηνρσξένπ 26020505 ΟΡΔΗΝΖ 19,4 52 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΥξπζνκειΫαο 26020506 ΟΡΔΗΝΖ 27,5 506 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Παλαγέαο 26020601 ΟΡΔΗΝΖ 47 339 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Κνξπδαιινχ 26020602 ΟΡΔΗΝΖ 11,4 250 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Μαιαθαζένπ 26020603 ΟΡΔΗΝΖ 60,5 138 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Πεχθεο 26020604 ΟΡΔΗΝΖ 15 145 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Σξπγφλνο 26020605 ΟΡΔΗΝΖ 23,6 128 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Κνληζθνχ 26020701 ΟΡΔΗΝΖ 41,1 294 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Γεξαθαξένπ 26020702 ΟΡΔΗΝΖ 46,7 123 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚαιιηζΫαο 26020703 ΟΡΔΗΝΖ 17,5 50 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΛνγγΪ 26020704 ΟΡΔΗΝΖ 44,3 129 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Μαπξειένπ 26020705 ΟΡΔΗΝΖ 55,7 286 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Φιακπνπξεζένπ 26020706 ΟΡΔΗΝΖ 36,7 127 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Φσηεηλνχ 26020707 ΟΡΔΗΝΖ 20,5 289 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑζπξνθθιεζηΪο 26020801 ΟΡΔΗΝΖ 55,1 612 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Αγηνθχιινπ 26020802 ΟΡΔΗΝΖ 42,1 507 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑγλαληηΪο 26020803 ΟΡΔΗΝΖ 43,8 342 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑριαδΫαο 26020804 ΟΡΔΗΝΖ 17,4 182 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΓΪβξνπ 26020805 ΟΡΔΗΝΖ 41,6 303 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Καθνπιεπξένπ 26020806 ΟΡΔΗΝΖ 42 308 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ομπλεέαο 26020807 ΟΡΔΗΝΖ 29,1 447 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ θεπαξένπ 26020808 ΟΡΔΗΝΖ 20,7 160 
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ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Πχιεο 26030101 ΟΡΔΗΝΖ 17,5 1.873 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ 
Αγένπ 
Βεζζαξέσλνο 26030102 ΠΔΓΗΝΖ 12,4 641 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Αγένπ Πξνθνπένπ 26030103 ΟΡΔΗΝΖ 5 87 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Κνηξσλένπ 26030104 ΟΡΔΗΝΖ 13 375 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ ΠαιαηνθαξπΪο 26030105 ΟΡΔΗΝΖ 30,4 117 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Πεηξνρσξένπ 26030106 ΟΡΔΗΝΖ 5,4 95 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Ρνπνηνχ 26030107 ΟΡΔΗΝΖ 16,4 339 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ ΔιΪηεο 26030201 ΟΡΔΗΝΖ 23,6 445 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ 

Αγένπ ΝηθνιΪνπ & 
Γαξδηθένπ  & 
Αζακαλέαο 26030202 ΟΡΔΗΝΖ 87,5 151 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Βξνληεξνχ 26030204 ΟΡΔΗΝΖ 7,7 77 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ 
ΓΫζεο &  Πχξξαο 
& Γξνζνρσξένπ 26030206 ΟΡΔΗΝΖ 89,4 32 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Καινγάξσλ 26030208 ΟΡΔΗΝΖ 6,8 119 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Νεξατδνρσξένπ 26030209 ΟΡΔΗΝΖ 31,3 125 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Πεξηνπιένπ 26030210 ΟΡΔΗΝΖ 33,5 73 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ ΛπγαξηΪο 26030301 ΠΔΓΗΝΖ 7,9 533 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Γφκθσλ 26030302 ΠΔΓΗΝΖ 12,4 962 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Γξνζεξνχ 26030303 ΠΔΓΗΝΖ 5,7 421 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ ΜνπξηΪο 26030304 ΠΔΓΗΝΖ 7,4 561 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ 
Παιαηνκνλαζηάξν
π 26030305 ΠΔΓΗΝΖ 13 1.078 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Πεγάο 26030306 ΠΔΓΗΝΖ 12,1 1.227 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Μπξνθχιινπ 26030401 ΟΡΔΗΝΖ 32,9 448 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ ΝεξΪηδαο 26030501 ΟΡΔΗΝΖ 17,1 78 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Κνξπθάο 26030503 ΟΡΔΗΝΖ 11,6 65 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ 
Παρηνπξένπ & 
Αξκαηνιηθνχ 26030504 ΟΡΔΗΝΖ 30,2 109 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Φάθεο 26030601 ΠΔΓΗΝΖ 11,4 1.361 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Διεπζεξνρσξένπ 26030602 ΠΔΓΗΝΖ 5,5 433 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ ΠαξαπνηΪκνπ 26030603 ΠΔΓΗΝΖ 6,7 488 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Πηαιεέαο 26030604 ΟΡΔΗΝΖ 19,2 755 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Φηιχξαο 26030605 ΟΡΔΗΝΖ 9,8 358 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ ηνπξλαξαηέθσλ 26030701 ΟΡΔΗΝΖ 34,5 568 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ 
Βαζπξξεχκαηνο & 
ΒαιθΪλνπ 26030702 ΟΡΔΗΝΖ 24,4 62 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ 
Ληβαδνρσξένπ & 
ΝΫαο Πεχθεο 26030704 ΟΡΔΗΝΖ 22 28 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Μεζνρψξαο 26030705 ΟΡΔΗΝΖ 27,6 143 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Μνζρνθχηνπ 26030706 ΟΡΔΗΝΖ 22,3 27 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ ΠαξακΫξνπ 26030708 ΟΡΔΗΝΖ 18,3 0 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΤΛΖ Πνιπλεξένπ 26030709 ΟΡΔΗΝΖ 17 89 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Φαξθαδφλνο 26040101 ΠΔΓΗΝΖ 29,3 2.052 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Αριαδνρσξένπ 26040102 ΟΡΔΗΝΖ 9,5 103 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΓξηδΪλνπ 26040103 ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ 39,6 1.290 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΓηαζΫιινπ 26040104 ΟΡΔΗΝΖ 31,7 286 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΕΪξθνπ 26040105 ΠΔΓΗΝΖ 56,1 1.247 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Κεξακηδένπ 26040106 ΠΔΓΗΝΖ 8,2 325 
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ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Παλαγέηζαο 26040107 ΠΔΓΗΝΖ 5,5 251 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠελεηΪδνο 26040108 ΠΔΓΗΝΖ 35,8 323 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Οηραιέαο 26040201 ΠΔΓΗΝΖ 40,2 2.357 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΓεσξγαλΪδσλ 26040202 ΠΔΓΗΝΖ 9,2 336 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Κινθνηνχ 26040203 ΠΔΓΗΝΖ 8,4 572 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Κξάλεο 26040204 ΠΔΓΗΝΖ 20,4 733 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Πεηξσηνχ 26040205 ΠΔΓΗΝΖ 11,6 783 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Σαμηαξρψλ 26040301 ΠΔΓΗΝΖ 21,3 902 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ννκάο 26040302 ΠΔΓΗΝΖ 6,8 378 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Πεηξνπφξνπ 26040303 ΠΔΓΗΝΖ 15,9 452 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ εξβσηψλ 26040304 ΠΔΓΗΝΖ 9,6 582 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΦαλεξσκΫλεο 26040305 ΠΔΓΗΝΖ 9,7 424 

ΤΝΟΛΟ     3.314,70 68.931 

ΤΝΟΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ/-ΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ/-ΧΝ 
(πνπ εληάζζεηαη ε πεξηνρή παξέκβαζεο)   1 

 

 Σν Γίθηπν πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ Natura 2000 

Σν Γίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura 2000 πεξηιακβΪλεη πεξηνρΫο ζηηο 

νπνέεο Ϋρνπλ θαηαγξαθεέ ζεκαληηθΪ εέδε ρισξέδαο, παλέδαο θαη νηθνηφπσλ ζχκθσλα 

κε ηελ νδεγέα 92/43/ΔΟΚ «γηα ηε δηαηάξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο 

Ϊγξηαο παλέδαο θαη ρισξέδαο». Ο Καηάινγνο ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο, 

φζνλ αθνξΪ ηελ Μεζνγεηαθά δψλε ζηελ νπνέα αλάθεη εμ νινθιάξνπ ε ΔιιΪδα, 

νξηζηηθνπνηάζεθε θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ επέζεκε Δθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηάησλ, ηεχρνο κε αξηζκφ L259 vol.49 21/9/06.  

ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ ζηνλ αλσηΫξσ ΚαηΪινγν ζπκπεξηιακβΪλνληαη 

έμη (6) πεξηνρέο ελψ ππΪξρνπλ θαη Ϊιιεο δχν (2) πνπ θαιχπηνπλ κηθξΪ ηκάκαηα 

ζηα φξηα κε ηηο ΠεξηθεξεηαθΫο Δλφηεηεο ΛΪξηζαο θαη Ησαλλέλσλ, γεγνλφο πνπ 

θαλεξψλεη ηελ πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα.  

ιεο νη ραξαθηεξηζκΫλεο πεξηνρΫο βξέζθνληαη εληφο νξέσλ ηεο πεξηνράο 

παξΫκβαζεο CLLD/LEADER κε ην κεγαιχηεξν κΫξνο λα θαιχπηνπλ νη: 

Αζπξνπόηακνο, Κεξθέηην όξνο (Κόδηαθαο), Αληηράζηα όξε θαη Όξνο Λάθκνο 

(Πεξηζηέξη) κε ηνπο θσδηθνχο GR 1440001, GR 1440002, GR 1440003 θαη GR 

2130007 αληέζηνηρα. 

ΠΗΝΑΚΑ 2: Πεξηνρέο Natura 2000 εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

ΚΧΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΠΟΤ 
ΔΚΣΑΖ ζε 

(km2) 

GR1440001 ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ 200,94 

GR1440002 ΚΔΡΚΔΣΗΟ ΟΡΟ (ΚΟΕΗΑΚΑ) 504,31 

GR1440003 ΑΝΣΗΥΑΗΑ ΟΡΖ - ΜΔΣΔΧΡΑ 606,25 

GR1440005 ΑΝΣΗΥΑΗΑ ΟΡΖ ΚΑΗ ΜΔΣΔΧΡΑ 720,47 

GR1440006 ΚΟΡYΦΔ ΟΡΟΤ ΚΟΕIΑΚΑ 197,26 

GR1420009 ΣΔΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚIΟΤ ΚΑI ΟΡΖ ΕΑΡΚΟΤ 41,69 

GR2110002 ΟΡΖ ΑΘΑΜΑΝΧΝ (ΝΔΡΑΗΓΑ) 186,95 
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GR2130006 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΣΟΒΟΤ (ΑΝΖΛΗΟ - ΚΑΣΑΡΑ) 73,28 

GR2130007 ΟΡΟ ΛΑΚΜΟ (ΠΔΡΗΣΔΡΗ) 201,23 

ΠΟΟΣΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 47,02% 

ΠΖΓΖ: ΤΠΑΠΔΝ 

 

 

 

 

2.2 Αλάιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη ηνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο 

 

2.2.1 Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

Σν Ϋδαθνο ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ εέλαη ζηε κεγαιχηεξε Ϋθηαζά ηνπ νξεηλφ, µε φια ηα 

ζηνηρεέα ηνπ νξεηλνχ ηνπένπ, φπσο απφηνκεο θιέζεηο, Ϋληνλε ρηνλνθΪιπςε θαη 

αξαηνθαηνέθεζε. Σν πςφκεηξν ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ννκνχ μεπεξλΪ ηα 200 m, ζε 

νξηζκΫλεο κΪιηζηα πεξηνρΫο εέλαη κεγαιχηεξν ησλ 2.000 m (πεξηνρά ηεο Πέλδνπ). Οη 

νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο εθηΪζεηο θαηαιακβΪλνπλ ηα 8/10 ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ.  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο παξνπζηΪδεη κεγΪιεο 

δηαθνξνπνηάζεηο. Παξαηεξνχκε Ϋληνλεο ελαιιαγΫο αλΪκεζα ζε απηφ ησλ πεδηλψλ 

πεξηνρψλ θαη απηφ ησλ νξεηλψλ. Σν πνιπζρηδΫο αλΪγιπθν, νη πινχζηνη πδαηηθνέ 

πφξνη, ε πνηθηιέα πςνκΫηξσλ θαη πεδηΪδσλ, εθζΫζεσλ θαη θιέζεσλ, ε κεγΪιε πνηθηιέα 

ηχπσλ βιΪζηεζεο, νη νπνένη ελαιιΪζζνληαη κεηαμχ ηνπο ζε κηθξΫο ζρεηηθΪ 

απνζηΪζεηο θαη δεκηνπξγνχλ Ϋληνλε κσζατθφηεηα ζην ηνπέν, πξνζδέδνπλ ηδηαέηεξν 

ελδηαθΫξνλ ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο. Ζ ζχλζεζε ηεο παλέδαο παξνπζηΪδεη κεγΪιν 

εχξνο θαη φπσο θαέλεηαη δελ Ϋρεη ππνζηεέ Ϋληνλεο θαη κε αλαζηξΫςηκεο δηαηαξαρΫο 

απφ ηελ αλζξψπηλε παξνπζέα θαη ηε εθκεηΪιιεπζε ησλ ρεξζαέσλ θαη πδΪηηλσλ 

πφξσλ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηνπ αλαγιχθνπ ηεο 

πεξηνράο παξΫκβαζεο εέλαη ε ελαιιαγή αλΪκεζα ζε πεδηλΪ θαη νξεηλΪ ηκάκαηα ηνπ 

εδΪθνπο, νη κεγΪιεο εθηΪζεηο θαιιηεξγνχκελεο γεο, ε θΪιπςε απφ παξαγσγηθΪ δΪζε 

θαη νη ζρεηηθΪ κεγΪιεο εθηΪζεηο βνζθνηφπσλ.  

ηελ πεξηνρή παξέκβαζε νη πεδηλέο εθηάζεηο θαιχπηνπλ 555,7 Km2, νη 

εκηνξεηλέο ζε 378 Km2 θαη νη νξεηλέο ζε 2.440 Km2. Λφγσ ηεο γεσκνξθνινγέαο  ε 

πεξηνρή παξέκβαζεο θαιχπηεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο απφ δάζε (30%) ά 

απφ βνζθφηνπνπο (42%) θαη κφλν ην 20% απνηειεέηαη απφ γεσξγηθέο εθηάζεηο, 

ελψ ην ππφινηπν 8% εέλαη δηάθνξεο άιιεο κνξθέο (νηθηζκνέ 3,51%, πδΪηηλεο 

εθηΪζεηο 1,66% θαη ινηπΫο εθηΪζεηο 3,30%). Οη βνζθφηνπνη θαηαιακβΪλνπλ Ϋλα 

κεγΪιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθάο Ϋθηαζεο ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ, νη νπνένη ζηελ 

πιεηνςεθέα ηνπο εέλαη νξεηλνί (δαζηθνέ).  

Ζ νμπΪ, ε δξπο, ην Ϋιαην θαη ην πεχθν εέλαη ηα δαζηθά είδε πνπ ζπλαληηφληαη θπξέσο 

ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο, ελψ ε παξαγφκελε μπιεέα ζεσξεέηαη απφ ηηο θαιχηεξεο 

ηεο ρψξαο καο. 

Σα θπξηφηεξα φξε ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο εέλαη ηα ΣδνπκΫξθα ά ΑζακαληθΪ (2.429 

m) θαη ν ΛΪθκνο ά ΠεξηζηΫξη (2.295 m) πνπ ρσξέδνπλ ην Ννκφ απφ ηνπο Ννκνχο 
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Άξηαο θαη Ησαλλέλσλ αληέζηνηρα, ε νξνζεηξΪ ηεο Ν. Πέλδνπ (2.148 m), ν Κφδηαθαο 

(1.901 κ.m), ηα ΥΪζηα (1.554 m) θαη ηα φξε ηνπ ΕΪξθνπ. Σν Κεληξηθφ, Νφηην θαη 

Αλαηνιηθφ ηκάκα ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο εέλαη πεδηλφ. Ζ πην νξεηλά πεξηνρά εέλαη 

ε Γπηηθά, φπνπ πςψλνληαη ηα ΑζακαληθΪ φξε θαη ηα φξε ηεο λφηηαο Πέλδνπ. ην ΒΓ 

Ϊθξν ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο ππΪξρεη ην δηΪζειν (απρΫλαο) ηεο ΚαηΪξαο ά Επγνχ 

απφ φπνπ επηθνηλσλεέ ε Θεζζαιέα κε ηελ Ήπεηξν. Ζ πεξηνράο παξΫκβαζεο 

ραξαθηεξέδεηαη απφ ηνπ πεξέθεκνπο βξάρνπο ησλ Μεηεψξσλ, ν νπνένη πςψλνληαη 

αλΪκεζα ζηα φξνη ΑληηρΪζηα, ΥΪζηα θαη Κφδηαθα, Βφξεηα ηεο ΚαιακπΪθαο.  

Ζ κνλαδηθή πεδηλή πεξηνρή ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο εθηεέλεηαη ζην 

Ννηηναλαηνιηθφ ηκάκα ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη απνηειεέ πξνΫθηαζε θαη ηκάκα ηεο 

κεγΪιεο πεδηΪδαο ηεο Θεζζαιέαο.   

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο δελ παξαηεξεέηαη ηδηαέηεξε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

αθνχ απνπζηΪδνπλ εθηφο ειΪρηζησλ εμαηξΫζεσλ ιαηνκηθΫο θαη κεηαιιεπηηθΫο κνλΪδεο 

εμφξπμεο. 

Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο θιηκαηνινγηθά κπνξεέ λα δηαθξηζεέ ζε δχν δψλεο, ηελ 

πεδηλή θαη ηελ νξεηλή. ΓεληθΪ ην θιέκα ηεο πεξηνράο, παξφιν πνπ ε πεξηνρά 

θαιχπηεη κεγΪιε Ϋθηαζε κε δηαθνξΫο ζην θιέκα, κπνξεέ λα ραξαθηεξηζζεέ σο 

κεηαβαηηθφ (κεζνγεηαθφ - κεζεπξσπατθφ) κε πνιχνκβξν θαη ςπρξφ ρεηκψλα θαη 

ζρεηηθΪ ζεξκφ θαη μεξφ θαινθαέξη. Πην ζπγθεθξηκΫλα: ε κΫζε ζεξκνθξαζέα ηεο 

νξεηλάο δψλεο αλάιζε ζε 14 °C πεξέπνπ (Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Μ. ΚεξαζηΪο, 

Ϋηνο 2007), ελψ ηεο πεδηλάο ζε 17 °C (Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο πφιεο ησλ 

ΣξηθΪισλ, Ϋηνο 2007). Σν χςνο ησλ βξνρνπηψζεσλ ην Ϋηνο 2007 θαη ζηνλ 

κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ Μ. ΚεξαζηΪο, κεηξάζεθε ζε 982 mm, σο πιΫνλ βξνρεξφο 

κάλαο, γηα ην έδην Ϋηνο εκθαλέδεηαη ν ΝνΫκβξηνο κε 348,6 mm θαη σο μεξφηεξνο 

κάλαο εκθαλέδεηαη ν Ηνχιηνο κε 0 mm βξνράο. πκπεξαζκαηηθά ην θιέκα ηεο 

πεξηνράο παξΫκβαζεο εέλαη επεηξσηηθφ. Ο ρεηκψλαο εέλαη πνιχ ςπρξφο, κε πνιιΪ 

ρηφληα ζηα νξεηλΪ θαη ην θαινθαέξη πνιχ ζεξκφ, ιφγσ ηεο απνπζέαο ηεο ζΪιαζζαο. Ζ 

ζπλεράο ρηνλνθΪιπςε νξηζκΫλσλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ρεηκψλα, 

Ϋρεη ζαλ απνηΫιεζκα ηελ αλΪπηπμε δξαζηεξηνηάησλ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ. 

ζνλ αθνξΪ ζηελ ζεηζκηθφηεηα, ν ρψξνο ηεο δπηηθάο θαη θεληξηθάο Θεζζαιέαο 

παξφιν πνπ γεηηληΪδεη κε πεξηνρΫο πνπ ραξαθηεξέδνληαη απφ Ϋληνλε ζεηζκηθφηεηα 

φπσο εέλαη ηεο αλαηνιηθάο ζαιΪζζηαο πεξηνράο ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ θαη απηφο 

ηεο Ζπεέξνπ, δελ παξνπζηΪδεη ηδηαέηεξα Ϋληνλε ζεηζκηθά δξαζηεξηφηεηα πνπ λα 

εθθξΪδεηαη απφ πνιινχο θαη κεγΪινπο ζεηζκνχο.  

 Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

ηελ ελ ιφγσ πεξηνρά απνπζηΪδνπλ νη ζεζκνζεηεκΫλεο δψλεο (ΕΟΔ, ΒΗΠΔ θιπ) 

θαζφζνλ δελ Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ δηαδηθαζέεο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. ζνλ αθνξΪ ζηηο Ϊιιεο ζεζκνζεηεκΫλεο δψλεο φπσο : α) Παξαδνζηαθνέ 

νηθηζκνέ, β) δηαηεξεηΫα κλεκεέα ηεο θχζεο, γ) ειεγρφκελεο θπλεγεηηθΫο πεξηνρΫο, δ) 

θαηαθχγηα «Ϊγξηαο δσάο», ε) Παλεπηζηεκηαθφ δΪζνο  θηι ππΪξρνπλ ζηελ πεξηνρά. 

ΔλδεηθηηθΪ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ : 

 ην νηθηζηηθφ επέπεδν αλαθΫξνληαη νη εηδηθνέ φξνη δφκεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ 

νηθηζκψλ Αλζνχζαο θαη Υαιηθίνπ.  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΦΑΚΔΛΟ Α: ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ                                                                              29 

 

 ην επέπεδν δηαηεξεηΫσλ κλεκεέσλ ηεο θχζεο ε πεξηνρά «Φηειηά Αεδφλαο» 

(Τ.Α. 142397/1294/1981, ΦΔΚ 173/Β/1981) θαη ην πήιαην ηεο Θεφπεηξαο 

(απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Πνιηηηζκνχ αξ.34593/11080 θαη ΦΔΚ 398/6-83 

Σεχρνο Β').  

 ην επέπεδν ειεγρφκελνπ θπλεγηνχ, ε Διεγρφκελε Κπλεγεηηθή Πεξηνρή 

Κφδηαθα (476.000 ζηξΫκκαηα).  

ηελ πεξηνρά ππΪξρνπλ ηα εμάο θαηαθχγηα Άγξηαο Εσήο:  

 α) Έιαηνο – εθφξεο – Νάλα θ.ιπ.  πεξηνρά δεκφζηνπ δΪζνπο ηεθαλένπ 

ΑζπξνπνηΪκνπ, ζπλνιηθάο εθηΪζεσο 44.370 ζηξΫκκαηα (Τπνπξγηθά απφθαζε 

35008/1780/6-5-1976, Τθππνπξγνχ Γεσξγέαο // ΦΔΚ 698/Β/76). Σελ επζχλε 

δηαρεέξηζεο Ϋρεη ην Γαζαξρεέν ΚαιακπΪθαο. 

 β) Κνχηζνπξα - Σδαθνχηα - Μλήκαηα θ.ιπ. Σν θαηαθχγην βξέζθεηαη ζηελ 

πεξηνρά ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ, ζηα φξηα ησλ θνηλνηάησλ ΚαηΪθπηνπ, ΠιΪθα, 

Αλζνχζα θ.ιπ., Ϋρεη ζπλνιηθά Ϋθηαζε 18.674 ζηξΫκκαηα (Τπνπξγηθά απφθαζε 

95128/1693/5/5-6-1986, Τθππνπξγνχ Γεσξγέαο // ΦΔΚ 522/Β/86).  

ζνλ αθνξΪ ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γάζνο Πεξηνπιίνπ, απηφ παξαρσξάζεθε θαηΪ 

λνκά απφ ην Γεκφζην ζην ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο κε ην Νφκν 

6320/1934 (ΦΔΚ η.Α΄ 356/7-10-1934), γηα ζθνπνχο πξαθηηθάο εμΪζθεζεο ησλ 

θνηηεηψλ ηεο Γαζνινγέαο, εξεπλεηηθνχο θαη εγθαηΪζηαζεο πξφηππεο δαζνπνλέαο. 

ΟηθνινγηθΪ ζεκαληηθΫο ρσξηθΫο ελφηεηεο ζχκθσλα κε ηα πνξέζκαηα δηΪθνξσλ 

κειεηψλ, νη νπνέεο βξέζθνληαη ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ά γεηηληΪδνπλ κ‟ απηά, 

παξνπζηΪδνληαη παξαθΪησ: 

 Πεξηνρέο  Νatura 2000 

Σν πξφγξακκα «Φχζε 2000» πεξηιακβΪλεη πεξηνρΫο ζηηο νπνέεο Ϋρνπλ θαηαγξαθεέ  

ζεκαληηθΪ εέδε ρισξέδαο, παλέδαο θαη νηθνηφπσλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγέα 

92/43/ΔΟΚ θαη νη νπνέεο Ϋρνπλ εληαρζεέ ζην Δπξσπατθφ Γέθηπν Οηθνηφπσλ. ην 

Γίθηπν «Φχζε 2000» εληΪρζεθαλ νη πεξηνρΫο ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ, ΚΟΕΗΑΚΑ, 

ΑΝΣΗΥΑΗΑ ΟΡΖ (κε ηνπο θσδηθνχο GR 1440001, GR 1440002, GR 1440003 

αληέζηνηρα) ιφγσ ησλ ζηνηρεέσλ γηα ηελ ρισξέδα πνπ πεξηιακβΪλνπλ αιιΪ θαη ησλ 

ζεκαληηθψλ εηδψλ ζειαζηηθψλ, ακθηβέσλ, εξπεηψλ θαη νηθνηφπσλ πνπ 

θαηαγξΪθηεθαλ.  

Γηα ηελ πεξηνρά ΑζπξνπνηΪκνπ – Κφδηαθα, Ϋρεη εθπνλεζεέ άδε ε Δηδηθά 

Πεξηβαιινληηθά ΜειΫηε (ΔΠΜ), πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη 

ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ην ΔΠΠΔΡ (B‟ ΚΠ) κε αληηθεέκελν ηελ «Αλαγλψξηζε θαη 

Πεξηγξαθά ησλ Σχπσλ Οηθνηφπσλ ζε πεξηνρΫο ελδηαθΫξνληνο γηα ηελ Γηαηάξεζε ηεο 

Φχζεο», ελψ γηα ηελ πεξηνρά ησλ Αληηραζέσλ νξΫσλ εθπνλάζεθε δηαρεηξηζηηθά 

κειΫηε απφ ην ΔΘΗΑΓΔ. ζνλ αθνξΪ ζηελ δηαρεέξηζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ 

πξνβιΫπεηαη λα ζπζηαζνχλ νη «Φνξεέο δηαρεέξηζεο» ησλ πεξηνρψλ. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πεξηνρψλ «Φχζε 2000» εέλαη :  

α. Πεξηνρή Αζπξνπνηάκνπ Κσδηθφο Πεξηνρήο: GR1440001 

Γεσγξαθηθό Μήθνο: 21o 16 Γεσγξαθηθό Πιάηνο:  39o 39 

Μέζν Τςόκεηξν (m): 1.502 Έθηαζε (ha): 22.853 
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Πεξηγξαθή: Ζ πεξηνρά πεξηιακβΪλεη κηθηΪ δΪζε, πνηακνχο κε παξαπνηΪκηα 

βιΪζηεζε θαη ππναιπηθΪ ιηβΪδηα. Δδψ βξέζθνληαη νη ζπνπδαηφηεξεο πεγΫο ηνπ 

Αρειψνπ. Ο Αζπξνπφηακνο ζρεκαηέδεηαη απφ δχν πνηακνχο πνπ ζπγθιέλνπλ ζε Ϋλα 

θεληξηθφ ξεχκα (ην ζχζηεκα Ϋρεη ζράκα Τ) ην νπνέν εθβΪιεη ηειηθΪ Ϋμσ απφ ηελ 

πεξηνρά ζηνλ πνηακφ Αρειψν. Κπξέαξρα εέδε δΫλδξσλ εέλαη ηα Abies borisii - regis 

θαη Querqus cerris. ΤπΪξρνπλ ακηγά δΪζε κε Abies borisii - regis, ελψ ζηα φξηα ηεο 

εμΪπισζάο ηνπο ε νμπΪ θαη ε ειΪηε ζρεκαηέδνπλ κηθηΪ δΪζε κηθξάο Ϋθηαζεο (ε νμπΪ 

εηζρσξεέ ζηελ ειΪηε). Σα ακηγά δΪζε κε Querqus cerris θαηαιακβΪλνπλ κηθξφηεξε 

Ϋθηαζε. ΤπΪξρνπλ επέζεο αλαδαζσκΫλεο εθηΪζεηο κε Pinus nigra ssp. pallasiana.  

Ζ γεσκνξθνινγέα ηεο πεξηνράο ραξαθηεξέδεηαη απφ κεγΪιε πνηθηιέα θιέζεσλ θαη νη 

πιαγηΫο Ϋρνπλ δηΪθνξνπο πξνζαλαηνιηζκνχο. Άιινη ηχπνη νηθνηφπσλ ζηελ πεξηνρά 

εέλαη ηα Ϋιε κε Blysmus compressus, θαζψο θαη νη αζβεζηνιηζηθνέ βξΪρνη ηεο Πέλδνπ 

κε εέδε ηεο θπηνθνηλσλέαο Gallion degenii, ηεο Ϋλσζεο Achilea clavenae θαη 

Minuartia stellata ssp. epirota. ΣΫινο, Ϋλαο αθφκα ηχπνο νηθνηφπνπ εέλαη νη 

αζβεζηνιηζηθνέ βξαρψδεηο νηθφηνπνη κε ιηζψλεο πνπ Ϋρνπλ βιΪζηεζε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κεληξηθάο Πέλδνπ κε Geranium aristatum.  

πνπδαηφηεηα: Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηνράο νθεέιεηαη ζηελ πνηθηιφηεηα ηχπσλ 

νηθνηφπσλ, νη νπνένη βξέζθνληαη ζε πνιχ θαιά θαηΪζηαζε. Σν επέπεδν ζπληάξεζεο 

αιιΪ θαη νη δπλαηφηεηεο δηαηάξεζάο ηνπο εέλαη αμηνζεκεέσηα, αθνχ ηφζν ηα δΪζε φζν 

θαη ηα πνηΪκηα γεληθψο δελ δηαηαξΪζζνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθΪ. Σα δΪζε νμπΪο, ειΪηεο θαη δξπφο δηαηεξνχλ ηε 

δνκά θαη ηε ιεηηνπξγέα ηνπο ζε Ϊξηζην επέπεδν. Δλδεηθηηθά ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο 

πεξηνράο εέλαη ε παξνπζέα πνιιψλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ ηα νπνέα εέλαη 

ελδεκηθΪ ά απεηινχκελα.  

β.  Πεξηνρή Κεξθέηηνπ φξνπο (θφδηαθαο) Κσδηθφο Πεξηνρήο: GR1440002 

Γεσγξαθηθό Μήθνο: 21o 32 Γεσγξαθηθό Πιάηνο:39o 35 

Μέζν Τςόκεηξν (m): 1.000 Έθηαζε (ha): 45.000 

Πεξηγξαθή: Σν ΚεξθΫηην φξνο (Κφδηαθαο) βξέζθεηαη ζην αλαηνιηθφ Ϊθξν ηεο 

θεληξηθάο Πέλδνπ. Υαξαθηεξέδεηαη απφ γπκλΫο, βξαρψδεηο ξΪρεο θαη θνξπθΫο αιιΪ 

θαη απφ δαζσκΫλα θαξΪγγηα θαη δΪζε ειΪηεο. Ζ βιΪζηεζε ηεο πεξηνράο 

πεξηιακβΪλεη θξχγαλα, μεξΪ αζβεζηνιηζηθΪ ιηβΪδηα, μεξΪ ππξηηηθΪ ιηβΪδηα θαη 

απηφρζνλα δΪζε θσλνθφξσλ. Δέλαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ελδηαθΫξνπζα ε βιΪζηεζε 

θαη ε ρισξέδα ησλ βξαρσδψλ βηνηφπσλ φπσο νη ιηζψλεο, νη εθηεζεηκΫλεο βξαρψδεηο 

επηθΪλεηεο θαη νη απφηνκνη γθξεκνέ. Ζ πεξηνρά πεξηιακβΪλεη ην Παλεπηζηεκηαθφ 

ΓΪζνο ζην Πεξηνχιη, ην νπνέν ρξεζηκνπνηεέηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη εέλαη 

Ϋλα πνιχ θαιΪ ζπληεξεκΫλν δΪζνο.  

πνπδαηφηεηα: Σν ΚεξθΫηην φξνο εέλαη πεξηνρά κε θαιΪ δηαηεξεκΫλνπο θπζηθνχο 

νηθνηφπνπο, απφ ηνπο νπνένπο νη πην ζεκαληηθνέ εέλαη ηα δΪζε ειΪηεο θαη δξπφο 

θαζψο θαη νη βξαρψδεηο νηθφηνπνη, πνπ απνηεινχλ ελδηαηηάκαηα ελδεκηθψλ ά 

απεηινχκελσλ θαη ζπΪλησλ εηδψλ ηεο ρισξέδαο θαη ηεο παλέδαο - θπξέσο ηεο 

νξληζνπαλέδαο θαη ηεο παλέδαο ησλ ζειαζηηθψλ. Σν βνπλφ Ϋρεη ζεκαληηθνχο 

πιεζπζκνχο κεγΪισλ αξπαθηηθψλ, θπξέσο γχπεο. Οη πιεζπζκνέ ζειαζηηθψλ πνπ 

απαληνχλ εέλαη θαηΪ Ϋλα κΫξνο απνηΫιεζκα ηεο δηαρεέξηζεο ηεο πεξηνράο, σο 

θαηαθχγην ζεξακΪησλ θαη σο ειεγρφκελε θπλεγεηηθά πεξηνρά. Σα δψα εθηξΫθνληαη 

θαη πξνζηαηεχνληαη απφ θπζηθΫο θαη αλζξσπνγελεέο απεηιΫο (π.ρ. θπλάγη). Σξέα εέδε 
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πνπ απνηεινχλ ζεξΪκαηα Ϋρνπλ εηζαρζεέ θαη εθηξΫθνληαη ζηελ πεξηνρά: Ϋλα εέδνο 

ειαθηνχ (Dama dama), Ϋλα εέδνο θαζηαλνχ (Phasianus colchicus) θαη Ϋλα εέδνο 

πΫξδηθαο.  

Ζ νηθνινγηθά πνηφηεηα θαη ε ηζνξξνπέα ηεο πεξηνράο, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηε 

δηαρεέξηζά ηεο, εέλαη εχζξαπζηεο θαη γη' απηφ απαηηεέηαη ζπλεράο πξνζπΪζεηα απφ ην 

Γαζαξρεέν.  

 

γ. Πεξηνρή Αληηράζηα φξε                                          Κσδηθφο Πεξηνρήο: GR1440003  

Γεσγξαθηθό Μήθνο: 21o 35 Γεσγξαθηθό Πιάηνο:39o 45 

Μέζν πςόκεηξν (m) : 500                                                Έθηαζε (ha) : 56.136 

Πεξηγξαθή: Ζ πεξηνρά θαηαιακβΪλεη ην ζχκπιεγκα ησλ νξΫσλ ΑληηρΪζηα θαη ηελ 

πεξηνρά λφηηα ηεο ΚαιακπΪθαο. Έρεη δαζψδεηο ιφθνπο θαη θνηιΪδεο πνπ 

ζρεκαηέδνληαη απφ ηνπο πνηακνχο Λεζαέν θαη ΜνπξγθΪλη. Σν κεηξηθφ πΫηξσκα 

ζπλέζηαηαη θπξέσο απφ αζβεζηφιηζν θαη θιχζρε. Ζ πεξηνρά ραξαθηεξέδεηαη απφ 

κσζατθφηεηα.  

Οη δαζηθνέ νηθφηνπνη, ε δελδξψδεο καθθέα θαη ε ζακλψδεο βιΪζηεζε θαηαλΫκνληαη 

ζε δαζηθΫο πεξηνρΫο Ϋθηαζεο 2.000 σο 30.000ζηξ. πεξέπνπ, πνπ ε θαζεκέα βξέζθεηαη 

θΪησ απφ δηαθνξεηηθφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. 

πνπδαηφηεηα: ζνλ αθνξΪ ηε βιΪζηεζε, ππΪξρνπλ μεξΪ ππξηηηθΪ ιηβΪδηα, 

πιαηχθπιια θπιινβφια δΪζε θαη πνιχ πγξΪ παξφρζηα δΪζε, κε Platanus orientalis, 

Salix alba, Alnus glutinosa θαη ζΪκλνπο. Σν θπξέαξρν εέδνο δΫλδξνπ ζην θπιινβφιν 

δΪζνο εέλαη ην Querqus frainetto, πνπ ζπρλΪ αλακηγλχεηαη κε Q. cerris ά κε Q. 

Pubescens ά /θαη κε Q. dalechampii. ΠξΫπεη λα ζεκεησζεέ, φηη ζε Ϋλα κεγΪιν κΫξνο 

ηεο πεξηνράο, πνπ ζην παξειζφλ θαιππηφηαλ κε δΪζε βειαληδηΪο, ε βιΪζηεζε εέλαη 

ηψξα ππνβαζκηζκΫλε θαη ε πεξηνρά θαιχπηεηαη απφ πνψδε, ελψ θαηΪ ηφπνπο 

απνθαιχπηεηαη ην κεηξηθφ πΫηξσκα. 

Ζ πεξηνρά ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ παξνπζέα πνιχ θαιΪ δηαηεξεκΫλσλ δελδξσδψλ 

θαη δαζηθψλ νηθνηφπσλ. εκαληηθφ γλψξηζκα ηεο πεξηνράο, ηφζν απφ νηθνινγηθά 

φζν θαη απφ επηζηεκνληθά Ϊπνςε, εέλαη ε βηνπνηθηιφηεηΪ ηεο. Δλδεηθηηθφ ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, εέλαη ν κεγΪινο αξηζκφο ελδεκηθψλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δηεζλά θαη ειιεληθά λνκνζεζέα. Δηδηθφηεξα ραξαθηεξέδεηαη σο 

εκαληηθά Πεξηνρά γηα ηα ΠνπιηΪ (Oδεγέα 79/409 ηεο Δ.Δ). Δθηφο ηνπ φηη θηινμελεέ 

ηνλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ηνπ γχπα Neophron pecnopteros ζηελ ΔιιΪδα, Ϋρνπλ 

παξαηεξεζεέ θαη κεγΪινη πιεζπζκνέ Ϊιισλ εηδψλ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ. 

δ. Πεξηνρή  Όξνο Λάθκνο (Πεξηζηέξη)                                          Κσδηθφο Πεξηνρήο: GR2130007  

Γεσγξαθηθό Μήθνο: 21o 7 Γεσγξαθηθό Πιάηνο:39o 41 

Μέζν πςόκεηξν (m) : 1700                                               Έθηαζε (ha) : 20.123 

Πεξηγξαθή: Ο ΛΪθµνο εέλαη Ϋλα κεγΪιν βνπλφ πνπ βξέζθεηαη λφηηα ηνπ Μεηζφβνπ 

ζηα ζχλνξα ησλ Nνµψλ Άξηαο θαη ΣξηθΪισλ, θαη αλάθεη ζηελ Νφηηα Πέλδν. Ζ 

πςειφηεξε θνξπθά ηνπ εέλαη ην ΠεξηζηΫξη µε πςφµεηξν 2295µ. Ο ΛΪθµνο εέλαη Ϋλα 

γπµλφ βνπλφ µε αιπηθΪ θαη ππναιπηθΪ ιηβΪδηα, βξαρψδεηο θαη πεηξψδεηο πιαγηΫο, 

απφθξεµλεο πιεπξΫο, νξεηλΪ ξπΪθηα θαη πεγΫο. Απφ ηελ πεξηνρά απηά πεγΪδνπλ ν 
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πνηαµφο Αρειψνο θαζψο επέζεο θαη νη παξαπφηαµνη ηνπ Άξαρζνπ πνηαµνχ, 

Καιιαξέηηθνο θαη Μεηζνβέηηθνο. Σν βνπλφ παξνπζηΪδεη κεγΪιε δηΪβξσζε εμαηηέαο ηεο 

Ϋληνλεο απνςέισζεο. Ζ δαζηθά δψλε εέλαη πνιχ πεξηνξηζµΫλε θαη παξνπζηΪδεηαη 

θπξέσο µε ηε µνξθά ζπζηΪδσλ, φπσο ζηελ πεξέπησζε ηνπ Abies borisii-regis ην 

νπνέν ζρεµαηέδεη εθηεηαµΫλεο ζπζηΪδεο ζην βφξεην-βνξεηαλαηνιηθφ ηµάµα ηνπ 

βνπλνχ. Ζ πεξηνρά ηνπ ΛΪθµνπ εέλαη γλσζηά γηα ηελ παξαδνζηαθά εθηεηαµΫλε 

θηελνηξνθέα ηεο.  

πνπδαηφηεηα: Ζ πεξηνρά εέλαη ζεµαληηθά γηα ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο αιπηθνχο 

βηνηφπνπο ηεο, ζηνπο νπνένπο ππΪξρνπλ πνιιΪ ελδεµηθΪ θαζψο θαη ζπΪληα θαη 

απεηινχµελα θπηΪ. Δέλαη επέζεο ζεµαληηθά ε παξνπζέα πνιιψλ taxa ελδεµηθψλ ηεο 

Βαιθαληθάο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο παλέδαο απηνχ ηνπ ηφπνπ θαέλεηαη ζαθψο απφ ηελ 

παξνπζέα ηεο θαζηαλάο αξθνχδαο Ursus arctos ε νπνέα εέλαη Ϋλα εέδνο 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Παξαξηάµαηνο ΗΗ ηεο Οδεγέαο 92/43/EEC. Δπέζεο, Ϋλαο θξχλνο 

θαη Ϋλα θέδη πνπ ζπµπεξηιαµβΪλνληαη ζην έδην ΠαξΪξηεµα Ϋρνπλε θαηαγξαθεέ ζ' 

απηφλ ηνλ νξεηλφ ηφπν. Καη ηα ηξέα εέδε επέζεο πξνζηαηεχνληαη απφ ηε πλζάθε ηεο 

ΒΫξλεο. ∆εθαηξέα επηπιΫνλ εέδε αλαθΫξνληαη ζηα Πεδέα 3.3 θαη 3.4 σο Άιια θαη 

ΔιιεληθΪ εµαληηθΪ Δέδε αθνχ Ϋρνπλ πΪξεη ηα θέλεηξα Α, C   θαη D.   Ζ πξψηε 

θαηεγνξέα πεξηιαµβΪλεη ην ιχθν Canis lupus πνπ απνηειεέ εέδνο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

Παξαξηάµαηνο ΗΗ ηεο Οδεγέαο." Ζ δεχηεξε θαηεγνξέα αθνξΪ εέδε πνπ βξέζθνληαη ζηα 

παξαξηάµαηα ηεο πλζάθεο ηεο ΒΫξλεο (ε αγξηφγαηα Felis silvestris αλαθΫξεηαη 

επέζεο θαη ζηε πλζάθε CITES), ελψ ε ηξέηε θαηεγνξέα πεξηιαµβΪλεη εέδε ηα νπνέα 

αλαθΫξνληαη ζην   Πξνεδξηθφ ∆ηΪηαγµα 67/1981 θαη/ά ζην Πξφγξαµµα CORINE-

Biotopes. ΔπηπιΫνλ, νη ζαχξεο Lacerta agilis θαη Podarcis erhardii, ν ιαγφο Lepus 

europaeus θαη ε αγξηφγαηα Felis silvestris ζεµεηψλνληαη µε ην θέλεηξν D αθνχ ην 

πξψην παξνπζηΪδεη ζηνλ ηφπν απηφ ην λνηηφηαην φξην ηεο πεξηνράο εμΪπισζάο ηνπ 

ζηελ ΔιιΪδα, ην δεχηεξν εέλαη ελδεµηθφ εέδνο ησλ Βαιθαλέσλ θαη ηΫινο ηα δχν εέδε 

ζειαζηηθψλ ζεσξνχληαη πνιχ ζπΪληα ζηελ ΔιιΪδα. ηελ νξληζνπαλέδα απηνχ ηνπ 

φξνπο πεξηιαµβΪλνληαη απεηινχµελα αξπαθηηθΪ πνπιηΪ, φπσο ηα εέδε Aquila 

chrysaetos, Falco subbuteo θαη Gyps fulvus. 

 

ε. ηελά Καιακαθίνπ & Όξε Εάξθνπ                                         Κσδηθφο Πεξηνρήο: GR1420009  

Γεσγξαθηθό Μήθνο: 22 o.19' Γεσγξαθηθό Πιάηνο: 39 o.62' 

Μέζν πςόκεηξν (m) : 300                                               Έθηαζε (ha) : 4169,49 

Πεξηγξαθή: ΟηθνινγηθΪ ζεκαληηθά ρσξηθά ελφηεηα, ηκάκα ηεο νπνέαο βξέζθεηαη ζηελ 

πεξηνρά ηνπ Γάκνπ Φαξθαδφλαο ά γεηηληΪδνπλ κ‟ απηά, εέλαη ε πεξηνρά «ηελΪ 

Καιακαθένπ (κΫζν πςφκεηξν 300κ. – Έθηαζε 15.000 ζηξ ζην λνκφ ΣξηθΪισλ). Σα 

ζηελΪ Καιακαθένπ, εέλαη Ϋλα θαξΪγγη πνπ δηαζρέδεηαη απφ ηνλ πνηακφ Πελεηφ, κε 

δΪζνο – ζηνΪ πδξνραξνχο βιΪζηεζεο, αλΪκεζα ζε γπκλνχο ιφθνπο. Ζ πεξηνρά Ϋρεη 

επέζεο ελδηαθΫξνπζα γεσκνξθνινγέα θαη θπζηθφ ηνπέν. Ζ βιΪζηεζε πνπ 

παξαηεξεέηαη εέλαη ηππηθά γηα νηθνζπζηάκαηα απηνχ ηνπ εέδνπο. Υαξαθηεξέδεηαη απφ 

ηα εέδε Salix alba, Almus glutinosa, Ulmus minor, Populus alba (φπσο επέζεο θαη 

πβξέδηα Populus), Vitex agnus-castus, Tamarix sp.,Rubus sp. ΤπΪξρνπλ αθφκε θαη 

δηΪζπαξηα δΫλδξα απφ Platanus orientalis θαη Fraxinus agnustifolia (parvifolia). Ζ  

πεξηβΪιινπζα πεξηνρά ρξεζηκνπνηεέηαη θπξέσο σο βνζθφηνπνο. Έλα κηθξφ ηκάκα 

ηεο, απηφ πνπ πεξηβΪιιεη ηνπο γχξσ ιφθνπο, εέλαη θαιιηΫξγεηεο. 
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πνπδαηφηεηα: Παξφιν πνπ δελ Ϋρεη θΪπνηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ, ην θαξΪγγη 

απηφ εέλαη Ϋλα πνιχηηκν παξαπνηΪκην νηθνζχζηεκα. Βξέζθεηαη ζηελ θαξδηΪ ηνπ 

ζεζζαιηθνχ θΪκπνπ, πεξηνρά Ϋληνλα επεξεαζκΫλε απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, εέλαη ηδηαέηεξεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ απηνθπά 

ρισξέδα θαη Ϊγξηα παλέδα, απνηειεέ Ϋλα απφ ηα ηειεπηαέα θαηαθχγηα ηεο επξχηεξεο 

πεξηνράο θαη ρξεηΪδεηαη πξνζηαζέα. Ζ πεξηνρά εέλαη επέζεο αμηφινγε ιφγσ ηεο 

χπαξμεο ζπΪλησλ εηδψλ πνπιηψλ (Falco biarmicus)  θαη ςαξηψλ. Δηδηθφηεξα, νη 

γθξεκνέ γχξσ απφ ην θαξΪγγη εέλαη ζεκαληηθνέ γηα ζπΪληα αξπαθηηθΪ πνπιηΪ. 

ΓηαζΫηεη επέζεο πςειφ βαζκφ ελδεκηζκνχ, φζνλ αθνξΪ ηα ςΪξηα. ΤπΪξρνπλ πΫληε 

ελδεκηθΪ ππνεέδε, ηΫζζεξα εέδε ελδεκηθΪ ηεο ΔιιΪδαο θαη δχν εέδε ελδεκηθΪ ηεο 

ΔιιΪδαο θαη ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβέαο. Σα ελδεκηθΪ εέδε ςαξηψλ ηνπ Πελεηνχ εέλαη 

γεληθψο ηξσηΪ ά /θαη ηνπηθΪ θηλδπλεχνληα. Ο θέλδπλνο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρά εέλαη 

ζρεηηθΪ πεξηνξηζκΫλνο. 

 Τδαηηθνί πόξνη.  

Σν επηθαλεηαθφ πδξνγξαθηθφ δέθηπν ηεο επξχηεξεο πεξηνράο απνηειεέηαη ζηα 

αλαηνιηθΪ απφ ην πδξνγξαθηθφ δέθηπν ησλ νξεηλψλ φγθσλ Υαζέσλ, Αληηραζέσλ θαη 

ηνπ Κφδηαθα πνπ θαηαιάγεη ζηνλ Πελεηφ πνηακφ θαη ζηα δπηηθΪ απφ ην πδξνγξαθηθφ 

δέθηπν ησλ νξεηλψλ φγθσλ ΛΪθκνπ, ΣδνπκΫξθσλ θαη ηεο Νφηηαο Πέλδνπ πνπ 

θαηαιάγεη ζηνλ πνηακφ Αρειψν. Οη θπξηφηεξνη πνηακνέ πνπ δηαξξΫνπλ ην Ν. 

ΣξηθΪισλ εέλαη ν Αρειψνο ζην Γπηηθφ Ϊθξν ηνπ θαη ν Πελεηφο. Παξαπφηακνη ηνπ 

Αρειψνπ εέλαη ν Κακλατηηθνο θαη ην Βαζχξξεκα. Παξαπφηακνη ηνπ Πελεηνχ εέλαη ν 

Λεζαένο ά Σξηθαιηψηηθνο, ν ΚνπκΫξθεο θαη ν Νηνιεξέηεο. Άιινη κηθξνέ πνηακνέ εέλαη ν 

Μαιαθαζηψηηθνο θαη ην ΜνπξγθΪλη. 

 Tερλεηή ιίκλε Λνγγά 

Μφιηο 3 ρικ. κεηΪ ηε TK ΛνγγΪ θηΪλνπκε ζηελ παλΫκνξθε ηερλεηή ιίκλε Λνγγάο. 

Γεκηνπξγάζεθε ηo 2000 γηα ηελ χδξεπζε θαη ηελ Ϊξδεπζε ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνράο 

Αληηραζέσλ. Έρεη πςφκεηξν 1.100 κ. θαη απνηειεέ ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα αλαςπρά 

θαζψο γχξσ γχξσ ππΪξρνπλ αξθεηΪ μχιηλα ηξαπΫδηα κε μχιηλα παγθΪθηα γηα φζνπο 

ζειάζνπλ λα θΪλνπλ απηνζρΫδην πηθ ληθ κΫζα ζηηο νμηΫο θαη ηηο βειαληδηΫο. 

 Ιζηνξηθή δηαδξνκή - Πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ (δηαρείξηζε ηνπίνπ - 

θιεξνλνκηάο, παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ).  

Ζ ηζηνξέα ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη δε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο CLLD/LEADER εέλαη 

καθξαέσλε θαη μεθηλΪ απφ ηελ πξντζηνξέα – αξραηφηεηα θαη θζΪλεη κΫρξη θαη ηελ 

ζχγρξνλε επνρά. Ζ ηζηνξέα ηεο παξνπζέαο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πεξηνρά κε ηα κΫρξη 

ζηηγκάο δεδνκΫλα, αξρέδεη θαηΪ ηε ΜΫζε Παιαηνιηζηθά επνρά, ηα απψηεξα φξηα ηεο 

νπνέαο ηνπνζεηνχληαη πεξέπνπ 100.000 ρξφληα απφ ζάκεξα. ΚαηΪινηπα απηάο ηεο 

επνράο Ϋρνπλ βξεζεέ ηα ηειεπηαέα δεθαπΫληε ρξφληα ζην πήιαην ηεο Θεφπεηξαο, 

φπνπ δηεμΪγνληαη ζπζηεκαηηθΫο αλαζθαθΫο.  

Ο ραξαθηάξαο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο άηαλ παληνηε αγξνηηθφο, φπσο θαη ζάκεξα 

Ϊιισζηε. ηελ επξχηεξε πεξηνρά ηεο Θεζζαιέαο, ε ΛΪξηζα άηαλ πΪληα ε θπξέαξρε 

δχλακε, πνιιΫο Ϊιιεο φκσο κηθξφηεξεο πφιεηο Ϊλζηζαλ θαη ζρεδφλ φιεο εέραλ δηθΪ 

ηνπο νρπξΪ θΪζηξα. Σελ αλΪγθε γηα νρχξσζε ππαγφξεπαλ αθ‟ ελφο ε χπαξμε 

ερζξψλ θαη αθεηΫξνπ ν θφβνο ησλ ζηΪζεσλ εθ κΫξνπο ηνπ πιάζνπο ησλ θησρψλ 

ρεηξσλαθηψλ, δεδνκΫλνπ φηη ηε Θεζζαιέα θπβεξλνχζε κηα ειΪρηζηε αξηζηνθξαηέα 

κεγαινγεσθηεκφλσλ, πνπ άιεγρε ην ζχλνιν ηεο παξαγσγάο, ελψ νχηε ε κεζαέα ηΪμε 
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ζπκκεηεέρε ζηα θνηλΪ γηα πΪξα πνιιΪ ρξφληα. Απφ παιηΪ ε Θεζζαιέα εκθαλέδεηαη 

δηαηξεκΫλε ζε ηΫζζεξα κΫξε (ηεηξαξρέεο) πνπ άηαλ νη εμάο: ε Πειαζγηψηηο, ε Φζηψηηο, 

ε Θεζζαιηψηηο θαη ε Δζηηαηψηηο ά Ηζηηαηψηηο. Ζ ηειεπηαέα πεξηειΪκβαλε ηελ ζεκεξηλά 

ΠΔ ΣξηθΪισλ πεξέπνπ θαη εέρε πξσηεχνπζα ηελ Σξέθθε. Παιηφηεξα ιΫγεηαη φηη 

νλνκαδφηαλ Γσξέο θαη θαηνηθνχληαλ απφ Γσξηεέο. Σελ νλνκαζέα Δζηηαηψηηο / 

Ηζηηαηψηηο ιΫγεηαη φηη νθεέιεη ζηνπο θαηνέθνπο ηεο Ηζηηαέαο ηεο Δπβνέαο, πνπ 

κεηαλΪζηεπζαλ εθεέ φηαλ θαηΫιαβαλ ηελ παηξέδα ηνπο νη Πεξξαηβνέ. Ζ ζπνπδαηφηεξε 

πφιε ηεο πεξηνράο (κεηΪ ηελ Σξέθθε) θαέλεηαη πσο άηαλ ην Αηγέλην θνληΪ ζηε 

ζεκεξηλά ΚαιακπΪθα αλ θαη δελ Ϋρνπλ ηαπηηζζεέ αθφκε ηα εξεέπηΪ ηεο.  

ηηο αξρέο ηνπ 5νπ π.Υ. αηψλα δεκηνπξγάζεθε Θεζζαιηθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε, 

πνπ πεξηειΪκβαλε φιεο ζρεδφλ ηηο ζεκαληηθΫο πφιεηο ηεο Θεζζαιέαο - κεηαμχ ησλ 

νπνέσλ θαη ηελ Σξέθθε - θαη φιεο ηηο εμαξηεκΫλεο απ‟ απηάλ πφιεηο. ΜΫρξη ην ηΫινο 

ηνπ 4νπ π.Υ. αηψλα, νπφηε νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο εέραλ θφςεη δηθΪ ηνπο ρΪιθηλα 

λνκέζκαηα, αξγπξΫο δξαρκΫο θπθινθνξνχζε κφλνλ ε ΛΪξηζα, πνπ άηαλ ην 

ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ θΫληξν ηεο Θεζζαιέαο.  

Πεξί ην 360 π.Υ. ηδξχζεθε ην Κνηλφ ησλ Θεζζαιψλ, πνπ πεξηιΪκβαλε φιεο ηηο 

πφιεηο ηεο Θεζζαιέαο, πιελ ησλ Φεξψλ πνπ άηαλ αλεμΪξηεην θξΪηνο. Σν έηνο 353 

π.Υ., ν Φέιηππνο, επηθεθαιάο φισλ ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλΪκεσλ ηνπ Κνηλνχ ησλ 

Θεζζαιψλ, αληηκεηψπηζε ηνπο Φσθεέο πνπ εέραλ Ϋξζεη ζε ελέζρπζε ησλ Φεξξαέσλ 

ζπκκΪρσλ ηνπο θαη ηνπο θαηεηξφπσζε. ΑκΫζσο κεηΪ θαηΫιαβε φζεο ζεζζαιηθΫο 

πφιεηο εέραλ ζπκπξΪμεη κε ηνπο Φσθεέο, κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ηελ Σξέθθε.  

Τπφ ηελ Ρσκατθή θπξηαξρία ε πεξηνρά Ϋδεζε εκΫξεο κεγΪιεο δχλακεο θαη αθκάο, 

θπξέσο θαηΪ ηνλ 2ν π.Υ. αη.  

ηε δηάξθεηα ηεο πξψηκεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ, ε Θεζζαιέα απνηΫιεζε 

δηνηθεηηθφ ηκάκα ηνπ Αλαηνιηθνχ Ηιιπξηθνχ (4νο - 6νο αη.) θαη ζηε ζπλΫρεηα ηνπ 

ΘΫκαηνο ηεο ΔιιΪδνο. Δέλαη ε επνρά ηεο δηΪδνζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, πνπ ξέδσζε 

γξάγνξα ζηελ πεξηνρά ηνπ ζεκεξηλνχ λνκνχ ΣξηθΪισλ, φπσο καξηπξεέ ε χπαξμε 

επηζθνπάο Σξέθθεο άδε απφ ηνλ 4ν αηψλα.  

Απφ ηνλ 10ν αηψλα, ε πεδηλά πεξηνρά ηνπ ζεκεξηλνχ λνκνχ ΣξηθΪισλ Ϋρεη πεξηΫιζεη 

δηνηθεηηθΪ ζην ΘΫκα ηεο Θεζζαινλέθεο ελψ ε νξεηλά πεξηνρά ηεο Πέλδνπ ζην ΘΫκα 

ηεο Νηθφπνιεο. ηελ έδηα πεξένδν θΪλεη ηελ εκθΪληζά ηνπ ην φλνκα ησλ ΒιΪρσλ, 

ιαηηλνθψλσλ ηεο νξεηλάο Θεζζαιέαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Πέλδνπ, κε θπξέαξρε απφ 

ηφηε παξνπζέα ζηελ ηζηνξέα ηεο πεξηνράο, ζε ζεκεέν κΪιηζηα πνπ ηκάκα ηεο λα 

νλνκΪδεηαη ΜεγΪιε Βιαρέα άδε απφ ηνλ 12ν αηψλα.  

Σελ επνρά ηεο ζεξβνθξαηέαο ε πεξηνρά ησλ ΣξηθΪισλ γλσξέδεη κηα κεγΪιε 

πλεπκαηηθά Ϊλζεζε θαη δξαζηεξηφηεηα. Σελ ζεξβηθά θπξηαξρέα ζηελ πεξηνρά ζα 

δηαθφςεη ε Ϋιεπζε ησλ Σνχξθσλ ζηα 1395. 

ΚαηΪ ηα ρξφληα ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο νη Σνχξθνη πξσηνεηζΫβαιαλ ζηελ Αλαηνιηθά 

Θεζζαιέα ην 1393 θαη πξνΫβεζαλ ζε επνηθηζκφ ηεο κε Σνχξθνπο απφ ηε Μ. Αζέα. 

Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1395, πξνσζάζεθαλ πξνο ηα δπηηθΪ θαη θαηΫιαβαλ ηελ 

πφιε ησλ ΣξηθΪισλ, ηελ νπνέα θαηΫζηεζαλ πξνρσξεκΫλε ζηξαηησηηθά βΪζε 

ελαληένλ ησλ αλππφηαθησλ θαηνέθσλ ηεο Πέλδνπ θαη ησλ ΑγξΪθσλ. Οη κεγΪιεο 

εθηΪζεηο πΫξαζαλ ζηα ρΫξηα ησλ Σνχξθσλ θαη Ϋηζη δεκηνπξγάζεθαλ ηα πξψηα 

ηνπξθηθΪ ηζηθιέθηα ζηε Θεζζαιέα. ΑκΫζσο κεηΪ ηελ εγθαηΪζηαζε ησλ Σνχξθσλ ζηελ 

πεξηνρά ησλ ΣξηθΪισλ Ϊξρηζε καδηθά θπγά ησλ Διιάλσλ θαηνέθσλ απφ ηα πεδηλΪ 
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πξνο ηα νξεηλΪ θαη θπξέσο πξνο ηηο δπζπξφζηηεο πιαγηΫο ηεο Πέλδνπ θαη ησλ 

Υαζέσλ, νη νπνέεο γΫκηζαλ απφ γξαθηθΪ ρσξηνπδΪθηα γεκΪηα δσά.  

ηηο πεξηνρέο Αζπξνπνηάκνπ θαη Υαζίσλ ππάξραλ νηθηζκνέ απφ ηελ αξραηφηεηα 

αθφκε, αιιΪ ηψξα απμΪλνληαη θαη κεγαιψλνπλ. Οη θΪηνηθνέ ηνπο πξνβαέλνπλ ζε 

εθρεξζψζεηο δαζηθψλ εθηΪζεσλ γηα ηελ θαιιηΫξγεηα ιέγνπ θαιακπνθηνχ, θεπεπηηθψλ 

θ.Ϊ. Απφ ην βνπλφ Ϋπαηξλαλ ηελ πΫηξα θαη κ‟ απηά Ϋθηηζαλ ζηΫξεα θαη ςειΪ ζπέηηα, 

κεγαινπξεπεέο εθθιεζέεο θαη κνλαζηάξηα, ζε αληέζεζε κε ηνπο θακπέζηνπο πνπ 

δνχζαλ ζε ρακφζπηηα, καδέ κε ηα δψα ηνπο. Σα ζπνπδαηφηεξα θΫληξα, ζηα νπνέα 

Ϊλζηζε ε βηνηερλέα, άηαλ ην ΜαιαθΪζη, ε ΚαζηαληΪ, ν ΑκΪξαληνο (Βεληέζηα), ν 

Κιεηλνβφο, ην Υαιέθη, ην Γαξδέθη θαη ε ΔιΪηε (Σχξλα). 

ΜεηΪ ην 1600 αξρέδεη ε αλΪπηπμε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξένπ. ηελ Πχιε 

θαηαζθεπΪδνληαη πεηζΫηεο, γηνξληΪληα, θεθαινκΪληεια, θνπβΫξηεο θαη κΪιιηλα, ελψ 

ζηελ ΚαιακπΪθα παξΪγεηαη κεηΪμη θαη βακβΪθη. Παξφια απηΪ φκσο ε δσά ζην βνπλφ 

εέλαη ιηηά, πξΪγκα πνπ θΪλεη ηνπο νξεηλνχο πεξηζζφηεξν ζθιεξαγσγεκΫλνπο θαη 

αλζεθηηθνχο. ια απηΪ νδάγεζαλ αξγφηεξα ηνπο Ϊξξελεο θαηνέθνπο ηεο Πέλδνπ λα 

αλαδεηάζνπλ θαιχηεξε ηχρε ζηελ μεληηηΪ, φπνπ πνιινέ απφ απηνχο δεκηνχξγεζαλ 

κεγΪιεο πεξηνπζέεο. 

ηηο αξρΫο ηνπ 1897 ε θπβΫξλεζε ηνπ Θ. ΓειεγηΪλλε επεδέσμε ηε ζχγθξνπζε κε ηελ 

Σνπξθέα κε ζθνπφ ηελ εθδέσμε ησλ Σνχξθσλ απφ ηηο πεξηνρΫο ηεο Θεζζαιέαο. Ο 

πφιεκνο απηφο, ηνπ νπνένπ νη επηρεηξάζεηο δηεμάρζεζαλ ζηε Θεζζαιέα, Ϋιεμε κε άηηα 

ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ.  

ην ρσξηφ Θεφπεηξα ΚαιακπΪθαο εγθαηΫζηεζε ηελ Ϋδξα ηεο ε Δζληθά Δηαηξεέα, ε 

νπνέα αλΫιαβε ηελ νξγΪλσζε ζσκΪησλ. ηηο 27 θαη 28 Μαξηένπ 3.000 Ϋλνπινη ηεο 

Δζληθάο Δηαηξεέαο εηζΫβαιαλ ζηε Μαθεδνλέα ζε 3 ζψκαηα. ηελ αξρά ζεκεέσζαλ 

θΪπνηεο επηηπρέεο, φηαλ φκσο δχν κΫξεο αξγφηεξα δΫρηεθαλ επέζεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ 

ηνπξθηθφ ζηξαηφ, δηαιχζεθαλ θαη επΫζηξεςαλ ζην ειιεληθφ Ϋδαθνο. Απηά φκσο ε 

ελΫξγεηα απνηΫιεζε ηελ αθνξκά γηα ηελ εθ κΫξνπο ηεο Σνπξθέαο θάξπμε ηνπ πνιΫκνπ 

ζηηο αξρΫο Απξηιένπ 1897. 

ηε δηΪξθεηα ηεο Γεξκαλντηαιηθήο Καηνρήο (1941-44) ε νξεηλά πεξηνρά ηνπ λνκνχ 

ΣξηθΪισλ ππάξμε Ϋλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα θΫληξα ηεο Αληίζηαζεο θαη βξηζθφηαλ 

ππφ ηνλ Ϋιεγρν ηνπ ΔΑΜ - ΔΛΑ, πνπ εέρε κΪιηζηα ην Γεληθφ ηξαηεγεέν ηνπ ζην 

νξεηλφ ρσξηφ Πεξηνχιη ηεο Πέλδνπ. ην έδην ρσξηφ εγθαηαζηΪζεθε θαη ε Ϋδξα ηνπ 

θνηλνχ Γεληθνχ ηξαηεγεένπ ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ ΔΛΑ, ΔΓΔ, ΔΚΚΑ 

θαη ηεο Αγγιηθάο Απνζηνιάο. Έγηλαλ ζπνπδαέεο κΪρεο ησλ αληαξηηθψλ νκΪδσλ 

ελαληένλ ησλ ζηξαηεπκΪησλ θαηνράο ζηελ πεξηνρά. ΥΪξε ζηε δξΪζε ησλ αληαξηηθψλ 

νκΪδσλ νη πεξηνρΫο ησλ Υαζέσλ θαη ηεο Πέλδνπ άηαλ ζηελ νπζέα ειεχζεξεο απφ ηελ 

παξνπζέα ησλ ζηξαηεπκΪησλ Καηνράο. Χζηφζν νιφθιεξε ε πεξηνρά ΣξηθΪισλ θαη 

ηδηαέηεξα ε νξεηλά δνθηκΪζηεθε ζθιεξΪ απφ ηα αληέπνηλα ησλ Γεξκαλψλ, νη νπνένη 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1943 Ϋθαςαλ πνιιΪ ρσξηΪ θαη εθηΫιεζαλ πνιινχο Έιιελεο 

παηξηψηεο. Ζ πεδηλά πεξηνρά ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ ειεπζεξψζεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο 

ζηηο 18 Οθησβξένπ 1944, ελψ ε νξεηλά απνηεινχζε ηκάκα ηεο «Διεχζεξεο ΔιιΪδαο» 

θαη πνηΫ δελ θαηαθηάζεθε νπζηαζηηθΪ. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ζηξαηησηηθφο αξρεγφο 

ηνπ ΔΛΑ άηαλ ν Σξηθαιηλφο ζηξαηεγφο ηΫθαλνο αξΪθεο. ΣΫινο ηελ πεξηνρά ησλ 

Υαζέσλ θαη ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ δηΫζρηζε ν Άξεο  Βεινπρηψηεο ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ 

ην θαινθαέξη ηνπ 1945 λα θηΪζεη ζηε Ρνχκειε. Ο ζΪλαηνο ηνλ βξάθε ζηηο 17 Ηνπιένπ 

ζηελ θνέηε ηνπ Αρειψνπ, θΪησ απ‟ ην ρσξηφ Μπξφθπιιν.  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΦΑΚΔΛΟ Α: ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ                                                                              36 

 

 Γηαρείξηζε ηνπίνπ – θιεξνλνκηάο    

Σν αηζζεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ απνηΫιεζκα ηεο ζχλζεζεο ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη 

ηεο κνξθνινγέαο ζπλνιηθΪ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο παξνπζηΪδεη μερσξηζηφ 

ελδηαθΫξνλ, γηαηέ ζπγθεληξψλεη ηφζν αμηνζεκεέσηε πνηθηιία φζν θαη πιάζνο 

ηνπηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

πληζηΪ Ϋλαλ εληαέν ραξαθηάξα ηνπένπ, θαηαλνεηφ σο δχν ελφηεηεο, πνπ θαηΪ 

ηκάκαηα ελαιιΪζζνληαη κεηαμχ ηνπο θαη θπξηαξρνχλ ε 1ε, ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο 

πεξηνράο άηνη ζηνλ νξεηλφ φγθν ηεο πεξηνράο ηεο Πέλδνπ θαη ηνπ Κφδηαθα θαη ε 2ε, 

ζηνλ αλαηνιηθφ ηκήκα άηνη ζηελ πεδηλή πεξηνρή. Οη ελφηεηεο απηΫο κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ σο εμάο: 

α) Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο πεξηιακβΪλεη κεγΪιε πνηθηιέα θιέζεσλ θαη νη πιαγηΫο 

Ϋρνπλ δηΪθνξνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, ραξαθηεξέδεηαη επέζεο απφ γπκλΫο, βξαρψδεηο 

ξΪρεο θαη θνξπθΫο αιιΪ θαη απφ δαζσκΫλα θαξΪγγηα θαη δΪζε ειΪηεο. Ζ βιΪζηεζε 

ηεο πεξηνράο πεξηιακβΪλεη θξχγαλα, μεξΪ αζβεζηνιηζηθΪ ιηβΪδηα, μεξΪ ππξηηηθΪ 

ιηβΪδηα θαη απηφρζνλα δΪζε θσλνθφξσλ, δξπφο, νμπΪο, ειΪηεο, πεχθνπ. Ζ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηνράο νθεέιεηαη ζηελ πνηθηιφηεηα ηχπσλ νηθνηφπσλ, νη νπνένη 

βξέζθνληαη ζε πνιχ θαιά θαηΪζηαζε. Σν επέπεδν ζπληάξεζεο αιιΪ θαη νη 

δπλαηφηεηεο δηαηάξεζάο ηνπο εέλαη αμηνζεκεέσηα, αθνχ ηφζν ηα δΪζε φζν θαη ηα 

πνηΪκηα γεληθψο δελ δηαηαξΪζζνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθΪ. Σα δΪζε νμπΪο, ειΪηεο θαη δξπφο δηαηεξνχλ ηε 

δνκά θαη ηε ιεηηνπξγέα ηνπο ζε Ϊξηζην επέπεδν. Δλδεηθηηθά ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο 

πεξηνράο εέλαη ε παξνπζέα πνιιψλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ ηα νπνέα εέλαη 

ελδεκηθΪ ά απεηινχκελα. Σν ζΫακα πνπ αληηθξέδεη θαλεέο, φηαλ επηζθΫπηεηαη ηελ 

πεξηνρά ,εέλαη ρσξέο ππεξβνιΫο, ζΫακα θπζηθνχ κεγαιεένπ. ΤπΪξρεη κεγΪιε πνηθηιέα 

ζηηο ελαιιαγΫο ηνπ θπζηθνχ ηνπένπ. Έηζη εληππσζηαθΫο εέλαη νη ελαιιαγΫο ησλ 

απφθξεκλσλ ραξαδξψλ κε ηηο ξΪρεο, ε Ϋληνλε δαζνθΪιπςε κε ηηο γπκλΫο θνξπθΫο 

ηηο Πέλδνπ, ηα πνιιΪ λεξΪ θαη ηα παξαπνηΪκηα δΪζε. Ζ ζΫα απφ ηηο θνξπθΫο εέλαη 

θαηαπιεθηηθά. Ζ  πςειά αηζζεηηθά αμέα ηεο πεξηνράο εέλαη δεδνκΫλε γη‟ απηφ θαηΪ 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κάλεο δΫρεηαη αξθεηΪ κεγΪιν αξηζκφ παξαζεξηζηψλ πνπ 

αλαδεηνχλ απηά ηελ φαζε θπζηθνχ θΪιινπο θαη εζπρέαο. 

β) Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο δηαξξΫεηαη απφ ηνλ πνηακφ Πελεηφ θαη ηνπο 

παξαπνηΪκνπο ηνπ θαη ραξαθηεξέδεηαη απφ ην επέπεδν Ϋδαθνο, κε ειαθξΫο θιέζεηο, 

πεδηλφ, θαιιηεξγεκΫλν, ζπρλΪ αξδεπφκελν κε αηζζεηφ νκνηφηππν αγξψλ, ραληαθηψλ 

θαη εγθΪξζηα εγγξαθφκελεο ηΪθξνπο θαη ξΫκαηα, αηζζεηΪ θαλεξΫο ζην επξεέαο 

θιέκαθαο ηνπέν ιφγσ ηεο δηαθνξνπνηνχκελεο θαη γξακκηθΪ εμειηζζφκελεο παξφδηαο 

θαη παξφρζηαο βιΪζηεζεο. Τθέζηαληαη πεξηνρΫο κε βαηνχο αγξνηηθνχο δξφκνπο θαη 

κε επρΪξηζηεο απνθαιχςεηο κνλαζηεξηψλ, εμσθθιεζηψλ θαη εγθαηαιειεηκκΫλσλ 

ιηζφθηηζησλ θηηζκΪησλ (λεξνκχισλ, πνηκληνζηαζέσλ). 

Σν ηνπέν Ϋρεη κέα ηδηαέηεξε αμέα αληηιεπηηθά θαη νηθνινγηθά. Απνηειεέ ηελ θπζηθά 

ζεκαληηθά κεηΪβαζε, πΫξαζκα απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο Πέλδνπ απφ δπηηθΪ θαη ησλ 

Υαζέσλ θαη ησλ Αληηραζέσλ νξΫσλ απφ βφξεηα, πξνο ηνλ θΪκπν ηεο Θεζζαιέαο θαη 

ηνλ ξνπ ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. 

Δπηζεκαέλεηαη εληνχηνηο ν θέλδπλνο αλαηξνπάο απηάο ηεο ηζνξξνπέαο εΪλ δελ 

ζεζκνζεηεζνχλ ρσξνηαμηθΫο ξπζκέζεηο ειΫγρνπ ρξάζεσλ γεο ζηελ πεξηνρά. 

Παξαηεξεέηαη επέζεο ε νξαηά θαη ζπλερηδφκελε πξνζβνιά ηνπ ηνπένπ, ηδέσο ζηηο 
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θνέηεο ησλ ξεκΪησλ, πνηακψλ θαη γχξσ απφ ηνπο νηθηζκνχο, απφ ηηο απνξξέςεηο 

κπαδψλ, ζθνππηδηψλ θ.α. πιηθψλ, πνπ εγθπκνλνχλ επέζεο θηλδχλνπο παξεκπφδηζεο 

απνξξνάο ησλ πιεκκπξηθψλ λεξψλ. 

 

 

 Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία.  

H πεξηνρά παξΫκβαζεο παξαδνζηαθΪ Ϋρεη ραξαθηάξα γεσξγηθφ θαη θηελνηξνθηθφ. Οη 

θΪηνηθνη –θαξαγθνχλεδεο, βιΪρνη, ραζηψηεο, ζαξαθαηζΪλνη, θ.η.ι- απφ ηελ 

αξραηφηεηα, κΫρξη ηα βπδαληηλΪ ρξφληα, ηελ ηνπξθνθξαηέα θαη παξΪ ηηο θαηΪ θαηξνχο 

εηζβνιΫο θαη θαηαιάςεηο, κΫρξη θαη ζάκεξα αζρνινχληαλ κε ηελ γεσξγέα θαη ηελ 

θηελνηξνθέα. Οη θνηλφηεηεο εέραλ κνξθά νηθνγελεηαθά, κε φιεο ηηο θνηλσληθΫο θαη 

πνιηηηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο λα πεξηζηξΫθνληαη γχξσ απφ ηηο αγξνηηθΫο 

ελαζρνιάζεηο. Γηαηεξάζεθαλ πνιιΪ Ϋζηκα πνπ θΫξλνπλ ηελ θαηαγσγά ηνπο ζε 

ΓηνλπζηαθΫο ηειεηΫο θαη δνμαζέεο θαη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ γε, ηα θαηνηθέδηα δψα, 

ηελ γνληκφηεηα θιπ. 

Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο θαη γεληθφηεξα ε επξχηεξε πεξηνρά ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ εέλαη 

Ϋλαο ηφπνο  φπνπ ε θχζε, ε πλεπκαηηθφηεηα, ην ηνπέν θαη ε παξΪδνζε ζπλππΪξρνπλ 

ζε αμηνζαχκαζην ζπλδπαζκφ θαη ην ηνπέν εέλαη καγεπηηθφ γηα ηνλ θΪηνηθν θαη ηνλ 

επηζθΫπηε ηφζν ζηελ νξεηλά φζν θαη ζηελ πεδηλά πεξηνρά. Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

εέλαη δηΪζπαξηε απφ ηζηνξηθά θαη κνλαδηθά κλεκεία, ζεκαληηθήο ηζηνξηθήο, 

πνιηηηζηηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο.  

πγθεθξηκΫλα ππΪξρνπλ:  

 Κάζηξα θαη Αξραηόηεηεο 

 Αξραέα ΠηΪιεηα (θνληΪ ζην ρσξηφ Πηαιεέα). 

 ΚΪζηξν Αγ. Παξαζθεπάο (Αγ. Παξαζθεπά ΚαιακπΪθαο).                                       

 ΚΪζηξν ΑγξειηΪο (ΝΓ ηνπ ρσξηνχ).                                

 ΚΪζηξν Αζάλαηνπ (λφηηα ηεο Πχιεο, ζην φξνο Ίηακνο).  

 ΚΪζηξν Καηζανπλένπ (5 ρικ. λφηηα ηνπ ρσξηνχ ΓεξαθΪξη).  

 Αξραέα Ομχλεηα (λφηηα ηνπ ρσξηνχ Ομχλεηα, θνληΪ ζηνλ νηθηζκφ Ξεξφθακπνο).                                                     

 Αξραέα ΠΫιηλλα 

 Αξραέν ΚΪζηξν ΓξηδΪλνπ. 
 

 Αμηόινγα πέηξηλα γεθύξηα 

 ΚξαληΪο πεξηνρά ΑζπξνπνηΪκνπ 

 «ΜηραιΪθε Φέινπ» πεξηνρά ΑζπξνπνηΪκνπ 

 «Μέρνπ» Αλζνχζα πεξηνρά ΑζπξνπνηΪκνπ 

 «Γθέθα» πεξηνρά ΑζπξνπνηΪκνπ 

 «ΚαπαξηΪο» πεξηνρά ΑζπξνπνηΪκνπ.                                                         

 «ΥαηδεπΫηξνπ» ζην Νεξατδνρψξη               

 «Πηαιεέαο» 

 «ΒιαρΪβα» ζηελ ΑγξειηΪ                                     

 «Φεέξα» ζηελ ΑζπξνθθιεζηΪ 

 «Νηειιά» ζηνλ Ξεξφθακπν 

 «ΒαθαξΫηζηα»  ζηνλ Ξεξφθακπν 

 «ΜπΪιηαο» ζην Καθνπιεχξη                       

 «Αιά ΠαζΪ» ζηελ Παλαγέα                         
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 «Αγ. Βεζζαξέσλα» ζηελ Πχιε 

 «Αιά ΠαζΪ» ζην ΜαιαθΪζη                 

 «ΒαιθΪλνπ»                                                       

 «ΠαιαηνθαξπΪο»                                           

 «Κεξακηδένπ» 

 «αξαθέλαο» 
 

 πήιαηα 

 πάιαην «Θεφπεηξαο»  ( ζηε Θεφπεηξα ΚαιακπΪθαο). 

Σν ζπήιαην Θεφπεηξαο βξέζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθά πιεπξΪ ηνπ αζβεζηνιηζηθνχ 

βξΪρνπ  πνπ πςψλεηαη ζηελ θνηλφηεηα Θεφπεηξαο, πεξέπνπ 4ρικ Ϋμσ απφ ηελ 

ΚαιακπΪθα θαη Ϋρεη εέζνδν αςηδσηά, δηαζηΪζεσλ 17 x 3 κ πεξέπνπ. Σν εζσηεξηθφ 

ηνπ απνηειεέηαη απφ κηα θχξηα αέζνπζα 500 η.κ. πεξέπνπ κε κηθξΫο θφγρεο ζηελ 

πεξηθΫξεηα. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ αζβεζηνιηζηθνχ βξΪρνπ ηεο Θεφπεηξαο ηνπνζεηεέηαη 

ζηελ αλψηεξε Κξεηηδηθά πεξένδν (137.000.000 - 65.000.000 ρξφληα απφ ζάκεξα). Ζ 

δεκηνπξγέα ηνπ ζπειαένπ εέλαη θαηΪ ζπλΫπεηα κεηαγελΫζηεξε ηεο παξαπΪλσ ειηθέαο. 

Σν ζπάιαην Ϊξρηζε λα θαηνηθεέηαη θαηΪ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή (ε νπνέα 

αξρέδεη πεξέπνπ πξηλ 130.000 ρξφληα).  

Σν ζπάιαην απηφ εέλαη ην πξψην πνπ αλαζθάπηεηαη ζηε Θεζζαιία θαη ην κφλν 

κΫρξη ζηηγκάο ζε φιε ηελ Διιάδα κε ζπλερεέο αλζξσπνγελεέο επηρψζεηο πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή θαη θζΪλνπλ κΫρξη ην ηΫινο ηεο 

Νενιηζηθήο (3000 π.Υ.). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξνλνινγηθάο απηάο ζπλΫρεηαο Ϋγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξΪ κπνξνχκε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν λα δνχκε ηε 

κεηΪβαζε απφ ηνλ Παιαηνιηζηθφ ζην Νενιηζηθφ ηξφπν δσάο. Μεηαμχ Ϊιισλ, ζην 

ζπάιαην βξΫζεθαλ ιέζηλα εξγαιεέα Παιαηνιηζηθάο - Μεζνιηζηθάο θαη Νενιηζηθάο 

Δπνράο, θεξακηθΪ επξάκαηα ΝενιηζηθΪ, νζηΫηλα εξγαιεέα, θνζκάκαηα απφ φζηξεν, 

Ϋλα κνλαδηθφ γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ρξπζφ θφζκεκα ηεο Παιαηνιηζηθάο, ηεο 

Μεζνιηζηθάο θαη ηεο Νενιηζηθάο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηα πεξίθεκα αλζξψπηλα 

απνηππψκαηα ηεο Θεφπεηξαο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα 130.000 ρξφληα πξηλ απφ 

ζάκεξα θαη απνηεινχλ ζπαληφηαην εχξεκα φρη κφλν γηα ηνλ ειιαδηθφ αιιΪ θαη γηα ηνλ 

επξσπατθφ ρψξν.  

Ζ αλαζθαθά μεθέλεζε ην 1987 απφ ηελ αξραηνιφγν Αηθαηεξέλε Κππαξέζζε-

Απνζηνιέθα θαη ζπλερέζηεθε κΫρξη θαη ην 2005 νπφηε θαη μεθέλεζαλ ηα Ϋξγα γηα ηελ 

αλΪπιαζε θαη αλΪδεημε ηνπ ζπειαένπ κε ηε δεκηνπξγέα δηαδξφκνπ επηζθεπηψλ ν 

νπνένο εμππεξεηεέ θαη Άηνκα κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο. Απηά ηε ζηηγκά ηα Ϋξγα Ϋρνπλ 

νινθιεξσζεέ θαη ην ζπάιαην εέλαη αλνηρηφ ζηνπο επηζθΫπηεο. 

 πάιαην «ΜπΫε» (αλαμηνπνέεην ζηε  Φηιχξα). 

 πάιαην «Αληαιιαμέκσλ» (αλαμηνπνέεην ζηε  ΜεγΪξρε) 

 πάιαην ΔιιελνθΪζηξνπ 

 πάιαην Φηεξφιαθθα ζηελ Κφξε  

 πάιαην ΓΫζεο 

 πάιαην ηαπξφο κεηαμχ  Αγένπ Πξνθνπένπ θαη Καινγάξσλ  
 

 Μνλέο 

 Η. Μ. Αγ. ΝηθνιΪνπ ΑλαπαπζΪ            

 Η. Μ. ΡνπζΪλνπ ά Αγ. ΒαξβΪξαο. 
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 Η. Μ. ΒαξιαΪκ ά Αγέσλ ΠΪλησλ 

 Η. Μ. Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηάξνο ά ΜεγΪιν ΜεηΫσξν.                                          

 Η. Μ. Αγ. ΣξηΪδνο              

 Η. Μ. Αγ. ηεθΪλνπ.  
(ιεο νη παξαπΪλσ εέλαη ΜνλΫο ησλ  Μεηεψξσλ)  

 Η. Μ. Αγ. Θενδψξσλ ζηνπο  Αγ. Θενδψξνπο Βαζηιηθάο. 

 Η. Μ. Γελλάζεσο Θενηφθνπ Οξθαλνχ Οηραιέαο. 

 Η. Μ. Κνηκάζεσο Θενηφθνπ ΛαγθαδηΪο (Ληφπξαζν). 

 Η. Μ. Αγ. ΗσΪλλνπ ηνπ Θενιφγνπ ζην ΕΪξθν. 

 Η. Μ. Αγένπ Πξνθνπένπ (Εηφιη – Αγ. Πξνθφπηνο) 

 Η. Μ. Εσνδφρνπ Πεγάο ζηελ Παλαγέηζα. 

 Η. Μ. Κνηκάζεσο Θενηφθνπ ζηηο ηαγηΪδεο – ΑγλαληηΪο. 

 Η. Μ. Κνηκάζεσο Θενηφθνπ ζην ΒπηνπκΪ.  

 Η. Μ. Κνηκάζεσο Θενηφθνπ Γθνχξαο ζηελ Πχιε.  

 Η. Μ. Αγ.Βεζζαξέσλνο (Γνχζηθνπ) ζηνλ Αγ. Βεζζαξέσλα. 

 Η. Μ. Αγ. Γεσξγένπ ζην Μπξφθπιιν. 
 

 Παιηέο εθθιεζίεο 

 Αγ. Γεσξγένπ ζηελ Αγ. Παξαζθεπά (“Σδνχξηδηα” – Γ. Κ. ΑζπξνπνηΪκνπ). 

 Αγ. Παξαζθεπάο ζηελ Αεδφλα. 

 Αγ. Παξαζθεπάο,  Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ ζηελ Αλζνχζα.  

 Αγ. ΝηθνιΪνπ ζηε Βαζηιηθά. 

 Αγ. Αζαλαζένπ ζηε Θεφπεηξα. 

 Σηκίνπ ηαπξνχ Γνιηαλψλ ζηελ Κξαληά. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 
ζξεζθεπηηθά κλεκεία ηεο πεξηνράο βξέζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ ησλ Γνιηαλψλ. Ζ 
κνλά εέλαη δηΪζεκε γηα ηε κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή ηεο, δηαζΫηεη ηΫζζεξηο 
κεγΪινπο ηξνχινπο θαη Ϊιινπο επηΪ κηθξφηεξνπο. Οη αλΪγιπθεο παξαζηΪζεηο 
ησλ Αγέσλ Κσλζηαληέλνπ θαη ΔιΫλεο, Γεσξγένπ, Γεκεηξένπ θαη ΑξραγγΫινπ 
Μηραάι δηαθνζκνχληαη απφ πνιπγσληθΫο αςέδεο θαη εκηθπθιηθΫο πξνεμνρΫο. Ζ 
αξρηθά θαηαζθεπά ρξνλνινγεέηαη απφ ην 1770, αλαθαηαζθεπΪζηεθε ζηα 1840-48, 
ελψ ην 1943 θΪεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο. 

 Αγ. Παξαζθεπάο ζην Νεξατδνρψξη. 

 Αγ. Παξαζθεπάο ζηε Ννκά.                                         

 Αγ. ΝηθνιΪνπ θαη Αγ. Μφδεζηνπ ζηελ Πχξξα.  

 Αγ. Παξαζθεπάο ζην ηεθΪλη. 

 ΑζσκΪησλ Σαμηαξρψλ ζηνπο ΣαμηΪξρεο. 

 Μεηακφξθσζε ηνπ σηάξνο, Αγ. Παξαζθεπάο, Αγ. Γεσξγένπ θαη Αγ. Απνζηφισλ 
ζην Υαιέθη. 

 Μεηακφξθσζεο ηνπ σηάξνο ζηελ Αγ. Παξαζθεπά (ΚαιακπΪθαο). 

 Αγ. ΑζαλΪζηνπ ζην Αγηφθπιιν. 

 Παλαγέαο, Αγ. Γεσξγένπ θαη Αγ. Παξαζθεπάο  ζηελ ΑζπξνθιεζηΪ.  

 Γελλάζεσο ηεο Θενηφθνπ ζηελ ΑριαδΫα. 

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ θαη Αγ. ΣξηΪδαο ζην Γαξδέθη.  

 Πξνθάηε Ζιέα θαη Αγ. ΣξηΪδαο ζηε ΓΫζε. 

 Κνηκάζεσο ηεο Θεηφθνπ ζηε Θενηφθν. 

 Αγ. ΝηθνιΪνπ ζην Καθνπιεχξη. 

 Κνηκήζεσο ηεο Θεηφθνπ, (10νο αη.) ζηελ ΚαιακπΪθα κε ηελ εηθφλα ηεο 
Κνέκεζεο ηεο Θενηφθνπ απφ ηε κέα πιεπξΪ θαη ηε ηαχξσζε απφ ηελ Ϊιιε 
αθηΫξσκα ηνπ ΗσΪλλε Καηαθνπδελνχ θαη ηεο γπλαέθαο ηνπ Θενδψξαο (14νο αη). 
Δπέζεο αμηνπξφζεθηνο εέλαη θαη ν καξκάξηλνο άκβσλαο πςσκΫλνο ζην θΫληξν 
ηνπ κεζαένπ θιεέηνπο, κνλαδηθφο ζε φιε ηελ ΔιιΪδα.  
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 Αγ. ΗσΪλλε Πξνδξφκνπ (14νο αη).θαη Αγ. ΠΪλησλ ζηελ ΚαιακπΪθα.                                                

 Αγ. Παξαζθεπάο ζηελ Καινκνέξα.                      

 Αγ. Αζαλαζένπ θαη Αγ. ΝηθνιΪνπ  ηακΪδσλ ζηελ ΚαζηαληΪ. 

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ, Αγ. ΝηθνιΪνπ θαη Αγ. Αζαλαζένπ ζην ΚαζηξΪθη.                                     

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ Υξπζέλνπ, Αγ. Γεσξγένπ, Αγ. Παξαζθεπάο θαη ΠΫηξνπ 
θαη Παχινπ     ζηνλ Κιεηλφ. 

 Αγ. ΗσΪλλε Πξνδξφκνπ ζην ΜαιαθΪζη. 

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ ζην ΜαπξΫιη.  

 Αγ. Γεσξγένπ ζηελ Ομχλεηα.  

 Αγ. ΝηθνιΪνπ ζηελ ΠαιαηνθαξπΪ.  

 Γελλάζεσο ηεο Θενηφθνπ Λπκπνρφβνπ ζηελ Παλαγέα. 

 Αγ. Αζαλαζένπ ζην Πεηξσηφ. 

 Δηζνδέσλ ηεο Θενηφθνπ, Πακκεγέζησλ Σαμηαξρψλ Μηραάι θαη Γαβξηάι, Αγ. 
Γεκεηξένπ θαη Αγ. ΝηθνιΪνπ ζηνλ ΠιΪηαλν.  

 Πφξηα ΠαλαγηΪο ζηελ Πχιε.  

 Αγ. Απνζηφισλ ζηε αξαθέλα.                                        

 Αγ. ΝηθνιΪνπ ζηε Φαξθαδφλα.  

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ ζην ΦιακπνπξΫζη.  
 

 Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα  

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο αζθνχληαη πνιιΪ παξαδνζηαθΪ επαγγΫικαηα πνπ ηεέλνπλ 

λα εθιεέςνπλ. Σα θπξηφηεξα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα εέλαη: 

 ηνπ κειηζζνθφκνπ, 

 ηνπ ηπξνθφκνπ, 

 ηνπ νηλνπνηνχ, 

 ηνπ κπισλΪ, 

 ηνπ μπινπξγνχ – μπινγιχπηε, 

 ηνπ ζηδεξΪ, 

 ηνπ πινηφκνπ, 

 ηνπ αγηνγξΪθνπ, 

 ηνπ θεξακνπνηνχ, 

 ηνπ επεμεξγαζηά πΫηξαο (πεηξΪο), 

 ηνπ ζαγκαηνπνηνχ, 

Έλα Ϊιιν ζπνπδαέν ηκάκα ησλ κλεκείσλ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο εέλαη νη 

παξαδνζηαθνέ λεξφκπινη. πγθεθξηκΫλα ππΪξρνπλ 11 λεξφκπινη, Ϊιινη 

αλαθαηληζκΫλνη θαη Ϊιινη φρη.  

 Παιαηφο αλαθαηληζκΫλνο λεξφκπινο ζηελ ΠαιαηνθαξπΪ 

 Παιαηφο αλαθαηληζκΫλνο λεξφκπινο ζην ΠνιπλΫξη 

 Παιαηφο αλαθαηληζκΫλνο λεξφκπινο ζηνλ Άγην Πξνθφπην 

 Παιαηφο αλαθαηληζκΫλνο λεξφκπινο ζηελ θνηλφηεηα ΚαηΪθπην 

 Παξαδνζηαθφο λεξφκπινο ζηελ Μεζνρψξα 

 Παξαδνζηαθφο λεξφκπινο ζηελ Πεχθε  
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 Παξαδνζηαθφο  λεξφκπινο ζην Ρνπσηφ 

 Παιαηφο αλαθαηληζκΫλνο λεξφκπινο ζην Παιαηνρψξη 

 Παιαηφο λεξφκπινο απφ ην 1800 κ. ρ. ζηελ ΜεγΪξρε 

 Παιαηφο Νεξφκπινο Δμαιφθνπ. 

 Παιαηφο Νεξφκπινο ζην Μπξφθπιιν 

 

 χιινγνη / Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 

ζνλ αθνξΪ ζηνπο πιιφγνπο ζε φια ζρεδφλ ηα ρσξηΪ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο 

CLLD/LEADER δξαζηεξηνπνηνχληαη ηνπηθνέ αιιΪ θαη ππεξηνπηθνέ πνιηηηζηηθνέ 

ζχιινγνη νη νπνένη πξνζπαζνχλ λα δηαηεξάζνπλ ηελ παξαδνζηαθφηεηα θαη ηελ 

απζεληηθφηεηα ηεο πεξηνράο κΫζσ ηεο αλαβέσζεο ηνπηθψλ εζέκσλ, ηεο δηνξγΪλσζεο 

παλεγπξηψλ, γηνξηψλ θαη ζπλαθψλ εθδειψζεσλ πνπ πξνζδέδνπλ ζηελ πεξηνρά  ην 

ηνπηθφ, μερσξηζηφ, παξαδνζηαθφ ηεο ρξψκα. 

Οη πνιηηηζηηθνί θνξείο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο CLLD/LEADER αλΪ Γάκν 

εκθαλέδνληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα : 

Α/Α ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

1 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΟΠΔΣΑΚ 

2 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΣΑ ΜΔΣΔΧΡΑ» 

3 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΗΑΒΑ  

4 ΔΞΧΡΑΗΣΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΡΑΚΗΟΤ 

5 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΠΑΠΑΘΤΜΗΟ ΒΛΑΥΑΒΑ» 

6 
ΔΞΧΡΑΗΣΗΚΟ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ  ΒΛΑΥΑΒΗΧΣΧΝ «Ζ 

ΠΑΛΑΗΟΠΑΝΑΓΗΑ» 

7 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΤΡΑ 

8 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Μ. ΚΔΡΑΗΑ 

9 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΑ ΕΧΖ 

10 
ΤΛΛΟΓΟ ΦΗΛΧΝ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ  & ΦΑΛΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ «Ο 

ΑΓΗΟ ΒΖΑΡΗΧΝ»  

11 ΔΞΧΡΑΨΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΒΑΗΛΗΚΖ 

12 ΔΞΧΡΑΨΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΘΔΟΠΔΣΡΑ 

13 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΡΤΟΜΖΛΗΑ «Ο ΚΟΕΗΑΚΑ» 

14 ΤΛΛΟΓΟ ΥΡΤΟΜΖΛΗΧΣΧΝ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ «Ο ΣΔΣΟ» 

15 ΤΛΛΟΓΟ ΣΧΝ ΔΝ ΑΣΣΗΚΖ ΑΖΓΟΝΗΣΧΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

16 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑΣΔΗΟ «Ζ ΚΟΗΜΖΖ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ» 

17 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ  - ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

18 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΡΑΝΗΑ 

19 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΟΛΤΘΔΑ 
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20 ΤΛΛΟΓΟ ΣΧΝ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΠΟΛΤΘΔΑΣΧΝ 

21 ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΑΓΔΡΦΟΣΖΣΑ ΣΕΗΟΤΡΣΕΗΑ ΑΘΑΜΑΝΗΑ 

22 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΑΛΗΚΗΟΤ 

23 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΝΘΟΤΑ 

24 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΑΦΤΣΟΌ 

25 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΔΦΑΝΗΟΤ 

26 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΛΛΗΡΟΖ 

27 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΖΛΗΑ 

28 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΑΝΗΑ «Ο ΣΗΝΟ" 

29 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΑΦΗΟΤ 

30 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΛΟΜΟΗΡΑ 

31 ΤΛΛΟΓΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΑΜΑΡΑΝΣΟΤ 

32 ΤΛΛΟΓΟ ΜΑΣΟΝΔΡΗΣΧΝ ΛΑΡΗΑ 

33 ΤΛΛΟΓΟ ΜΑΣΟΝΔΡΗΣΧΝ ΑΘΖΝΧΝ 

34 
«ΤΛΛΟΓΟ ΣΧ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΥΧΡΟΗ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΠΑΝΑΓΗΑ ΚΑΛ/ΚΑ 

ΑΓΔΛΦΟΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ»  

35 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΤΓΟΝΑ 

36 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΤΓΟΝΑ «Ζ ΠΡΟΟΓΟ» 

37 ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

38 ΤΛΛΟΓΟ ΠΔΤΚΖ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

39 ΤΛΛΟΓΟ ΜΑΛΑΚΑΗΧΣΧΝ 

40 ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ & ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΝΑΓΗΑ 

41 ΜΟΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΧΣΔΗΝΟΤ 

42  ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΣΑΥΟΤ ΜΑΤΡΔΛΗΧΣΧΝ 

43 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΔΡΑΚΑΡΗΟΤ 

44 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΚΟΠΛΔΤΡΗΟΤ 

45 ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΣΑΥΟΤ ΚΑΚΟΠΛΔΤΡΗΣΧΝ ΞΖΡΟΚΑΜΠΗΣΧΝ 

46 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΔΠΑΡΗΟΤ «ΟΗ ΒΡΤΟΠΟΤΛΔ» 

47 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΔΠΑΡΗΟΤ «ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ» 

48 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΖΛΧΜΑΣΟ «ΣΟ ΦΖΛΧΜΑ» 

49 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ «ΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑ» 

50 ΔΞΧΡΑΗΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓΗΟΦΤΛΛΟΤ «ΣΑ ΥΑΗΑ» 

51 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΡΟΚΛΖΗΑ  

52 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΥΛΑΓΔΑ «Ζ ΜΑΝΑ» 

53 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΑΒΡΟΤ «Ο ΒΡΑΥΟ» 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΦΑΚΔΛΟ Α: ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ                                                                              43 

 

54 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΑΗΧΣΧΝ «ΔΛΠΗ» 

 

A/A ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ 

1 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΠΤΛΖ - ΟΚΠΑΓ 

2 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΤΛΖ 

3 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΛΑΗΟΚΑΡΤΑ 

4 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΡΟΠΧΣΟΤ 

5 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΣΡΧΝΗΟΤ 

6 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ 

7 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΔΣΡΟΥΧΡΟΤ 

8 ΝΔΟ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓΗΟΤ ΒΖΑΡΗΧΝΑ 

9 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

10 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΑΜΑΝΗΑ 

11 ΔΤΔΡΓΔΣΗΚΟ  - ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΑΡΓΗΚΗΟΤ 

12 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΔΞΧΡΑΨΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΔΖ 

13 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΡΟΟΥΧΡΗΟΤ 

14 ΔΤΔΡΓΔΣΗΚΟ  - ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΛΟΓΖΡΧΝ 

15 ΔΤΔΡΓΔΣΗΚΟ  - ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΡΑΨΓΟΥΧΡΗΟΤ 

16 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΔΡΣΟΤΛΗΟΤ 

17 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΤΡΑ 

18 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΛΑΗΟΜΟΝΑΣΖΡΟΤ 

19 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΖΓΖ  

20 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΡΟΔΡΟΤ 

21 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΦΧΝ 

22 
ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

ΠΑΛΑΗΟΜΟΝΑΣΖΡΟΤ 

23 ΔΤΔΡΓΔΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΗΛΤΡΑ 

24 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ  ΤΛΛΟΓΟ ΦΖΚΖ 

25 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΑΛΟΜΑΝΓΡΗΟΤ 

26 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΟΤΡΝΑΡΑΗΗΚΧΝ 

27 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΑΘΤΡΡΔΤΜΑΣΟ  

28 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΟΥΟΦΤΣΟΤ 

29 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΔΟΥΧΡΗΣΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

30 ΦΗΛΟΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΔΟΥΧΡΑ 

31 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΑ ΠΔΤΚΖ 
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32 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΟΛΤΝΔΡΗΟΤ 

33 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΗΒΑΓΟΥΧΡΗΟΤ 

34  ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΟΓΖΜΧΝ ΜΤΡΟΦΤΛΛΗΣΧΝ 

35 
 ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΣΗΑ ΠΗΝΓΟΤ & ΜΝΖΜΔΗΧΝ 

ΑΥΔΛΧΟΤ 

36 ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΟ  ΤΛΛΟΓΟ   ΜΤΡΟΦΤΛΛΗΣΧΝ   «ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» 

37 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΚΟΛΦΑΡΗΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ « Ζ ΞΔΥΑΜΔΝΖ ΔΛΛΑΓΑ» 

38 
ΦΗΛΟΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΟ - ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΛΤΣΡΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ « Ο 

ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ»  

39 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ - ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΤΡΟΦΤΛΛΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ  

40 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΡΜΑΣΟΛΗΚΟΤ 

41 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΡΤΦΖ 

42 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ  ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΦΗΝΗΧΣΧΝ     «Ζ ΛΑΦΗΝΑ»          

43 ΑΓΔΛΦΟΣΖΣΑ ΠΑΥΣΟΤΡΗΧΣΧΝ 

44 ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΟ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΥΣΟΤΡΗΧΣΧΝ 

45 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ & ΔΞΧΡΑΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ  

46 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΣΟ ΓΡΔΒΔΝΟ» 

47 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΡΑΗΓΧΣΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ   « Ζ ΑΓΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ» 

 

Α/Α ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 

1 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ* 

2 Φ.Η.Λ.Ο..(ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΟ, ΗΣΟΡΗΚΟ ,ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ, ΤΝΓΔΜΟ) 

3 Δ.Μ.Ο.Σ (ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ)  

4 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΣΟ ΒΑΡΟΤΗ» 

5 ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΧΝ ΜΔΣΔΧΡΧΝ 

6 

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΗΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

Ο.Α..Π.Δ. 

7 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ «Ο ΛΖΘΑΗΟ» 

8 ΤΛΛΟΓΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ & ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΓΡΑΖ «ΓΗΓΧ» 

9 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ Ν.Α. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

10 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΑΛΣΗΝΟΤ 

11 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΔΝΓΡΟΥΧΡΗΟΤ ΣΟ ΘΔΜΔΛΗΟ 

12 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΗΝΟΤ 

13 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ 

14 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΔΝΔΗΟΤ 

15 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΡΓΟΓΤΡΗΟΤ 
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16 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΤΛΟΠΑΡΗΚΟΤ 

17 ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΜΔΓΑΛΧΝ ΚΑΛΤΒΗΧΝ 

18 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΛΑΗΟΠΤΡΓΟΤ 

19 ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΣΑΥΟΤ ΑΓΡΔΛΗΧΣΧΝ Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

20 ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΣΑΥΟΤ ΑΡΓΑΝΗΧΣΧΝ 

21 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΡΖΝΗΣΑ 

22 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΗΟΠΡΑΟΤ 

23 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΡΗΕΧΜΑΣΟ 

24 ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΣΑΥΟΤ ΔΛΛΖΝΟΚΑΣΡΗΣΧΝ 

25 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΣΑΥΟΤ ΠΛΑΣΑΝΗΧΣΧΝ 

26 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΡΑΞΑ 

27 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΘΑΓΧΝ 

*Οη θνξείο από 1 - 9 έρνπλ έδξα ηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ, όκσο ζπκκεηέρνπλ θαη δηνξγαλώλνπλ εθδειώζεηο θαη ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Α/Α ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 

1  ΤΛΛΟΓΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ – ΜΟΤΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΑΡΚΑΓΧΝΑ 

2 ΤΛΛΟΓΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

3 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΗΑΔΛΗΧΣΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

4 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΕΑΡΚΟΤ “ ΦΑΩΣΟ” 

5 ΔΞΟΡΑΨΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΖΝΔΗΑΓΟ 

6 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ  ΤΛΛΟΓΟ ΟΗΥΑΛΗΑ 

7 ΤΛΛΟΓΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

8  ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΠΔΛΗΝΝΑΗΧΝ 

9 
ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ – ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ –ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΟΗ 

ΘΔΡΗΣΑΓΔ 

 

 Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο - Σνπηθέο γηνξηέο 

ζνλ αθνξΪ ζηνπο πιιφγνπο ΠνιηηηζηηθΫο εθδειψζεηο - ΣνπηθΫο γηνξηΫο ζρεδφλ ζε 

θΪζε δεκνηηθφ ά θνηλνηηθφ δηακΫξηζκα ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο, θαηΪ ηελ πεξένδν 

ηνπ θαινθαηξηνχ,  δηνξγαλψλνληαη παλεγχξηα πξνο ηηκά ηνπηθψλ Αγέσλ. ΚαηΪ ηελ 

δηΪξθεηα ησλ γηνξηψλ απηψλ παξνπζηΪδνληαη παξΪιιειεο εθδειψζεηο (ζεαηξηθΫο 

παξαζηΪζεηο, αλαβέσζε εζέκσλ, ρνξεπηηθΫο εθδειψζεηο θηι) ζηηο νπνέεο θπξηαξρεέ ε 

δεκνηηθά παξαδνζηαθά κνπζηθά ελψ πινχζηα εέλαη ηα ληφπηα θαγεηΪ (θπξέσο θξΫαο 

θαη γαιαθηνθνκηθΪ) πνπ κπνξεέ θαλεέο λα δνθηκΪζεη. ΑλΪ Γάκν παξνπζηΪδνληαη νη 

ηνπηθΫο γηνξηΫο:  

 ΣΟΠΙΚΔ ΓΙΟΡΣΔ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
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Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γάκνπ ΚαιακπΪθαο εέλαη ηα ηνπηθά έζηκα, πνπ  νη ξέδεο 

ηνπο ρΪλνληαη ζηα βΪζε ησλ αηψλσλ θαη δηαηεξνχληαη απφ γεληΪ ζε γεληΪ, αιιΪ θαη ηα 

παλεγχξηα. 

 Μεηέσξα Σέρλεο: Οη πνιηηηζηηθΫο εθδειψζεηο ηνπ Γάκνπ ΚαιακπΪθαο 

«ΜΔΣΔΧΡΑ ΣΔΥΝΖ»  εέλαη Ϋλαο πνιηηηζηηθφο θαη πλεπκαηηθφο ζεζκφο πνπ 

αλαδχζεθε κΫζα απφ ηελ πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ ηνπ ηφπνπ καο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη θΪζε Καινθαέξη ζηε ΚαιακπΪθα θαη ζηα Σ.Γ ηνπ Γάκνπ.Ζ 

πνιηηηζηηθά νκπξΫια ηνπ «ΜΔΣΔΧΡΑ ΣΔΥΝΖ» πεξηιακβΪλεη πνηνηηθά 

ςπραγσγέα κε εθδειψζεηο πςεινχ επηπΫδνπ θαη θαιχπηεη ηηο απαηηάζεηο φισλ 

ησλ κνξθψλ ηΫρλεο εζηηΪδνληαο πεξηζζφηεξν ζηε κνπζηθά θαη ζην ζΫαηξν.   

 Απνθξηέο: Οη εθδειψζεηο ηεο ΑπνθξηΪο ζηελ ΚαιακπΪθα θαιχπηνπλ νιφθιεξε 

ηελ ηειεπηαέα εβδνκΪδα  κε ρνξνχο, ζπλαπιέεο, παξΫιαζε παξαδνζηαθψλ 

ζπγθξνηεκΪησλ, αλαβέσζε εζέκσλ, θαχζε ηνπ θαξλΪβαινπ θαη ξέςε 

ππξνηερλεκΪησλ.  

 Υαξαθηεξηζηηθφο εέλαη ν αξγφζπξηνο ρνξφο «θάησ ζηνλ Άγην Θφδσξν» πνπ ηνλ 

ρνξεχνπλ φινη καδέ ηελ Κπξηαθά ηεο ΑπνθξηΪο ην απφγεπκα, ζην πξναχιην ηεο 

εθθιεζέαο ηεο Παλαγέαο κεηΪ ηε ιεηηνπξγέα. 

 Σελ Καζαξά Γεπηέξα ν Γάκνο πξνζθΫξεη παηξνπαξΪδνηε θαζνιΪδα θαη Ϊιια 

λεζηέζηκα (Κνχινπκα) ζηηο ηνπνζεζέεο «ΣδΫξηζη», ζην δεκνηηθφ πΪξθν ηεο Αγέαο 

Παξαζθεπάο θαη ζηε ΓηΪβα,  φπνπ δηεμΪγεηαη θαη δηαγσληζκφο ραξηαεηνχ. 

 Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Μαλδειά: Σν ΚαζηξΪθη Ϋρεη παιηΪ θαη πινχζηα 

ηζηνξέα. Γηαηεξνχληαη κΫρξη ζάκεξα πνιιΪ Ϋζηκα, αλΪκεζα ζηα νπνέα μερσξέδεη ε 

αλαξξέρεζε κε ζθνηλέ ζην εθθιεζΪθη ηνπ Αε - Γηψξγε ηνπ ΜαλδειΪ, πνπ 

βξέζθεηαη (πξνζηηά δπζηπρψο κφλνλ γηα ηνπο ηθαλνχο αλαξξηρεηΫο) ζηα εξεέπηα  

ηεο Η. Μ. Αγ. Γεσξγένπ ΜαλδειΪ. 

 Γηνξηή πίηαο θαη ινπθάληθνπ: ΚΪζε επηΫκβξην ζηε Γέαβα ν Γάκνο 

ΚαιακπΪθαο ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν ΓηΪβαο θαη ηηο γπλαέθεο  

ηνπ ρσξηνχ  δηνξγαλψλνπλ ηε «Γηνξηά πέηαο θαη ινπθΪληθνπ».   

 Γηάβα: εκαληηθΪ εέλαη ηα ιατθΪ δξψκελα πνπ αλαβηψλνπλ ζην ρσξηφ.  

 Σελ ΠξσηνρξνληΪ, νη θΪηνηθνη κεηακθηΫδνληαη ζε θαιηθΪληδαξνπο θαη 

ηξηγπξλνχλ ζηα ζπέηηα, κε ζηφρν ηνλ εκπαηγκφ ησλ ελνέθσλ.  

 Σελ Κπξηαθά ησλ Απφθξεσ, παξνπζηΪδνληαη ζηελ θεληξηθά πιαηεέα ηνπηθνέ 

ρνξνέ κε δεκνηηθά - ιατθά νξράζηξα θαη ην θαξλαβΪιη.  

 Ζ ΠξσηνκαγηΪ γηνξηΪδεηαη παξαδνζηαθΪ ζηε ζΫζε «Αε-Γηψξγεο», κε ρνξνχο 

θαη ηξαγνχδηα. Έλαο θΪηνηθνο ηεο θνηλφηεηαο, πξσηνζηΪηεο ηνπ ρνξνχ, 

θξαηΪεη Ϊζπξν θιΪκπνπξν, ζχκβνιν ηεο αγλφηεηαο.  

 Βιαράβεηα: Απφ ηηο 13 Ϋσο 15 Μαΐνπ γηνξηΪδνληαη ηα «ΒιαρΪβεηα» πξνο ηηκάλ 

ηνπ παπα-Θχκηνπ ΒιαρΪβα, κε ΜεγΪιε Γνμνινγέα ζηνλ Η. Ναφ ηνπ Πξνθάηε 

Ζιέα, ηξηζΪγην θαη θαηΪζεζε ζηεθΪλσλ ζηελ πξνηνκά ηνπ ηνπηθνχ άξσα. ηνλ 

απιφγπξν ηεο εθθιεζέαο νη γπλαέθεο ηνπ ρσξηνχ ηξαγνπδνχλ θαη ρνξεχνπλ 

ηνπηθνχο ρνξνχο.  
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 Αληάκσκα Απξησηψλ: ηα ηΫιε Απγνχζηνπ γέλεηαη ην αληΪκσκα ησλ 

απαληαρνχ Απξησηψλ.  

 Αληάκσκα Αληηραζησηψλ: Σελ 1ε Απγνχζηνπ γέλεηαη ην ΑληΪκσκα ησλ 

Αληηραζησηψλ. 

 Γηνξηή ησλ Κηελνηξφθσλ: Οη θηελνηξφθνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

πεξηνρά ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ, γηα λα ηηκάζνπλ ηνλ πξνζηΪηε ηεο θηελνηξνθέαο 

Άγην ΜΪκα, θΪζε επηΫκβξην ηεινχλ ζεέα ιεηηνπξγέα ζηελ εθθιεζέα ηεο Αγέαο 

Παξαζθεπάο Υαιηθένπ. ηε ζπλΫρεηα αθνινπζεέ γιΫληη ζηελ πιαηεέα ηνπ ρσξηνχ, 

φπνπ πξνζθΫξεηε παξαδνζηαθφ θαγεηφ (πξνβαηέλα κε θξηζαξΪθη) πνπ 

εηνηκΪδνπλ κε πνιχ κεξΪθη νη γπλαέθεο ησλ θηελνηξφθσλ.        

 Γηνξηή πξνβαηίλαο: Σνλ Ηνχλην  ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο θεπαξησηψλ “Οη 

Βξπζνπνχιεο” δηνξγαλψλνπλ ηε ΓΗΟΡΣΖ ΠΡΟΒΑΣΗΝΑ ζηε ζΫζε ΜνιπβαδηΪ 

θεπαξένπ. Δθεέ νη επηζθΫπηεο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζάζνπλ θαη λα 

ζπκκεηΫρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο επεμεξγαζέαο καιιηνχ (απφ ην θνχξεκα Ϋσο ηελ 

χθαλζε), ηελ επεμεξγαζέα γΪιαθηνο (απφ ην Ϊξκεγκα Ϋσο ηε δεκηνπξγέα 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ), λα δνθηκΪζνπλ παξαδνζηαθΪ θαγεηΪ καγεηξεκΫλα 

ζην θαδΪλη, ππφ ησλ άρσλ ηεο παξαδνζηαθάο κνπζηθάο. ην ρψξν ηεο 

εθδάισζεο ιεηηνπξγεέ Ϋθζεζε κε παξαδνζηαθΪ πξντφληα ηνπ Γπλαηθεένπ 

πλεηαηξηζκνχ ΑζπξνθθιεζηΪο.  

 Γηνξηή Κάζηαλνπ: Σνλ Οθηψβξην  ζην νξεηλφ ρσξηφ ΚαζηαληΪ  ν Γάκνο  

δηνξγαλψλεη ηε «Γηνξηά ΚΪζηαλνπ».  

 Αληάκσκα Υαζησηψλ: ηα ΥΪζηα θΪζε Ηνχλην ζην αζθεηαξηφ ηνu Aγένπ 

Θενδνζένπ ζην  ρσξηφ ΓΪβξν   πξαγκαηνπνηεέηαη   ην ΑληΪκσκα ησλ Υαζησηψλ. 

ην ΑληΪκσκα  θΪηνηθνη θαη επηζθΫπηεο  Ϋρνπλ ηελ επθαηξέα λα γηνξηΪζνπλ θαη λα 

ρνξΫςνπλ φινη καδέ θαη λα γεπηνχλ ην παξαδνζηαθφ θαγεηφ (πξνβαηέλα-δπγνχξη 

κε θξηζαξΪθη). ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ησλ εθδειψζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθΪ 

δξψκελα. 

 Μάρε ηεο Μεξίηζαο: ηηο 10 Φεβξνπαξένπ ζηελ Ομχλεηα γηνξηΪδεηε ε ΜΪρε ηεο 

Μεξέηζαο.  

 Αληάκσκα ησλ απαληαρνχ Αγηνθπιιησηψλ: Μηα εβδνκΪδα πξηλ ηελ γηνξηά 

ηεο Αγέαο Παξαζθεπάο, ζηελ πιαηεέα ηνπ ρσξηνχ δηνξγαλψλεηαη ην αληΪκσκα 

ησλ απαληαρνχ Αγηνθπιιησηψλ.  

 Λαδαξίλεο: Σν Ϊββαην ηνπ ΛαδΪξνπ αλαβηψλεη ζην ρσξηφ ΑζπξνθθιεζηΪην 

Ϋζηκν «Λαδαξέλεο».  

 Ρνγθαηδηάξηα: ηα ρσξηΪ ΓΪβξνο, Αγηφθπιιν, ΑριαδηΪ,θεπΪξη αλαβηψλεη ην 

Ϋζηκν «ηα ξνγθαηδηΪξηα».  

 Ζ εηήζηα Δκπνξνπαλήγπξε ηεο Καιακπάθαο: «ην ΠαδΪξη», γέλεηαη απφ 20 

Ϋσο 23 Ηνπιένπ. 

 Σν Οινθαχησκα ή ν Δζεινχζηνο Δθπαηξηζκφο ησλ Κνπηζνπθηαλησηψλ: 

ηνλ νηθηζκφ ηνπ ΠιαηΪληζηνπ (ΠαιαηΪο Κνπηζνχθιηαλεο)  ενξηΪδεηαη  κε 

ηδηαέηεξε ιακπξφηεηα θαη επηζεκφηεηα, ζηηο 13 Μαΐνπ, «Σν Οινθαχησκα ά ν 

Δζεινχζηνο Δθπαηξηζκφο ησλ Κνπηζνπθηαλησηψλ – 13 Μαΐνπ 1898».  
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 ΣΟΠΙΚΔ ΓΙΟΡΣΔ ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΗ 

Γηα ην Γάκν Πχιεο ηα ηνπηθΪ Ϋζηκα εέλαη: 

 Ζ εηήζηα Δκπνξνπαλήγπξε ηεο Πχιεο: “Σν ΠαδΪξη”, γέλεηαη απφ 21 Ϋσο 24 

Απγνχζηνπ.  

 Αληάκσκα ησλ αξαθαηζαλαίσλ: Μέα κεγΪιε, θαηλνχξγηα ζρεηηθΪ, γηνξηά εέλαη 

ην εηάζην αληΪκσκα ησλ αξαθαηζαλαέσλ πνπ γέλεηαη ζηα Πεξηνπιηψηηθα 

ΛηβΪδηα θαηΪ ηελ ηειεπηαέα Κπξηαθά ηνπ Ηνπλένπ. 

 Γηνξηή ησλ Μειηζζνθφκσλ: Σνλ Ηνχλην ν Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Πχιεο 

δηνξγαλψλεη ηελ «Γηνξηά ησλ Μειηζζνθφκσλ» ζηα Πεξηνπιηψηηθα ιηβΪδηα.   

 Γηνξηή  Πίηαο : Ζ Γηνξηά  ηεο Πέηαο  πξαγκαηνπνηεέηαη ηνλ κάλα Αχγνπζην ζηελ 

Πχιε. Έρεη σο ζηφρν ηελ αλΪδεημε ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 

γαζηξνλνκηθψλ ζπλεζεηψλ ηεο πεξηνράο. 

 Γνπξλνραξά: ηηο 26 Γεθεκβξένπ ζηελ ΠαιαηνθαξπΪ αλαβηψλεη ην Ϋζηκν ηεο 

γνπξλνραξΪο. Σα κΫιε ηνπ  Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ηεο ΚΪησ ΠαιαηνθαξπΪο 

καγεηξεχνπλ ηεγαληΪ, αιεπξηΪ, ηζηγαξέδεο, ινπθΪληθα θαη γνπξνπλφπνπιν. 

Αθνινπζεέ γιΫληη κε κπφιηθν θξαζέ θαη ηζέπνπξν.     

 Γηνξηή πέζηξνθαο: ηηο 6 Απγνχζηνπ ν Γάκνο θαη ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 

ΠαιαηνθαξπΪο  δηνξγαλψλνπλ ηε ΓΗΟΡΣΖ ΠΔΣΡΟΦΑ θαη ην αληΪκσκα ησλ 

απαληαρνχ Παιαηνθαξπηψλ,  ζην Νεξφκπιν ηεο ΚΪησ ΠαιαηνθαξπΪο.   

 Γηνξηή ηνπ θξεκκπδηνχ: To κάλα Αχγνπζην ζην ρσξηφ Παιαηνκνλαζηάξν ν 

Πνιηηηζηηθφο χιινγνο ΠαιαηνκνλΪζηεξνπ ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο γπλαέθεο ηνπ 

ρσξηνχ δηνξγαλψλνπλ ηε «Γηνξηά ηνπ θξεκκπδηνχ». Σν θξεκκχδη εέλαη ηνπηθφ 

πξντφλ κε κεγΪιεο θαιιηΫξγεηεο θαη ε παξαγσγά ηνπ Ϋρεη ζπληειΫζεη ηα κΫγηζηα 

ζηελ αχμεζε ηνπ ηνπηθνχ εηζνδάκαηνο. Νηφπηνη θαη επηζθΫπηεο γεχνληαη 

εδΫζκαηα πνπ Ϋρνπλ σο θχξην ζπζηαηηθφ παξαζθεπάο ην θξεκκχδη, φπσο 

ζηηθΪδν θαη πέηεο. Σελ εθδάισζε πιαηζηψλνπλ παξαδνζηαθνέ ρνξνέ θαη 

αλαβέσζε ηνπηθψλ εζέκσλ.   

 Γηνξηή πέζηξνθαο: ηηο αξρΫο Απγνχζηνπ ζην Βαζχξξεκα νη θΪηνηθνη  

δηνξγαλψλνπλ ηε γηνξηά πΫζηξνθαο. Δθεέ νη επηζθΫπηεο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

γεπηνχλ ηηο πεληαλφζηηκεο πΫζηξνθεο ηεο πεξηνράο ππφ ηνπο άρνπο ηεο 

παξαδνζηαθάο κνπζηθάο. 

 Υνξφο ησλ Γεξφλησλ: Υνξφο ησλ Γεξφλησλ γέλεηαη ζην Γαξδέθη ζηηο 17 

Απγνχζηνπ.  

 Γηνξηέο Αρειψνπ: Σν πξψην δεθαάκεξν ηνπ Απγνχζηνπ ε ΜθΟ “ΑΥΔΛΧΟΤ 

ΡΟΤ” δηνξγαλψλεη ζηε Μεζνρψξα ηηο “ΓΗΟΡΣΔ ΑΥΔΛΧΟΤ”. Οη εθδειψζεηο 

εέλαη πνιπάκεξεο, Ϋρνπλ πνιπδηΪζηαην πεξηερφκελν κε πςειά αηζζεηηθά θαη 

ζηφρν ηελ θηλεηνπνέεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο πεξηνράο. Σελ έδηα επνρά δηνξγαλψλεη 

ζηε ζΫζε “ΚαδΪληα”  ην εηάζην camping κε λΫνπο θαη λΫεο απφ φιε ηελ ΔιιΪδα. Σν 

camping Μεζνρψξαο Ϋρεη παλειιάληα εκβΫιεηα θαη Ϋρεη ζαλ ζηφρν εθηφο απφ ηελ 

δηαζθΫδαζε ησλ λΫσλ  θαη ηελ αλΪδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκΪησλ  ηεο   πεξηνράο. 
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 Σζηαβαιηάξεηα: Σν πξψην δεθαάκεξν ηνπ Οθησβξένπ ζηελ Πηαιεέα ενξηΪδνληαη 

ηα  «ΣζηαβαιηΪξεηα» πξνο ηηκάλ ηνπ άξσα Βαζηιεένπ ΣζηαβαιηΪξε.  

 

 ΣΟΠΙΚΔ ΓΙΟΡΣΔ ΓΗΜΟΤ Σξηθθαίσλ 

Γηα ην Γάκν Σξηθθαέσλ ηα ηνπηθΪ Ϋζηκα, πνπ  νη ξέδεο ηνπο ρΪλνληαη ζηα βΪζε ησλ 

αηψλσλ θαη δηαηεξνχληαη απφ γεληΪ ζε γεληΪ, αιιΪ θαη ηα παλεγχξηα εέλαη ηα εμάο: 

 Σζηηζάλεηα: ηα Σξέθαια, ην επηΫκβξην ιακβΪλεη ρψξα κηα ζεηξΪ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ κε δηαγσληζκφ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ κε ηελ νλνκαζέα  «ΣζηηζΪλεηα», 

ζηε κλάκε ηνπ κεγΪινπ Σξηθαιηλνχ ζπλζΫηε θαη ηξαγνπδηζηά Βαζέιε ΣζηηζΪλε. 

 Γηνξηή ηνπ Αγξφηε: ΚΪζε επηΫκβξην ν Γάκνο δηνξγαλψλεη ζην Υσξηφ Ρέδσκα 

ηε «Γηνξηά ηνπ Αγξφηε». Σελ πξψηε εκΫξα πξαγκαηνπνηνχληαη νκηιέεο ζε ζρΫζε 

κε ηα αγξνηηθΪ ζΫκαηα θαη ηε δηαηξνθά. Σε δεχηεξε εκΫξα πξαγκαηνπνηνχληαη  

κνπζηθνρνξεπηηθΫο εθδειψζεηο θαη αλαβέσζε ηνπηθψλ εζέκσλ, θαη ηελ ηξέηε 

εκΫξα παξνπζηΪδνληαη ζεαηξηθΫο παξαζηΪζεηο.Καζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο γηνξηάο 

ιεηηνπξγεέ Ϋθζεζε κε ηνπηθΪ παξαδνζηαθΪ θαη βηνινγηθΪ πξντφληα. 

 Ζ εηήζηα Δκπνξνπαλήγπξε ησλ Σξηθάισλ: “Σν ΠαδΪξη”, γέλεηαη απφ 14 Ϋσο 

18 επηεκβξένπ. 

 Καξαγθνχληθνο Γάκνο: Σελ Καζαξά ΓεπηΫξα γέλεηε ε αλαπαξΪζηαζε ηνπ 

Καξαγθνχληθνπ γΪκνπ ζηα ΜεγΪια Καιχβηα. 

 Αληάκσκα ησλ Φαισξεησηψλ: Σν αληΪκσκα ησλ Φαισξεησηψλ 

πξαγκαηνπνηεέηαη θΪζε ρξφλν ζηηο 15 Απγνχζηνπ.  

 ΣΟΠΙΚΔ ΓΙΟΡΣΔ ΓΗΜΟΤ Φαξθαδόλαο 

Γηα ην δάκν Φαξθαδφλα νη ηνπηθΫο γηνξηΫο θαη ηα ηνπηθΪ Ϋζηκα, πνπ  νη ξέδεο ηνπο 

ρΪλνληαη ζηα βΪζε ησλ αηψλσλ θαη δηαηεξνχληαη απφ γεληΪ ζε γεληΪ, αιιΪ θαη ηα 

παλεγχξηα. 

 Καβνχθη: ηηο 6 Ηαλνπαξένπ ζην ΕΪξθν αλαβηψλεη ην Γηνλπζηαθφ Ϋζηκν «Καβνχθη» 

θαη ζηηο 8 Μαΐνπ γέλεηαη παλεγχξη ζηε κλάκε ηνπ Αγένπ  ΗσΪλλε ηνπ Θενιφγνπ.   

 Υνξφο ησλ Γεξφλησλ: Υνξφο ησλ Γεξφλησλ γέλεηαη ζηελ Οηραιέα ζηηο 20 

Ηνπιένπ. 

2.2.2. Γεκνγξαθηθά θαη Κνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Πιεζπζκνχ 

 πλνιηθόο κόληκνο πιεζπζκόο πεξηνρήο γηα ηα έηε 2001 & 2011 

Ο ζπλνιηθφο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε βΪζε ηελ 

απνγξαθά ηεο ΔΤΔ ηνπ 2011 αλΫξρεηαη ζε 68.931 θαηνέθνπο. Αληηπξνζσπεχεη ην 

52,58% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, ην 9,4% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο θαη ην 0,63% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  

Πίλαθαο 2.2.2-1: Mφληκνο πιεζπζκφο πεξηνρήο 2011 

Μφληκνο Πιεζπζκφο 2011 

πζρέηηζε 

Πεξηνρήο 

παξέκβαζεο % 
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χλνιν Υψξαο 10.816.286 0,64 

ΠεξηθΫξεηα Θεζζαιέαο 732.762 9,41 

Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ 131.085 52,58 

Πεξηνρή Παξέκβαζεο CLLD/LEADER 68.931 100,00 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2011   

Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε βΪζε ηελ απνγξαθά ηεο 

ΔΤΔ ηνπ 2001 αλεξρφηαλ ζε 74.775 θαηνέθνπο. Σα αληέζηνηρα πνζνζηΪ Ϋλαληη ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, ΠεξηθΫξεηαο 

Θεζζαιέαο θαη ηεο ρψξαο, άηαλ 56,35%, 10,1% θαη 0,68% αληέζηνηρα.  

Πίλαθαο 2.2.2-2: Mφληκνο πιεζπζκφο πεξηνρήο 2001 

Μφληκνο Πιεζπζκφο 2001 

πζρέηηζε 

Πεξηνρήο 

παξέκβαζεο % 

χλνιν Υψξαο 10.934.097 0,68 

ΠεξηθΫξεηα Θεζζαιέαο 740.115 10,10 

ΠΔ ΣξηθΪισλ 132.689 56,35 

Πεξηνρή Παξέκβαζεο 

CLLD/LEADER 
74.775 100,00 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2001 

 Μεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ από ην 2001 έσο θαη ην 2011 

Ζ δηαρξνληθά κεηαβνιά ηνπ πιεζπζκνχ κηαο γεσγξαθηθάο πεξηνράο απνηειεέ 

ζεκαληηθφ δεέθηε ηεο νηθνλνκηθάο, θνηλσληθάο θαη πνιηηηζηηθάο θαηΪζηαζεο 

αλζξψπσλ θαη ρψξνπ. χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεέα ηεο απνγξαθάο ηνπ 2001 θαη 

2011 ηεο ΔΤΔ παξαηεξεέηαη ζεκαληηθά κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο θαηΪ 7,82% κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ ηεο ΔΤΔ ηεο 10εηέαο ηνπ 2000. 

Αληέζηνηρα ζε επέπεδν Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ ε πιεζπζκηαθά κείσζε 

αλΫξρεηαη ζην 1,21%, ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο κεέσζε θαηΪ 0,99% θαη ζε 

επέπεδν ρψξαο κείσζε θαηΪ 1,08%, δει ζε πνζνζηΪ αξθεηΪ κηθξφηεξα απφ απηΪ 

πνπ παξνπζηΪδεη ε πεξηνρά παξΫκβαζεο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηάησλ ησλ ΟΣΑ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο 

θαέλεηαη φηη νη ΓεκνηηθΫο Δλφηεηεο κε ηε κεγαιχηεξε κεέσζε πιεζπζκνχ, εέλαη ηεο 

ΝεξΪηδαο ηνπ Γάκνπ Πχιεο πνπ αλΫξρεηαη ζην 26,1% (κε κείσζε Γάκνπ 9,71%) θαη 

ηνπ Κιεηλνβνχ ηνπ Γάκνπ ΚαιακπΪθαο πνπ αλΫξρεηαη επέζεο ζην 26,1% (κε κείσζε 

Γάκνπ 3,77%). Αμηνζεκεέσηε εέλαη ε αχμεζε πιεζπζκνχ ηεο ηΪμεσο ηνπ 306,8% πνπ 

παξνπζηΪδεη ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αζπξνπνηάκνπ ηνπ Γάκνπ ΚαιακπΪθαο, ε 

νπνέα φκσο εέλαη «πιαζκαηηθά» ιφγσ ηνπ φηη νη Αζπξνπνηακέηεο κεηΫβεζαλ καδηθΪ 

λα απνγξαθνχλ ζηα ρσξηΪ ηνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011. Άιιεο 

ΓεκνηηθΫο Δλφηεηεο πνπ παξνπζηΪδνπλ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ζηελ πεξηνρά 

παξΫκβαζεο, πΫξαλ απηάο ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ, εέλαη ε Γεκνηηθά Δλφηεηα 

Καιακπάθαο κε αχμεζε 5,75%, ε Γεκνηηθά Δλφηεηα Φαιψξεηαο κε αχμεζε 0,51% 

θαη ηνπ Γάκνπ Σξηθθαίσλ κε αχμεζε 3,22%. Να ζεκεησζεέ φηη ζηνλ Γάκν 
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Φαξθαδφλαο θαη ζηνλ Γάκν Πχιεο, θακία Γεκνηηθά ά Σνπηθά Κνηλφηεηα Δλφηεηα 

δελ παξνπζέαζε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ.  

Πίλαθαο 2.2.2-3: Μεηαβνιή Μφληκνπ Πιεζπζκνχ  2001-2011 θαηά Γήκν 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Σξηθάισλ 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  21.991 22.853 -3,77% 

ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ  14.343 15.886 -9,71% 

ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 81.355 78.817 3,22% 

ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 13.396 15.133 -11,48% 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2001 & 2011    

ΔλδηαθΫξνλ γηα ηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ παξαηεξεέηαη ζηελ εθηφο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γεκνηηθά Δλφηεηα Σξηθάισλ πνπ παξνπζηΪδεη αχμεζε πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο 

12,91%, αχμεζε δειαδά κεγαιχηεξε ησλ 7.000 αλζξψπσλ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, 

κε ηνλ ζπλνιηθφ ηεο πιεζπζκφ ην 2011 λα αλΫξρεηαη ζε 61.653 θαηνίθνπο, δειαδά 

ην 47,03% ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ.  

Πίλαθαο 2.2.2-4 Μφληκνο πιεζπζκφο ΓΔ & ΠΔ Σξηθάισλ 2011 

Γεκνηηθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ 61.653 

Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ 132.689 

πζρέηηζε κε Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ 47,03 % 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2011  

Ο παξαπΪλσ Πέλαθαο επηβεβαηψλεη φηη πεξίπνπ ν κηζφο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο 

ΠΔ ΣξηθΪισλ δηακΫλεη ζηελ ΓΔ ΣξηθΪισλ, πξσηεχνπζα θαη θχξην αζηηθφ θΫληξν ηεο 

πεξηνράο, δεέρλνληαο ηνλ βαζκφ αζηπθηιίαο πνπ ραξαθηεξέδεη ηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεέα πνπ παξαηέζεληαη αθνξνχλ ζηνηρεέα κφληκνπ 

πιεζπζκνχ. (Πίλαθαο 2.2.2-5, Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θεθαιαίνπ 2) 

 Καηαλνκέο πιεζπζκνύ σο πξνο ην ραξαθηεξηζκό ηεο πεξηνρήο (Οξεηλή, 

Ηκηνξεηλή θαη Πεδηλή) κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. 

Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο θαηΪ ην 43,44% θαηνηθεέ ζηηο πεδηλέο 

θνηλφηεηεο, κε απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ζηηο νξεηλέο θαη  εκηνξεηλέο λα Ϋρνπλ πνζνζηφ 

σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο 24,42% θαη 32,14% 

αληέζηνηρα. (Πίλαθαο 2.2.2-6, Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θεθαιαίνπ 2) 
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Μφληκνο Πιεζπζκφο αλά ραξαθηεξηζκφ πεξηνρήο 2011

 
      Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2011 

 

 

 Καηαλνκέο πιεζπζκνύ θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ (0-34, 56+) κε βάζε 

ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, θαζώο θαη αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην έηνο 2001.   

ζνλ αθνξΪ ζηελ θαηά θχιν ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ  γηα ην 2011 θαη ην 2001 

δηαπηζηψλεηαη φηη ππΪξρεη κηα κηθξή αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. 

Τπνινγέδνληαο ηελ αλαινγία ησλ θχισλ επέ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ πεξηνρά 

παξΫκβαζεο παξαηεξνχκε φηη θαηΪ ηα Ϋηε 2011 θαη 2001 ζεκεηψλνληαη ηα ίδηα 

αθξηβψο πνζνζηά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. πγθεθξηκΫλα, θαη γηα ην 2011 

θαη γηα ην 2001 νη άλδξεο απνηεινχλ ην 49,86% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη νη 

γπλαίθεο ην 50,14%. ε απφιπηα λνχκεξα γηα ην 2011 νη άλδξεο εέλαη 34.367 θαη νη 

γπλαίθεο 34564 ελψ γηα ην 2001 νη άλδξεο αλΫξρνληαη ζηνπο 37.281 θαη νη γπλαίθεο 

ζηηο 37.494. (Πίλαθαο 2.2.2-7, Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θεθαιαίνπ 2) 

Μφληκνο πιεζπζκφο θαηά θχιν 2001-2011
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     Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2011 & 2001 

 

Γηα ηηο θιέκαθεο ειηθηψλ 0-34 θαη 56 θαη άλσ, ηα πνζνζηΪ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ 

πεξηνρά πεξηνρά παξΫκβαζεο επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην 2011 εέλαη 

29,57% θαη 44,5% αληέζηνηρα, ελψ γηα ην 2001 ηα αληέζηνηρα πνζνζηΪ άηαλ 35,05% 

θαη 40,92%. Παξαηεξεέηαη ζπλεπψο κηα κείσζε, θαηά 5,48% γηα ηηο ειηθίεο 0-34 

θαη κηα αχμεζε θαηά 3,57% γηα ηηο ειηθίεο 56 θαη άλσ. Ο Μφληκνο Πιεζπζκφο ηεο 

πεξηνράο παξΫκβαζεο ειηθηψλ 0-34 εηψλ πξνο ηνλ αληέζηνηρν 56+ αλΫξρεηαη ζην 
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66,45% ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθά ηνπ 2011, ελψ ην αληέζηνηρν πνζνζηφ ην 2001 

άηαλ 85,64%. (Πίλαθαο 2.2.2-8, Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θεθαιαίνπ 2) 

Δέλαη εκθαλΫο φηη ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

CLLC/LEADER παξνπζηΪδεη πξφβιεκα ειηθηαθήο αλαλέσζεο θαη πξννδεπηηθΪ 

γεξάζθεη.  
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    Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2011 & 2001 

 Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνύ θαηά θύιν κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

απνγξαθήο έηνπο 2001 (π.ρ. επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζέζε ζην επάγγεικα). 

Έλα απφ ηα θνηλσληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πιεζπζκνχ εέλαη ην επέπεδν εθπαέδεπζεο. 

ΠξΫπεη λα δηεπθξηληζηεέ πσο ηα ζηνηρεέα πνπ παξαηέζεληαη αθνξνχλ ηνλ κφληκν 

πιεζπζκφ θαη Ϋρνπλ εμαρζεέ απφ ηελ απνγξαθά ηεο ΔΤΔ 2011, (Πίλαθαο 2.2.2-9, 

Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θεθαιαίνπ 2). 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηνρή Παξέκβαζεο 2011
Γηδαθηνξηθφ

Μεηαπηπρηαθφ

Πηπρέν Παλ/κένπ-Πνι/ρλεένπ θαη ηζφηηκσλ ζρνιψλ

Πηπρέν ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ θαη ηζφηηκσλ ζρνιψλ

Πηπρέν αλψηεξσλ επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ

Πηπρέν κεηαδεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο (ΗΔΚ, ΚνιΫγηα θιπ.)

Απνιπηάξην Λπθεένπ (Γεληθνχ,Δθθιεζηαζηηθνχ θιπ.)

Πηπρέν Δπαγγεικαηηθνχ Λπθεένπ

Πηπρέν Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ

Απνιπηάξην ηξηηΪμηνπ Γπκλαζένπ

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ

ΔγθαηΫιεηςε ην Γεκνηηθφ, αιιΪ γλσξέδεη γξαθά θαη αλΪγλσζε

Οινθιάξσζε ηελ πξνζρνιηθά αγσγά

Γελ γλσξέδεη γξαθά θαη αλΪγλσζε

Με θαηαηαζζφκελνη (Ϊηνκα γελλεζΫληα κεηΪ ηελ 1/1/2005)

  
Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2011 

Μειεηψληαο ηα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα γέλεηαη θαλεξφ πσο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζε ζρΫζε κε ηνπο θαηνέθνπο ηνπ ζπλφινπ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ εέλαη ειαθξφο κεησκέλν. ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνέθσλ εέλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ (πνζνζηφ 35,83%) θαη αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη Λπθείνπ (πνζνζηφ 

11,07%). Αληέζηνηρα θαη ζηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνέθσλ 

εέλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (πνζνζηφ 29,52%) θαη αθνινπζνχλ νη 
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απφθνηηνη Λπθείνπ (πνζνζηφ 14,86%). Αμηνζεκείσην εέλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ 

πεξηνρά παξΫκβαζεο ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηΫιεηςαλ ην Γεκνηηθφ, αιιΪ 

σζηφζν εέλαη γλψζηεο γξαθάο θαη αλΪγλσζεο, αλΫξρεηαη ζην 10,9% ελψ αξθεηΪ 

κεγΪιν εέλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ, ην νπνέν θαη αλΫξρεηαη ζην 7,94%. 

Διαθξφο κεησκέλα εέλαη ηα αληέζηνηρα πνζνζηΪ θαη γηα ην ζχλνιν ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ άηνη 7,87% θαη 5,62%. Δκθαλψο κηθξφηεξν εέλαη 

ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, άηνη 9,52% Ϋλαληη  

15,77% ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ.  

ΔπηπιΫνλ Ϋλα απφ ηα θξηηάξηα πνπ απνηειεέ θνηλσληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

πιεζπζκνχ εέλαη θαη ην επάγγεικα πνπ αζθνχλ νη απαζρνινχκελνη. 

πγθεθξηκΫλα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηΫρνπλ νη 

απαζρνινχκελνη ζηνλ Σξηηνγελή ηνκέα κε πνζνζηφ 46,63% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαζρνινπκΫλσλ ελψ ηα αληέζηνηρα πνζνζηΪ ζε Πξσηνγελή εέλαη 34,54% θαη ζην 

Γεπηεξνγελή 18,73%. (Πίλαθαο 2.2.2-10, Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θεθαιαίνπ 2). 

ΠΪλησο, αλΪ θιΪδν νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο, νη απαζρνινχκελνη ζηελ 

Καιιηέξγεηα κε πνιπεηψλ θπηψλ (πξσηνγελάο) εέλαη νη πεξηζζφηεξνη θαη 

αξηζκνχληαη ζηνπο 3.979, ελψ δεχηεξνη ζε πιάζνο κε 1.597, εέλαη νη απαζρνινχκελνη 

ζηε Εσηθή παξαγσγή, πΪιη ηνπ πξσηνγελά ηνκΫα. Ζ θαηαζθεπή θηηξίσλ γηα 

θαηνηθίεο θαη κε (δεπηεξνγελάο) αξηζκεέ 785 απαζρνινχκελνπο θαη ε 

Γξαζηεξηφηεηεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο (ηξηηνγελάο) 639 

απαζρνινχκελνπο. Δπέζεο ελδηαθΫξνλ παξαηεξεέηαη ζηνλ θιΪδν Κξαηηθή δηνίθεζε, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή (ηξηηνγελάο) 603 απαζρνινχκελνπο, 

Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (δεπηεξνγελάο) 276 απαζρνινχκελνπο 

θαη ε Παξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ (δεπηεξνγελάο) 

209 απαζρνινχκελνπο. (Πίλαθαο 2.2.2-11, Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ θεθαιαίνπ 2). 

Μειεηψληαο ηα ζηνηρεέα θαη ζπκπηχζζνληαο ηνπο θιΪδνπο, απνθηΪκε ηα παξαθΪησ 

ζηαηηζηηθΪ:  Ζ θχξηα κνξθή απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνράο 

παξΫκβαζεο εέλαη Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή (πξσηνγελάο) κε 6.289 

απαζρνινχκελνπο θαη πνζνζηφ 33,49% ζε ζρΫζε κε ηε ζπλνιηθά απαζρφιεζε ζηελ 

πεξηνρά παξΫκβαζεο, αθνινπζνχλ ην Υνλδξηθφ θαη Ληαληθφ Δκπφξην (ζπκπ. ηηο 

ΔπηζθεπΫο κεραλνθέλεησλ) (ηξηηνγελάο) 2.305 απαζρνινχκελνη θαη πνζνζηφ 

12,27%, νη Καηαζθεπέο (δεπηεξνγελάο) 1.672 απαζρνινχκελνη, ν ηνκΫαο ηεο 

Μεηαπνίεζεο (δεπηεξνγελάο) 1.668 απαζρνινχκελνη, νη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

Παξνρήο Καηαιχκαηνο θαη Δζηίαζεο (ηξηηνγελάο) 1.574 απαζρνινχκελνη, 

ελδηαθΫξνλ ζε απηΫο ηεο ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο παξαηεξεέηε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καιακπάθαο θαη ηνπ Καζηξαθίνπ ιφγσ ησλ Μεηεψξσλ, φπνπ ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ζε απηΫο ηεο δχν ηνπηθΫο θνηλφηεηεο εέλαη 12,71%, ζε ζρΫζε κε ην 

ζχλνιν ησλ απαζρνινχκελσλ, ελψ ζην ππφινηπν ηεο πεξηνρά παξΫκβαζεο ην 

πνζνζηφ εέλαη 7,23%.  

Κιεέλνληαο ζηα θνηλσληθνχ ραξαθηάξα επαγγΫικαηα, Ϋρνπκε, ζηνλ θιΪδν ηεο 

Δθπαίδεπζεο (ηξηηνγελάο) 981 απαζρνινχκελνπο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

Αλζξψπηλεο Τγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο (ηξηηνγελάο) πνπ αξηζκνχλ 792 

απαζρνινχκελνπο. (Πίλαθαο 2.2.2-10, Πίλαθαο 2.2.2-11 θαη Πίλαθαο 2.2.2-12, Παξάξηεκα ΗΗ 

ηνπ θεθαιαίνπ 2). 
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           Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2011 

 

ηνλ επφκελν Πέλαθα θαέλεηαη ε θαηαλνκά ησλ απαζρνινπκΫλσλ αλΪ ηνκΫα θαη 

θιΪδν απαζρφιεζεο 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.2.2-11 Κχξηνη θιάδνη απαζρφιεζεο 2011 

Σνκείο απαζρφιεζεο Κιάδνη απαζρφιεζεο Απνζρνινχκελνη 

Πξσηνγελήο 

ΚαιιηΫξγεηα κε 

πνιπεηψλ θπηψλ 
3.979 

Εσηθά παξαγσγά 1.597 

Γεπηεξνγελήο 

Καηαζθεπά θηηξέσλ γηα 

θαηνηθέεο θαη κε 
785 

ΚαηαζθεπαζηηθΫο 

εξγαζέεο νινθιάξσζεο 

θαη ηειεηψκαηνο 

399 

Σξηηνγελήο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

εζηηαηνξέσλ θαη θηλεηψλ 

κνλΪδσλ εζηέαζεο 

639 

Κξαηηθά δηνέθεζε, 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

πνιηηηθά 

603 

ΤΝΟΛΟ Απνζρνινχκελσλ 18.781   

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2011   
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 πκπεξάζκαηα - πξννπηηθέο 

πκπεξαζκαηηθΪ ε δεκνγξαθηθή εηθφλα ηεο πεξηνράο δελ μεθεχγεη απφ ηα γεληθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ κε δπλαηφηεηεο αλΪπηπμεο. 

Παξαηεξεέηαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ (7,82% ελψ ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

εέλαη αξθεηΪ ρακειή (20,79 άηνκα/km2).  

Δπέζεο, φζνλ αθνξΪ ζην επέπεδν εθπαέδεπζεο παξαηεξεέηαη κηθξφ πνζνζηφ 

πηπρηνχρσλ αηφκσλ (9,52%) θαη πςειφ πνζνζηφ αηφκσλ πνπ εέλαη απφθνηηνη 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (29,52%)  θαη αλαιθάβεηνη (7,94%).  

ΓεληθΪ ηα ηειεπηαέα ρξφληα παξαηεξεέηαη λα ζπλερέδεηαη ε ηάζε εγθαηάιεηςεο θαη 

εξήκσζεο ησλ πεξηνρψλ ησλ νξεηλψλ θαη δπζπξφζηησλ Γεκνηηθψλ ΓηακεξηζκΪησλ 

αιιΪ θαη ησλ πεδηλψλ Γεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη δηαθπγά ηνπ πιεζπζκνχ 

(εηδηθΪ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ) πξνο ηα θνληηλΪ αζηηθΪ θΫληξα αιιΪ θαη ηα κεγΪια 

αζηηθΪ θΫληξα ηεο ρψξαο κε απνηΫιεζκα ε πεξηνρά παξΫκβαζεο λα «απνςηιψλεηαη» 

απφ ην πιΫνλ δπλακηθφ ηκάκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 

 

2.2.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
 

 Δλδεηθηηθά ζηνηρεία ΑΔΠ (ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο), 2001–2011: 

πλνιηθό ΑΔΠ, ΑΔΠ θαηά θεθαιή, ΑΔΠ θαηά θιάδν. 

πλνιηθφ ΑΔΠ 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ πξνζδηνξέδνπλ ηελ νηθνλνκηθά επεκεξέα κηαο 

πεξηνράο εέλαη ην παξαγφκελν ζηελ πεξηνρά απηά ΑθαζΪξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

(ΑΔΠ). 

Σα ζηνηρεέα πνπ παξαηέζεληαη ζηε ζπλΫρεηα αλαθνξηθΪ κε ην ΑΔΠ πξνΫξρνληαη απφ 

ηελ Διιεληθά ηαηηζηηθά Αξρά (ΔΛ.ΣΑΣ.) ηνλ αθφινπζν Πέλαθα παξνπζηΪδεηαη ην 

χςνο ηνπ παξαγφκελνπ ΑΔΠ γηα θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο, θαζψο θαη απηφ ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο 

Θεζζαιέαο ζπλνιηθΪ, αιιΪ θαη ζε επέπεδν Υψξαο, θαηΪ ηελ πεξένδν 2001 – 2011 

αλαιπηηθΪ: 

Πίλαθαο 223 Α1 Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαηά Πεξηθέξεηα θαη ΠΔ 

ε εθαηνκκχξηα επξψ. ε ηξέρνπζεο ηηκέο 

Πεξηθέξεη

εο θαη ΠΔ 

200

1 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

ΔΛΛΑΓΑ 
152.19

4 

163.4

61 

178.9

05 

193.7

16 

199.2

42 

217.8

62 

232.6

95 

241.9

90 

237.5

34 

226.0

31 

207.0

29 

Θεζζαιέα 8.083 8.681 9.883 10.397 10.230 11.214 11.752 12.186 11.814 10.835 9.953 

Καξδέηζα 1.016 1.112 1.220 1.299 1.252 1.275 1.372 1.411 1.438 1.319 1.197 

Σξίθαια 1.318 1.360 1.518 1.606 1.595 1.682 1.820 1.843 1.859 1.729 1.558 

ΛΪξηζα 3.426 3.650 4.246 4.476 4.318 4.771 5.037 5.210 5.067 4.666 4.223 
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Μαγλεζέα 2.323 2.559 2.899 3.015 3.065 3.485 3.523 3.722 3.451 3.122 2.975 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2001-2011 *Πξνζσξηλά ζηνηρεία 

Απφ ηελ επεμεξγαζέα θαη κειΫηε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ πέλαθα πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθΪησ ρξάζηκα ζπκπεξΪζκαηα: 

 ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ην ΑΔΠ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ, 

παξνπζέαζε κηα ζπλερφκελε αχμεζε θαηΪ ηελ πεξένδν απφ ην έηνο 2001 Ϋσο θαη 

ην έηνο 2009, ρξνληΪ θαηΪ ηελ νπνέα θηάλεη ζηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ. Ο κέζνο 

εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ ηεο 

πεξηφδνπ απηάο άηαλ 5,32%, ειαθξψο πςειφηεξνο απφ ην πεξηθεξεηαθφ ΑΔΠ, 

ηνπ νπνένπ ν κΫζνο εηάζηνο ξπζκφο αχμεζεο άηαλ 5,28% θαη ζαθψο κηθξφηεξνο 

απφ ην εζληθφ ΑΔΠ πνπ παξΪρζεθε ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν, ηνπ 

νπνένπ ν κΫζνο εηάζηνο ξπζκφο αχμεζεο αλάιζε ζην 5,96%. 

 απφ ην Ϋηνο 2009 θαη κεηΪ, ην παξαγφκελν ΑΔΠ ηεο Πεξηθεξεηαθήο  Δλφηεηαο 

Σξηθάισλ παξνπζηΪδεη ζπλερφκελε κείσζε, σο ζπλΫπεηα ηεο νηθνλνκηθάο 

θξέζεο πνπ ελΫζθεςε ηε ρψξα. Ζ κεέσζε απηά άηαλ εληνλφηαηε ην Ϋηνο 2011 θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ηεο ηΪμεο ηνπ -10,03% ζε ζρΫζε κε ην ΑΔΠ ηνπ Ϋηνπο 2010.  

 λα επηζεκαλζεέ φκσο φηη παξΪ ηελ παξαηεξνχκελε κεέσζε ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο ηνπ ΑΔΠ ηεο Π.Δ. ΣξηθΪισλ θαηΪ ηελ πεξένδν 2010 – 2011, αλ απηφ 

εμεηαζηεέ σο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην ΑΔΠ πνπ παξΪρζεθε ηελ έδηα 

πεξένδν ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο παξαηεξνχκε φηη δηαηεξήζεθε ζε 

επίπεδα ειαθξψο πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε απηά ηεο πεξηφδνπ πξηλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο (2001 – 2009). Γελ ζπκβαέλεη φκσο ην έδην αλ ην ΑΔΠ ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο  Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ ηεο πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο 

εθθξαζηεέ σο πνζνζηφ ηνπ εζληθΪ παξαγφκελνπ ΑΔΠ, δηφηη ζηελ πεξέπησζε 

απηά βαέλεη ζπλερψο κεηνχκελν. Απφ ηελ παξαηάξεζε απηά πξνθχπηεη φηη ν 

ξπζκφο κείσζεο ηνπ παξαγφκελνπ ΑΔΠ ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο ηελ 

πεξένδν ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο είλαη εληνλφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

αληέζηνηρν ηεο Πεξηθεξεηαθάο  Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ. 

ΑΔΠ θαηά θεθαιή 

ηνλ αθφινπζν Πέλαθα παξνπζηΪδεηαη ην χςνο ηνπ Καηά Κεθαιή ΑΔΠ γηα ηηο 

ηΫζζεξηο ΠεξηθεξεηαθΫο Δλφηεηεο, θαζψο θαη απηφ ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο 

Θεζζαιέαο ζπλνιηθΪ, αιιΪ θαη ζε επέπεδν Υψξαο, θαηΪ ηελ πεξένδν 2001 – 2011 

αλαιπηηθΪ: 

Πίλαθαο 223 Α2 Καηά Κεθαιή Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαηά Πεξηθέξεηα θαη ΠΔ 

ε επξψ. ε ηξέρνπζεο ηηκέο 

Πεξηθέξεηεο 

θαη ΠΔ 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

ΔΛΛΑΓΑ 14.011 14.994 16.371 17.683 18.134 19.769 21.061 21.845 21.386 20.324 18.643 

Θεζζαιέα 10.888 11.660 13.300 14.010 13.793 15.103 15.805 16.363 15.831 14.499 13.328 

Καξδέηζα 8.398 9.203 10.176 10.916 10.598 10.847 11.717 12.090 12.342 11.352 10.379 

Σξίθαια 9.958 10.172 11.409 12.109 12.042 12.695 13.710 13.847 13.929 12.934 11.652 
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ΛΪξηζα 11.946 12.710 14.782 15.574 15.006 16.547 17.432 18.001 17.472 16.075 14.561 

Μαγλεζέα 11.484 12.618 14.288 14.850 15.071 17.076 17.205 18.113 16.724 15.065 14.323 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2001-2011 *Πξνζσξηλά ζηνηρεία          

Απφ ηελ παξΪζεζε ησλ αλσηΫξσ ζηνηρεέσλ παξαηεξνχκε φηη ην θαηΪ θεθαιά ηνπηθφ 

ΑΔΠ, θαζ‟φιε ηελ πεξένδν 2001 – 2011 θπκΪλζεθε ζε ζαθψο ρακειφηεξα επέπεδα 

ζπγθξηηηθΪ κε ην αληέζηνηρν θαηΪ θεθαιά ΑΔΠ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο θαη ζε 

πνιχ ρακειφηεξα επέπεδα ζε ζρΫζε κε ην κΫζν θθ ΑΔΠ ηεο Υψξαο. 

ΔπηπιΫνλ, ε ζπγθξηηηθά ζΫζε ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ παξακΫλεη ζηα 

έδηα πεξέπνπ επέπεδα θαη ειαθξψο επηδεηλσκΫλε ην Ϋηνο 2010 θαη 2011, ζε ζρΫζε κε 

ην 2009. Παξφκνηα ηΪζε, αιιΪ ζαθΫζηαηα εληνλφηεξε επηδεέλσζε, παξνπζηΪδεη θαη ε 

ζπγθξηηηθά ζΫζε ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο ζε ζρΫζε κε ην κΫζν φξν ηεο Υψξαο. 

Γειαδά, ε αλΪπηπμε, φπσο απηά εθθξΪδεηαη απφ ηνπο παξαπΪλσ νηθνλνκηθνχο 

δεέθηεο, πνπ παξαηεξάζεθε ζην πξψην κηζφ ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηέαο ζάκεξα, 

ζηα πιαέζηα ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο πνπ δηαλχνπκε, εμαλεκέζηεθε. 

ΑΔΠ θαηά θιάδν  

 Έλα επηπιΫνλ θπζηνγλσκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνλνκέαο κηαο πεξηνράο πνπ 

κεηξΪ ηε ζπλεηζθνξΪ ηνκΫσλ ά θιΪδσλ παξαγσγάο ζην ηνπηθφ ΑΔΠ εέλαη ε 

Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (Α.Π.Α.).  

Οη θιΪδνη ηεο νηθνλνκέαο πνπ αζξνέδνληαη πξνθεηκΫλνπ λα δηακνξθσζεέ ην χςνο ηεο 

ΑΠΑ πνπ πξνΫξρεηαη απφ ηνλ Πξσηνγελή Σνκέα Παξαγσγήο εέλαη ε γεσξγέα, ε 

θηελνηξνθέα, ε δαζνθνκέα θαη ε αιηεέα. Σν χςνο ηεο ΑΠΑ ηνπ Γεπηεξνγελνχο 

Σνκέα Παξαγσγήο δηακνξθψλεηαη θπξέσο απφ ηε ζπκβνιά ηεζζΪξσλ κεγΪισλ 

νκΪδσλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ζπγθεθξηκΫλα ησλ νηθνλνκηθψλ θιΪδσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εμφξπμε νξπθηνχ πινχηνπ (νξπρεέα, κεηαιιεέα, ιαηνκεέα, αιπθΫο θ.α.), ζηελ 

κεηαπνέεζε, ζηελ παξαγσγά ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο, δηαλνκά λεξνχ, θπζηθνχ αεξένπ 

θ.α. θαη ηΫινο ζηηο θαηαζθεπΫο – ηερληθΪ Ϋξγα. Αληέζηνηρα, νη νηθνλνκηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβΪινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ηεο ΑΠΑ ηνπ 

Σξηηνγελνχο Σνκέα Παξαγσγήο εέλαη νη κεηαθνξΫο, ην εκπφξην (ρνλδξηθφ θαη 

ιηαληθφ), νη ηξΪπεδεο, νη αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο, ε δηαρεέξηζε αθέλεηεο πεξηνπζέαο, 

ν ηνπξηζκφο θαη ε παξνρά ππεξεζηψλ εζηέαζεο, ελεκΫξσζεο θαη επηθνηλσλέαο, 

ςπραγσγέαο θαη αλαςπράο, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο (δηθεγφξνη, γηαηξνέ, 

κεραληθνέ) πνπ παξΫρνπλ επηζηεκνληθΫο θαη ππνζηεξηθηηθΫο ππεξεζέεο θαη νη 

θξαηηθΫο ππεξεζέεο εθπαέδεπζεο, πγεέαο, δηθαηνζχλεο, εζσηεξηθάο αζθΪιεηαο, 

εζληθάο Ϊκπλαο θ.ι,π. 

ΒΪζεη ησλ δηαζΫζηκσλ απφ ηελ Διιεληθά ηαηηζηηθά Αξρά (ΔΛ.ΣΑΣ.) ζηνηρεέσλ, πνπ 

θαη πΪιη αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκέα ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ ζπλνιηθΪ, 

ζηνλ παξαθΪησ Πέλαθα παξνπζηΪδεηαη ην χςνο ηεο ηνπηθήο ΑΠΑ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Σξηθάισλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, αιιΪ θαη απηάο ζε επέπεδν 

Υψξαο, θαηΪ ηελ πεξένδν 2001 – 2011, θαζψο θαη ε ζχλζεζά ηεο αλΪ ηνκΫα 

παξαγσγάο. Ζ ζπλνιηθά ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά ΑΠΑ ηνπ πέλαθα παξνπζηΪδνληαη 

ζε απφιπηεο ηηκΫο. 
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Δέλαη πξνθαλΫο φηη νη παξαπΪλσ αλαθεξφκελνη θιΪδνη νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

αλΪ ηνκΫα παξαγσγάο δελ Ϋρνπλ ηελ έδηα βαξχηεηα σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηνπηθάο νηθνλνκέαο ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ. Σν 2011 κεηΪ ηε κεέσζε 

ηφζν ηεο ηνπηθάο φζν θαη ηεο πεξηθεξεηαθάο ΑΠΑ ζαλ ζπλΫπεηα ηεο νηθνλνκηθάο 

θξέζεο πνπ δηαλχνπκε, πξνζΫγγηζε, ζε απφιπηα κεγΫζε, ηα επέπεδα ηνπ Ϋηνπο 2003. 

ηνλ επφκελν Πέλαθα ε ζπλνιηθά ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά ΑΠΑ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

Πέλαθα παξνπζηΪδεηαη ζε πνζνζηφ επέ ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο ΑΠΑ. Δπέζεο, νη 

ηηκΫο ηεο ΑΠΑ αλΪ ηνκΫα παξαγσγάο εθθξΪδνληαη θαη σο πνζνζηφ επέ ηεο ζπλνιηθάο 

ΑΠΑ. 

 

Παξαηεξνχκε δειαδά φηη, θαηΪ ηελ ρξνληθά πεξένδν 2001-2011 ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαζψο επέζεο κηα 

κηθξά κεέσζε ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκΫα παξαγσγάο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν φκσο εέλαη ε ηαπηφρξνλε ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο 

ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζην ηνπηθφ ΑθαζΪξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηνπ ΠΔ 

ΣξηθΪισλ θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη 

ηε δηαρξνληθή ζηξνθή ηεο ηνπηθήο καο αιιά θαη ηεο  πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο 

πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. 

 

 Δλδείμεηο γηα επίπεδν θαη θαηαλνκή ΑΔΠ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  
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Ζ αλΪπηπμε, φπσο απηά εθθξΪδεηαη απφ ηνπο παξαπΪλσ νηθνλνκηθνχο δεέθηεο, πνπ 

παξαηεξάζεθε ζην πξψην κηζφ ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηέαο, ζάκεξα, ζηα πιαέζηα 

ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο πνπ δηαλχνπκε, εμαλεκέζηεθε. 

πσο θαέλεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα γηα ην ΑΔΠ, απφ ην Ϋηνο 2009 θαη κεηΪ ην 

παξαγφκελν ΑΔΠ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, ηεο ΠεξηθΫξεηαο αιιΪ θαη 

νιφθιεξεο ηεο Υψξαο βαέλεη ζπλερψο κεηνχκελν. πκπεξαζκαηηθΪ πξνθχπηεη φηη θαη 

ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ην παξαγφκελν ΑΔΠ ζα παξνπζηάδεη κείσζε, 

ηζρπξηζκφο πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην αζηηθφ θέληξν ηεο πφιεο ησλ 

Σξηθάισλ, ζην νπνέν θαηνηθεέ ην 48% ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνέ ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη 

ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθφ κΫξνο ηεο κεηαπνέεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ είλαη εθηφο ηεο 

πεξηνράο παξΫκβαζεο.  

Δπέζεο θαηΪ ηελ ρξνληθά πεξένδν 2001 - 2011 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) 

ηεο Πεξηθεξεηαθάο  Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, ηεο ΠεξηθΫξεηαο αιιΪ θαη νιφθιεξεο ηεο 

Υψξαο θαζψο επέζεο θαη κηθξά κεέσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ δεπηεξνγελνχο 

ηνκέα παξαγσγήο. Σαπηφρξνλα εέρακε ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο 

ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο Πεξηθεξεηαθάο  

Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, ηεο ΠεξηθΫξεηαο αιιΪ θαη νιφθιεξεο ηεο Υψξαο, γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη ηε δηαρξνληθά ζηξνθά ηεο ηνπηθάο καο αιιΪ θαη ηεο  πεξηθεξεηαθάο 

νηθνλνκέαο πξνο ηνλ ηξηηνγελά ηνκΫα. 

Απφ ηα παξαπΪλσ ζπκπαηξαέλεηαη φηη θαη ε πεξηνρή παξέκβαζεο ζα παξνπζηΪδεη 

κείσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ (ΑΔΠ), κεέσζε ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκΫα παξαγσγάο θαη 

θπζηθΪ αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ ηξηηνγελά ηνκΫα. Γειαδά θαη ε πεξηνρή 

κειέηεο ζηξέθεηαη πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηα 

ζηνηρεέα ηεο απαζρφιεζεο πνπ δεέρλνπλ ζηξνθά ησλ απαζρνινχκελσλ ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο αιιΪ θαη φιεο ηεο Πεξηθεξεηαθάο  Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ, εκπφξην, 

ηνπξηζκφο), ζε βΪξνο θπξέσο ηνπ πξσηνγελά θαη δεπηεξεπφλησο ηνπ δεπηεξνγελά 

ηνκΫα.  

 

 Απαζρόιεζε (ζπλνιηθή θαη θαηά θιάδν) 2001 – 2011.  

Σα επφκελα δεδνκΫλα γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ν ηξφπνο πνπ απηή θαηαλέκεηαη 

ζηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο πεξηνράο 

παξΫκβαζεο, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε κε ηνλ λνκφ ΣξηθΪισλ, ηελ ΠεξηθΫξεηα 

Θεζζαιέαο θαη ην ζχλνιν ηεο Υψξαο βαζέδνληαη ζηηο απνγξαθΫο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.  

Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

CLLD/LEADER (ζηνηρεέα ΔΛ.ΣΑΣ.) αλέξρεηαη ζηα 18.781 άηνκα θαη θαηαιακβΪλεη 

πνζνζηφ 27,25% επέ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο. Οη 

απαζρνινχκελνη ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο θαηαιακβΪλνπλ ην 47,69% ησλ 

απαζρνινπκΫλσλ ηεο Πεξηθεξεηαθάο  Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, θαηαιακβΪλνπλ ην 8,15% 

ησλ απαζρνινπκΫλσλ ηεο ΠεξηθΫξεηα  Θεζζαιέαο θαη ην 0,50% ησλ 

απαζρνινπκΫλσλ ζε επέπεδν Υψξαο. 

ΒΪζεη ησλ δεδνκΫλσλ ηεο απνγξαθάο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ηνπ Ϋηνπο 2011, ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή  Δλφηεηα Σξηθάισλ 7.669 Ϊηνκα (19,47%) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
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πξσηνγελή ηνκέα, 6.990 Ϊηνκα (17,75%) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ δεπηεξνγελή 

ηνκέα θαη 24.723 Ϊηνκα (62,78%) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

παξαγσγάο. ΒΪζεη αληέζηνηρσλ ζηνηρεέσλ ηεο απνγξαθάο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ 

ηεο ΔΛ.ΣΑΣ ηνπ Ϋηνπο 2001, απφ ην ζχλνιν ησλ ηφηε απαζρνινχκελσλ ηεο 

πεξηνράο, πνζνζηφ 19,86% δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, πνζνζηφ 

20,47% ζηνλ δεπηεξνγελή θαη πνζνζηφ 59,67% ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγάο. 

ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER, φπσο θαέλεηαη θαη 

ζην δηΪγξακκα πνπ αθνινπζεέ (Πίλαθαο 223 Α5 Απαζρνινύκελνη 2001-2011 θαηά θιάδν,  

Παξάξηεκα 2 Κεθαιαίνπ 2), ζχκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο απνγξαθάο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην Ϋηνο 

2011, ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκΫλσλ αλΫξρεηαη ζηα 18.781 Ϊηνκα, κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ λα εζηηάδεηαη ζηνλ Σξηηνγελή ηνκέα κε 

πνζνζηφ 46,627% (8.757 Ϊηνκα), αθνινπζεέ ν Πξσηνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ 

34,546% (6.488 άηνκα) θαη Ϋπεηαη ν Γεπηεξνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ 18,828% 

(3.536 άηνκα). Αληέζηνηρα γηα ην 2001, ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκΫλσλ ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο CLLD/LEADER αλΫξρεηαη ζηα 26.252 Ϊηνκα, κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαζρνινπκΫλσλ λα εζηηΪδεηαη ζηνλ Πξσηνγελή ηνκέα κε 

πνζνζηφ 48,96% (12.853 άηνκα)  αθνινπζεέ ν Σξηηνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ 

32,44% (8.515 άηνκα), Ϋπεηαη ν Γεπηεξνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ 17,48% (4.588 

άηνκα).    
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  Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2001-2011 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ θαηΪ ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

LEADER κεγάιε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ θαηΪ 8.844 άηνκα 

(19,06%) κε ζεκαληηθά κείσζε ησλ απαζρνινπκέλσλ εηδηθά ζην Πξσηνγελή 

ηνκέα απφ ην 2001 ζην 2011 θαηΪ 13,79% κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαηΪ 13,13%. Γηαθαέλεηαη δειαδά κηα 

«ζηξνθή» ησλ απαζρνινχκελσλ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο αιιΪ θαη φιεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγάο (επηρεηξάζεηο 
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παξνράο ππεξεζηψλ, εκπφξην, ηνπξηζκφο), ζε βάξνο θπξέσο ηνπ πξσηνγελά θαη 

δεπηεξεπφλησο ηνπ δεπηεξνγελά ηνκΫα.  

 

 Δμέιημε Οηθνλνκηθά Δλεξγνύ Πιεζπζκνύ (2001 – 2011).  

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ κηαο πεξηνράο 

αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εξγΪδεηαη θαη πξνζθΫξεηαη γηα 

εξγαζέα. ηνλ νηθνλνκηθΪ κε ελεξγφ πιεζπζκφ, ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγέα 

κΫηξεζάο ηνπ απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., αλάθνπλ νη καζεηΫο – ζπνπδαζηΫο, ζπληαμηνχρνη, 

εηζνδεκαηέεο, απηνέ πνπ αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθΪ, θαζψο θαη δηΪθνξεο Ϊιιεο 

πιεζπζκηαθΫο θαηεγνξέεο πνπ γεληθΪ ραξαθηεξέδνληαη σο ινηπΪ, απνηειεέ ηνλ 

νηθνλνκηθΪ κε ελεξγφ πιεζπζκφ. Ο νηθνλνκηθΪ ελεξγφο πιεζπζκφο δηαθξέλεηαη ζε 

δπν θαηεγνξίεο: ζηνλ απαζρνινχκελν ζε δηΪθνξεο εξγαζέεο θαη ζηνλ άλεξγν 

πιεζπζκφ.  

ηηο δχν απνγξαθΫο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Ϋηνπο 2001 θαη 2011, δηαπηζηψλνπκε φηη ν 

νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Σξηθάισλ 

ππεξηεξεέ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ. εκεηψλνπκε επέζεο φηη, θαηλνκεληθΪ, ζε 

αξηζκεηηθφ επέπεδν, ε Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ παξνπζέαζε αχμεζε ησλ 

αηφκσλ ηνπ νηθνλνκηθΪ ελεξγνχ πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ δηαδνρηθψλ 

απνγξαθψλ, ε νπνέα νθεέιεηαη ζηελ γεληθά αχμεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο 

πεξηνράο. ε επέπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ ν νηθνλνκηθά ελεξγφο 

πιεζπζκφο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 37,47%, ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο ζε 

πνζνζηφ 38,7% θαη ζε επέπεδν Υψξαο ζε πνζνζηφ 42,4% επέ ησλ αληέζηνηρσλ 

ζπλφισλ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ.  

πσο θαέλεηαη θαη ζην δηΪγξακκα πνπ αθνινπζεέ (Πίλαθαο 223 Α6 Οηθνλνκηθά 

ελεξγνί ή κε 2001-2011, Παξάξηεκα 2. Κεθαιαίνπ 2), ν νηθνλνκηθά ελεξγφο 

πιεζπζκφο γηα ην 2011 ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (ΔΛ.ΣΑΣ. ζηνηρεία 

απνγξαθήο Πιεζπζκνύ- Καηνηθηώλ 2011) αλΫξρεηαη ζηα 23.571 Ϊηνκα, κε ηνπο 

απαζρνινχκελνπο λα αλΫξρνληαη ζηα 18.781 Ϊηνκα (πνζνζηφ 79,67%) θαη ηνπο 

αλέξγνπο ζηα 4.790 Ϊηνκα (πνζνζηφ 20,32%). Γηα ην έηνο 2001 ν νηθνλνκηθΪ 

ελεξγφο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζηα 28.837 άηνκα  γηα ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο, κε 

ηνπο απαζρνινχκελνπο λα αλΫξρνληαη ζηα 26.252 Ϊηνκα (πνζνζηφ 91,03%)  θαη 

ηνπο αλέξγνπο ζηα 2.585 Ϊηνκα (πνζνζηφ 8,96%). 
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ΟΗΚΟΝΟΜΚΑ ΔΝΔΡΓΟΗ- ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ- ΑΝΔΡΓΟΗ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 2001-2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΔΝΔΡΓΟΗ

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ

ΑΝΔΡΓΟΗ

 

                              Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2001-2011 

πλεπψο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (2001-2011) παξαηεξεέηαη θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 

δεθαεηέα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ αηφκσλ θαηΪ 5.266 Ϊηνκα 

(11,36%) θαη αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθά κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζε ζρΫζε κε ηνλ 

νηθνλνκηθΪ ελεξγφ,ιφγσ δηΪθνξσλ δεκνγξαθηθψλ (γάξαλζε πιεζπζκνχ) ά 

θνηλσληθψλ (ζπληαμηνδνηάζεηο) αηηηψλ. ΣΫινο παξαηεξεέηαη κείσζε ησλ 

απαζρνινπκέλσλ  θαη αχμεζε ησλ αλέξγσλ θαηΪ 11,36 %, σο απνηΫιεζκα ηνπ 

γεγνλφηνο φηη πνιινέ απαζρνινχκελνη Ϋραζαλ ηε δνπιεηΪ ηνπο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθάο 

θξέζεο. 

 

 Δμέιημε Αλεξγίαο – Πξνζέγγηζε επηπέδνπ ππναπαζρόιεζεο.  

Σα ζηνηρεέα πνπ δηαηέζεληαη γηα ηελ αλεξγέα καο παξαρσξάζεθαλ απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.  

ΣξηθΪισλ φπσο απηΪ άηαλ θαηαγεγξακκΫλα ζην ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα (Ο.Π..) ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζηηο 19-01-2015 θαη αθνξνχλ φιν ηελ  Πεξηθεξηθά 

Δλφηεηα ΣξηθΪισλ θαη φρη ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο. 

πσο θαέλεηαη θαη ζην δηΪγξακκα πνπ αθνινπζεέ απφ απηΪ ηα ζηνηρεέα ην 2009, 

πξνθχπηεη φηη ππΪξρνπλ 10.916 Ϊλεξγνη εθ ησλ νπνέσλ 5.529 Ϊηνκα  εέλαη γπλαίθεο 

(50,65%) θαη ην ππφινηπν 5.387 (49,35%) εέλαη άλδξεο ελψ ην 2011 ν αξηζκφο ησλ 

αλέξγσλ απμάλεηαη ζε 12.732 κε ηα πνζνζηΪ λα αιιΪδνπλ θαη νη Ϊληξεο λα 

ππεξηεξνχλ ησλ γπλαηθψλ κε πνζνζηφ 50,42% Ϋλαληη 49,58%. (Πίλαθαο 223 Α7 

Αλεξγία Ν. Σξηθάισλ 2009-2011 θαηά θύιν, Παξάξηεκα 2 Κεθαιαίνπ 2) 
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  Πεγή: ΟΑΔΓ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 30-06-2016 

 Απφ ζηνηρεέα ηα νπνέα αλαδεηάζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΟΑΔΓ θαη αθνξνχλ 

φιε ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ,  (Πίλαθεο 223 Α8, Α9 & Α10, Παξάξηεκα 2 

Κεθαιαίνπ 2 ) πξνθχπηνπλ ηα παξαθΪησ: 

 ε αλεξγία πιήηηεη θπξίσο ηνπο απφθνηηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο κε πνζνζηφ 42,97%,  αθνινπζνχλ νη πηπρηνχρνη ηξηηνβΪζκηαο 
εθπαέδεπζεο - ΚΪηνρνη δηδαθηνξηθνχ ά κεηαπηπρηαθνχ ηέηινπ κε πνζνζηφ 22,59%  
θαη ηεο ππνρξεσηηθάο εθπαέδεπζεο κε κηθξφηεξν πνζνζηφ 15,18%, 

 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ άλεξγσλ (22,70%) ζρεηίδεηαη κε ην επάγγεικα ηνπ 
εηδηθεπκέλνπ ηερλίηε θαη κε ηελ Ϊζθεζε ζπλαθψλ ηερληθψλ επαγγεικΪησλ θαη 
ζηε ζπλΫρεηα κε πνζνζηφ 16,39% Ϋξρνληαη νη απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρά 
ππεξεζηψλ θαη πσιεηΫο, 

 φζνλ αθνξΪ ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, νη άλεξγνη πνπ πιήηηνληαη ζην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο είλαη λένη απφ 15 έσο 34 εηψλ ην νπνέν θπκαέλεηαη 
γχξσ ζην 58,05% θαη αθνινπζνχλ νη θαηεμνράλ παξαγσγηθΫο ειηθέεο ησλ 30-54 
εηψλ, αιιΪ θαηΪ Ϋλα πςειφ επέζεο πνζνζηφ 35,38%. Οη ειηθέεο απφ 55 εηψλ θαη 
Ϊλσ αληηπξνζσπεχνπλ ην 6,57% πεξέπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ αλΫξγσλ, 

 νη κηζνέ απφ ηελ  θαηεγνξέα ησλ 55 εηψλ θαη Ϊλσ εέλαη καθξνρξφληα άλεξγνη, 
αληέζηνηρα, ζηελ θαηεγνξέα ησλ 30-54 εηψλ νη καθξνρξφληα Ϊλεξγνη εέλαη γχξσ 
ζην 37% θαη ζηηο ειηθέεο θΪησ ησλ 15-34 εηψλ ζην 28 κε 31%. Γειαδά ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλέξγσλ μεπεξλά ηνπο 24 κήλεο αλεξγίαο. 

ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο ΔΛΣΑΣ (Απνγξαθή 

Πιεζπζκνύ- Καηνηθηώλ 2011), νη Ϊλεξγνη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ 

αλΫξρνληαλ γηα ην 2001 ζην πνζνζηφ 8,96% ελψ ην 2011 ζην 20,32%, δειαδά 

απμήζεθαλ δξακαηηθά νη άλεξγνη θαηά 11,36%. Απφ απηνχο ζχκθσλα θαη κε ηνλ 

παξαθΪησ πέλαθα, πνζνζηφ 66,43% εέρε εξγαζηεέ ζην παξειζφλ ελψ ην 33,56% 

δεηνχζε εξγαζία γηα 1ε θνξά, πξφθεηηαη δειαδά θαηΪ θχξην ιφγν γηα λΫα ζε ειηθέα 

Ϊηνκα, ζηα νπνέα δελ δφζεθε ε επθαηξέα λα εξγαζηνχλ. 

ΠΗΝΑΚΑ 223 Α11 Δμέιημε Αλεξγίαο 
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ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 2001   

Οηθνλνκηθά ελεξγνί 

χλνιν Απαζρνινχκελνη Άλεξγνη 

28.837 26.252 2.585 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 2011   

Οηθνλνκηθά ελεξγνί 

χλνιν  Απαζρνινχκελνη 

Άλεξγνη 

χλνιν  

Εεηνχζε 

εξγαζέα θαη 

εέρε εξγαζηεέ 

ζην παξειζφλ 

Εεηνχζε 

εξγαζέα γηα 

1ε θνξΪ 

23.571 18.781 4.790 3.182 1.608 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ- Καηνηθηώλ 2011  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο ΔΛΣΑΣ (Απνγξαθή Πιεζπζκνύ- Καηνηθηώλ 2011), ζην 

ζχλνιν ησλ απαζρνινπκΫλσλ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ ππΪξρεη 

κεγΪιε εκηαπαζρφιεζε θαη ππναπαζρφιεζε κε πνζνζηφ 29,72%, ελψ ζε 

επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο ην πνζνζηφ εέλαη ειαθξψο κεησκΫλν 24,56% θαη ζε 

επέπεδν Υψξαο ην πνζνζηφ κεηψλεηαη θη Ϊιιν ζε 21,93%. (Πίλαθεο 223 Α11, 

Παξάξηεκα 2 Κεθαιαίνπ 2). Άξα θαη ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ην πνζνζηφ ζα εέλαη 

ειαθξΪ κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ. Ζ 

εκηαπαζρφιεζε θαη ππναπαζρφιεζε νθεέινληαη θαηΪ θχξην ιφγσ ζηελ Ϋιιεηςε 

εξγαζέαο πιάξνπο απαζρφιεζεο, ζηελ πξνζπΪζεηα ησλ επηρεηξάζεσλ λα  κεηψζνπλ 

ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο γηα λα αληαπεμΫιζνπλ ζηηο ζπλζάθεο ηεο νηθνλνκηθάο 

θξέζεο, αιιΪ θαη ζηελ επνρηθφηεηα ησλ επαγγεικΪησλ (ηνπξηζηηθψλ, αγξνηηθψλ θ.α.) 

θαη ζε θαηξηθΫο ζπλζάθεο.  

ΓεληθΪ, γηα ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο αλεξγέαο ηφζν ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο, 

φζν θαη ζηε  Γεκνηηθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ ζα ιΫγακε φηη απηΪ, ζε γεληθΫο γξακκΫο δε 

δηαθΫξνπλ απφ ηα αληέζηνηρα ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο αιιΪ θαη ηεο 

Υψξαο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δηαλχνπκε σο ρψξα. 

 

 πκπεξάζκαηα – πξννπηηθέο 

Σα νηθνλνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο δεέρλνπλ κηα 

πιεζπζκηαθά ελφηεηα ζηελ νπνέα κεηψζεθε ν ελεξγφο πιεζπζκφο, κεηψζεθε ε 

απαζρφιεζε θαη απμήζεθε ε θαηαγεγξακκΫλε αλεξγία. Παξαηεξεέηαη ζπλεπψο κηα 

δπζκελάο ηΪζε φζνλ αθνξΪ ζηα νηθνλνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πεξηνράο 

παξΫκβαζεο κε δπλαηφηεηεο φκσο αλΪπηπμεο.  

Αλεζπρεηηθφ εέλαη ην γεγνλφο ηεο κεέσζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ηεο πεξηνράο ζηνλ 

πξσηνγελά ηνκΫα θαηΪ ηελ πεξένδν 2001 – 2011, ιφγσ απνξξφθεζεο κεγΪινπ 

κΫξνπο ηνπ δηαζΫζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηξηηνγελά ηνκΫα, θαζψο θαη ηα 

πςειΪ πνζνζηΪ αλεξγέαο ζηελ πεξηνρά πνπ βαέλνπλ απμαλφκελα. Απαηηεέηαη 

ζπλεπψο λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηεπζχλζεηο κηαο λΫαο αλαπηπμηαθάο πξνζΫγγηζεο ε 

νπνέα ζα πεξηιακβΪλεη ηελ δπλακηθά πνπ Ϋρεη ε πεξηνρά, αιιΪ θχξηα ζα πξΫπεη λα 
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επηδηψθεη ηελ θηλεηνπνέεζε ησλ αλζξψπηλσλ, ησλ θπζηθψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

εληφο θαη εθηφο πεξηνράο κε ζθνπφ ηελ αληηζηξνθά ηεο ηΪζεο θαη ηελ εμαζθΪιηζε 

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ.  

Παξαηεξεέηαη γεληθΪ απμεηηθά ηΪζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκΫα θαη ζπγθεθξηκΫλα ε 

πεξηνρά παξΫκβαζεο εκθαλέδεη αμηφινγε ηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα κε κηα αλνδηθά 

πνξεέα ηνπ θιΪδνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ θαη εζηέαζεο αιιΪ θαη ηνπ θιΪδνπ ηνπ 

εκπνξένπ. Ζ πεξηθΫξεηα δηαζΫηεη γεληθΪ πςειάο πνηφηεηαο αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην 

νπνέν δεκηνπξγεέ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηφζν γηα ηελ ελεξγνπνέεζε ηεο ελδνγελνχο 

αλΪπηπμεο, φζν θαη γηα πξνζΫιθπζε δξαζηεξηνηάησλ αηρκάο ζηελ πεξηνρά. 

 

B. Ο ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη νη θπξηφηεξεο κνξθΫο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξσηνγελά 

ηνκΫα ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο παξνπζηΪδνληαη αλαιπηηθΪ 

παξαθΪησ. 

1. Γεσξγία 

Ζ γεσξγέα απνηειεέ γηα ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ηνλ παξαδνζηαθφ ηνκΫα 

απαζρφιεζεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ πεδηλψλ πεξηνρψλ, κε εχθνξα εδΪθε θαη 

βξέζθεηαη ζε αιιειεμΪξηεζε κε ηελ θηελνηξνθέα ησλ νξεηλψλ ηεο πεξηνράο, 

δεκηνπξγψληαο Ϋηζη κηα ζνβαξά ζρΫζε ζηελ παξαγσγηθά δνκά ηεο ηνπηθάο 

νηθνλνκέαο. 

Ζ ζεκεξηλά θαηΪζηαζε ραξαθηεξέδεηαη απφ ηνλ κηθξφ γεσξγηθφ θιάξν, ηελ Ϋιιεηςε 

βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη πιεξνθφξεζεο, ην κηθξφ κΫζν κΫγεζνο εθκεηΪιιεπζεο θαη ην 

ρακειφ επέπεδν εθπαέδεπζεο ησλ αγξνηψλ. Οη εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ 

πεξηνρά παξΫκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ αγξαλαπαχζεσλ, ιηβαδηψλ, 

βνζθνηφπσλ, νηθνγελεηαθψλ ιαραλφθεπσλ, αλΫξρνληαη, ζχκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο 

ΔΛΣΑΣ απφ ηελ απνγξαθή Γεσξγίαο / Κηελνηξνθίαο γηα ην Ϋηνο 1999 ζε 

528.275,6 ζηξέκκαηα, ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα απφ ηελ απνγξαθή Γεσξγίαο / 

Κηελνηξνθίαο γηα ην Ϋηνο 2009, ε θαιιηεξγνχκελε Ϋθηαζε ζηελ πεξηνρά, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ αγξαλαπαχζεσλ, αλΫξρεηαη ζε 471.645,4 ζηξέκκαηα. 

Με βΪζε ηα ζηνηρεέα ηνπ 1999 νη θαιιηεξγνχκελεο εθηΪζεηο ζηελ πεξηνρά 

παξΫκβαζεο αληηπξνζψπεπαλ ην 88,02% ησλ ζπλνιηθψλ θαιιηεξγνχκελσλ 

εθηΪζεσλ ζηελ Π.Δ. ΣξηθΪισλ, ζε πνζνζηφ 12,85% θαιιηεξγνχκελσλ εθηΪζεσλ ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο θαη 1,47% ζε επέπεδν Υψξαο, ελψ ηα αληέζηνηρα πνζνζηΪ γηα ην Ϋηνο 

2009 εέλαη 86,22% ζε επέπεδν ΠΔ ΣξηθΪισλ, ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο 12,03% θαη 

ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο ζε πνζνζηφ 1,36%. 

 

Πίλαθαο 223 Β1 Γεσξγηθέο Δθκεηαιεχζεηο 1999-2009 

Πνζνζηά 1999 Πεξηνρήο 

Παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ ΔΚΣΑΖ 

Π.Δ. ΣξηθΪισλ 88,58 88,02 

ΠεξηθΫξεηα 17,36 12,85 

Υψξα 1,67 1,47 
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Πνζνζηά 2009 Πεξηνρήο 

Παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ ΔΚΣΑΖ 

Π.Δ. ΣξηθΪισλ 86,65 86,22 

ΠεξηθΫξεηα 14,69 12,03 

Υψξα 1,27 1,36 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 1999-2009   

 

 Κύξηεο ρξήζεηο αγξνηηθήο γεο, παξαγσγηθή εμεηδίθεπζε ηεο πεξηνρήο  

ην παξαθΪησ δηΪγξακκα εκθαλέδεηαη ε θαηαλνκή ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο ζε 

εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, ζε δελδξψδεηο θαη ζε ακπέιηα. Οη ινηπΫο εθηΪζεηο 

πεξηιακβΪλνπλ ηηο αγξαλαπαχζεηο, ηα ιηβάδηα, ηνπο βνζθνηφπνπο, ηνπο 

νηθνγελεηαθνχο ιαραλφθεπνπο, θαζψο θαη ηα θπηψξηα θαξπνθφξσλ δέληξσλ 

θαη Ϊιιεο πνιπεηείο θπηείεο. (Πίλαθαο 223 B2, Παξάξηεκα II Κεθαιαίνπ 2) 
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Δμέιημε βαζηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο

2009 1999

 

      ΠΖΓΖ: Απνγξαθή Γεσξγίαο / Κηελνηξνθίαο ΔΤΔ 1999 -2009 

 

Οη θιΪδνη ηεο θπηηθήο παξαγσγήο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πεξηνρά εέλαη νη εηήζηεο 

θαιιηέξγεηεο, φπσο ην βακβΪθη, ν αξαβφζηηνο θαη ηα ζηηεξΪ, ιφγσ ηεο 

δπλακηθφηεηαο ηεο πεδηλάο θπξέσο πεξηνράο. ΒΫβαηα, επηζεκαέλνπκε κηα κεέσζε ησλ 

εθηΪζεσλ ησλ εηάζησλ θαιιηεξγεηψλ, ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο θαζψο απφ Ϋθηαζε 

414.276,6 ζηξ. ην Ϋηνο 1999 θαη πνζνζηφ επέ ηνπ ζπλφινπ ηνλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζηελ πεξηνρά παξεκβΪζεηο 78,42 %, κεηψζεθαλ ζε 341.848  ζηξ. 

θαη πνζνζηφ 72,48%, ην Ϋηνο 2009. Δηδηθφηεξα, ν ηνκΫαο ησλ Γεκεηξηαθψλ γηα 

παξαγσγά θαξπνχ απνηειεέ ηνλ πιΫνλ δπλακηθφ ηνκΫα γηα ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

θαη Ϋξρεηαη πξψηνο ζηελ πξνηέκεζε ησλ παξαγσγψλ, ζηεξέδνληαο ην ηνπηθφ 

αγξνηηθφ εηζφδεκα, κε 194.123,1 ζηξ, δειαδά ην 41,16% ηεο ζπλνιηθάο 

θαιιηεξγάζηκεο Ϋθηαζεο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθά 

γεσξγέαο ηνπ 2009, παξνπζηΪδνληαο κηα αχμεζε ηεο ηΪμεσο ηνπ 3,94%. Ζ 

θαιιηΫξγεηα βακβαθηνχ παξνπζηΪδεη ζεκαληηθΫο πησηηθέο ηΪζεηο, κε ηελ 

θαιιηεξγάζηκε Ϋθηαζε απφ 153742,9 ζηξ. πνπ άηαλ ην 1999 λα κεηψλεηαη θαηΪ 

47,31%, ζηα 81008,8 ζηξ. ην 2009. Παξφκνηα πησηηθά πνξεέα, πνπ νδάγεζε ζηελ 
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εγθαηάιεηςε, αθνινχζεζε θαη ε θαιιηΫξγεηα ηνπ θαπλνχ, θηΪλνληαο ην Ϋηνο 2009, 

λα κελ θαιιηεξγεέ νπδεέο ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο αιιΪ νχηε θαη ζην λνκφ.  

(Πίλαθαο 223 B3, Παξάξηεκα II Κεθαιαίνπ 2) 

Δηήζηεο Καιιηέξγεηεο 2009

ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΚΑΡΠΟΤ

ΠΑΣΑΣΔ

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΦΤΣΑ

ΚΑΠΝΟ

ΒΑΜΒΑΚΗ

ΝΧΠΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ

ΛΟΗΠΔ ΔΣΖΗΔ

 

   ΠΖΓΖ: Απνγξαθή Γεσξγίαο / Κηελνηξνθίαο ΔΤΔ 1999 -2009 

 

ΔλδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ν θιΪδνο ησλ λσπψλ ιαραληθψλ, ν νπνένο λαη κελ 

παξνπζηΪδεη ζην ζχλνιφ ηνπ, ζεκαληηθά κείσζε ηεο ηΪμεσο ηνπ 37,71% αιιά ζηελ 

ππνθαηεγνξέα ησλ λσπψλ ιαραληθψλ ζεξκνθεπίνπ ζεκαληηθά αχμεζε 110,39%. 

ΒΫβαηα ε ζπλνιηθά Ϋθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ιαραληθψλ εέλαη κεδακηλά ζε ζρΫζε κε 

ην ζχλνιν ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο θαη θαηαιακβΪλεη ην 2009 πνζνζηφ 1,65%, 

ελψ ηα ζεξκνθάπηα, πνζνζηφ 0,11% ηνπ ζπλφινπ. 

ζνλ αθνξΪ ηηο δελδξψδεηο θαιιηΫξγεηεο παξαηεξνχκε κηα ζπλνιηθά κείσζε 

12,01%,  κε ηεο κειηέο λα παξνπζηΪδνπλ κείσζε 41,69% θαη λα δηαηεξνχλ 

πνζνζηφ 10,67% ζην ζχλνιν ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε 

αχμεζε κε ηελ πΪξνδν ησλ εηψλ, παξαηεξεέηε ζηελ θαιιηΫξγεηα ειηάο θαη εέλαη ηεο 

ηΪμεσο ηνπ 19,18% θαη θαηΫρεη ην 65,57% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαιιηεξγεηψλ 

δέλδξσλ, ην 2009 ελψ ην 1999 θαηεέρε πΪιη ηελ πιεηνςεθέα, αιιΪ κε πνζνζηφ 

47,09%. 

Πίλαθαο 223 Β4 Γελδξψδεηο 1999-2009 

  

Πεξηνρή 

παξέκβαζεο 

1999 

Πεξηνρή 

παξέκβαζεο 

2009 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

% 

Πνζνζηφ 

επί ηνπ 

ΤΝΟΛΟΤ 

1999 

Πνζνζηφ 

επί ηνπ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2009 

ΔΛΗΔ 7749,9 9236,2 19,18 47,09 65,57 

ΡΟΓΑΚΗΝΗΔ 182 129,2 -29,01 1,11 0,92 

ΚΔΡΑΗΔ 203 203,9 0,44 1,23 1,45 

ΜΖΛΗΔ 2578,2 1503,3 -41,69 15,67 10,67 

ΛΟΗΠΔ 

ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 
5552,1 2526 -54,50 33,73 17,93 

ΤΝΟΛΑ 16458 14085,3 -12,01     
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ 1999-2009 

 εκαληηθά εέλαη επέζεο ε θαιιηΫξγεηα ακπειηψλ, ζπγθξηηηθΪ κε ην ζχλνιν ηνπ ΠΔ 

ΣξηθΪισλ, αθνχ ζε ζχλνιν 4.589,5 ζηξεκκΪησλ ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ ηα 4.149 

ζηξΫκκαηα βξέζθνληαη ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο, γηα ην Ϋηνο 2009. 

ΓεληθΪ ε γεσξγηθά παξαγσγά ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο δελ παξνπζηΪδεη κεγΪιε 

πνηθηιέα σο πξνο ηα θαιιηεξγνχκελα εέδε, νη εθηΪζεηο φκσο πνπ θαιιηεξγνχληαη εέλαη 

πνιιΫο  θαη αληέζηνηρα κεγΪιε θαη ε παξαγσγά. 

Πίλαθαο 223 Β5 Ακπέιηα 1999-2009 

  

Πεξηνρή 

παξέκβαζεο 

1999 

Πεξηνρή 

παξέκβαζεο 

2009 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

Πνζνζηφ 

επί ηνπ 

ΤΝΟΛΟΤ 

1999 

Πνζνζηφ 

επί ηνπ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2009 

ΛΟΗΠΟΗ ΟΗΝΟΗ 4346,9 3646,2 -16,12 92,93 87,88 

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ 

ΣΑΦΤΛΗΑ 
329 542 64,74 7,03 13,06 

ΣΑΦΗΓΑ 

ΞΔΡΖ 
1,5 0 -100,00 0,03 0,00 

ΤΝΟΛΑ 4677,4 4149 -12,01    

πλνιν ΠΔ 

Σξηθάισλ 
5098,4 4589,5       

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 1999-2009     

 Πνηνηηθή παξαγσγή θπηηθώλ θαη δσηθώλ* (πξντόληα ΠΟΠ, ΠΓΔ, πθηζηάκελα 

θαη ελ δπλάκεη, Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο) 

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ππΪξρνπλ 92 εθκεηαιιεχζεηο βηνινγηθψλ 

πηζηνπνηεκΫλσλ πξντφλησλ (θπηηθάο θαη δσηθάο παξαγσγάο), κε ζπλνιηθά Ϋθηαζε 

8.748 ζηξ. θαη πεξέπνπ 3.800 δψα. Λφγσ αλεπαξθψλ ζηνηρεέσλ ηεο ΔΛΣΑΣ απφ 

ηελ απνγξαθά ηνπ 2009, δε κπνξεέ λα γέλεη δηαρσξηζκφο ησλ θπηηθψλ θαη ησλ 

δσηθψλ πξντφλησλ. ηηο θαιιηΫξγεηεο, απηά ηεο κεδηθάο, θαηΫρεη παξαδνζηαθΪ 

εμΫρνπζα ζΫζε ελψ αθνινπζνχλ εηάζηεο θαιιηΫξγεηεο, φπσο ην ζθιεξφ  θαη ην 

καιαθφ ζηηΪξη, ην θξηζΪξη, ν αξαβφζηηνο θαη ηα ξεβέζηα. Σν ελδηαθΫξνλ ησλ 

παξαγσγψλ απμΪλεη κε ηα ρξφληα, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηε κεγΪιε ζεκαζέα ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγά ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ΒΫβαηα ην πνζνζηφ ησλ 

παξαγσγψλ πνπ εθαξκφδνπλ ην ζπγθεθξηκΫλν ζχζηεκα εέλαη κηθξφ θαη έζσο δελ 

εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο βηνινγηθάο ζπλεέδεζεο ησλ ηξηθαιηλψλ παξαγσγψλ. 

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο παξΪγνληαη ηα παξαθΪησ ΠΟΠ ηπξηΪ: ΠΟΠ Φέηα, ΠΟΠ 

Γαινηχξη, ΠΟΠ Καζέξη, ΠΟΠ Μαλνχξη απφ 13 παξαγσγνχο. Δπέζεο, ζηελ 

πεξηνρά παξΫκβαζεο παξΪγεηαη ν νέλνο ΠΓΔ Μεηέσξα. (Πίλαθαο 223 B7, Παξάξηεκα II 

Κεθαιαίνπ 2). ηελ πεξηνρά ησλ ΣξηθΪισλ ηα παξαθΪησ παξαδνζηαθά πξντφληα κε 

βΪζε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνΫιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζπζηαηηθψλ ηνπο, ηηο 

κεζφδνπο παξαγσγάο θαη κεηαπνέεζεο θαη ηα ηδηαέηεξα γεπζηηθΪ θαη Ϊιια 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ ζε ζπλεξγαζέα θαη κε ηνπο 

ηνπηθνχο παξαγσγνχο – κεηαπνηεηΫο γηα ηελ ππνβνιά αέηεζεο – θαθΫινπ πξνο ην 

ΤΠΑΑΣ ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα κεηξψα νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο / 

γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ / ηδηφηππσλ πξντφλησλ ηεο ΔΔ: Σν Σξηθαιηλφ ινπθάληθν, 

ρνηξηλφ, πνπ παέξλεη ηε γεχζε ηνπ απφ ηελ πξνζζάθε πξΪζνπ θαη αξσκαηηθψλ 

βνηΪλσλ ηεο πεξηνράο, παξαδνζηαθΪ δπκαξηθά: ηξαραλΪο μηλφο, ηξαραλΪο γιπθφο, 
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ρπινπέηεο, απφ ηα νπσξνθεπεπηηθΪ ηεο πεξηνράο ηδηαέηεξα νλνκαζηΪ ηα πεπφληα 

θαη ηα θαξπνχδηα θαη ηα νξεηλΪ κάια, ηνπξζί απφ ληφπηα ιαραληθΪ θαη θεπεπηηθΪ, 

ζθΫηα ά γεκηζηΪ κε ηπξέ, ειηΫο θαη Ϊιια πιηθΪ, ζαλ Ϋηνηκν νξεθηηθφ, ηα αξσκαηηθΪ 

θπηΪ θαη βφηαλα απφ ηνλ νξεηλφ φγθν: φπσο ξέγαλε, ζπκΪξη ηζΪη ηνπ βνπλνχ θαη 

πιεζψξα απηνθπψλ βνηΪλσλ πνπ ζπιιΫγνληαη θπξέσο απφ ηνλ Κφδηαθα, ην κέιη κε 

ην ηδηαέηεξν Ϊξσκα ησλ βνηΪλσλ ηεο πεξηνράο, Σξηθαιηλφο ραιβάο «ζαπνπλΫ», 

παξαπιάζηνο κε εθεέλνλ ησλ ΦαξζΪισλ, αιιΪ πνπ γέλεηαη κε δηαθνξεηηθά ζπληαγά 

θαη εέλαη πην θξεκψδεο ζε πθά θαη κε πινχζηα γεχζε, θξέαο βφεην (απφ αγειΪδεο 

θξεηνπαξαγσγάο ειεπζΫξαο βνζθάο) θαη πξφβεην (ειεπζΫξαο βνζθάο). 

Πίλαθαο 223 Β6 Βηνινγηθά 2009 

 ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ ΔΚΣΑΖ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΚΔΦΑΛΧΝ 

Υψξα 16.448,0 1.308.277,3 569.414 

ΠεξηθΫξεηα 1.811,0 164.300,3 27.165 

Π.Δ. ΣξηθΪισλ 119,0 11.603,7 3.812 

Πεξηνρή Παξέκβαζεο 92,0 8.748,0 3.812 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2009    

*Σα ζηνηρεία πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο, δελ επέηξεςαλ ηνλ δηαρσξηζκό, θπηηθώλ-δσηθώλ πξντόλησλ. 

ην ππνθεθάιαην 2 Κηελνηξνθία ηνπ παξόληνο, δε ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ελ ιόγσ πξντόληα. 

 

 Μεηαπνίεζε θαη εκπνξία πξντόλησλ  

Απφ ζηνηρεέα ηνπ Δπηκειεηεξένπ (ΔΒΔ) ΣξηθΪισλ θαη ηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ 

νδεγφ/θαηΪινγν ησλ επηρεηξάζεψλ ηνπ, ζηελ Π.Δ. Σξηθάισλ ιεηηνπξγνχλ 118 

κνλάδεο κεηαπνίεζεο, πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, φπσο 

αιεπξφκπινη, ειαηνηξηβεέα, νηλνπνηεέα, αιιΪ θαη κνλΪδεο φπσο ηπξνθνκεέα, 

παξαζθεπαζηάξηα δσνηξνθψλ θηι.  

Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ιεηηνπξγνχλ 97 κνλάδεο, εθ ησλ νπνέσλ 

ζην γεσξγηθφ ηνκΫα αθνξνχλ εθθνθθηζηάξηα βΪκβαθνο, ζπζθεπαζηάξηα - 

δηαινγεηάξηα, ειαηνηξηβεέα, νηλνπνηεέα θ.α. . Ζ αλΪιπζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ 

θαηαγξΪθεθαλ απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ θαηΫδεημε πσο Ϋλα ζεκαληηθφ κΫξνο ηεο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο ησλ πξντφλησλ ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο εκπνξεχεηαη 

εέηε απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηηο ιατθΫο αγνξΫο (27,8%), εέηε πσιείηαη ζηνπο 

εκπφξνπο (28,8%), εέηε ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο (9,9%). εκαληηθφ εέλαη ην πνζνζηφ 

33,5% ησλ παξαγνκΫλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα 

ηδηνθαηαλάισζε.  

 

 Υαξαθηεξηζηηθά απαζρνινύκελσλ ζηελ γεσξγία (ειηθία, θιπ). Πξνζέγγηζε 

επηπέδνπ πνιύ - απαζρόιεζεο.   

Ζ απαζρφιεζε ζηηο αγξνηηθΫο εθκεηαιιεχζεηο ζπλεηζθΫξεη ζεκαληηθΪ ζηελ 

ζπλνιηθά απαζρφιεζε ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο θαη ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ γεληθφηεξα. 

Παξαηεξνχκε κείσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο απαζρφιεζεο ζηηο αγξνηηθΫο 

εθκεηαιιεχζεηο, αλΪκεζα ζηα Ϋηε 2009 θαη 1999, ηφζν ζε επέπεδν πεξηνράο 

παξΫκβαζεο, αιιΪ θαη ζε επέπεδν ΠΔ, ΠεξηθΫξεηαο θαη Υψξαο. 
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Μέα απφ ηηο θπξηφηεξεο δηαξζξσηηθΫο κεηαβνιΫο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκΫα εέλαη ε αχμεζε 

ηεο πνιπαπαζρφιεζεο ησλ γεσξγηθψλ λνηθνθπξηψλ. Παξαηεξνχκε, απφ ηα 

ζηνηρεέα ησλ πηλΪθσλ, κείσζε ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ εθκεηΪιιεπζε θαη αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη δεπηεξεπφλησο 

ζηηο αγξνηηθΫο εθκεηαιιεχζεηο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεγνξεέ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ηα 

κΫιε ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ απαζρνινχληαη θαη κε Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αλαδεηνχλ ελ γΫλεη εμσγεσξγηθΪ εηζνδάκαηα. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζε ζρΫζε κε ηελ ΠΔ 

Σξηθάισλ γηα ην Ϋηνο 2009, δεέρλεη πσο ην 86% πεξέπνπ ησλ απαζρνινχκελσλ 

ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη θπξίσο ή 

δεπηεξεπφλησο εέλαη ζεκαληηθΪ κηθξφηεξνο ζε ζρΫζε κε ηνλ αξηζκφ αηφκσλ πνπ 

απαζρνιεέηαη απνθιεηζηηθά ζηελ εθκεηΪιιεπζε θαη γηα ηα δπν Ϋηε ηεο απνγξαθάο, 

κε ην πνζνζηφ ην 2009 λα εέλαη 29,37% ελψ ην 1999 άηαλ 19,83%. (Πίλαθεο 223 B8 

θαη Β9, Παξάξηεκα II Κεθαιαίνπ 2) 
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 Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2009 

 

πσο θαη ζην ζχλνιν ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ, Ϋηζη θαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ε 

πιεηνςεθία ησλ θαηφρσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ εέλαη άληξεο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηφρσλ εθκεηαιιεχζεσλ, ειηθηαθΪ, ηνπνζεηεέηαη ζηηο ειηθέεο 

50 εηψλ θαη άλσ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ην γεξαζκέλν ειηθηαθά γεσξγηθφ 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο. Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε ησλ 

αξρεγψλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζηνλ ηνκΫα πξνβιεκαηέδεη, δεδνκΫλνπ φηη 

νη γεξαηφηεξνη αγξφηεο δελ εέλαη πξφζπκνη λα εγθαηαιεέςνπλ ηελ γεσξγηθά 

απαζρφιεζε εμαηηέαο ηνπ γεγνλφηνο φηη εέλαη ε θχξηα πεγά ηνπ εηζνδάκαηφο ηνπο. 

μπλζε ηνπ πξνβιάκαηνο απνηειεέ επέζεο ην γεγνλφο φηη νη γεξαηφηεξνη αγξφηεο 

δελ Ϋρνπλ βαζηθΫο γλψζεηο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο δηαρείξηζεο ηεο 

εθκεηΪιιεπζά ηνπο θαη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ εηζαγσγά λΫσλ 

ηερλνινγηψλ θαη γεληθφηεξα αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο απαηηάζεηο ηεο αγνξΪο. (Πίλαθεο 223 B10 θαη Β11, Παξάξηεκα II 

Κεθαιαίνπ 2) 
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        Πεγή: ΔΛΣΑΣ 2009 

Απφ ηελ αλάιπζε ζε επίπεδν εθκεηαιιεχζεσλ εέλαη δπλαηφ λα αληιεζνχλ 

πιεξνθνξέεο γηα ηελ δηάξζξσζε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο, ζε επέπεδν 

Γεκνηηθνχ Γηακεξέζκαηνο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο αιιΪ θαη ζε επέπεδν ΠΔ 

ΣξηθΪισλ. Μπνξνχλ επέζεο λα εμαρζνχλ ζπκπεξΪζκαηα γηα ηηο δηαθνξνπνηάζεηο 

ζηηο γεσξγηθΫο εθκεηαιιεχζεηο ηεο πεξηνράο, ζε ζρΫζε κε ηελ επξχηεξε πεξηνρά θαη 

λα απνθαιχςνπλ αδπλακέεο πνπ πηζαλψο λα ππΪξρνπλ. 

Παξαηεξεέηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 15.600  εθκεηαιιεχζεσλ, πνπ θαηαγξΪθεθαλ 

ζηελ απνγξαθά γεσξγέαο θηελνηξνθέαο ηνπ 1999 ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ, Ϋλα  

ζεκαληηθφ πνζνζηφ πεξέπνπ 83% ά 13.780 εθκεηαιιεχζεηο αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο, ελψ απηΫο θαηαιακβΪλνπλ πνζνζηφ 17,35 %, ζε επέπεδν 

ΠεξηθΫξεηαο. Γηα ην Ϋηνο 2009, ν αξηζκφο ησλ  εθκεηαιιεχζεσλ ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο, παξνπζηΪδεη ζεκαληηθή κείσζε ζην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

πνπ αξηζκεέ πιΫνλ 9.316 εθκεηαιιεχζεηο αιιΪ φζνλ αθνξΪ ζηα πνζνζηΪ ζε επέπεδν 

ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο παξακΫλνπλ πεξέπνπ ηα έδηα, σο πξνο ηελ 

ΠΔ ΣξηθΪισλ πεξέπνπ 86% (αχμεζε 2,3%) ελψ γηα ηελ ΠεξηθΫξεηα Θεζζαιέαο 

14,69% θαζψο ε κεέσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ εέλαη ζπλνιηθά.  (Πίλαθαο 223 B12, 

Παξάξηεκα II Κεθαιαίνπ 2) 
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2. ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 

 Καηαλνκή δσηθνύ θεθαιαίνπ, Γηάξζξσζε ησλ θηελνηξνθηθώλ 

εθκεηαιιεύζεσλ  

Ζ θηελνηξνθία ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο απνηειεέ Ϋλα δπλακηθφ θιάδν, ελψ 

ζπλερέδεη θπξέσο λα αζθεέηαη κε ηελ παξαδνζηαθά νηθνγελεηαθά κνξθά. Απφ ηελ 

εμΫηαζε ηεο δσηθάο παξαγσγάο ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο θαέλεηαη φηη ην 

θηελνηξνθηθφ θεθάιαην ζηεξέδεηαη θπξέσο ζηελ πξνβαηνηξνθία κε 220.157 αξ. 

θεθαιψλ ην 2009 (κείσζε 7,3% ζε ζρΫζε κε ην 1999). Σα πνπιεξηθά θαηΫρνπλ αξ. 

θεθαιψλ ηεο ηΪμεσο ησλ 213.289, κε ηεξΪζηηα κείσζε 37,72% ζε ζρΫζε κε ην 1999. 

Αθνινπζεέ ε ρνηξνηξνθία κε αχμεζε 26,22% ην 2009 (ζε 81.877 απφ 64.867 ην 

1999), νη αίγεο κε 81.605 αξ. θεθαιψλ κε κείσζε θαηά 31,18% ζε ζρΫζε κε ην 

1999. Δπέζεο αχμεζε θαηά 38,37% παξαηεξεέηαη ζηα βννεηδή κε 28.495 αξ. 

θεθαιψλ.  

ΑλαθνξηθΪ κε ηελ ζχλζεζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηα πξνβαηνεηδή 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 21,39% ησλ ζπλνιηθψλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εμεηαδφκελε πεξηνρά, ην 11,67% αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

αηγνεηδή ελψ ηα ρνηξνεηδή θαη ηα βννεηδή  αληηπξνζσπεχνπλ ην 6,28% θαη 3,42% 

αληέζηνηρα. Σν 57,24% απφ απηΫο αλαθΫξνληαη ζε εθκεηαιιεχζεηο πνπιεξηθψλ. 

(Πίλαθέο 223 B13 θαη Β14, Παξάξηεκα II Κεθαιαίνπ 2) 
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 Μειηζζνθνκία 

Ζ κειηζζνθνκία ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο παξνπζηΪδεη ζεκαληηθά αχμεζε θαη 

θαέλεηαη πσο φιν θαη πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη κε απηφ ηνλ θιΪδν. Σα θπηΪ θαη ηα 

βφηαλα ηεο πεξηνράο δέλνπλ ηξνθά γηα ηεο κΫιηζζεο, ηδηαέηεξα απηΪ ηεο πεξηνράο ηνπ 

Κφδηαθα θαη πξνζδέδνπλ ζην κΫιη Ϋλα ηδηαέηεξν θαη σξαέν Ϊξσκα. ην ζχλνιν ησλ 

θπςειψλ ηεο πεξηνράο παξαηεξεέηε ην 2009 αχμεζε θαηΪ 80% ζε ζρΫζε κε ην 

1999, επέζεο ζην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, Ϋρνπκε αχμεζε 32,16%. 

Πίλαθαο 223 Β15 Μειηζζνθνκία 1999-2009 

ΜΔΛΗΔ ΔΚΜ/ΔΗ ΚΤΦΔΛΔ 

2009 226 17.274 

1999 171 9.592 

Μεηαβνιή % 1999-2009 32,16 80,09 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 1999-2009   

 Παξαγσγή θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ  

Απφ ηα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα ηεο Δηάζηαο Γεσξγηθάο Έξεπλαο γηα ην 2009 γηα ηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο πξνθχπηεη φηη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο 

αλΫξρεηαη ζε 52.937.835 ηφλνπο, άηνη πνζνζηφ 2,58% ηεο ζπλνιηθάο παξαγσγάο 

ηεο Υψξαο. Σν ζχλνιν ηεο παξαγσγάο θξΫαηνο εέλαη 14.341.780 ηφλνη πνζνζηφ 

3,27% ηεο ζπλνιηθάο παξαγσγάο ηεο Υψξαο, ελψ ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη ην 

ρνηξηλφ θξΫαο πνπ θαηΫρεη πνζνζηφ 6,04% ηεο Υψξαο. Ζ παξαγσγά γηα ηα ινηπά 

θηελνηξνθηθά πξντφληα, άηνη ηπξί καιαθφ (θΫηα, ηειεκΫο, ηνπινπκνηχξη), ηπξί 

ζθιεξφ, κπδήζξα (γθέδα, βνπζηέλα, θινηζνηχξη), απγά θαη ην κέιη εέλαη ηεο ηΪμεο 

ησλ 85.561.543 ηφλσλ θαη θαηΫρνπλ πνζνζηφ 2,1% ζε ζρΫζε κε ην ζχλνιν ηεο 

Υψξαο.  (Πίλαθέο 223 B16, Β17 θαη Β18, Παξάξηεκα II Κεθαιαίνπ 2) 
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 Μεηαπνίεζε θαη εκπνξία πξντόλησλ 

Ζ κεηαπνέεζε ζηελ εμεηαδφκελε πεξηνρά παξΫκβαζεο επηθεληξψλεηαη ζηελ 

εθκεηΪιιεπζε, επεμεξγαζέα θαη αμηνπνέεζε ησλ παξαγφκελσλ θηελνηξνθηθψλ 

πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκΫα, θπξέσο γηα ηελ παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ 

πξντφλησλ φπσο, ηπξέ, γηανχξηε, κπδάζξα θ.α. φπσο επέζεο θαη πξντφλησλ 
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πξψηεο κεηαπνίεζεο ηνπ θξέαηνο φπσο εέλαη γηα παξΪδεηγκα ηα ινπθΪληθα θ.α. 

Έηζη δξαζηεξηνπνηνχληαη ηπξνθνκεέα, κνλΪδεο παξαγσγάο γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ, κνλΪδεο παξαζθεπάο δσνηξνθψλ θ.α. 

 

3. ΓΑΟΠΟΝΗΑ 

 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά 

Σα δΪζε θαη νη δαζηθΫο εθηΪζεηο ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο, 

αλΪινγα κε ην πςφκεηξν θαη ηε γεσγξαθηθά ηνπο ζΫζε, απνηεινχληαη ηφζν απφ 

θσλνθφξα εέδε (πεχθε – ειΪηε) φζν θαη απφ πιαηχθπιια (δξπο – θαζηαληΪ – 

νμπΪ) θαζψο θαη απφ αείθπιια πιαηχθπιια εέδε ηεο ρακειφηεξεο πςνκεηξηθΪ 

δψλεο. Σα δάζε ηεο πεξηνράο θαιχπηνπλ ην 30% ηεο Ϋθηαζεο ηεο Π.Δ Σξηθάισλ  

θαη ην 33% ηεο Ϋθηαζεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (δΪζε θπξέσο ειΪηεο, δξπφο θαη 

νμπΪο) θαη πξνζθΫξνπλ ζεκαληηθΫο πνζφηεηεο πξψηεο χιεο, κε εηάζηα παξαγσγά 

150.000 ηφλνπο μπιείαο (ζηξνγγπιά θαη θαπζφμπια) απαζρνιψληαο κΫξνο ηνπ 

δαζφβηνπ θαη παξαδαζφβηνπ πιεζπζκνχ.  

Ζ δαζνπνλία εμαζθεέηαη θπξέσο ζηα δεκφζηα δΪζε, ελψ ππΪξρεη θαη ζεκαληηθφο 

αξηζκφο θνηλνηηθψλ, κνλαζηεξηαθψλ θαη ηδησηηθψλ δαζψλ. πλνπηηθΪ 

παξνπζηΪδνληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα:  

ΜΟΡΦΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΠΔ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Π. ΘΔΑΛΗΑ ΥΧΡΑ 

Γεκφζηα 853.076 1.938.476 16.440.050 

ΚνηλνηηθΪ 482.064 1.480.554 3.015.270 

Γηαθαηερφκελα 391.661 1.459.491   

Γηαθαηερφκελα θαηΪ ηα 4/5 θαη 

Γεκφζηα θαηΪ 1/5 35.000 35.000   

ΜνλαζηεξηαθΪ - ΔθθιεζηαζηηθΪ 16.090 89.445 1.099.460 

πληδηφθηεηα 26.465 37.464 2.458.450 

πληδηφθηεηα κε ην Γεκφζην θαηΪ 

ην 1/5 49.000 49.000   

πλδηαθαηερφκελα 8.110 29.570   

Ηδηση.θπζ.πξνζψπσλ 95.000 436.300 1.998.700 

ΑληαιιΪμηκα 27.370 27.370   

ΓΪζνο Πεξηνπιένπ 23.727 23.727   

ΤΝΟΛΟ 2.007.563 5.606.397   

Πεγή: Γ/λζε Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ 2016 

Απφ φηη θαέλεηαη ζηα δεκφζηα δάζε ε θχξηα παξαγσγά εέλαη ε βηνκεραληθή μπιεία 

θαη ηα θαπζφμπια. Αληέζεηα ζηα ηδησηηθά δάζε παξΪγνληαη θαη δεπηεξεχνληα 

δαζηθά πξντφληα φπσο θαιισπηζηηθνέ θιΪδνη, θπηφρσκα θ.ιπ. Ζ παξαγσγά ησλ 

ρξηζηνπγελληΪηηθσλ δΫλδξσλ γέλεηαη εμ νινθιάξνπ ζε κε δεκφζηεο δαζηθΫο εθηΪζεηο 

θαη ζε ζπγθεθξηκΫλεο θπηεέεο.  
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Ζ παξαγσγή βηνκεραληθήο μπιείαο, ε νπνέα πξνΫξρεηαη απφ δεκφζηα δΪζε, 

αληηζηνηρεέ πεξέπνπ ζην 44% ηνπ ζπλφινπ ηεο εηάζηαο παξαγσγάο ηεο ΠεξηθΫξεηαο 

Θεζζαιέαο.  

Γαζηθή παξαγσγή ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ 

Γαζηθά  

Πξντφληα 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ   ΤΝΟΛΟ 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΜΖ  ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΤΝΟΛΗΚΑ 

ΠΔ 

Σξηθάισλ 

Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο 

ΠΔ 

Σξηθάισλ 

Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο 

Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο 

Βηνκεραληθή μπιεία    

α. Κσλνθφξσλ θ.κ. 

β. Πιαηχθπιισλ Σφλ. 

33905 

 

4319 

49022 

 

18607 

25575 

 

4598 

34877 

 

13762 

83899 

 

32369 

Καπζφμ. εκπνξένπ Σφλ. 5224 29454 20210 70968 100422 

Καπζφμπια αηειψο 

ζπιιεγφκελα Σφλ. 

10710 22050 12890 37784 59834 

Καιισπηζη. θιΪδνη Σφλ. 0 23 0 417 440 

Ρέδεο εξεέθεο Σφλ. 0 0 0 5 5 

Υξηζηνπγ. ΓΫληξα ΣεκΪρ. 0 0 3644 3644 3644 

Φπηφρσκα Σφλ. 0 5 0 65 70 

Πεγή: Γ/λζε Γαζώλ Ν. Σξηθάισλ 2016 

ΑξθεηΪ δΪζε ηεο πεξηνράο εέλαη ππνβαζκηζκέλα, εκθαλέδνπλ ηηο ζπλΫπεηεο ησλ 

κηθξνππξθαγηψλ, ηεο θαηαρξεζηηθάο Ϊζθεζεο ηεο θηελνηξνθέαο θαη δελδξνθνκηθψλ 

αζζελεηψλ. ε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο ηα εδΪθε Ϋρνπλ απνςηισζεέ, Ϋρνπλ ππνζηεέ 

ραξαθηεξηζηηθά δηΪβξσζε θαη Ϋρεη απνθαιπθζεέ ην βξαρψδεο ππφζηξσκα. 

Χζηφζν ππΪξρνπλ ζχιαθεο πνπ δηαηεξνχλ ζεκαληηθΪ, απφ νηθνλνκηθά θαη αηζζεηηθά 

Ϊπνςε, δΪζε πιαηχθπιισλ εηδψλ, φπσο νμηΪο, βειαληδηΪο, θξΪμνπ, θηειηΪο, δξπφο 

θ.α. Αθφκε θαη ζηηο κε δαζνζθεπεέο εθηΪζεηο ε ρακειά βιΪζηεζε (καθέα) ζπληειεέ 

ζηελ δηαηάξεζε ησλ θπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, επηηξΫπεη ηελ αλΪπηπμε ηεο Ϊγξηαο 

παλέδαο θαη πξνζδέδεη ζην πεξηβΪιινλ ηθαλφηεηεο αλαγΫλλεζεο, ψζηε λα 

δηθαηνινγνχληαη ειπηδνθφξεο πξνζδνθέεο γηα ηελ αλαδεκηνπξγέα δαζψλ ζηελ 

πεξηνρά, κε ηελ πξνυπφζεζε πινπνέεζεο πξνγξακκΪησλ αλαδΪζσζεο θαη ιάςεο 

κΫηξσλ πξνζηαζέαο. ηηο πεδηλΫο πεξηνρΫο νη δαζνζθεπεέο εθηΪζεηο εέλαη 

πεξηνξηζκΫλεο θαη θαηΪ θχξην πνζνζηφ εέλαη κε δεκφζηεο. 

ηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ εδξεχνπλ δχν Γαζαξρεία, ησλ Σξηθάισλ θαη ηεο 

Καιακπάθαο. Δθηφο ησλ δαζηθψλ εθηΪζεσλ, ηηο νπνέεο δηαρεηξέδνληαη ηα δχν 

Γαζαξρεέα, ππΪξρεη θαη ην Παλεπηζηεκηαθφ Γάζνο Πεξηνπιίνπ, πνπ δηνηθεέηαη απφ 

ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.) θαη ην νπνέν ην 

δηαρεηξέδεηαη κΫζσ ηνπ Σακείνπ Γηαρείξηζεο Παλεπηζηεκηαθνχ Γάζνπο 

Πεξηνπιίνπ (ΝΠΓΓ). Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηηο εθηΪζεηο δεκνζέσλ δαζψλ 

ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη ε Ϋθηαζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ ΓΪζνπο Πεξηνπιένπ (3.294 

εθηΪξηα).  
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ην Γάζνο Πεξηνπιίνπ ην δαζνπνληθφ εέδνο πνπ θπξηαξρεέ εέλαη ε ειάηε. ΜΫζα ζην 

δΪζνο ππΪξρνπλ θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο, νη νπνέεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηάζηα 

πξαθηηθά εθπαέδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο Γαζνινγέαο ηνπ Α.Π.Θ.  χκθσλα 

κε ζηνηρεέα πνπ δφζεθαλ απφ ηελ Γηνέθεζε ηνπ ΓΪζνπο Πεξηνπιένπ, ε δαζηθά 

παξαγσγά γηα ην Ϋηνο 2007 αλΫξρεηαη ζε: 

Γαζηθή παξαγσγή Γάζνπο Πεξηνπιίνπ 

Α/Α ΓΑΟΠΟΝΗΚΟ ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΔ 

1 ηξφγγπιε μπιεέα κάθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 2 κΫηξσλ: 4.339,64 m
3
 

2 ηξφγγπιε μπιεέα κάθνπο κηθξφηεξνπ ησλ 2 κΫηξσλ: 188 ρσξηθΪ m
3
 

3 Καπζφμπια ΔιΪηεο: 399,19 m
3
 

4 Ξχιν ζξπκκαηηζκνχ ειΪηεο: 2.204,5 m
3
 

          Πεγή: Γ/λζε Γαζώλ λ. Σξηθάισλ 2016
 

H αμηνπνέεζε ησλ δαζηθψλ εθηΪζεσλ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο πεξηνξέδεηαη ζηελ 

παξαγσγά δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ζπγθεθξηκΫλα μπιεέαο θαη βνζθάζηκεο χιεο. ζνλ 

αθνξΪ ηε κεηαπνέεζε ησλ δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ, ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 27 βηνκεραλίεο μχινπ θαη πξντφλησλ απφ μχιν, 35 βηνηερλίεο 

θαηαζθεπήο επίπισλ θαη 1 κνλάδα παξαγσγήο ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη 

πξντφλησλ απφ ραξηί, (ηνηρεέα ΔΒΔ 2016). Κπξέσο, ηα παξαγφκελα πξντφληα 

μχινπ δηαηέζεληαη ζε ηνπηθνχο θαη εζληθνχο κεηαπνηεηΫο, ελψ νη εμαγσγΫο εέλαη 

πεξηνξηζκΫλεο. 

 Τπεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ πεξηνρή 

Οη αλΪγθεο ηνπ πξσηνγελά ηνκΫα ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο εμππεξεηνχληαη θαηΪ 

θχξην ιφγν απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ 

Σξηθάισλ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ αλΪγνληαη ηδέσο ζηε κΫξηκλα γηα ηελ αλΪπηπμε 

θαη ηελ πνηνηηθά βειηέσζε ησλ ηνκΫσλ ηεο θπηηθάο θαη ηεο δσηθάο παξαγσγάο ζηελ 

πεξηνρά ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηάησλ, ηε ιάςε ησλ αλαγθαέσλ κΫηξσλ γηα ηελ 

αλΪπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηε δηελΫξγεηα 

ειΫγρσλ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ δσηθνχ 

θεθαιαένπ ζηελ ΠεξηθΫξεηα, ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πγεέαο ησλ δψσλ θαη ηε ιάςε 

κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο δεκφζηαο πγεέαο ζε θΪζε πεξηθεξεηαθά ελφηεηα. 

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη: 

 ε Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Καιακπάθαο "Μεηέσξα" (ΑΚ), ν νπνένο 

δηαδΫρζεθε ηελ ΔΑ ΚαιακπΪθαο κεηΪ ηελ ςάθηζε ηνπ Ν. 4015/2011. Ζ ΑΚ φια 

ηα ρξφληα παξνπζέαο ηεο επΫδεημε αμηνπξφζεθην Ϋξγν κηαο θαη άηαλ ζηηο 10 

κεγαιχηεξεο Δλψζεηο ζε επέπεδν Υψξαο. άκεξα ηα 1.200 πεξέπνπ κειά ηνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηΫξγεηα θαιακπνθηνχ, θξηζαξηνχ, ζηηαξηνχ θαη εθηξΫθνπλ 

δσηθφ θεθΪιαην γηα ηελ παξαγσγά θξΫαηνο θαη γΪιαθηνο. ΓηαζΫηεη εγθαηαζηΪζεηο 

απνζάθεπζεο θαη μάξαλζεο αξαβφζηηνπ θαη ηαπηφρξνλα δηαηεξεέ θαη 

ππνθαηΪζηεκα ζπγθΫληξσζεο ζηηεξψλ ζηελ πεξηνρά Σεο Μχθαλεο - Ομχλεηαο. Ο 

πλεηαηξηζκφο ζηεξέδεη δηνηθεηηθΪ θαη ινγηζηηθΪ φια ηα κΫιε πξνζθΫξνληαο 

ππεξεζέεο γηα ην ΟΓΔ, ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, γεσξγηθΫο αζθΪιεηεο θιπ. 

http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=94&gd=3
http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=94&gd=3
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 θαη ε Έλσζε-Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Σξηθάισλ, ε Έλσζε αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ ΣξηθΪισλ πνπ ηδξχζεθε ην 1930 θαη κεηΪ ηελ ςάθηζε ηνπ Ν. 

4015/2011, κεηαηξΪπεθε θαη απηφο ζε πξσηνβΪζκην ζπλεηαηξηζκφ. ηελ 

πνιχρξνλε παξνπζέα ηνπ Ϋρεη κεηαηξαπεέ ζε φκηιν δξαζηεξηνηάησλ κε θπξέαξρε 

ζΫζε ζηελ ηνπηθΪ θαη πεξηθεξεηαθά νηθνλνκέα. ΓηαζΫηεη ζχγρξνλν Δθθνθθηζηήξην 

ζην Μεγαινρψξη, βηνκεραλία δσνηξνθψλ (Agroviz), δπλακηθή νμνπνηία 

"Μεηέσξα", νξγαλσκΫλεο δνκΫο γηα ηελ δηΪζεζε αγξνεθνδέσλ θαη παξνράο 

εμππεξΫηεζεο ζε αγξφηεο θαη θηελνηξφθνπο. ΣΫινο δηαζΫηεη ην 85% ησλ κεηνρψλ 

ζηελ ζπλεηαηξηζηηθή γαιαθηνβηνκεραλία "Σξίθθε". 

     

 πκπεξάζκαηα - κειινληηθέο πξννπηηθέο 

Ζ ζεκεξηλά θαηΪζηαζε ραξαθηεξέδεηαη απφ κεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θαη ην κηθξφ κΫζν θιάξν, ηελ Ϋιιεηςε βαζηθψλ ππνδνκψλ θαη πιεξνθφξεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ, απνηειεέ ην γεγνλφο ηεο γάξαλζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, 

θαζψο θαη ε κεέσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηηο αγξνηηθΫο εθκεηαιιεχζεηο, αλΪκεζα ζηα 

Ϋηε 2001 θαη 2009, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ππναπαζρφιεζεο. Δπέζεο 

παξαηεξνχκε αχμεζε ηνπ κΫζνπ κεγΫζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ 

αγξνηεκαρέσλ απφ ην Ϋηνο 2001 ζην Ϋηνο 2009, γεγνλφηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

ηάζε γηα αλαδηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Ζ γεσξγηθά παξαγσγά δελ παξνπζηΪδεη κεγΪιε πνηθηιέα σο πξνο ηα θαιιηεξγνχκελα 

εέδε, αιιΪ νη εθηΪζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη εέλαη πνιιΫο  θαη αληέζηνηρα κεγΪιε  ε 

παξαγσγά. Οη θιΪδνη ηεο θπηηθήο παξαγσγήο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πεξηνρά εέλαη 

νη εηάζηεο θαιιηΫξγεηεο, φπσο ην βακβΪθη, ν αξαβφζηηνο θαη ηα ζηηεξΪ, ιφγσ ηεο 

δπλακηθφηεηαο ηεο πεδηλάο θπξέσο πεξηνράο. 

Σν θηελνηξνθηθφ θεθΪιαην ζηελ πεξηνρά ζηεξέδεηαη θπξέσο ζηελ αγειαδνηξνθία, 

αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ρνηξνηξνθία, ελψ ε κειηζζνθνκέα απνηειεέ δπλακηθφ 

θιΪδν. Ζ γαιαθηνπαξαγσγφο αγειαδνηξνθέα θαη ε ρνηξνηξνθέα ζπλδΫνληαη κε ηε 

κεηαπνέεζε. Ζ αηγνπξνβαηνηξνθέα πΪζρεη απφ δηαξζξσηηθΪ πξνβιάκαηα ζηηο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη ρξάδεη εθζπγρξνληζκνχ. Δπέζεο, ζην ζχλνιν ηεο δελ αθνξΪ 

εζηαβιηζκΫλε, αιιΪ εθηαηηθά θηελνηξνθέα, πνπ δεκηνπξγεέ πξνβιάκαηα ζε ζρΫζε κε 

ηε δηαρεέξηζε ησλ θνηλφρξεζησλ βνζθνηφπσλ, φπσο θαη νη ειιεέςεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο βαζηθΫο ππνδνκΫο επηβαξχλνπλ ηελ εμΫιημε ηεο θηελνηξνθέαο 

ζηελ πεξηνρά. 

Ο θχξηνο φγθνο ησλ δαζψλ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο εληνπέδεηαη ζηνλ νξεηλφ φγθν 

ηεο Πέλδνπ, ελψ ε παξαγσγά δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ εέλαη ζρεηηθΪ πεξηνξηζκΫλε 

θαη κφλν ζηηο παξαπΪλσ πεξηνρΫο. 

Σν ζηΪδην ηεο δηΪζεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ 

απνηειεέ Ϋλα αθφκε κειαλφ ζεκεέν γηα ηνπο παξαγσγνχο. Οη ιατθΫο αγνξΫο 

απνηεινχλ δηΫμνδν γηα κηθξφ αξηζκφ παξαγσγψλ ελψ νη θεληξηθΫο αγνξΫο αδπλαηνχλ 

λα ζηεξέμνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηε δηαθΪλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη 

αιπζέδεο πνιπθαηαζηεκΪησλ αλαδχνληαη σο θαζνξηζηηθνέ ξπζκηζηΫο ηεο ιεηηνπξγέαο 

ηεο ειεχζεξεο αγνξΪο. Με δεδνκΫλε ηελ αδχλαηε ζΫζε ησλ αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, Ϋζησ σο θνξΫσλ δηαπξαγκαηεπηηθάο δχλακεο, εέλαη αλακελφκελν νη 

παξαγσγνέ λα γέλνληαη απινέ απνδΫθηεο ησλ φξσλ πνπ ζΫηνπλ νη αγνξαζηΫο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο (φπσο θαη νη πξνκεζεπηΫο ησλ εθνδέσλ ηνπο) θαη λα απνηεινχλ ηνλ 
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πιΫνλ αδχλακν θνηλσληθφ εηαέξν. Δλ γΫλεη, δηαπηζηψλεηαη ρακειά αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπ πξσηνγελνχο ηνκΫα, πνπ νθεέιεηαη ζην πςειφ θφζηνο παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο 

ησλ πξντφλησλ, ηε ρακειά ελ γΫλεη πξνζηηζΫκελε αμέα ζην πξντφλ ζε ζπζθεπαζέα, 

ηππνπνέεζε θαη ζηε κε δπλαηφηεηα πξνψζεζάο ηνπ ζηηο μΫλεο αγνξΫο. 

Με βΪζε ηα παξαπΪλσ δεκηνπξγεέηαη, ε αλαγθαηφηεηα αλαδηΪξζξσζεο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκΫα ζΫηνληαο κηα ζεηξΪ ζηξαηεγηθψλ δξΪζεσλ πνπ ζα καο 

βνεζάζνπλ λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο. Έηζη, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγέαο θαη ηεο θηελνηξνθέαο, κε ηελ 

παξαγσγά πνηνηηθψλ πξντφλησλ κε πξνζηηζΫκελε αμέα, ε αλαδηΪξζξσζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ (Ϊιιε Γεσξγέα), ε αλΪπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηάησλ ζηνπο 

παξαγσγνχο, παξΪιιεια κε ηελ αλαδηΪξζξσζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπο, αιιΪ θαη ε αλΪπηπμε ηνπ ηνκΫα ηεο κεηαπνέεζεο θαη ε ζχλδεζά 

ηνπ κε ηνλ πξσηνγελά, απνηεινχλ ηελ αηρκά ηνπ δφξαηνο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο 

γεσξγέαο θαη ηεο θηελνηξνθέα , φρη κφλν ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο, αιιΪ θαη φινπ 

ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ. 

Οη πξννπηηθΫο απηΫο πξνυπνζΫηνπλ απνδΫζκεπζε ηεο παξαγσγάο απφ ηηο 

επηδνηάζεηο πνπ ηηο θαηεπζχλνπλ, ζηξνθά πξνο πξντφληα θαη ηξφπνπο παξαγσγάο 

κε φξνπο πνηφηεηαο, πξννπηηθΫο πνπ ζα εθπιεξσζνχλ ζηαδηαθΪ, κΫζα απφ ηελ 

πηινηηθά εηζαγσγά λΫσλ θιΪδσλ θαη λΫσλ δξαζηεξηνηάησλ ζηα ζρΫδηα ησλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

 

Γ. Ο ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά (θπξηόηεξεο κνξθέο δξαζηεξηόηεηαο) 

Σν χςνο ηεο ΑθαζΪξηζηεο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (ΑΠΑ) ηνπ Γεπηεξνγελνχο ΣνκΫα 

Παξαγσγάο δηακνξθψλεηαη θπξέσο απφ ηε ζπκβνιά ηεζζΪξσλ κεγΪισλ νκΪδσλ 

δξαζηεξηνηάησλ θαη ζπγθεθξηκΫλα ησλ νηθνλνκηθψλ θιΪδσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμφξπμε νξπθηνχ πινχηνπ (νξπρεέα, κεηαιιεέα, ιαηνκεέα, αιπθΫο θ.α.), ζηελ 

κεηαπνέεζε, ζηελ παξαγσγά ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο, δηαλνκά λεξνχ, θπζηθνχ αεξένπ 

θ.α. θαη ηΫινο ζηηο θαηαζθεπΫο – ηερληθΪ Ϋξγα. Απφ ηνπο ηΫζζεξηο πξναλαθεξφκελνπο 

θιΪδνπο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ηελ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά  ζε ηνπηθφ 

επέπεδν, δηαρξνληθΪ, Ϋρεη ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο θαη αθνινπζεί ν θιάδνο ησλ 

θαηαζθεπψλ. 

ηνλ Πέλαθα πνπ αθνινπζεέ, παξνπζηΪδεηαη ε ζπλεηζθνξά δηαρξνληθά ησλ 

δηΪθνξσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ – θιΪδσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ηεο 

ηνπηθάο (ΠΔ  ΣξηθΪισλ) ΑΠΑ ηνπ Γεπηεξνγελνχο Σνκέα Παξαγσγήο θαηΪ ηελ 

πεξένδν 2000 – 2012 (ζηνηρεέα εθθξαζκΫλα ζε ηξΫρνπζεο ηηκΫο εθαηνκκπξέσλ €). 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2.3 Γ1 Σνπηθήο ΑΠΑ  & πλεηζθνξά επηκέξνπο θιάδσλ Γεπηεξνγελνχο Σνκέα 

 

ΔΣΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΟΠΗΚΖ 

ΑΠΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ 

ΣΟΜΔΑ (ΠΔ  

Σξηθάισλ) 

ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΚΛΑΓΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

– ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΈΡΓΑ 

ΛΟΗΠΟΗ ΚΛΑΓΟΗ 

(Οξπρεία, Μεηαιιεία, 

Λαηνκεία, Δλέξγεηα, 

Γηαλνκή Νεξνχ, 
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Φπζηθνχ Αεξίνπ θ.α.) 

2000 179 89 76 14 

2001 239 153 70 16 

2002 253 151 85 17 

2003 304 191 94 19 

2004 358 180 165 13 

2005 316 189 108 19 

2006 394 244 126 24 

2007 428 250 155 23 

2008 405 233 147 25 

2009 321 200 92 29 

2010 278 185 67 26 

2011 239 160 53 26 

2012 237 165 48 24 

   Πεγή: ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ, ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2014-2019 

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξέδεηαη απφ 

βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα θαη κηθξά βηνκεραληθά. Ζ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο πεξηνράο επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκεηΪιιεπζε, επεμεξγαζέα θαη αμηνπνέεζε ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, θπξέσο γηα ηελ παξαγσγά 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ μχινπ – επέπινπ. Ζ πιεηνςεθέα ησλ 

επηρεηξάζεσλ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκΫα αλάθεη ζηνπο θιΪδνπο ησλ βηνηερληψλ εηδψλ 

δηαηξνθήο. Οη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ 

ηνπηθψλ αλαγθψλ, φπσο ζε ξαθεέα, ππνδεκαηνπνηεέα, ζηδεξνπξγεέα, μπινπξγεέα 

θ.ι.π.  

ΓεληθΪ, ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ιεηηνπξγνχλ ηπξνθνκεέα, αιεπξνβηνκεραλέεο, 

κνλΪδεο κέμεο δσνηξνθψλ, εξγνζηΪζηα μπιεέαο, πξηζηάξηα, ινηπΫο κηθξΫο βηνηερλέεο 

θ.ιπ., γεγνλφο πνπ καξηπξΪ ηνλ αγξνηηθφ θπξίσο ραξαθηήξα ηνπ κεηαπνηεηηθνχ 

θιάδνπ. Ζ πεξηνρά ραξαθηεξέδεηαη απφ ιέγεο επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο πνπ 

ζηελ κεγΪιε πιεηνςεθέα ηνπο εέλαη νηθνγελεηαθΫο. Ζ δηνέθεζε απηψλ γέλεηαη απφ ηνπο 

έδηνπο ηνπο επηρεηξεκαηέεο θαη φρη απφ επαγγεικαηέεο κΪλαηδεξ. Λφγσ ηνπ κηθξνχ 

κεγΫζνπο ηνπο δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ νηθνλνκέεο θιέκαθαο γεγνλφο πνπ ζα 

θαζηζηνχζε ηα πξντφληα ηνπο αληαγσληζηηθΪ ηφζν απΫλαληη ζηα πξντφληα ησλ ρσξψλ 

ρακεινχ εξγαηηθνχ θφζηνπο φζν θαη ζηα πξντφληα ησλ αλεπηπγκΫλσλ ρσξψλ. 

Κχξην ζηνηρεέν ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εέλαη ε απηναπαζρφιεζε θαη νη 

νηθνγελεηαθνχ ραξαθηάξα επηρεηξάζεηο, ελψ πνιιΫο θνξΫο ε χπαξμά ηνπο 

δηθαηνινγεέηαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα ζηνπο κφληκνπο θαηνέθνπο ηεο 

πεξηνράο. ζνλ αθνξΪ ζηελ εθκεηΪιιεπζε νξπρεέσλ – κεηαιιεέσλ, δελ πθέζηαηαη 

εμνξπθηηθά δξαζηεξηφηεηα ζηε πεξηνρά εθηφο απφ ειΪρηζηεο εμαηξΫζεηο (ιαηνκεέν 

Θεφπεηξαο), ελψ δελ ππΪξρνπλ ζηνηρεέα γηα εθκεηαιιεχζηκα απνζΫκαηα νξπθηψλ. 
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 Αξηζκόο, Μέγεζνο θαη Γηάξζξσζε Δπηρεηξήζεσλ αλά θιάδν 

χκθσλα κε επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ην Μεηξψν επηρεηξάζεσλ 

2008, 2009, 2010 πξνθχπηεη ν παξαθΪησ Πέλαθαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν βιΫπνπκε 

φηη ζηελ πεξηνρά ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα εέλαη κεησκΫλνο θαηΪ 332 επηρεηξάζεηο πεξέπνπ θαη κε κεησκέλν 

θχθιν εξγαζηψλ (ηδέξν) πεξέπνπ 124.764.400 επξψ, ζηελ αξρά ηεο νηθνλνκηθάο 

θξέζεο.  

Πίλαθαο 223 Γ2 Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θαη θχθινο εξγαζηψλ  απηψλ ζην 

Γεπηεξνγελή Σνκέα 

Π. Δ. Σξηθάισλ 2010 2009 2008 

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 2.553 2.844 2.885 

Κχθινο εξγαζηψλ 

(ηδίξνο ζε €) 482.313.467,28 529.037.806,79 607.077.867,76 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 2008, 2009, 2010  

 

χκθσλα κε ζηνηρεέα ηνπ Δπηκειεηεξένπ (ΔΒΔ) ΣξηθΪισλ βιΫπνπκε φηη ζηελ ΠΔ 

Σξηθάισλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζάκεξα ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα πεξέπνπ 840 

επηρεηξήζεηο, ελψ ην 2010 άηαλ πεξέπνπ 2.500, γεγνλφο πνπ θαηακαξηπξεέ φηη ζε 

κέα πεληαεηέα Ϋθιεηζαλ πΪλσ απφ 1.700 επηρεηξάζεηο. Παξαηεξνχκε επέζεο, ηελ 

αληζνκεξή θαηαλνκή ησλ επηρεηξάζεσλ γχξσ απφ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θαη 

εκηαζηηθά θΫληξα ηεο πεξηνράο. Έηζη, κεγΪινο αξηζκφο επηρεηξάζεσλ 

ζπγθεληξψλεηαη ζε πεξηνρΫο κε πιεζπζκηαθφ δπλακηθφ αιιΪ θαη θνληΪ ζηα κεγΪια 

αζηηθΪ θΫληξα ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ. ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζπλνιηθΪ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 515 επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα κεγΪινο αξηζκφο 

επηρεηξάζεσλ πεξέπνπ 190 ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηελ πφιε ησλ ΣξηθΪισλ, 165 

επηρεηξάζεηο βξέζθνληαη ζην Γάκν ΚαιακπΪθαο, 65 επηρεηξάζεηο ζην Γάκν 

Φαξθαδφλαο θαη 95 επηρεηξάζεηο γχξσ ζην δάκν Πχιεο. 

Απφ ζηνηρεέα ηεο ΔΛΣΑΣ, γηα ην Ϋηνο 2011, πξνθχπηεη φηη ζηηο παξαπΪλσ 

επηρεηξάζεηο ηνπ Γεπηεξνγελή ηνκέα, ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, 

απαζρνινχληαη ζπλνιηθά 3.536 άηνκα Ϋλαληη 4.588 αηφκσλ ην 2001. Δπέζεο απφ 

επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ηεο ΔΛΣΑΣ (Απνγξαθή Πιεζπζκνύ- Καηνηθηώλ γηα ην έηνο 2011), 

πξνθχπηεη φηη ζηηο επηρεηξάζεηο ηνπ Γεπηεξνγελά ηνκΫα, ζηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο, απαζρνινχληαη 39 Ϊηνκα ζηνλ θιΪδν ησλ νξπρεέσλ, 1.668 Ϊηνκα ζε 

θιΪδνπο πνπ αθνξνχλ κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 157 Ϊηνκα ζηνλ θιΪδν ηεο 

παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξένπ θ.η.ι. θαη ζηνλ θιΪδν ησλ 

θαηαζθεπψλ απαζρνινχληαη 1.672 Ϊηνκα. (Πίλαθαο 223 Γ3 Απαζρνινύκελνη ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο 2011, Παξάξηεκα 2 Κεθαιαίνπ 2) 
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ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ ΣΟΝ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 2011

ΟΡΤΥΔΗΑ, ΜΔΣΑΛΛΔΗΑ, ΛΑΣΟΜΔΗΑ

ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΚΑΣΑΚΔΤΔ- ΣΔΥΝΗΚΑ ΈΡΓΑ

ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ  ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΛΠ

          Πεγή: 

ΔΛΣΑΣ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ- Καηνηθηώλ 2011 

 

Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνράο εέλαη ζρεηηθΪ κηθξή θαη πεξηνξέδεηαη 

θπξέσο ζε αγξνηηθά κεηαπνηεκέλα πξντφληα, νηθνδνκηθά πιηθά θαη πξντφληα 

μχινπ. Σα κεηαπνηεκΫλα αγξνηηθΪ πξντφληα εέλαη θπξέσο ηα γαιαθηνθνκηθά, ηνκΫαο 

φπνπ ε ΠΔ  ΣξηθΪισλ θαηΫρεη εγεηηθά ζΫζε, θαη αθνινπζνχλ θξαζί, ηζίπνπξν, 

ζαιάηεο, ηνπξζηά θαη Ϊιια εδέζκαηα, γιπθά θνπηαιηνχ, βνπηήκαηα θαη μεξνί 

θαξπνί.  

Ζ εμσζηξέθεηα απνηειεέ παξΪγνληα πνπ κπνξεέ λα δεκηνπξγάζεη δπλακηθά 

κεγΫζπλζεο ησλ επηρεηξάζεσλ. Ήδε ην ηειεπηαέν ρξνληθφ δηΪζηεκα γέλεηαη ζεκαληηθά 

πξνζπΪζεηα απφ ηνπο θνξεέο ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ (ΔΒΔ, ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ., Δκπνξηθνχο 

πιιφγνπο θ.α.), γηα αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξάζεσλ κε ζθνπφ λα 

εληζρπζεέ ε πγηάο θαη εμσζηξεθάο επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα επηηαρπλζεέ ε 

αλαδηΪξζξσζε ησλ εμαγσγψλ ηφζν αλαθνξηθΪ κε ηελ πνηνηηθά ηνπο ζχλζεζε 

(ελέζρπζε εμαγσγψλ πςειφηεξεο πξνζηηζΫκελεο αμέαο) φζν θαη αλαθνξηθΪ κε ην 

γεσγξαθηθφ ηνπο αλαπξνζαλαηνιηζκφ (πξνο ηηο ηαρΫσο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο 

ΝΑ Δπξψπεο). ηφρνο εέλαη νη επηρεηξάζεηο λα κπνξνχλ λα πξνσζάζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο  ζηηο αγνξΫο εθηφο ηεο Υψξαο καο. Ζ κηθξά, αιιΪ εληειψο αλνηθηά 

πιΫνλ, ειιεληθά αγνξΪ δελ εέλαη δπλαηφλ λα απνηειεέ ηνλ ζηφρν ησλ επηρεηξάζεσλ 

θαη Ϊξα νη   επηρεηξάζεηο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ εζηηαζκΫλε γεσγξαθηθά εμεηδέθεπζε θαη 

Ϋληνλε εμαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα. ‟ απηάλ ηελ πξνζπΪζεηα πξΫπεη λα δνζεέ ηδηαέηεξε 

βαξχηεηα ζην αληαγσληζηηθφ πξντφλ.  

Απφ ηελ πεξηνρά ιεέπνπλ νη ζρεηηθΫο ππνδνκέο βηνκεραλίαο - βηνηερλίαο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εμππεξεηάζνπλ ηνπο ληφπηνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ μΫλνπο 

επελδπηΫο. ΜεγΪινο αξηζκφο επηρεηξάζεσλ ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηελ πφιε ηεο 

ΚαιακπΪθαο. ΤπΪξρεη πξνζπΪζεηα γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ΒΗΠΔ ζηελ 

Φαξθαδφλα. Ζ Ϋιιεηςε Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ θξέλεηαη 

απαξαέηεηε θαη ζα πξΫπεη λα δεκηνπξγεζεέ. 

 

 Κιάδνη ζε θξίζε – Αλαδπόκελνη θιάδνη 
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Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο δελ εκθαλέδεη αμηφινγε βηνκεραληθά δξαζηεξηφηεηα ελψ 

πζηεξεέ ζεκαληηθΪ ζηελ βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα θαζψο ζπλνιηθΪ ν ΠΔ  ΣξηθΪισλ 

πζηεξεέ ζηνλ δεπηεξνγελά ηνκΫα. ΓεληθΪ νη θιΪδνη πνπ ηεέλνπλ λα εμαθαληζηνχλ ά 

Ϋρνπλ εθιεέςεη απφ ηελ πεξηνρά εέλαη νη θιΪδνη κεηαπνέεζεο ησλ γεσξγηθψλ, δσηθψλ 

θαη δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ γηλφηαλ κε παξαδνζηαθφ ηξφπν, θαζψο θαη νη ζρεηηθνέ κε 

ηελ θαιιηΫξγεηα ησλ αγξψλ θαη ηελ εθηξνθά ησλ δψσλ (εμνπιηζκφο, πιηθΪ 

θαηαζθεπψλ θιπ). 

άκεξα ηΫηνηεο επηρεηξάζεηο ά παξφκνηΫο ηνπο, κε ηελ παξαδνζηαθά κνξθά, 

πθέζηαληαη ειΪρηζηεο θαη γεληθΪ νη ζχγρξνλεο πνπ Ϋγηλαλ, βξάθαλ θαιχηεξν Ϋδαθνο 

αλΪπηπμεο ζηελ πεξηθΫξεηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηάκαηνο ησλ ΣξηθΪισλ, πνπ 

βξέζθεηαη ζε θνληηλά ζρεηηθΪ απφζηαζε. Παξφια απηΪ, νη έδηνη θιΪδνη ελΫρνπλ ηηο 

πξνυπνζΫζεηο γηα αλΪπηπμε, κε ηνλ φξν λα κεηαπεδάζνπλ απφ ηηο αλαρξνληζηηθΫο 

κνξθΫο παξαγσγάο ζε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο, κε φηη απηφ ζπλεπΪγεηαη σο πξνο ηνλ 

εμνπιηζκφ, ηηο εγθαηαζηΪζεηο, ηελ ηερλνινγέα, ηελ θαηΪξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ. 

Χζηφζν, ε ζηξνθά πξνο ηε ζπζθεπαζέα θαη κεηαπνέεζε θαη γεληθΪ ηελ αμηνπνέεζε 

ησλ ηνπηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, απνηειεέ επθαηξέα γηα ηελ πεξηνρά θαη ζα 

κπνξνχζε λα ζπλεηζθΫξεη ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο, θαζψο θαη λα ζπληειΫζεη ζηελ 

αμηνπνέεζε ληφπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλαξηΪηαη Ϊκεζα κε ηελ 

χπαξμε ά φρη θηλάηξσλ, δπλαηνηάησλ πξφζβαζεο ζηηο ρξεκαηνδνηάζεηο, δεδνκΫλσλ 

ηερλνινγέαο, δεδνκΫλσλ Ϋξεπλαο αγνξΪο θ.ν.θ., γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη ηελ 

αλΪγθε ρΪξαμεο ζπγθεθξηκΫλεο πνιηηηθάο γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ ηνκΫα θαη ιάςεο 

κΫηξσλ ππνζηάξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρά. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηά κΫηξα, φπσο ε πξνζΫγγηζε Leader, ν Αλαπηπμηαθφο λφκνο, φπσο βΫβαηα θαη 

Ϊιια επηδνηνχκελα πξνγξΪκκαηα ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο , ηνπ ΔΟΜΜΔΥ θαη 

Ϊιισλ θνξΫσλ ζηΪζεθαλ αξσγνέ  ζην παξειζφλ θαη επειπηζηνχκε φηη κΫζα απφ ηελ 

Ϋληαμε αξθεηψλ επηρεηξάζεσλ ζ΄ απηΪ ζην κΫιινλ ζα ππΪξμεη κηα πλνά αλΪπηπμεο 

γηα ηνλ λνκφ πνπ ηφζν ηελ Ϋρεη αλΪγθε. 

Ζ επελδπηηθά δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνράο παξΫκβαζεο LEADER απφ 

ρξεκαηνδνηάζεηο Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ πξνγξακκΪησλ εέλαη ιέγεο θαη ε 

πιεηνςεθέα ηνπο ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ηελ θνηλνηηθά πξσηνβνπιέα LEADER Η,  ΗΗ, 

plus θαη ην ηειεπηαέν LEADER Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ηεο ΔιιΪδαο (Ϊμνλαο 4. ΠΑΑ 

2007-2013). 

 

 πκπεξάζκαηα – Μειινληηθέο Πξννπηηθέο  

Ο επηρεηξεκαηέαο ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ Ϋρεη λα αληηκεησπέζεη εθηφο απφ ην ηεξΪζηην 

πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο θαη πξνβιάκαηα φπσο ε Ϋιιεηςε ππνδνκψλ, ε 

γξαθεηνθξαηέα, ην αζηαζΫο θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ε πνιπλνκέα, ε δηαθζνξΪ ζε 

δηΪθνξα επέπεδα ιεηηνπξγέαο ηνπ. H πεξηνρά παξΫκβαζεο αληηκεησπέδεη 

δηαξζξσηηθΫο δπζθνιέεο αλΪπηπμεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκΫα, ιφγσ ηεο αληζνκεξνχο 

θαηαλνκάο ησλ πθηζηακΫλσλ επηρεηξάζεσλ ζηα κεγαιχηεξα αζηηθΪ θαη εκηαζηηθΪ 

θΫληξα ηεο πεξηνράο, αιιΪ θαη ηνπ κηθξνχ κεγΫζνπο ησλ επηρεηξάζεσλ, εμαηηέαο ηνπ 

νπνένπ δελ επηηπγρΪλνληαη νηθνλνκέεο θιέκαθαο θαη ηα πξντφληα ηεο πεξηνράο 

αδπλαηνχλ λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθΪ ζε ζρΫζε κε απηΪ ησλ Ϊιισλ ρσξψλ. 

Γηαπηζηψλνληαη επέζεο ζεκαληηθΫο ειιεέςεηο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 

ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρά, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ λΫνπο επελδπηΫο. 
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Ζ ελαζρφιεζε ησλ θαηνέθσλ κε δξαζηεξηφηεηεο νηθνηερλέαο απνηειεέ κηα δηΪζηαζε 

ηεο παξαγσγάο πνπ ραξαθηεξέδεη ηελ πεξηνρά. Ζ ελζΪξξπλζε ησλ λΫσλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ κε θαηΪιιειε εθπαέδεπζε, κε νξγΪλσζε ζπλεηαηξηζηηθάο κνξθάο ψζηε λα 

δηαζσζνχλ αιιΪ θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη παξαδνζηαθΫο ηερληθΫο γηα ηελ παξαγσγά 

ρεηξνηερλεκΪησλ μπινγιππηηθάο θαη παξαζθεπαζκΪησλ ηξνθψλ, θαζψο θαη ε 

πξνβνιά ησλ πξντφλησλ, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ηνπηθά νηθνλνκέα. 

H πεξηνρά παξΫκβαζεο παξνπζηΪδεη αμηνζεκεέσηεο δπλαηφηεηεο αλΪπηπμεο ζηνπο 

ηνκεέο ηεο βηνηερλέαο θαη ηεο ζπζθεπαζέαο-κεηαπνέεζεο αγξνηηθψλ, δαζηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. ην πιαέζην ηεο γεληθφηεξεο αλαδηνξγΪλσζεο ηνπ 

πξσηνγελά ηνκΫα, εέλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζηεέ Ϋλα δέθηπν κηθξψλ (παξαδνζηαθψλ - 

ρσξηθψλ) ηπξνθνκεέσλ, κε ζχγρξνλνπο φκσο φξνπο θαηαζθεπψλ, πγηεηλάο θαη 

αζθΪιεηαο, πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαδεέμεη ηα ηνπηθΪ ηπξνθνκηθΪ πξντφληα θαη 

ηαπηφρξνλα λα πξνζειθχζεη θαηαλαισηΫο γηα επέ ηφπνπ πξνκάζεηεο, θαζψο θαη 

κεηαπνηεηηθψλ κνλΪδσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Σν δέθηπν ζα κπνξνχζε λα 

αλαπηχμεη ελΫξγεηεο πξνψζεζεο θαη ηνπνζΫηεζεο ζηελ αγνξΪ θαη λα ζηεξέμεη 

πξνζπΪζεηεο αλαγλψξηζεο, ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ σο επψλπκσλ θαη νλνκαζέαο 

πξνΫιεπζεο. Ζ γεσγξαθηθά ρσξνζΫηεζε ησλ ηπξνθνκεέσλ, αιιΪ θαη ησλ κνλΪδσλ 

επεμεξγαζέαο μχινπ θαη ε θιαδηθά εμεηδέθεπζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκΫλα ηειηθΪ  

πξντφληα, καο δέλεη κηα θαηαπιεθηηθά δπλαηφηεηα πξννπηηθάο αλΪπηπμεο δηθηχσλ 

«clusters». Οη νκΪδεο ησλ clusters ά ησλ δηθηχσλ κπνξνχλ λα απμάζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ην βαζκφ ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξάζεσλ θαη λα επηηξΫςνπλ ζηηο κηθξΫο επηρεηξάζεηο λα ζπλδπΪζνπλ ηα 

πιενλεθηάκαηα ησλ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ κε πνηθέια νθΫιε πνπ πξνΫξρνληαη απφ 

κεγΪιεο θιέκαθαο παξαγσγά. 

ΜνλΪδεο παξαγσγάο αιεχξσλ, δπκαξηθψλ, εηδψλ δαραξνπιαζηηθάο, αξηνπνηεέα πνπ 

αλ θαη πθέζηαληαη ζηελ πεξηνρά εέλαη κεξηθΫο αθφκε δπλαηφηεηεο πνπ αμέδεη λα 

κειεηεζνχλ γηα ηελ πεξηνρά. 

Οη Μ.Μ.Δ. πξΫπεη λα ζηνρεχζνπλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο λεζέδεο ηεο αγνξΪο ηηο νπνέεο 

πξΫπεη λα πξνζπαζάζνπλ λα θαηαθηάζνπλ κε φρεκα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

εμεηδέθεπζε θαη κνριφ ηελ πηνζΫηεζε ηεο λΫαο ηερλνινγέαο. Πηζηεχσ καο εέλαη φηη νη 

κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο δελ ζα πξΫπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ θνξεζκΫλε ηνπηθά 

αγνξΪ αιιΪ ζηελ αγνξΪ ηεο επξσπατθάο Ϋλσζεο  πνπ εέλαη κέα αγνξΪ πΪλσ απφ 

400 εθαηνκκχξηα Ϊλζξσπνη, πνπ αχξην ζα απνηειΫζνπλ κειινληηθνχο πειΪηεο.  Οη 

επηρεηξάζεηο θαινχληαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγέαο ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, λα επεθηαζνχλ ζε λΫεο αγνξΫο, λα 

βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζέαο επελδχνληαο ζηελ εθπαέδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηηο λΫεο ηερλνινγέεο, ζηελ Ϋξεπλα θαη ζηελ θαηλνηνκέα. 

Γ. Ο ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά (θπξηόηεξεο κνξθέο δξαζηεξηόηεηαο – 

ραξαθηεξηζηηθά) 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο πεξηιακβΪλεη: 

 Τπεξεζίεο (πεξηιακβΪλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξηζκνχ, θσηαεξένπ, 
χδξεπζεο, απνρΫηεπζεο, επηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ, πγεέαο, εθπαέδεπζεο, θηι ). 

 Δκπφξην (πεξηιακβΪλνληαη νη θιΪδνη εκπνξένπ ρνλδξηθνχ ά ιηαληθνχ, 
αληηπξφζσπνη). 
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 Σνπξηζκφ (εζηηαηφξηα – μελνδνρεέα – θαηαιχκαηα). 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα νηθνλνκηθΪ κεγΫζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαένπ, ν 

Σξηηνγελήο Σνκέαο Παξαγσγήο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Ϊιινπο δχν Σνκεέο 

Παξαγσγάο, δηαρξνληθΪ Ϋξρεηαη πξψηνο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ηνπηθάο 

ζπλνιηθήο ΑΠΑ (ΠΔ  Σξηθάισλ). Σν έδην ζπκβαέλεη ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο 

Θεζζαιέαο, αιιΪ θαη ζε εζληθφ επέπεδν.  

πγθεθξηκΫλα, θαηΪ ην Ϋηνο 2011, ζε επέπεδν ΠΔ  ΣξηθΪισλ, απφ ηηο δηΪθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σξηηνγελνχο Σνκέα Παξαγσγήο παξήρζεζαλ ζπλνιηθΪ 1,369 

δηο €, θΪηη πνπ ζεκαέλεη φηη ε ζπκβνιή ηνπ Σξηηνγελνχο ΣνκΫα Παξαγσγάο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ άηαλ ηεο ηΪμεο ηνπ 75 %.  

ηνλ Πέλαθα πνπ αθνινπζεέ παξνπζηΪδεηαη ε δηαρξνληθά ζπλεηζθνξΪ ησλ δηΪθνξσλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ – θιΪδσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ηεο ηνπηθάο 

ΑΠΑ ηνπ Σξηηνγελνχο ΣνκΫα θαηΪ ηελ πεξένδν 2000 – 2012 (ζηνηρεέα απφ ΔΛ.ΣΑΣ., 

εθθξαζκΫλα ζε ηξΫρνπζεο ηηκΫο εθαηνκκπξέσλ €). 

Πίλαθαο 2.2.3 Γ1 Σνπηθήο Α.Π.Α.  & πλεηζθνξά επηκέξνπο θιάδσλ Σξηηνγελνχο Σνκέα 

ΔΣΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΟΠΗΚΖ 

Α.Π.Α. 

ΣΡΗΣΟΓΔΝΟΤ 

ΣΟΜΔΑ (ΠΔ  

Σξηθάισλ) 

ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΚΛΑΓΧΝ ΣΡΗΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ, 

ΛΗΑΝΗΚΟ 

ΔΜΠΟΡΗΟ- 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΚΑΣΑΛΤΜ-

ΑΣΟ ΚΑΗ 

ΔΣΗΑΖ 

ΓΖΜΟ-

ΗΔ 

ΤΠΖΡΔ-

ΗΔ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ, 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ- 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΚΗΝΖΣΖ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΔΝΖΜΔΡΧ-

Ζ, 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝ-

ΗΑ ΚΑΗ 

ΦΤΥΑΓΧ-

ΓΗΑ 

ΛΟΗΠΔ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ-

ΣΗΚΔ, 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗ-

ΚΔ, 

ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗ-

ΚΔ ΚΑΗ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

2000 735 278 197 128 94 38 

2001 793 279 228 132 97 57 

2002 811 277 251 141 97 45 

2003 918 309 292 152 111 54 

2004 940 318 303 171 90 58 

2005 992 333 301 183 110 65 

2006 1.015 334 305 181 113 82 

2007 1.074 352 314 210 107 91 

2008 1.137 364 358 231 109 75 

2009 1.253 349 434 246 145 79 

2010 1.189 308 376 282 148 75 

2011 1.057 258 347 265 132 55 

2012 1.015 237 333 252 141 52 

Πεγή: ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2014-2019 

χκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο απνγξαθάο ΔΛ.ΣΑΣ. 2011, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απαζρνινπκΫλσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο LEADER εζηηΪδεηαη ζηνλ Σξηηνγελά 
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ηνκΫα κε πνζνζηφ 46,627% (8.757 Ϊηνκα), αθνινπζεέ ν Πξσηνγελάο ηνκΫαο θαη 

Ϋπεηαη ν Γεπηεξνγελάο ηνκΫαο. ΓεληθΪ, ν ηξηηνγελάο ηνκΫαο ζηελ πεξηνρά 

παξΫκβαζεο αθνινπζεέ κηα απμεηηθά ηΪζε ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ζην αθαζΪξηζην 

πξντφλ πνπ νθεέιεηαη θπξέσο ζηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 

 Αξηζκόο, Μέγεζνο θαη Γηάξζξσζε Δπηρεηξήζεσλ αλά θιάδν 

χκθσλα κε ζηνηρεέα ηνπ Δπηκειεηάξηνπ ΣξηθΪισλ ζηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα 

ΣξηθΪισλ πθέζηαληαη ζάκεξα πεξέπνπ 5.170 επηρεηξήζεηο ηξηηνγελνχο ηνκέα. 

χκθσλα κε επεμεξγαζέα ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ην Μεηξψν επηρεηξάζεσλ 

2008, 2009, 2010 πξνθχπηεη ν παξαθΪησ πέλαθαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν βιΫπνπκε 

φηη ζηελ πεξηνρά ΣξηθΪισλ, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξάζεσλ ζηνλ ηξηηνγελά ηνκΫα εέλαη 

ειαθξψο κεησκΫλνο θαηΪ 131 επηρεηξάζεηο πεξέπνπ αιιΪ ν θχθινο εξγαζηψλ (ηδέξνο) 

εέλαη κεησκΫλνο θαηΪ ην άκηζε πεξέπνπ θαη δπζηπρψο ζα επηδεηλψλεηαη ζηε δηΪξθεηα 

ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο.  

 Πίλαθαο 223 Γ2 Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θαη θχθινο εξγαζηψλ απηψλ ζηνλ 

Σξηηνγελή Σνκέα 

Π.Δ. ΣΡΗΚΑΛΧΝ  2010 2009 2008 

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 7.844 7.955 7.974 

Κχθινο εξγαζηψλ 

(ηδίξνο) 528.905.194 1.020.650.209 1.091.636.755 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 2008, 2009, 2010  

 

χκθσλα κε επεμεξγαζέα ζηνηρεέσλ ηεο ΔΛΣΑΣ απφ ην Μεηξψν επηρεηξάζεσλ 

2010 ε θαηΪζηαζε πνπ επηθξαηεέ ζηνλ ηξηηνγελά ηνκΫα εέλαη ε εμάο: απφ ηηο 7.844 

ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο ηνπ Σξηηνγελνχο Σνκέα πνπ πθέζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 

εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξέσλ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, νη πεξέπνπ 

4.656 επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη ηνπξηζκνχ, νη 1.548 δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνπο ηνκεέο παξνράο Ϊιισλ επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, ηερληθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ, θαη νη ινηπΫο επηρεηξάζεηο κνηξΪδνληαη ζηνπο ππφινηπνπο θιΪδνπο 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 223 Γ3 Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν θαη αλά δήκν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ 

Κιάδνο Οηθνλνκηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο 

ΓΖΜΟ 

ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 

ΓΖΜΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

ΓΖΜΟ 

ΠΤΛΖ 

ΓΖΜΟ 

ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 

ΠΔ 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ· 

ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ   2.146 517 321 303 3.287 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ   439 73 55 31 598 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ 

  620 328 272 149 1.369 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ   77 11 2 4 94 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ 

ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ   29 4 3 1 37 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΖ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑ   21 2 2 0 25 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ, 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ   1.328 125 45 50 1.548 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ 

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ   126 37 34 20 217 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΚΑΗ ΑΜΤΝΑ· 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

  5 5 2 0 12 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   47 12 1 0 60 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΜΔΡΗΜΝΑ   25 5 1 1 32 

ΣΔΥΝΔ, ΓΗΑΚΔΓΑΖ 

ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ   80 13 12 5 110 

ΑΛΛΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

  330 60 39 26 455 

ΤΝΟΛΑ 5.273 1.192 789 590 7.844 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, ΜΖΣΡΧΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ  2010 

Οη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αθνξνχλ επηρεηξάζεηο εκπνξένπ ξνχρσλ, επέπισλ, 

ζηδεξηθψλ, ρξσκΪησλ,  ηξνθέκσλ, θαξκΪθσλ, θαπζέκσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, 

βηβιηνπσιεέσλ, ραξηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ εηδψλ, δαραξνπιαζηηθάο, κεραλεκΪησλ, 

αληαιιαθηηθψλ, ζνχπεξ κΪξθεη, παληνπσιεέσλ, θξνχησλ, δσνηξνθψλ, θηι. Οη 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αθνξνχλ θπξέσο ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαη 

επηρεηξάζεηο εζηέαζεο, επηρεηξάζεηο θαθελεέσλ, εζηηαηνξέσλ, θξνληηζηεξέσλ, 

ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, θξενπσιεέσλ, κεζηηψλ, αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ, ηαμέ, 

θπιηθεέσλ, θηι.  

 

 Κιάδνη ζε θξίζε – Αλαδπόκελνη θιάδνη 

Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο εκθαλέδεη αμηφινγε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κε κηα 

αλνδηθά πνξεέα ηνπ θιΪδνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ θαη εζηέαζεο αιιΪ θαη ηνπ 
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θιΪδνπ ηνπ εκπνξένπ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ελψ πζηεξεέ ζεκαληηθΪ ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζέεο.  

ΤπΪξρεη πνιχ κεγΪιε δπλακηθά ζηε πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκΫα, 

κΫζσ ηεο δηαθνξνπνέεζεο, ηεο πνηνηηθάο αλαβΪζκηζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο, ηελ αλΪπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (ηακαηηθφο 

ηνπξηζκφο, πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο, αζιεηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, νηθνηνπξηζκφο, 

νξεηλφο ηνπξηζκφο, πεξηπΫηεηαο, ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θιπ.), κε βΪζε θαη ην Δζληθφ 

Υσξνηαμηθφ ρΫδην γηα ηνλ Σνπξηζκφ, ζηα πιαέζηα ηεο άπηαο ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο 

θαη αεηθνξηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ πινχζηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο 

πεξηνράο. Ζ πην ελδηαθΫξνπζα πξννπηηθά εέλαη απηά ηεο αλΪπηπμεο ηνπ άπηνπ 

ηνπξηζκνχ, κε ζηφρν πξννξηζκνχ ηελ νξεηλά δψλε, ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ, ηα 

κνλαζηάξηα θαη ηνπο νηθηζκνχο απηάο ηεο πεξηνράο θαη κε ζθνπφ ηελ κνλνάκεξε – 

δηάκεξε εθδξνκά γηα αλαςπρά, πεξηάγεζε ζηα κνλαζηάξηα, δηαζθΫδαζε ζηα 

παλεγχξηα, θαιφ θαγεηφ, πξνκάζεηα ηνπηθψλ πξντφλησλ, θπλάγη θ.α. παξφκνηα.  

ΔθηηκΪηαη φηη αλΪιεςε δξΪζεσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθά αμηνπνέεζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ 

θαη ζε θαηεπζχλζεηο, φπσο νη παξαπΪλσ, ζα κπνξΫζεη λα εγεέξεη ην ηνπξηζηηθφ 

ξεχκα, κε εχινγεο ηηο ζεηηθΫο ζπλΫπεηεο ζηελ νηθνλνκέα ηεο πεξηνράο.  

ΠαξΪ ηε ζπλνιηθά απμεηηθά ηΪζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκΫα, νη θιΪδνη ηεο Γεκφζηαο  

Γηνέθεζεο,   θαζψο επέζεο θαη νη θιΪδνη ηεο εθπαέδεπζεο, αλζξψπηλεο πγεέαο θαη ηεο 

θνηλσληθάο κΫξηκλαο,  δελ εέλαη αλεπηπγκΫλνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ζπλερψο 

ππνβαζκέδνληαη ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο. Απηνέ νη θιΪδνη ελεξγνπνηνχληαη θπξέσο 

ζηελ πφιε ησλ ΣξηθΪισλ (εθηφο πεξηνράο παξΫκβαζεο) ε νπνέα εέλαη πξσηεχνπζα 

ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη βξέζθεηαη ζε πνιχ θνληηλά απφζηαζε απφ ηελ πεξηνρά 

παξΫκβαζεο θαη εέλαη θπζηθφ εθεέ λα ζπγθεληξψλνληαη.  

ηα ζηνηρεέα πνπ παξαζΫηεη ζε ΫξεπλΪ ηνπ ην ΚΫληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δξεπλψλ 

(ΚΔΠΔ), δηαπηζηψλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

απαζρφιεζεο επεξΫαζε πεξηζζφηεξν ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, αθνχ κεηαμχ 

2008 θαη 2015 κεηψζεθε ε απαζρφιεζε θαηΪ 32,5% ζε απηφ ηνλ θιΪδν 

εξγαδνκΫλσλ. 

 

 Σνπξηζηηθά Καηαιύκαηα, Κέληξα Αλαςπρήο θαη Φπραγσγίαο θαη ρσξνηαμηθή 

θαηαλνκή ηνπο. 

Ο ΠΔ  ΣξηθΪισλ ελψ ραξαθηεξέδεηαη σο αγξνηηθά πεξηνρά ηεο ΔιιΪδαο παξΪιιεια 

δηαζΫηεη πνηθηιία ηνπξηζηηθψλ πφξσλ. Ζ ζχλζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνπ πξντφληνο, 

(νηθνζπζηάκαηα πςειάο αηζζεηηθάο, νηθνινγηθάο, θπζηθάο, πνιηηηζηηθάο αιιΪ θαη 

ηζηνξηθάο αμέαο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θιηκαηνινγηθΫο ζπλζάθεο ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

ηνπξηζηηθά αμηνπνέεζε ηνπ γηα φιεο ηηο επνρΫο ηνπ ρξφλνπ. Ζ εκθΪληζε λΫσλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ κε εμεηδηθεπκΫλν πεξηερφκελν θαη ζηνρεπκΫλν θνηλφ απνηειεέ Ϋλα 

θαηλφκελν πνπ βξέζθεηαη ζε αλΪπηπμε ηελ ηειεπηαέα 15εηέα.  

Οη εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ απνηεινχλ κέα λΫα θαη ηζρπξά ηΪζε 

ζηελ ηνπξηζηηθά αγνξΪ, πνπ δέλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ζχγρξνλν ηνπξέζηα λα θαιχςεη 

φρη κφλν ηε δηαζθΫδαζε θαη ηελ αλαςπρά ηνπ αιιΪ θαη ηα πξνζσπηθΪ εηδηθΪ ηνπ 

ελδηαθΫξνληα. ΠεξηνρΫο φπσο ε Καιακπάθα – Μεηεψξα, Πχιε – Διάηε – 

Πεξηνχιη δΫρνληαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνπξέζηεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη 

Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζθΫξνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 
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ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ηειεπηαέαο δεθαεηέαο παξαηεξεέηαη κηθξά αχμεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο LEADER. 

χκθσλα κε ηελ θαηαγξαθά πνπ Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ κε ζηνηρεέα ηνπ 

Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξένπ ΔιιΪδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξένπ ΣξηθΪισλ, 

ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηαιπκΪησλ ζε επίπεδν ΠΔ Σξηθάισλ αλΫξρεηαη ζηηο 

142 κνλΪδεο. Σα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα πνπ βξέζθνληαη ζηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο αλΫξρνληαη ζηα 134. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαηαλΫκεηαη αλΪινγα κε ην εέδνο 

θαηαιχκαηνο ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο, ηελ θαηεγνξέα ηνπ θαηαιχκαηνο θαη ηε ζΫζε 

ηνπ αλΪ δεκνηηθφ δηακΫξηζκα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (Πίλαθαο 2.2.3.Γ.4 

Παξάξηεκα 2 Κεθαιαίνπ 2).  

πσο θαέλεηαη απφ ην παξαθΪησ δηΪγξακκα γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζε ν 

αξηζκφο ησλ μελνδνρεέσλ θιαζζηθνχ ηχπνπ αλΫξρεηαη ζηα 56 θαηαιχκαηα, Ϋλαληη 

ησλ 64 θαηαιπκΪησλ ζην ζχλνιν ηεο ΠΔ Σξηθάισλ, 1 παξαδνζηαθφο μελψλαο θαη 

9 μελνδνρεία επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. Σα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα 

αλΫξρνληαη ζηα 55, ηα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα ζηα 6 ελψ ππΪξρεη θαη 1 

επηπισκέλε θαηνηθία. ΣΫινο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ππΪξρνπλ θαη 6 

θάκπηλγθ. Ο θχξηνο φγθνο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ βξέζθνληαη ζηελ 

Καιακπάθα (31), ηελ Διάηε (29), ζην Καζηξάθη (27), ην Νεξατδνρψξη (7) θαη ζην 

Πεξηνχιη (6).  
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ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ

ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΔ

ΚΑΣΟΗΚΗΔ

ΚΑΜΠΗΝΓΚ

 

      ΠΖΓΖ : ΞΔΔ, ΔΒΔ Σξηθάισλ  κε επεμεξγαζία από ηελ ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 
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      ΠΖΓΖ : ΞΔΔ, ΔΒΔ Σξηθάισλ  κε επεμεξγαζία από ηελ ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

Ζ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ δελ είλαη νκνηφκνξθε. Ζ 

πεξηνρά ηεο Καιακπάθαο εκθαλέδεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαηαιπκΪησλ, 

ιφγσ ησλ Ηεξψλ Βξάρσλ ησλ Μεηεψξσλ, πνπ απνηεινχλ Ϋλα ηδηαέηεξν θπζηθφ 

θαηλφκελν κε πινχζηα πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηζκηθά θιεξνλνκηΪ (Μλεκεέν Παγθφζκηαο 

ΚιεξνλνκηΪο ηεο Unesco) θαη ηεο αλΪπηπμεο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαη πεξηεγεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζην ζπγθξφηεκα ησλ Μεηεψξσλ. Ζ πεξηνρά απηά απνηειεέ, κηα απφ ηηο 

πην δπλακηθΫο ηνπξηζηηθΫο πεξηνρΫο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο. Ζ πεξηνρά 

ζπγθεληξψλεη ην 5% ηεο πξνζθνξάο θιηλψλ ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο, κε κΫζν 

κΫγεζνο θαηαιπκΪησλ ζεκαληηθΪ κεγαιχηεξν απφ ην κΫζν πεξηθεξεηαθφ φξν, 

θαηΫρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ έβδνκε ζέζε φζνλ αθνξΪ ην δεέθηε «Μέζν Μέγεζνο 

Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» (Πεγή: Μειέηε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο).  

Ζ δεχηεξε θαηΪ ζεηξΪ πεξηνρά ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο φπνπ παξαηεξεέηαη 

κεγΪιε ζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ εέλαη απηά ηνπ νξεηλνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Κφδηαθα – Αζπξνπνηάκνπ (Πχιε, Διάηε, Πεξηνχιη). ΠαξΪ 

ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρά απηά θαιχπηεη κηθξφ κεξέδην ηεο ζπλνιηθάο πξνζθνξΪο ζε 

επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο (1,4%), εθεέ εληνπέδεηαη κηα πξαγκαηηθή έληαζε 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δέλεη ζε φιε ηε δψλε κηα θπζηνγλσκέα 

αλΪπηπμεο θαη βαζέδεηαη ζε κηθξΫο κνλΪδεο (θαηΪ κΫζν φξν, 35 θιέλεο) νηθνγελεηαθάο 

κνξθάο, θαζψο θαη ζε παξαδνζηαθΪ θαηαιχκαηα πςειάο θαηεγνξέαο.  

εκαληηθΪ επέζεο ζηνηρεέα, πνπ ζπκβΪιινπλ ζηελ έληαζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά, εέλαη ε χπαξμε ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ 

Κέληξνπ Πεξηνπιίνπ, θαζψο θαη ε αλΪπηπμε ηα ηειεπηαέα ρξφληα ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη εηδηθΪ ηνπξηζκνχ πεξηπέηεηαο (νξεηβαζέα, πνδάιαην 

βνπλνχ, αλεκνπηεξηζκφο, αιεμέπησην πιαγηΪο – parapente, ηππαζέα, Rafting θαη 

θαγηΪθ), ελψ ζην πιαέζην ηεο Κνηλνηηθάο Πξσηνβνπιέαο LEADER, Ϋρεη δεκηνπξγεζεέ 

θαη Ϋλα νινθιεξσκΫλν δέθηπν νξεηβαηηθψλ κνλνπαηηψλ ζηνλ Κφδηαθα (Πεγή: Μειέηε 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.).   

ζνλ αθνξΪ ηνλ θιάδν αλαςπρήο, ςπραγσγίαο θαη εζηίαζεο ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο, κεηΪ ηελ αλΪιπζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ Δπηκειεηεξένπ ΣξηθΪισλ 

(Πίλαθαο 2.2.3.Γ.5 Παξαξηεκα.2 ηνπ Κεθαιαίνπ 2), φπσο θαέλεηαη ζηνλ γξΪθεκα 
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πνπ αθνινπζεέ, ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε εκθαλέδεηαη ζην Γήκν Καιακπάθαο, 

κε 303 επηρεηξάζεηο ηνπ ηνκΫα αλαςπράο εζηέαζεο θαη ςπραγσγέαο, κε ακΫζσο 

επφκελν ην Γήκν Σξηθθαίσλ κε 206 κνλΪδεο. Ζ θαηαλνκά απηά νθεέιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη κεγΪιν κΫξνο ησλ επηρεηξάζεσλ απηψλ βξέζθνληαη ζηελ πφιε ησλ 

ΣξηθΪισλ, ε νπνέα δελ πεξηιακβΪλεηαη ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο. Αθνινπζεέ ζηελ 

θαηΪηαμε ν Γήκνο Πχιεο κε 156 επηρεηξάζεηο θαη ηΫινο ν Γήκνο Φαξθαδφλαο κε 

121. 

286
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121

Γ. ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ    Γ.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ   

Γ. ΠΤΛΖ          Γ.

ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ   

Κέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο αλά Γήκν

 
      ΠΖΓΖ : ΔΒΔ Σξηθάισλ  κε επεμεξγαζία από ηελ ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

ΑλαθνξηθΪ κε ην εέδνο ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ ππΪξρνπλ ζηελ πεξηνρά, φπσο 

θαέλεηαη ζην παξαθΪησ γξΪθεκα, ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ επηρεηξάζεσλ αθνξνχλ 

παξαδνζηαθΪ θαθελεέα θαη νπδεξέ, θαθΫ/δαραξνπιαζηεέα θαη ςεζηαξηΫο/νβειηζηάξηα.  

 

 

       ΠΖΓΖ : ΔΒΔ Σξηθάισλ κε επεμεξγαζία από ηελ ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

Σα ηειεπηαέα ρξφληα παξαηεξεέηαη αχμεζε ησλ κνλάδσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER ην νπνέν νθεέιεηαη 

ζηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκΫα ηεο πεξηνράο θαζψο νη ηνπξέζηεο ηηο ηειεπηαέεο 

δεθαεηέεο Ϋρνπλ μεθχγεη απφ ην θιαζηθφ πξφηππν ηνπξηζκνχ (άιηνο, ζΪιαζζα) θαη 

θαηεπζχλνληαη πξνο ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο ηνπξηζκνχ.  

Ο αξηζκφο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πιΫνλ πξφζθαηα ζηνηρεέα ηνπ Δπηκειεηεξένπ 

ΣξηθΪισλ, αλΫξρεηαη ζηηο 783 κνλΪδεο εθ ησλ νπνέσλ νη 97 αθνξνχλ ηηο ηαβΫξλεο, νη 
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44 ηα εζηηαηφξηα, νη 176 ηα θαθε-δαραξνπιαζηεέα θαη νη 38 ηα αλαςπθηάξηα, νη 18 ηα 

Ίληεξλεη ΚαθΫ, νη 182 ηα θαθελεέα θαη νπδεξέ, νη 12 ηα θΫληξα δηαζθΫδαζεο θαη νη 172 

ηα νβειηζηάξηα θαη ςεζηαξηΫο (Πίλ. 2.2.3.Γ.5 Παξαξη.2 Κεθαιαίνπ 2).  
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ΣαβΫξλεο Δζηηαηφξηα

ΚαθΫ / Εαραξνπιαζηεέα Αλαςπθηάξηα

Ηληεξλεη θαθΫ Καθελεέα Οπδεξέ
ΚΫληξα ΓηαζθΫδαζεο ΦεζηαξηΪ Οβειηζηάξην 

Τπεξεζέεο Παξνράο ΓεπκΪησλ Σαρεέαο Άιια εέδε

 

ΠΖΓΖ : ΔΒΔ Σξηθάισλ, Γξαθείν ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

 

 Δηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο 

ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ππΪξρνπλ νη εμάο εηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο: 

 Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ζηελ πεξηνρή Πεξηνπιίνπ πνπ δηαζΫηεη, δηζΫζην 

αλαβαηάξα, κηθξφ αλαβαηάξα ηχπνπ αγθέζηξνπ, κεραλάκαηα δηακφξθσζεο 

ρηνληνχ, θηηξηαθΫο ππνδνκΫο (εζηηαηφξην - αλαςπθηάξην, απνζάθεο, γθαξΪδ 

κεραλεκΪησλ).  

 Οξεηλά θαηαθχγηα: ην θαηαθχθην Σξηγγίαο (Γ.Γ. Κιεηλνχ, πςφκεηξν 1.450 

κΫηξα) ζηελ ηνπνζεζέα «ΑλνημηΪηηθα»,  θαη ην θαηαθχγην ηνπ Κφδηαθα 

«Υαηδεπέηξνο» (Γ.Γ. ΔιΪηεο, πςφκεηξν 1.720 κΫηξα) ζηε ζΫζε Μπαθφια.  

 Γίθηπν νξεηβαηηθψλ κνλνπαηηψλ Κφδηαθα θαηΪ κάθνο ηεο θνξπθνγξακκάο ηνπ 

Κφδηαθα, απφ ηελ Πχιε σο ηελ ΚαιακπΪθα θαη Δπξσπατθφ κνλνπάηη 

ππεξζπλνξηαθψλ δηαδξνκψλ Δ4.  

 Ζ πέζηα Moto Cross ζην Πξέλνο ηνπ Γ.Γ. Κφδηαθα. 

 Σν θνπεπηηθφ θέληξν ζηε Φάθε ηνπ Γ.Γ Πηαιεέσλ. 

 Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γάζνο Πεξηνπιίνπ, ην νπνέν ρξεζηκνπνηεέηαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, δηαθξέλεηαη γηα ηελ νκνξθηΪ ηνπ θαη Ϋρεη κεγΪιε 

νηθνινγηθά αμέα. 

 Σν Κέληξν πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ζηελ πεξηνρά «Σξέα ΠνηΪκηα» ηεο Γ. 

Κ ΑζπξνπνηΪκνπ φπνπ επέζεο ππΪξρεη θαη πλεδξηαθφ ΚΫληξν. ην ΚΫληξν 

πεξηβαιινληηθάο εθπαέδεπζεο ν επηζθΫπηεο κπνξεέ λα ελεκεξσζεέ γηα ην θπζηθφ 

θαη αλζξσπνγελΫο πεξηβΪιινλ ηεο πεξηνράο. ηα εθζΫκαηα πεξηιακβΪλνληαη:  
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 ΣξηζδηΪζηαηε καθΫηα ηεο πεξηνράο, γεσθπζηθφο ρΪξηεο, φπνπ πξνβΪιινληαη 

ηα ζηνηρεέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο, ηα κλεκεέα, ηα γεθχξηα θιπ. 

 ρεκαηηθφο ρΪξηεο ηεο πεξηνράο, κε Ϋκθαζε ζηνλ θπζηθφ πινχην θαη θπξέσο 

ζηελ Ϊγξηα δσά θαη ηνπο βηφηνπνπο ηεο.  

 Δθζεκαηηθά επηθΪλεηα, φπνπ εκθαλέδνληαη νη παξαδνζηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ πεξηνρά (κεηαπνέεζε μπιεέαο, θηελνηξνθέα).  

 Δθζεκαηηθά επηθΪλεηα, φπνπ εκθαλέδνληαη ηα κνλαζηάξηα θαη ηα κλεκεέα, νη 

αξραηνινγηθνέ θαη ζξεζθεπηηθνέ ρψξνη ηεο πεξηνράο.  

 Σν Κέληξν Δλεκέξσζεο Κνξπδαιινχ, ζην Γ.Γ. Μαιαθαζένπ, φπνπ ν 

επηζθΫπηεο κπνξεέ λα ελεκεξσζεέ γηα ηα ιανγξαθηθΪ θαη πεξηβαιινληηθΪ ζηνηρεέα 

ηεο πεξηνράο. 

 Κέληξν Καλφε – Καγηάθ θαη rafting ζηελ πεξηνρά «Σξέα ΠνηΪκηα» ηεο 

ΓηεπξπκΫλεο Κνηλφηεηαο ΑζπξνπνηΪκνπ 

 Σν Κέληξν Καλφε – Καγηάθ ζην Γήκν Αηζήθσλ, πνπ βξέζθεηαη ζηε γΫθπξα 

Αιεμένπ ζηνλ Αρειψν πνηακφ. 

 Ηππηθά θέληξα: ζηελ ηνπνζεζέα «Πεξηνπιηψηηθα ιηβΪδηα» ηνπ Γ.Γ. Πεξηνπιένπ 

θαη ζηελ Θεφπεηξα ΚαιακπΪθαο 

 Πεξηνρέο πηήζεσλ αιεμηπηψησλ πιαγηάο (παξα – πΫληε) θαη αησξφπηεξσλ 

(αεηψλ) ζηελ Κφξε (Γ.Γ. Γνξγνγπξένπ, Γ.Γ Κφδηαθα) 

 πλεδξηαθά Κέληξα ζηελ ΔιΪηε θαη ην Πεξηνχιη, 2 ζπλεδξηαθΪ θΫληξα ζηελ 

ΚαιακπΪθα, θαη 1 ζηα Σξέθαια 

ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ππΪξρνπλ πνιιΫο Λανγξαθηθέο πιινγέο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ «Ϊηππα» ζαλ κηθξΪ ιανγξαθηθΪ κνπζεέα. Δπηζθεπηφκελνο θαλεέο ηα 

κνπζεέα απηΪ κπνξεέ λα δεη παξαδνζηαθΫο ελδπκαζέεο, κΪιιηλα πθΪζκαηα θαη Ϊιια 

αληηθεέκελα ηα νπνέα ζπλδΫνληαη κε ηελ ηζηνξέα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε δσά ησλ 

θαηνέθσλ ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ ζην πΫξαζκα ησλ αηψλσλ. ΣΫηνηεο κηθξΫο Λανγξαθηθέο 

πιινγέο εέλαη: 

 Μνπζείν Σνπηθήο Λανγξαθηθήο πιινγήο ζην Γ.Γ Πχξξαο, πνπ ζηεγΪδεηαη 

ζην θηέξην ηνπ παιηνχ δεκνηηθνχ ζρνιεένπ ηνπ ρσξηνχ. 

 Λανγξαθηθφ  Μνπζείν Πηαιείαο, πνπ ζηεγΪδεηαη ζην θηέξην ηνπ παιηνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιεένπ ηνπ ρσξηνχ (1950).  

 Λανγξαθηθφ κνπζείν ηνπ Γ.Γ Παξαιεζαέσλ Γάκνπ Σξηθθαέσλ 

 Λανγξαθηθφ κνπζείν θνηλφηεηαο ΑζπξνθθιεζηΪο Γάκνπ ΚαιακπΪθαο. 

 Δθζεηήξην Λανγξαθηθνχ Τιηθνχ ζην ΛνγγΪ  

 Σν Λανγξαθηθφ Μνπζείν Κξαληάο, πνπ ζηεγΪδεηαη ζην παιηφ δεκνηηθφ ζρνιεέν 

(1870). Σν κνπζεέν δηαζΫηεη πιάζνο εθζεκΪησλ φπσο παξαδνζηαθΪ πθαληΪ , 

αξγαιεηφ, λπθηθφ θξεβΪηη, ζθεχε καγεηξηθάο , θαζψο θαη  θσηνγξαθηθφ αξρεέν.  

 Λανγξαθηθφ Μνπζείν & Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζην Γ.Γ Γελδξνρψξη, Γάκνο Πχιεο. 

 Δθζεηήξην Λανγξαθηθνχ Τιηθνχ ζην Γ.Γ Θεφπεηξαο, Γάκνο ΚαιακπΪθαο. 
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 Λνηπέο Τπεξεζίεο  

Ζ πεξηνρή παξέκβαζε πεξηιακβΪλεη ην ζχλνιν ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο 

ΣξηθΪισλ εθηφο απφ ην Γ.Γ. Σξηθθαέσλ. πλεπψο νη ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνληαη 

ζηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ εέλαη πιάξεηο θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλΪγθεο ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πεξηνράο. πγθεθξηκΫλα, κε βΪζε ηα ζηνηρεέα ηνπ Δπηκειεηεξένπ 

ΣξηθΪισλ (Πίλ. 2.2.3.Γ.6 Παξαξη.2 Κεθαιαίνπ 2),  ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

ππΪξρνπλ 8 γξαθεία ηνπξηζκνχ, εθ ησλ νπνέσλ ηα 4 βξέζθνληαη ζηελ Καιακπάθα, 

ηα 2 ζηα Σξέθαια, 1 ζηελ Φαξθαδφλα θαη 1 ζηελ Πχιε. ηελ πφιε ηεο ΚαιακπΪθαο 

ππΪξρνπλ 2 επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ ελψ ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

ππΪξρνπλ ζπλνιηθΪ 11 ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα, 5 εθ ησ νπνέσλ βξέζθνληαη 

ζηελ ΚαιακπΪθα, 2 ζηελ Πχιε, 2 ζηε Φαξθαδφλα, 1 ζηελ ΔιΪηε θαη 1 ζηελ Οηραιέα.  

ζνλ αθνξΪ ηνλ ηνκΫα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ πνπ ζρεηέδεηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθΪ 238 επηρεηξάζεηο εθ ησλ νπνέσλ νη 181 

αθνξνχλ παληνπσιεία θαη εκθαλέδνπλ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ πεξηνρά 

ησλ Σξηθάισλ, νη 22 αθνξνχλ κέλη κΪξθεη, θαη 4 νπσξνπσιεέα. ΣΫινο ζηελ πεξηνρά 

ππΪξρνπλ 25 επηρεηξάζεηο ιηαληθνχ εκπνξένπ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πεξηνρά ηεο ΚαιακπΪθαο (19) θαη ζηα Σξέθαια θαη ηελ Πχιε. 

Ζ θαηαλνκά ησλ επηρεηξάζεσλ ιηαληθνχ εκπνξένπ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ παξνπζηΪδνληαη αλΪ εέδνο ζηνπο Γάκνπο ηεο πεξηνράο 

ζην παξαθΪησ γξΪθεκα: 
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Γ. ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ                             Γ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ                        Γ. ΠΤΛΖ                                    Γ. ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ                       

ΤΠΟΓΟΜΔ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ

Δκπφξην εηδψλ Λατθάο ΣΫρλεο Δλνηθέαζεο Απηνθηλάησλ Γξαθεέα ηνπξηζκνχ

Σξαπεδηθα ππνθαηαζηάκαηα Οηλνπνηέα Παληνπσιεέα

Οπσξνπσιεέα Μέλη ΜΪξθεη

 
ΠΖΓΖ : ΔΒΔ Σξηθάισλ κε επεμεξγαζία από ηελ ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

 

 Σνπξηζηηθή δήηεζε 

ηε δπλακηθφηεηα ησλ θαηαιπκΪησλ ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο θαη ζε επέπεδν ΠΔ 

ΣξηθΪισλ, παξαηεξάζεθε κηα ζπλερφκελε αχμεζε ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα, 

αθνινπζψληαο, ζηνλ ηνκΫα απηφ, ηελ πνξεέα ηεο ΠεξηθΫξεηαο. Ο αξηζκφο ησλ θιηλψλ 

ζε φιε ηελ ΠεξηθΫξεηα Θεζζαιέαο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, απμήζεθε θαηά 46,5%. 
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ια ηα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα ηεο πεξηνράο θαη ηδηαέηεξα απηΪ πνπ δεκηνπξγάζεθαλ 

πξφζθαηα, αθνινπζνχλ ηηο ζχγρξνλεο ηΪζεηο δηαρεέξηζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (ηνπξηζηηθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, 

πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ θ.α.).  

ε ζρΫζε κε ηελ ηνπξηζηηθά δάηεζε ηεο πεξηνράο ζηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ, παξαηέζεηαη ν 

αθφινπζνο πέλαθαο, (Πίλ. 2.2.3.Γ.7 θαη Πίλ. 2.2.3.Γ.8 Παξαξη.2 Κεθαιαίνπ 2), φπνπ 

παξνπζηΪδνληαη νη αθέμεηο ζηα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη 

θΪκπηλγθ ησλ ηεζζΪξσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηάησλ  ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο, θαηΪ 

ηα Ϋηε 2013 θαη 2014, κε δηΪθξηζε ζε αθέμεηο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ 

(πεγά: ΔΛ.ΣΑΣ.).  

ΠΗΝΑΚΑ 2.2.3.Γ.7: Αθίμεηο ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ πιελ θάκπηλγθ 

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΠΛΖΝ CAMPINGS 

2013 2014 

ΑΦΗΞΔΗ ΚΛΗΝΔ 

ΠΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓ. 

ΑΦΗΞΔΗ ΚΛΗΝΔ 

ΠΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓ. ΖΜΔΓΑΠΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΤΝΟΛΟ ΖΜΔΓΑΠΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΤΝΟΛΟ 

ΘΔΑΛΗΑ 500.466 240.648 741.114 35.608 494.815 288.400 783.215 27.125 

ΠΔ 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
99.891 128.225 228.116 3.945 96.824 161.919 258.743 3.942 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, 2014 

ΠΗΝΑΚΑ  2.2.3.Γ.8: Αθίμεηο ζηα θαηαιχκαηα ηχπνπ θάκπηλγθ 

  2013 2014 

  ΑΦΗΞΔΗ 

  ΖΜΔΓΑΠΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΤΝΟΛΟ ΖΜΔΓΑΠΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΤΝΟΛΟ 

ΘΔΑΛΗΑ 7.927 14.315 22.242 7.626 12.751 20.377 

ΠΔ  ΣΡΗΚΑΛΧΝ 663 8.877 9.540 611 8.451 9.062 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, 2014 

πσο παξαηεξεέηαη ζηα ζηνηρεέα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζε επέπεδν ΠΔ ΣξηθΪισλ νη αθίμεηο 

γηα ην 2014 αλΫξρνληαη ζηηο 258.743 ζε θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ, κε 

αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, θαη αληέζηνηρα ζηα θαηαιχκαηα ηχπνπ θάκπηλγθ 

νη αθέμεηο γηα ην 2014 αλΫξρνληαη ζηηο 9.062 παξνπζηΪδνληαο κείσζε ζε ζχγθξηζε κε 

ην πξνεγνχκελν Ϋηνο. χκθσλα κε ηελ αλΪιπζε ησλ ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πιεξφηεηα θιηλψλ ζε επέπεδν ΠΔ ΣξηθΪισλ (Πηλ. 2.2.3.Γ.9 Παξαξη.2 Κεθαιαίνπ 2), 

ε Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ εκθαλέδεη πιεξφηεηα επηπΫδνπ 29,5%, κε 

πςειφηεξν πνζνζηφ πιεξφηεηαο απηφ ηνπ Γάκνπ Σξηθθαέσλ ζην 39,6% θαη ηνπ 

Γάκνπ ΚαιακπΪθαο ζην 36,5% ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ ζε εζληθφ επέπεδν πνπ 

αλΫξρεηαη ζηα 47,3%. 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2.3.Γ.9: Πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ (πιελ 

θάκπηλγθ), 2014 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ / 

ΓΖΜΟ 

Πνζνζηφ (%) 

πιεξφηεηαο 

θιηλψλ 

Πνζνζηφ (%) ζπλνιηθψλ 

δηαζέζηκσλ θιηλψλ 

φπνπ αλαθέξνληαη ηα 

ζηνηρεία 

 ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ 39,6 100 

 ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 36,5 82,3 
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 ΓΖΜΟ ΠΤΛΖ 7,8 98,3 

 ΓΖΜΟ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ 0 0 

 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΣΡΗΚΑΛΧΝ 
29,5 88,5 

 ΤΝΟΛΟ ΘΔΑΛΗΑ 29,5 84,6 

ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 47,3 79,3 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, 2014 

ρεηηθΪ κε ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ επηζθεπηψλ ζηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεέα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηα Ϋηε 2013 θαη 2014, (Πίλ. 2.2.3.Γ.10 θαη Πίλ. 2.2.3.Γ.11  

Παξαξη.2 Κεθαιαίνπ 2), παξαηεξεέηαη αχμεζε γηα ηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ 

ηχπνπ ζε ζρΫζε κε ην πξνεγνχκελν Ϋηνο θαη ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο λα 

αλΫξρεηαη ζην 29,5 %, κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ γηα ην 2014 λα 

αλΫξρεηαη ζηηο 392.845, ελψ παξφκνηα ηάζε αχμεζεο παξνπζηΪδεηαη θαη ζηα 

θαηαιχκαηα ηχπνπ θάκπηλγθ κε ζπλνιηθφ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ λα 

αλΫξρεηαη ζηηο 14.547 γηα ην Ϋηνο 2014.  

Δπηζεκαέλεηαη φηη ε παξαπΪλσ απνηχπσζε ζηνηρεέσλ θαη εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ 

δελ αληαπνθξέλεηαη ζην ζχλνιν ησλ θαηαιπκΪησλ ηεο θΪζε πεξηνράο εθφζνλ νη 

επηρεηξάζεηο ελνηθηαδνκΫλσλ δσκαηέσλ θαη επηπισκΫλσλ δηακεξηζκΪησλ δελ εέλαη 

ππνρξεσκΫλνη λα θαηαγξΪθνληαη ζην μελνδνρεηαθφ επηκειεηάξην, παξΪ κφλν ζηα 

θαηΪ ηφπνπο εκπνξηθΪ επηκειεηάξηα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ελνηάησλ. πλεπψο ε 

θαηαγξαθά απηά δελ απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθά δάηεζε, αθνχ κφλν κΫξνο ηεο 

δάηεζεο απνηππψλεηαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο πνπ δειψλνπλ ηα μελνδνρεηαθΪ 

θαηαιχκαηα γηα ηνπο εμάο θπξέσο ιφγνπο: 

 Σα δεινχκελα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα ησλ αθέμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα 

μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα εέλαη ειιηπά, κε απνηΫιεζκα κφλν Ϋλα κΫξνο ησλ 

πξαγκαηηθψλ αθέμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ λα θαηαγξΪθεηαη. 

 Σα ελνηθηαδφκελα δσκΪηηα δελ εέλαη ππνρξεσκΫλα λα δειψζνπλ ζηαηηζηηθψο ηηο 

αθέμεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο ησλ επηζθεπηψλ, κε απνηΫιεζκα Ϋλα κΫξνο ηεο 

δάηεζεο λα κελ εκθαλέδεηαη. Ζ ΔΛ.ΣΑΣ. δελ δηαζΫηεη πιάξε ζηνηρεέα γηα ηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο ζηα θΪκπηλγθ ηεο πεξηνράο πνπ αλΫξρνληαη ζε 6, πνπ νδεγεέ ζην 

ζπκπΫξαζκα φηη νη αθέμεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο εέλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο. 

 ΜεγΪινο αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ, νξγαλσκΫλσλ εέηε αηνκηθψλ, επηζθΫπηεηαη 

ηελ πεξηνρά, ρσξέο λα δηαλπθηεξεχζεη κε απνηΫιεζκα ζεκαληηθά ηνπξηζηηθά 

θέλεζε λα κελ θαηαγξΪθεηαη. Σν θαηλφκελν απηφ εέλαη πνιχ ζπλεζηζκΫλν γηα ηελ 

πεξηνρά θαη απνηππψλεηαη ζε καξηπξέεο ηνπξηζηηθψλ θχθισλ ηεο πεξηνράο 

(ηδηνθηεηψλ ρψξσλ εζηέαζεο, θαηαιπκΪησλ, εκπφξσλ, ηνπξηζηηθά αζηπλνκέα, ΗΜ 

Μεηεψξσλ, Γάκνη). 

ζνλ αθνξΪ ζηελ επνρηθφηεηα, ε κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθά θέλεζε γηα κελ ηελ 

πεξηνρά ησλ Μεηεψξσλ εέλαη απφ ηνλ Απξέιην Ϋσο ηα ηΫιε Ννεκβξένπ, γηα δε ηνλ 

νξεηλφ φγθν, ηνπο ρεηκεξηλνχο κάλεο θαη ηηο γηνξηΫο ΠΪζρα, Αγένπ Πλεχκαηνο, 15 

Απγνχζηνπ, 28 Οθησβξένπ θαη 25 Μαξηένπ. 

 

 Πόινη πξνζέιθπζεο επηζθεπηώλ 
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Σνπνζεζίεο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

 Καιακπάθα 

Ζ ΚαιακπΪθα εέλαη γλσζηά παγθνζκέσο απφ ηα πεξέθεκα κνλαζηάξηα πνπ εέλαη 

ρηηζκΫλα ζηα βξΪρηα ησλ Μεηεψξσλ θαη πξνζειθχνπλ θΪζε ρξφλν κεγΪιν αξηζκφ 

ληφπησλ αιιΪ θαη μΫλσλ ηνπξηζηψλ. Ζ ΚαιακπΪθα εέλαη κηα πφιε κε πινχζηα ηζηνξέα 

θαη ζεκαληηθΪ κλεκεέα. ηελ πφιε ηεο ΚαιακπΪθαο ππΪξρεη ν ηζηνξηθφο λαφο 

Κνέκεζεο ηεο Θενηφθνπ, ρηηζκΫλνο πΪλσ ζε αξραέν λαφ ηνπ Απφιισλα, ν νπνένο 

εέλαη κνλαδηθφο ζηνλ Οξζφδνμν θφζκν κε ηνλ καξκΪξηλν Ϊκβσλα ζην θΫληξν ηνπ. Ο 

Ναφο ηεο Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ αλεγΫξζε κεηαμχ 10νπ θαη 11νπ αηψλα πΪλσ ζηα 

εξεέπηα παιαηνρξηζηηαληθάο βαζηιηθάο. Ο εμσλΪξζεθαο πξνζηΫζεθε ηνλ 16ν αηψλα.  

Ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ εκθαλέδεη θαη ν κνλαδηθφο ζηελ ΔιιΪδα καξκΪξηλνο Άκβσλαο. 

Οη ηνηρνγξαθέεο ηνπ λανχ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 12ν Ϋσο ηνλ 16ν αηψλα. ΑξθεηΫο 

ηνηρνγξαθέεο Ϋγηλαλ ην 1573 απφ ηνλ ηεξΫα Κπξηαδά θαη ηνλ Νεφθπην, γην ηνπ 

πεξέθεκνπ δσγξΪθνπ ΘενθΪλε ηνπ Κξεηφο. Σν μπιφγιππην ηΫκπιν ηνπ λανχ αλάθεη 

ζηα αμηφινγα Ϋξγα ηεο κεηαβπδαληηλάο μπινγιππηηθάο θαη Ϋρεη θαηαζθεπαζηεέ κΪιινλ 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 17νπ αηψλα. 

εκαληηθά επέζεο εέλαη ε παιηΪ πφιε (πσηφο) πνπ Ϋρεη αλαπιαζηεέ πξφζθαηα, 

θαζψο θαη ε κνλαδηθά ζηελ ΔιιΪδα ρνιά Ξπινγιππηηθάο. ηελ πφιε ππΪξρνπλ 

επέζεο ραιθνπξγεέα κε ζπΪληα ρεηξνπνέεηα ρΪιθηλα εέδε. 

Ζ πφιε ηεο ΚαιακπΪθαο απνηειεέ νξκεηάξην γηα ηνπο επηζθΫπηεο ηεο πνπ επηζπκνχλ 

λα γλσξέζνπλ ηα κλεκεέα θαη ηηο ππΫξνρεο ηνπνζεζέεο ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ, ησλ 

Υαζέσλ, ηνπ Κφδηαθα θαη θπξέσο ησλ Μεηεψξσλ. Ζ ηνπξηζηηθά ππνδνκά ηεο πφιεο 

απνηειεέηαη απφ μελνδνρεέα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζχγρξνλα Campings, εζηηαηφξηα, 

ηνπξηζηηθΪ θαηαζηάκαηα θ.ιπ. 

άκεξα ε πφιε παξνπζηΪδεη ξαγδαέα εμΫιημε, θπξέσο ρΪξε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ 

επέζθεςε εθαηνκκπξέσλ ηνπξηζηψλ απ‟ φιν ηνλ θφζκν, ζηα ΜεηΫσξα. 

 Σα Μεηέσξα 

ΠΪλσ απφ ηελ ΚαιακπΪθα πςψλνληαη νη βξΪρνη ησλ Μεηεψξσλ, έζσο ην πην 

εληππσζηαθφ γεσινγηθφ θαηλφκελν ηεο γεο. Οη βξΪρνη κΪιινλ δεκηνπξγάζεθαλ 

απφ απνζΫζεηο ελφο κεγΪινπ πνηακνχ, πηζαλφηαηα ηνπ ΑιηΪθκνλα, θαηΪ ηνλ 

Καηλνδσηθφ αηψλα. Σν θαηλφκελν ησλ βξΪρσλ δελ αλαθΫξεηαη νχηε ζηε κπζνινγέα 

νχηε απφ θΪπνηνλ Έιιελα ε μΫλν ηζηνξηθφ. 

Οη ηζηνξηθνέ θαη νη γεσιφγνη αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγέα ησλ βξΪρσλ εδψ θαη 1000 

πεξέπνπ ρξφληα. ηηο απφθξεκλεο θαη γπκλΫο θνξπθΫο ησλ βξΪρσλ δεκηνπξγάζεθε ε 

πνιηηεέα ηνπ Αλαηνιηθνχ Οξζφδνμνπ Αζθεηηζκνχ. Σα ΜεηΫσξα Ϋρνπλ ραξαθηεξηζηεέ 

σο ην δεχηεξν Άγην ξνο θαη ζπλερέδνπλ ηε κνλαζηηθά παξΪδνζε εδψ θαη Ϋμη 

πεξέπνπ αηψλεο. Σα πξψηα κνλαζηάξηα θηέζηεθαλ θαηΪ ηνλ 14ν αηψλα. Με ην 

πΫξαζκα ησλ ρξφλσλ νξηζκΫλα απφ απηΪ αλαθαηαζθεπΪζηεθαλ θαη Ϊιια ππΫζηεζαλ 

ζεκαληηθΫο επηζθεπΫο πξνθεηκΫλνπ λα ζπκπιεξσζνχλ, θαη λα δνζεέ Ϋηζη ην ηειηθφ 

αξρηηεθηνληθφ ηνπο ζράκα. Απφ ηα 24 κνλαζηάξηα ζάκεξα ιεηηνπξγνχλ ηα Ϋμη, ελψ ηα 

ππφινηπα 15 εέλαη αθαηνέθεηα θαη εξεηπσκΫλα. Οη ΗεξΫο ΜνλΫο ηεο Μεηακνξθψζεσο 

ηνπ σηάξνο ά ηνπ ΜεγΪινπ ΜεηΫσξνπ, ηεο Αγέαο ΣξηΪδαο, ηνπ Αγένπ ΝηθνιΪνπ ηνπ 

ΑλαπαπζΪ, θαη ηνπ ΒαξιαΪκ εέλαη αλδξηθΫο ελψ ε ΗεξΪ Μνλά ΡνπζΪλνπ θαη Αγένπ 

ηεθΪλνπ εέλαη γπλαηθεέεο. άκεξα Ϋρνπλ ζπληεξεζεέ θαη αλαζηεισζεέ νη ΗεξΫο ΜνλΫο 
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ηνπ Αγένπ ΝηθνιΪνπ ΜπΪληνβα (κεηφρη ηεο ΗεξΪο Μνλάο Αγέαο ΣξηΪδαο) θαη ηεο 

Τπαπαληάο (κεηφρη ηεο ΗεξΪο Μνλάο Μεηακνξθψζεσο ά ΜεγΪινπ Μεηεψξνπ).   

Οη ηνηρνγξαθέεο ησλ κνλαζηεξηψλ εέλαη δεκηνπξγάκαηα κνλαρψλ θαη ηεξΫσλ αιιΪ θαη 

ζπνπδαέσλ αγηνγξΪθσλ, θΪπνηεο απφ απηΫο φκσο Ϋρνπλ ππνζηεέ ζνβαξΫο δεκηΫο. 

ηα ΜεηΫσξα ζψδνληαη ζεζαπξνέ, θεηκάιηα θαη πνιιΪ Ϋξγα κηθξνηερλέαο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ δεέγκα κηθξνηερλέαο εέλαη ην αξηζηνπξγεκαηηθφ μπιφγιππην 

ηΫκπιν πνπ βξέζθεηαη ζην θαζνιηθφ ηεο ΗεξΪο Μνλάο Αγένπ ηεθΪλνπ.  

Σα ΜεηΫσξα Ϋρνπλ ραξαθηεξηζηεέ απφ ηνλ ΟΖΔ Μλεκείν Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο θαη  Ϋρνπλ ηεζεέ ππφ ηελ πξνζηαζέα ηεο UNESCO. 

 Γαζηθφ χκπιεγκα Αζπξνπνηάκνπ  

ηελ πεξηνρά δέλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ζχκπιεγκα, γηαηέ απνηειεέηαη απφ 8 δΪζε, ην 

Ϋλα θνληΪ ζην Ϊιιν, ψζηε λα απαξηέδνπλ Ϋλα κνλαδηθφ ζε Ϋθηαζε θαη νκνξθηΪ 

δΪζνο, θπξέσο  ειΪηεο. Σν δαζηθφ ζχκπιεγκα εθηεέλεηαη ζε 280.000 ζηξΫκκαηα θαη ε 

ρισξέδα θαη ε παλέδα ηεο πεξηνράο εέλαη ηδηαέηεξα  πινχζηα. Απφ ηελ Ϋθηαζε απηά ηα 

125.000 ζηξΫκκαηα θαιχπηνληαη απφ δΪζε, 36.000 ζηξΫκκαηα εέλαη κεξηθψο 

δαζνζθεπάο εθηΪζεηο, 76.000 ζηξΫκκαηα εέλαη ππναιπηθΫο πεξηνρΫο (ζεξηλνέ 

βνζθφηνπνη) θαη ηα ππφινηπα 43.000 ζηξΫκκαηα εέλαη Ϊγνλεο εθηΪζεηο, ζακλφηνπνη, 

νηθηζκνέ θ.ιπ. Κπξέαξρα εέδε δΫλδξσλ, εθηφο απφ ηελ ειΪηε, εέλαη νη βειαληδηΫο, ηα 

Ϋιαηα, ηα πιαηΪληα θαη νη νμπΫο. Οη νηθφηνπνη ηεο πεξηνράο βξέζθνληαη ζε θαιά 

θαηΪζηαζε κε απνηΫιεζκα ηελ παξνπζέα πνιιψλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ, φπσο 

ην ζαιΫπη θαη ην ηζΪη, ε θαθΫ αξθνχδα, ν ιχθνο, ν ιαγφο, ν αγξηφρνηξνο, ε  

αγξηφγαηα, ην αγξηνθΪηζηθν θαη ην δαξθΪδη.  

O Αζπξνπφηακνο ζρεκαηέδεηαη απφ δχν παξαπφηακνπο πνπ ζπγθιέλνπλ ζε Ϋλα 

θεληξηθφ ξεχκα: ν Ϋλαο απφ ηελ Κνξπθά Ρφλα θαη ν Ϊιινο απφ ην ξνο ΛΪθκνο 

(ΠεξηζηΫξη). Ζ μερσξηζηά νκνξθηΪ ηνπ ζπκπιΫγκαηνο νθεέιεηαη ζηηο πςειΫο θνξπθΫο, 

φπσο ηνπ ΛΪθκνπ (2295 κ.) θαη ηεο Καθαξδέηζαο, ζηα πινχζηα ζε πνηθηιέα δΫλδξσλ 

δΪζε (φπσο  ειΪηεο), θαη ζηα νξκεηηθΪ λεξΪ ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ (πεγΫο ηνπ 

Αρειψνπ). ην λνηηνδπηηθφ ηκάκα ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ, ζηηο αξρΫο ηεο ιεθΪλεο 

απνξξνάο ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ, εθηεέλεηαη ην δαζηθφ ζχκπιεγκα ηνπ 

ΑζπξνπνηΪκνπ, Ϋλα απφ ηα πην φκνξθα ηκάκαηα ηεο Πέλδνπ.  

Ζ πεξηνρά πξνζθΫξεη πξντφληα μχινπ αιιΪ θαη δηΪθνξα δεπηεξεχνληα πξντφληα ηα 

νπνέα δελ πζηεξνχλ ζε αμέα απφ ηα πξντφληα μχινπ. Ο Αζπξνπφηακνο, νθεέιεη ην 

φλνκΪ ηνπ ζηα δηαπγά θαη νξκεηηθΪ λεξΪ ηνπ. ηηο πεγΫο ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ θαη ζε 

φινπο ηνπο παξαπνηΪκνπο θαη ηα ξΫκαηα πνπ ελψλνπλ ηα λεξΪ ηνπο, ζρεκαηέδνληαο 

ηνλ Αρειψν, δεη Ϋλαο κηθξφο πιεζπζκφο απφ Ϊγξηεο πΫζηξνθεο. 

ΓεθΪδεο νξεηλΪ κνλνπΪηηα νδεγνχλ κΫζα απφ ην δΪζνο απφ ην ρσξηφ ΜαιαθΪζη ζην 

ηεθΪλη, ην ΜΫηζνβν θαη ηνπο Καιαξχηεο Ϋσο ηελ ΠνιπζΫα, ην Γαξδέθη θαη ηελ Άξηα. 

Σα δΪζνο πάξε ηελ νλνκαζέα ηνπ απφ ηνλ Αζπξνπφηακν. Λέγν πην πΫξα, ζην δξφκν 

γηα ηα Σξέα ΠνηΪκηα, ζηελ θαξδηΪ ηνπ δαζηθνχ ζπκπιΫγκαηνο ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ 

βξέζθεηαη ε ΠνιπζΫα, Ϋλα παλΫκνξθν παξαδνζηαθφ ρσξηφ. 

Οη ελαιιαγΫο ραξαδξψλ θαη ξαρψλ αιιΪ θαη νη γπκλΫο θνξπθΫο ηεο Πέλδνπ δέλνπλ 

ζηελ πεξηνρά κηα επηβιεηηθά νκνξθηΪ, ε νπνέα κπνξεέ λα ηθαλνπνηάζεη θαη ηνλ πην 

απαηηεηηθφ επηζθΫπηε. Δθηφο απφ ηελ πινχζηα θπζηθά νκνξθηΪ, ε πεξηνρά κπνξεέ λα 

πξνζθΫξεη πνιιΫο θαη ελδηαθΫξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο επηζθΫπηεο ηεο φπσο 
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πεδνπνξέα, νξεηλΫο δηαδξνκΫο, πνδάιαην βνπλνχ (mountain bike), rafting, θαλφε – 

θαγηΪθ θ.ιπ. 

Ζ Κνηλφηεηα Αζπξνπνηάκνπ θαηΫρεη κηα μερσξηζηά ζΫζε ζηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη 

απηφ επεηδά ζπλδπΪδεη ηελ παξζΫλα νκνξθηΪ ηεο κε ηηο καθξαέσλεο παξαδφζεηο ηεο. 

Έρεη εληαρζεέ ζηνλ Δζληθφ ΚαηΪινγν ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ ΦΤΖ 2000 

(NATURA 2000) κε ηελ Κνηλνηηθά νδεγέα 92/43. 

 Κφδηαθαο  

ην Νφηην  ηκάκα ηεο Πέλδνπ βξέζθεηαη ν Κφδηαθαο, κε πςφκεηξν 1.901 κΫηξα. 

Παιηφηεξα ην βνπλφ νλνκΪδνληαλ Κεξθέηην θαη απνηειεέ Ϋλα κηθξφ ζρεηηθΪ θαη 

καθξφζηελν βνπλφ απνθνκκΫλν απφ ηελ νξνζεηξΪ ηεο Πέλδνπ. ΞεθηλΪ απφ ηελ 

θνηιΪδα ηνπ Πελεηνχ θαη κεηΪ απφ 25 ρηιηφκεηξα ρσξέδεηαη απφ ηνλ Ίηακν κε ηελ 

θνηιΪδα ηνπ Πνξηατθνχ. Απφ ηνλ Κφδηαθα πεγΪδνπλ νη πνηακνέ Πνξηατθφο θαη 

Κεθαινπφηακνο, νη νπνένη θαηαιάγνπλ ζηνλ Πελεηφ πνηακφ. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

πεγΫο κφληκεο ξνάο βξέζθνληαη ζηηο ΑλαηνιηθΫο πιαγηΫο ηνπ Κφδηαθα. Δέλαη νη πεγΫο 

ΛΪθθα, ΚαξπΫο, ΚνπθνπλΪξη, Γαχξνο, Γνχξλεο, ηνπ Αγένπ Βεζζαξέσλα θαη ηεο 

Πχιεο. Ζ κνξθνινγέα ηνπ εέλαη Ϋληνλε, ιφγσ ηεο Ϋληνλεο δηΪβξσζεο πνπ Ϋρνπλ 

ππνζηεέ ηα αζβεζηνιηζηθΪ ηνπ θπξέσο πεηξψκαηα. Ζ πνξεέα ηνπ λεξνχ Ϋρεη 

δεκηνπξγάζεη ζπειηΫο θαη θαξΪγγηα. Σν βνπλφ ζε πνιιΪ ηνπ ζεκεέα εέλαη 

δπζπξφζηην, πξνζθΫξνληαο Ϋηζη θαηαθχγην ζε κηθξφ πιεζπζκφ απφ θαθΫ αξθνχδεο, 

ιχθνπο, αγξηφγηδεο, ιαγνχο, αγξηνγνχξνπλα θαη Ϊιια δψα. Σν Κεξθέηην ζε πνιιΪ 

ηνπ ζεκεέα βφζθεηε, ελψ ππθλά βιΪζηεζε θαιχπηεη ηηο πιαγηΫο ηνπ θηΪλνληαο 

πνιιΫο θνξΫο θαη κΫρξη ηελ θνξπθά ηνπ.  

Ο Κφδηαθαο δηαζΫηεη πινχζηα βιΪζηεζε θαη θεκνινγεέηαη φηη απφ ηηο πιαγηΫο ηνπ ν 

Αζθιεπηφο κΪδεπε ηα βφηαλΪ ηνπ. Ζ πινχζηα ρισξέδα θαη παλέδα ηεο πεξηνράο άηαλ 

ν ιφγνο γηα ηνλ νπνέν ε πεξηνρά εληΪρζεθε ζην δέθηπν Natura 2000. Έληνλν εέλαη θαη 

ην νξληζνινγηθφ ελδηαθΫξνλ ηνπ Κφδηαθα.   

ην βνπλφ ππΪξρεη ν ρεέκαξξνο ηεο ΥνπηηΪλαο, θνληΪ ζην ρσξηφ ΓιπθνκειηΪ, πνπ 

ζρεκαηέδεη θαηαξξΪθηεο, νη νπνένη ζε πνιιΪ ζεκεέα εέλαη θαηΪιιεινη γηα βνπηηΫο. Ζ 

αλΪβαζε ηνπ Κφδηαθα κπνξεέ λα γέλεη απφ δηΪθνξεο δηαδξνκΫο εέηε απφ ηελ Πχιε εέηε 

απφ ηελ ΔιΪηε. ηε δηαδξνκά ηεο ΔιΪηεο ζπλαληΪ θαλεέο ην θαηαθχγην 

«ΥαηδεπΫηξνο», δπλακηθφηεηαο 15 αηφκσλ. 

ε δχν θνξπθΫο ηνπ βνπλνχ Ίηακνο, ΝΓ ηεο Πχιεο, ζψδνληαη ηα εξεέπηα δχν 

θξνπξέσλ ησλ ειιεληθψλ ρξφλσλ. Απφ απηΪ ειΫγρνληαη φια ηα πεξΪζκαηα ησλ 

ΑγξΪθσλ θαη ηεο Πέλδνπ. Σα ελ ιφγσ θξνχξηα θαηειάθζεζαλ απφ ηνλ Φέιηππν Δ΄ 

ηεο Μαθεδνλέαο ην 189 π.Υ. θαη θαηαζηξΪθεθαλ απφ ηνλ Ηνχιην Καέζαξα ην 46 π.Υ. 

ηελ πεξηνρά απηά ηνπνζεηεέηαη ε αξραέα πφιε Αζάλαηνλ. 

 Πχιε 

Ζ Πχιε βξέζθεηαη ζηελ Ϋμνδν ηεο πεδηλάο πεξηνράο ηεο Θεζζαιέαο πξνο ηα νξεηλΪ 

ηεο Πέλδνπ, 18 km απφ ηελ πφιε ησλ ΣξηθΪισλ, πξνο ηελ Άξηα. Δέλαη ηνπνζεηεκΫλε 

ζηε θπζηθά πχιε πνπ δεκηνπξγεέηαη κεηαμχ ησλ βνπλψλ Κφδηαθα θαη Ίηακνπ πνπ 

δηαρσξέδνληαη απφ ηνλ Πνξηατθφ πνηακφ. ε απηά ηε θπζηθά πχιε νθεέιεη θαη ην 

φλνκΪ ηεο ε Πχιε.  ηε ζεκεξηλά ηεο ζΫζε βξέζθνληαλ ε βπδαληηλά πφιε «ΜεγΪιαη 

Πχιαη» ά ΜεγΪιε Πφξηα ε νπνέα ζηελ Σνπξθνθξαηέα νλνκαδφηαλ Πφξηα-ΠαδΪξ. Ζ 

Πχιε, ιφγσ ηεο ζΫζεο ηνπ, απνηειεέ θνκβηθφ ζεκεέν γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρά. Ο 
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Πνξηατθφο πνηακφο ρσξέδεη ηελ Πχιε απφ ην ζπλνηθηζκφ ηεο Πφξηα – ΠαλαγηΪο. Ζ 

Πχιε εέλαη ρηηζκΫλε ζην θΫληξν πνιχ ζεκαληηθψλ βπδαληηλψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ 

κλεκεέσλ. Ο Άγγινο πεξηεγεηάο W. Μ. Leake, πνπ πΫξαζε απφ εθεέ ην 1810, ηελ 

αλαθΫξεη σο ΑπΪλσ Πφξηα ά Πφξηα - ΠαλαγηΪ, ζε αληέζεζε κε ηνλ θαηλνχξγην 

νηθηζκφ ηεο Πφξηαο, ν νπνένο εέρε άδε αλαπηπρζεέ ζηε δεμηΪ φρζε ηνπ Πνξηατθνχ θαη 

πνπ ηνλ αλαθΫξεη σο ΚΪησ Πφξηα ά Πφξηα-Νηθφια. Σα δπν νλφκαηα (Πχιε θαη 

Πφξηα) Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηε γεσγξαθηθά ζΫζε ηεο θσκφπνιεο. ηνλ ζπλνηθηζκφ Πφξηα 

- ΠαλαγηΪ γελλάζεθε ν κεηξνπνιέηεο ΛΪξηζαο Βεζζαξέσλ Β' (1490-1540), ν νπνένο 

αλαθεξχρηεθε Άγηνο θαη Πνιηνχρνο ησλ ΣξηθΪισλ, ηεο ΚαιακπΪθαο θαη ηεο Πχιεο. Ζ 

Πχιε, ιφγσ ηεο ζΫζεο ππάξμε επέθεληξν πνιιψλ καρψλ θαη θαηαζηξΪθεθε απφ 

θαηαθηεηΫο επαλεηιεκκΫλα, ε ηειεπηαέα ηεο δε θαηαζηξνθά Ϋγηλε ζηηο 8 Ηνπλένπ ηνπ 

1943, απφ ηνπο Ηηαινχο.  

ηελ Πχιε ππΪξρνπλ πνιιΪ αμηφινγα κλεκεέα. Απφ ηα πην ζεκαληηθΪ γηα ηελ 

πεξηνρά εέλαη ηα ηξέα κνλαζηεξηαθΪ ζπγθξνηάκαηα, ην γπλαηθεέν κνλαζηάξη ηεο 

Γθνχξαο (1743), ην αλδξηθφ κνλαζηάξη ηεο ΗεξΪο Μνλάο Γνχζηθνπ Πχιεο ά Αγένπ 

Βεζζαξέσλα θαη ε Παλαγέα ησλ ΜεγΪισλ Ππιψλ ά Πφξηα ΠαλαγηΪ. Ζ Παλαγία ησλ 

Μεγάισλ Ππιψλ απνηειεέ Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βπδαληηλΪ κλεκεέα ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. Δέλαη απφ ηηο ιέγεο εθθιεζέεο πνπ ζψδνληαη κε ξπζκφ ηξέθιηην 

ζνισηά βαζηιηθά ζηαπξεπέζηεγε θαη ζπΪληαο ηΫρλεο ςεθηδσηΪ θαη καξκΪξηλν 

ηΫκπιν. Έρεη θεξπρζεέ σο πξνΫρνλ βπδαληηλφ αιιΪ θαη ηζηνξηθφ κλεκεέν. ηελ Πφξηα 

– Παλαγηά, ε νπνέα ρξνλνινγεέηαη απφ ηελ επνρά ηεο Άλλαο Κνκλελάο (1283 κ.ρ.) 

ππΪξρνπλ εηθφλεο ηεο Παλαγέαο θαη ηνπ Υξηζηνχ ηνπνζεηεκΫλεο εθαηΫξσζελ ηεο 

Κχξηαο Πχιεο. Οη εηθφλεο εέλαη κνλαδηθΫο, νιφζσκεο θαη θαηαζθεπαζκΫλεο απφ 

πνιχρξσκεο ςεθέδεο. ΜΪιηζηα ε εηθφλα ηεο Παλαγέαο εέλαη κηα απφ ηηο ζπΪληεο 

εηθφλεο ζηελ ΔιιΪδα γηαηέ απεηθνλέδεηαη θξαηψληαο ζηε δεμηΪ πιεπξΪ ηεο ην Υξηζηφ.   

ην γπλαηθείν κνλαζηήξη ηεο Γθνχξαο ππΪξρεη ε εηθφλα ηεο Κνέκεζεο Σεο 

Θενηφθνπ, ελψ ζην αλδξηθφ κνλαζηήξη ηεο Ηεξάο Μνλήο Γνχζηθνπ Πχιεο 

ππΪξρνπλ αγηνγξαθέεο απφ ην 1557, δεκηνπξγάκαηα Κξεηηθάο ζρνιάο απφ ηνλ 

ΑγηνγξΪθν Σδηφξηδε. ηα ηξέα κλεκεέα ζψδνληαη εηθφλεο, ςεθηδσηΪ, αγηνγξαθέεο, 

Ϊκθηα, μπιφγιππηα ηΫκπια, ηα νπνέα απνηεινχλ πφιν Ϋιμεο πνιιψλ επηζθεπηψλ.  

ην δξφκν γηα ηελ ΔιΪηε ζπλαληΪ θαλεέο θαη ην πΫηξηλν γεθχξη ηνπ Πνξηατθνχ, ην 

νπνέν θαηαζθεπΪζηεθε απφ ληφπηνπο κΪζηνξεο ηνλ 16ν αηψλα κ.Υ. ΑμηνζΫαηα ηεο 

πεξηνράο εέλαη θαη ηα θξνχξηα ζηνλ Ίηακν, φπνπ ζψδνληαη ηα εξεέπηα δχν θξνπξέσλ 

ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Απφ απηΪ ειΫγρνληαη φια ηα πεξΪζκαηα ησλ ΑγξΪθσλ θαη 

ηεο Πέλδνπ, θαηειάθζεζαλ απφ ηνλ Φέιηππν Δ΄ ηεο Μαθεδνλέαο ην 189 π.Υ. θαη 

θαηαζηξΪθεθαλ απφ ηνλ Ηνχιην Καέζαξα ην 46 π.Υ. ηελ πεξηνρά απηά ηνπνζεηεέηαη 

ε αξραέα πφιε Αζάλαηνλ. 

 Διάηε 

Ζ ΔιΪηε (ε Σχξλα, φπσο ιεγφηαλ ζηνπο αξραένπο ρξφλνπο), απΫρεη 14 Km απφ ηελ 

Πχιε θαη ηε ζπλαληΪ θαλεέο κεηΪ ηε ζηελά γΫθπξα ηνπ ΠνξηηΪηε αλεθνξέδνληαο ηηο 

πιαγηΫο ηνπ Κφδηαθα. ΑπΫρεη 34 Km απφ ηελ Πφιε ησλ ΣξηθΪισλ θαη εέλαη ην 

κεγαιχηεξν νξεηλφ ρσξηφ ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ. Δέλαη θηηζκΫλε ζε πςφκεηξν 950 κ. κΫζα 

ζε ππθλφ ειαηφδαζνο ηεο Νφηηαο Πέλδνπ, ζε Ϋλα  πεξηβΪιινλ κνλαδηθάο θπζηθάο 

νκνξθηΪο. Γελ ππΪξρνπλ αθξηβά ζηνηρεέα γηα ην πφηε θηέζηεθε ην ρσξηφ, παξφια 

απηΪ πηζαλνινγεέηαη φηη ρηέζηεθε κεηΪ ηελ Ϊισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν 1823 
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ηα ρσξηΪ Σχξλα, Πεξηνχιη, Βεηεξληθ – Πχξξα θαηαζηξΪθεθαλ απφ ηνπο Αξβαλέηεο. 

Σν ρσξηφ μαλαρηέζηεθε ην 1925-28 γηα λα θαεέ μαλΪ ην ΝνΫκβξην ηνπ 1943 απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο.   

Οη πξψηνη νηθηζκνέ ηνπ ρσξηνχ άηαλ πην ρακειΪ ζην πνηΪκη, εθεέ Ϊιισζηε ππάξρε 

απφ ην 19ν αηψλα ε εθθιεζέα-κνλαζηάξη Κνέκεζεο ηεο Παλαγέαο Θενηφθνπ. άκεξα 

απφ απηά ζψδεηαη ηκάκα ηνπ ηΫκπινπ ζηε εθθιεζέα ηνπ Πξνθάηε Ζιέα. Ζ ζΫζε ηνπ 

ρσξηνχ αθφκα θαη ζάκεξα αλαθΫξεηαη σο «ηαπξφο» πξνο ηηκάλ ηνπ ΓαζθΪινπ 

ΚνζκΪ Αηησινχ, ν νπνένο δέδαμε ζην ρσξηφ ην 1777-78. 

άκεξα ε πινχζηα βιΪζηεζε θαη ηα μχιηλα ζπέηηα πξνζθΫξνπλ κηα ηδηαέηεξεο αμέαο 

νκνξθηΪ. Ζ ΔιΪηε πξνζθΫξεηαη γηα δηαθνπΫο φιεο ηηο επνρΫο ηνπ ρξφλνπ κε πνηθέιεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο νξεηβαζέα, ζθη πνιχ θνληΪ, πεδνπνξέα, πνδειαζέα, ηππαζέα 

αλαξξέρεζε θ.ιπ.., αιιΪ απνηειεέ θαη νξκεηάξην γηα φζνπο ζΫινπλ λα γλσξέζνπλ θαη 

πεξηεγεζνχλ ζηηο γχξσ πεξηνρΫο, φπσο ηα ρσξηΪ ηνπ Αζπξνπφηακνπ. Ζ ΔιΪηε Ϋρεη 

κεγΪιε ηνπξηζηηθά θέλεζε (Ϊλζξσπνη θΪζε ειηθέαο) φιν ην ρξφλν θαη δηαζΫηεη κηα 

πνιχ αμηφινγε ηνπξηζηηθά ππνδνκά, παξαδνζηαθΪ θαηαιχκαηα πνηφηεηαο, 

μελνδνρεέα, καγαδηΪ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, θαθΫ εζηηαηφξηα θαη ηαβΫξλεο.  

ΜΫζα ζην ρσξηφ νη επηζθΫπηεο κπνξνχλ λα ζαπκΪζνπλ ηνλ παιηφ νηθηζκφ, ελψ ν 

θεληξηθφο δξφκνο δηαζρέδεη ην ρσξηφ θαη νδεγεέ ζην Βξνληεξφ θαη ηνπο Καινγάξνπο. 

Λέγν Ϋμσ απφ ην ρσξηφ, ζηνλ Κφθθηλν ΒξΪρν, ππΪξρνπλ ηξεηο αλαξξηρεηηθΫο 

δηαδξνκΫο, ελψ θΪησ απφ ηελ πςειφηεξε θνξπθά ηνπ Κφδηαθα (1700 m) βξέζθεηαη ην 

νξεηλφ θαηαθχγην «ΥαηδεπΫηξνο». 

 Πεξηνχιη 

Σν Πεξηνχιη εέλαη Ϋλα απφ ηα νκνξθφηεξα ρσξηΪ ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ, εέλαη ρηηζκΫλν ζε 

πςφκεηξν 1090 κΫηξα θαη απΫρεη 50 Km απφ ηελ Πφιε ησλ ΣξηθΪισλ. Σν Πεξηνχιη 

εέλαη πεξηηξηγπξηζκΫλν απφ ηα βνπλΪ ηεο ΝεξΪηδαο, ηνλ Κφδηαθα, ηε ΛνππΪηα, 

Μαξφζα θαη ην Απγφ. Σν ρσξηφ αλαθΫξεηαη γηα πξψηε θνξΪ ζηνλ θψδηθα 221/8α ηεο 

Μνλάο ΒαξιαΪκ, ζηηο αξρΫο ηνπ 10νπ αηψλα. Σν φλνκα Πεξηνχιη εέλαη 

θαηαγεγξακκΫλν ην 1741 ζε θαηΪζηηρν ηνπ ΜεγΪινπ Μεηεψξνπ θαη ην 1841 ζε 

αλαθνξΪ ησλ θαηνέθσλ ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ,  ζηνλ  ΠαζΪ ησλ ΣξηθΪισλ.  

Ζ ηχρε ηνπ ρσξηνχ άηαλ έδηα κε απηά ησλ ππνινέπσλ ρσξηψλ ηεο πεξηνράο θαη Ϋηζη 

θαηαζηξΪθεθε θαη απηφ δπν θνξΫο. Γηα πξψηε θνξΪ θΪεθε απφ ηνλ Αξβαλέηε 

ειηρηΪξ ην 1823 γηα λα ρηηζηεέ απφ ηνλ ΥαηδεγΪθε (εγγνλφ ηνπ Υαηδά ΜπΫξηα), ην 

1829. Σν 1943 θΪεθε γηα δεχηεξε θνξΪ απφ ηηο δπλΪκεηο θαηνράο.  

Σν Γάζνο ηνπ Πεξηνπιίνπ εέλαη Ϋλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πην παξαγσγηθΪ 

ειαηνδΪζε ηεο ΔιιΪδαο. Σν δαζηθφ ζχκπιεγκα ηνπ Πεξηνπιένπ Ϋρεη Ϋθηαζε 32.970 

ζηξεκκΪησλ, ελψ ε ζπλνιηθά δαζνζθεπάο Ϋθηαζε εέλαη  25.300 ζηξΫκκαηα. Λφγσ 

ησλ ηδηαέηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ επηιΫρζεθε απφ ην ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην 

Θεζζαινλέθεο γηα ηελ πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηεο ρνιάο Γαζνινγέαο θαη 

Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο.  

Ζ πεξηνρά εέλαη γλσζηά απφ ηα Πεξηνπιηψηηθα ιηβάδηα θαη απφ ην Υηνλνδξνκηθφ 

Κέληξν Πεξηνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγεέ εθεέ. ηα Πεξηνπιηψηηθα ιηβΪδηα γέλεηαη ην εηάζην 

αληΪκσκα ησλ αξαθαηζαλαέσλ θαη ε ζπλΪληεζε ησλ αξαθαηζαλαέσλ ησλ 

Βαιθαλέσλ. Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν ηνπ Πεξηνπιίνπ ιεηηνπξγεέ ζηε ζΫζε 

«Ληβάδηα Πεξηνπιίνπ», δηαζΫηεη κηθξά ζρεηηθΪ πέζηα θαη απεπζχλεηαη θπξέσο ζηνπο 
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ιηγφηεξν Ϋκπεηξνπο ζθηΫξ. Σν ρηνλνδξνκηθφ εέλαη εμνπιηζκΫλν κε ζθη-ιηθη θαη δηαζΫηεη 

ηειεθεξέθ. Ο επηζθΫπηεο κπνξεέ λα λνηθηΪζεη Ϋιθεζξα θαη snow board. ην 

ρηνλνδξνκηθφ θΫληξν ιεηηνπξγεέ ζαιΫ σο θαθεηεξέα θαη εζηηαηφξην. Πξφζθαηα, Ϋρνπλ 

αλαιεθζεέ αμηφινγεο πξσηνβνπιέεο απφ ηελ (ηφηε) Ννκαξρηαθά Απηνδηνέθεζε (Ν.Α) 

ΣξηθΪισλ, πξνθεηκΫλνπ λα θαηαζθεπαζηεέ Ϋλα κεγαιχηεξν θαη ζχγρξνλσλ 

πξνδηαγξαθψλ ΑΛΔ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε κεγΪιε βαξχηεηα πνπ δέδεη 

πιΫνλ ε Ννκαξρηαθά Αξρά ζηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε θαη θαιχηεξε δπλαηά 

αμηνπνέεζε ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ ηνπξηζηηθνχ πφξνπ.  

Σν ρσξηφ ηνπ Πεξηνπιένπ εέλαη ιηγφηεξν αλεπηπγκΫλν ηνπξηζηηθΪ ζε ζρΫζε κε ηελ 

θνληηλά ΔιΪηε. Σα ηειεπηαία, φκσο, ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλε ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κε πςειήο πνηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο θαηαιχκαηα, 

ελαξκνληζκέλα ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. 

Σν θπζηθφ πεξηβΪιινλ ηεο πεξηνράο εέλαη ηδηαέηεξα φκνξθν θαη ε πεξηνρά δηαζΫηεη 

πινχζηα θαη ζπΪληα ρισξέδα θαη παλέδα. Σν Πεξηνχιη κπνξεέ  λα εέλαη πφινο Ϋιμεο 

ηφζν ηε ρεηκεξηλά φζν θαη ηε ζεξηλά πεξένδν. άκεξα κπνξεέ λα πξνζθΫξεη ζηνπο 

επηζθΫπηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νξεηβαζέα, ηππαζέα, πνδειαζέα, απνδξΪζεηο γηα 

πηθ-ληθ θ.ιπ. ΤπΪξρνπλ δηαδξνκΫο ηηο νπνέεο αθνινπζψληαο ν επηζθΫπηεο κπνξεέ λα 

θηΪζεη ζηελ θνξπθά ηνπ Κφδηαθα (ηε Φνπξθα ά ΥαηδεπΫηξνο ά Αζηξαπά, 1901 m ), 

ζην θαηαθχγην ηεο πεξηνράο ζηα 1738m.  

 Νεξατδνρψξη 

Σν Νεξατδνρψξη βξέζθεηαη 4 Km απφ ην Πεξηνχιη (κηα δηαδξνκά πνπ πνιιΫο θνξΫο 

νη επηζθΫπηεο ηεο πεξηνράο επηιΫγνπλ λα ηελ θΪλνπλ κε ηα πφδηα γηα πεξέπαην) ζε 

πςφκεηξν 1.140 m. Ζ παιηΪ νλνκαζέα ηνπ νηθηζκνχ άηαλ Βέηεξληθ. Απφ ην 

Νεξατδνρψξη θαηΪγνληαλ ν Υξηζηφδνπινο Υαηδεπέηξνο, άξσαο ηεο επαλΪζηαζεο 

θαηΪ ησλ Σνχξθσλ.  

Σν ρσξηφ, φπσο δεέρλεη θαη ην φλνκΪ ηνπ, εέλαη ρηηζκΫλν θΪησ απφ ηελ θνξπθά 

ΝεξΪηδα. Σν θπζηθφ πεξηβΪιινλ ηεο πεξηνράο εέλαη ηδηαέηεξα φκνξθν θαη ε πεξηνρά 

πεξηβΪιιεηαη απφ κλεκεέα.  

Σν Νεξατδνρψξη θαηαζηξΪθεθε πνιιΫο θνξΫο απφ ηνπο Σνχξθνπο, ελψ ηειεπηαέα 

θαηαζηξΪθεθε απφ ηηο δπλΪκεηο θαηνράο. Ηδηαέηεξεο ζεκαζέαο εέλαη ηα κλεκεέα πνπ 

ππΪξρνπλ ζηελ πεξηνρά κε εχθνιε πξφζβαζε. εκαληηθφηεξα εέλαη ε ηξίθιεηε 

ιηζφθηηζηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (1763) ε νπνέα δηαζΫηεη ζαπκΪζηεο 

αγηνγξαθέεο. Ζ αγέα Παξαζθεπά, ζηε ζΫζε Σζνχθα, ε νπνέα εέλαη ζπλδεδεκΫλε κε 

ζξχινπο πνπ ζΫινπλ ηελ θνχθηα ζηΫγε ηεο εθθιεζέαο λα απνηειεέ ην θξπθφ ζρνιεέν 

ηεο πεξηνράο.  

Σν αλΫγγηρην, παξζΫλν ηνπέν πνπ ππΪξρεη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 

αλαδεηθλχεηαη ζε επξχηεξν επξσπατθφ επέπεδν σο Ϋλα δείγκα θπζηθνχ ρψξνπ θαη 

ηνπίνπ απφ ηα ηειεπηαέα ελαπνκεέλαληα ζηελ Δπξψπε. Σν γεγνλφο απηφ Ϋρεη αξρέζεη 

λα πξνζειθχεη κεγΪινπο αξηζκνχο πεξηεγεηψλ, επηζθεπηψλ αιινδαπψλ θαη 

εκεδαπψλ πνπ βξέζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζέα αλαθΪιπςεο λΫσλ ζηνηρεέσλ ηνπ 

ειιεληθνχ ρψξνπ πΫξαλ ησλ αθηψλ θαη λεζηψλ. 

Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο εληνπέδεηαη ζηνπο φκνξνπο 3 

αζηηθνχο πφινπο, απηνχ ηεο πφιεο ησλ ΣξηθΪισλ, ηεο ΚαιακπΪθαο-Καζηξαθένπ θαη 

ηεο Πχιεο.  
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Ζ θπζηθά πξνζθνξΪ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο Ϋγθεηηαη ζηελ πξνζθνξΪ νξεηλψλ 

φγθσλ, δαζψλ, πδΪηηλνπ πινχηνπ, θαζψο θαη παξνπζέαζε ηδηαέηεξσλ θπζηθψλ 

ηδηαηηεξνηάησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ Μεηεψξσλ. ηα θνηλσληθνπνιηηηζηηθΪ ζηνηρεέα ηεο 

πεξηνράο ζεκαληηθά ζΫζε θαηαιακβΪλνπλ επέζεο ηα ηζηνξηθΪ πνιηηηζηηθΪ θαη 

αξραηνινγηθΪ ζηνηρεέα.   

Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ζηελ Οξεηβαηηθά ΛΫζρε ΚαιακπΪθαο (ΟΛΚ) ιεηηνπξγνχλ κε 

επηηπρέα ηΫζζεξα ηκάκαηα θαη εηδηθφηεξα ην ηκάκα ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ, ηνπ 

αλεκνπηεξηζκνχ, ηεο αλαξξίρεζεο  θαη ηεο πεδνπνξίαο. Χζηφζν απηνχ ηνπ 

εέδνπο αζιεηηθΫο - ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο απεπζχλνληαη ζε νξηζκΫλε κφλν 

κεξέδα επηζθεπηψλ θαη νπσζδάπνηε δελ κπνξνχλ λα απνηειΫζνπλ θαη πφινπο 

καδηθάο εθκεηΪιιεπζεο ρσξέο απηφ λα ζεκαέλεη φηη ζα πξΫπεη λα απνζθνπεέ ζηε 

καδηθνπνέεζε ησλ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ κνξθψλ. 

Μηα επέζεο μερσξηζηά κνξθά ηνπξηζηηθάο πξνζΫιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ απνηειεέ ην 

θπλήγη. ηελ πεξηνρά θαη ζε Ϋθηαζε 476 ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ ππΪξρεη 

ειεγρφκελε θπλεγεηηθά πεξηνρή Κφδηαθα, πνπ απνηειεέ πφιν Ϋιμεο φρη κφλν 

ειιάλσλ θπλεγψλ αιιΪ θαη μΫλσλ.  

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο Ϋρεη θαλεέ λα αλαπηχζζνληαη απφ ηελ έδηα ηελ ηδησηηθά 

πξσηνβνπιέα δηΪθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξέδνληαη απφ ηδησηηθΫο εηαηξεέεο 

πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκΫα ησλ ιεγφκελσλ «εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ». Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ Ϋρνπλ κΫρξη Ϋλα βαζκφ εληζρχζεη ζρεδφλ 

ζεκαληηθΪ πεξηνρΫο σο πξνο ην ζηφρν ηεο ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο ζε Ϋλα ρψξν κε 

ειΪρηζηε ππνδνκά. ΔλδεηθηηθΪ θΪπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθΫο κνξθΫο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ νη νπνέεο δηακνξθψλνπλ θαη ηε δπλακηθά αλΪπηπμεο ηεο πεξηνράο 

παξΫκβαζεο εέλαη νη εμάο:  

 Αγξνηνπξηζκφο – Οηθνηνπξηζκφο   

Ζ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ ελδεέθλπηαη γηα ηελ αλΪπηπμε ηΫηνηαο κνξθάο 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ιφγσ ηεο ρσξηθάο θαηαλνκάο θαη δηΪηαμεο ηεο 

πεξηνράο (ιέκλεο, πνηΪκηα θαη δΪζε). Πξφθεηηαη γα κηα κνξθά ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ πνπ αλ αλαπηπρζεέ κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν ζα θαηαθΫξεη λα επηηχρεη ηελ 

πξνζΫιθπζε ησλ ηνπξηζηψλ θαζ΄φιε ηελ δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο. Οηθνινγηθφο ηνπξηζκφο 

θαη αγξνηνπξηζκφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θπζηθφ θΪιινο ηεο πεξηνράο, ζα κπνξνχζε 

λα απνηειΫζεη κηα Ϊξηζηε άπηα θαη βηψζηκε κνξθά ηνπξηζκνχ ππαέζξνπ.  

 Πεξηεγεηηθφο Σνπξηζκφο   

ε Ϊκεζε ζπλεξγαζέα κε ηα γξαθεέα γεληθνχ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνράο θαη κε ηελ 

επηκφξθσζε – θαηΪξηηζε αηφκσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ σο νδεγνέ πεξηεγεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Ζ ελεκΫξσζε θαη ε πξνβνιά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζα επηηεπρζεέ 

κΫζα απφ Ϋλα δέθηπν ζπλεξγαζέαο κε ζσκαηεέα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θχζε, 

νηθνινγηθΫο νξγαλψζεηο, ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα, κε ηελ 

πξνψζεζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξέσλ θαη ηελ ρξάζε 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κνξθψλ.  

 Πνιηηηζηηθφο Σνπξηζκφο 

Ζ πεξηνρά δηαζΫηεη ζπνπδαέα πνιηηηζηηθΪ απνζΫκαηα θαη κλεκεέα ηδηαέηεξεο 

πλεπκαηηθάο αμέαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειΫζνπλ πφιν Ϋιμεο εηδηθνχ θνηλνχ, 

πνπ εέλαη ιΪηξεηο ηνπ πςεινχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Αλαγθαέα θξέλεηαη ε 
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ραξηνγξΪθεζε θα ε θαηαγξαθά  ηνπ ππΪξρνληνο πνιηηηζηηθνχ, αξραηνινγηθνχ θαη 

ιανγξαθηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνράο (αξραηνινγηθΪ θαη ιανγξαθηθΪ κνπζεέα, 

εθζεζηαθνέ ρψξνη, θΫληξα παξαγσγάο ηνπηθψλ πξντφλησλ, πνιηηηζηηθΪ θΫληξα) θαη ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ κε ηα ηνπξηζηηθΪ παθΫηα ηεο πεξηνράο. Ζ πινχζηα πνιηηηζηηθά 

θιεξνλνκηΪ ζπλδπαζηηθΪ κε ηνλ θπζηθφ πινχην ηεο πεξηνράο κπνξεέ λα απνθΫξεη 

ζεκαληηθΪ νθΫιε θαη θΫξδε ζηελ πεξηθεξεηαθά αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο.  

 Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο  

πγθξηηηθφ πιενλΫθηεκα γηα ηελ αλΪπηπμεο απηάο ηεο κνξθάο ηνπξηζηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο απνηειεέ ε πεξηνρά ησλ Μεηεψξσλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ππφινηπα ζεκαληηθΪ ζξεζθεπηηθΪ κλεκεέα ζα απνηειΫζνπλ ηα εθαιηάξην γηα 

πεξαηηΫξσ πξνζΫιθπζε ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ.  

 Σνπξηζκφο Άζιεζεο θαη Πεξηπέηεηαο 

Γηα λα επηηεπρζεέ θαη λα επδνθηκάζεη κηα ηΫηνηνπ εέδνπο κνξθά ηνπξηζκνχ ζα πξΫπεη 

λα αμηνπνηεζεέ ε αζιεηηθά ππνδνκά ηεο, κε βαζηθά πΪληα πξνυπφζεζε ηελ 

δεκηνπξγέα ζχγρξνλψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηελ απαζρφιεζε Ϋκπεηξνπ θαη 

θαηαξηηζκΫλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (γπκλαζηΫο, εθπαηδεπηΫο, θπζηνζεξαπεπηΫο 

θ.α.) απφ ηελ πιεπξΪ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ. ΦπζηθΪ, αθφκε πην επσθειάο ζα 

άηαλ θαη αμηνπνέεζε ηνπ άδε ππΪξρνληνο δπλακηθνχ ζηνλ αζιεηηζκφ 

(αλαγλσξηζκΫλνη θαη κεγΪινη αζιεηΫο ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ, κε δηαθξέζεηο ζην ελεξγεηηθφ 

ηνπο). Ζ αλΪπηπμε ηΫηνησλ δξαζηεξηνηάησλ κπνξεέ λα δηαδξακαηηζηεέ ηφζν ζηνλ 

νξεηλφ φγθν ηεο πεξηνράο (αλαξξέρεζε, νξεηβαζέα, πεδνπνξέα, παξΪ πΫληε, ζθη, 

νξεηβαηηθφ ζθη, ηππαζέα, ζθνπνβνιέα, ηνμνβνιέα θ.α.), φζν θαη ζηα πδΪηηλα 

νηθνζπζηάκαηα απηάο (ξΪθηηλγθ, θαλφε θαγηΪθ, θαηαδχζεηο ζε ζπάιαηα, θαηΪβαζε θαη 

δηΪζρηζε θαξαγγηψλ  θ.α). 

 Γεπζηηθφο / Γαζηξνλνκηθφο Σνπξηζκφο 

Ζ κνξθά απηά βαζέδεηαη θπξέσο ζηα ηνπηθΪ πξντφληα, ζηα νπνέα ε πεξηνρά βξέζεη 

(ηζέπνπξν, θξαζέ, ηπξνθνκηθΪ πξντφληα, θεπεπηηθΪ πξντφληα, βφηαλα, παξαδνζηαθΪ 

γιπθΪ ηνπ θνπηαιηνχ, ληφπηα θξΫαηα θ. α.), αιιΪ θαη ζηηο ηνπηθΫο παξαζθεπΫο ηεο 

πεξηνράο  εέηε απφ κηθξΫο βηνηερλέεο ά νηθνηερλέεο, εέηε απφ ζπλεηαηξηζκνχο (πέηεο, 

γιπθΪ θαη πνιιΪ αικπξΪ).   

πσο γέλεηαη θαηαλνεηφ γηα ηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε φισλ απηψλ ησλ πνιχ 

ζεκαληηθψλ, αιιΪ θαη εμεηδηθεπκΫλσλ κνξθψλ ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, εέλαη 

επηηαθηηθά ε αλΪγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβΪζκηζεο φισλ ησλ ππνδνκψλ 

(θηεξηαθψλ, νδηθψλ, γξαθεηνθξαηηθψλ θ.α.). 

Θα κπνξνχζε θαλεέο ζρεκαηηθΪ λα θαηαηΪμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ νξεηλφ ρψξν 

ζηηο παξαθΪησ θαηεγνξέεο: 

 ΠαξαδνζηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε νξεηβαζέα πνπ ππνζηεξέδεηαη απφ ηνπο αλΪ 

ηελ επηθξΪηεηα νξεηβαηηθνχο ζπιιφγνπο. 

 Γξαζηεξηφηεηεο πεξέ ηα ρηνλνδξνκηθΪ θΫληξα. 

 ΝΫεο κνξθΫο ηνπξηζκνχ πνπ επεθηεέλνληαη ζε πνιιΫο θαηεγνξέεο (Ηακαηηθφο  

Σνπξηζκφο, Φπζηνιαηξηθφο  Σνπξηζκφο, Υηνλνδξνκέα, Οδνηπνξηθά  ρηνλνδξνκέα, 

ΟξεηβαηηθΪ  θαηαθχγηα, Οξεηλά  πνδειαζέα, Γέηξνρα,  Απηνθέλεηα  αλσκΪινπ  

δξφκνπ, Ηππαζέα, ΠεξηπΫηεηεο  ζε  πδΪηηλνπο  πφξνπο, ΔληαηηθΫο  πεξηπΫηεηεο) 
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Δπέζεο, ζεκαληηθφ πιενλΫθηεκα ηεο ζεκεξηλάο ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο απνηειεέ ην 

Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο Σνπξηζκνχ ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ (Σ..Π. Σξηθάισλ). Σν 

Σ..Π. ΣξηθΪισλ εέλαη Αζηηθά κε Κεξδνζθνπηθά Δηαηξέα κε θχξην ζθνπφ ηε δεκηνπξγέα 

φξσλ θαη πξνυπνζΫζεσλ γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρά θΪησ απφ 

ζπλζάθεο πνπ: 

 Θα δηαζθαιέδνπλ ηελ παξνρά πςεινχ επηπΫδνπ ππεξεζηψλ ζηνπο επηζθΫπηεο ηεο 

πεξηνράο 

 Θα δηαζθαιέδνπλ ηελ δηαηάξεζε θαη αλΪδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνράο 

 Θα δηαζθαιέδνπλ ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο 

 Θα αλαβαζκέζνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

 Θα δηακνξθψζνπλ Ϋλα πξφηππν ιεηηνπξγέαο ησλ επηρεηξάζεσλ, 

 Θα αλαδεέμνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πεξηνράο θαη ηελ πνιηηηζηηθά παξΪδνζε 

 Θα ππνζηεξέμνπλ ηελ εθαξκνγά ηνπ ΖΜΑΣΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΗΝΓΟ 

ην Σ..Π. ζπκκεηΫρνπλ νη επαγγεικαηέεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνράο, ππνζηεξέδνληαη 

απφ ηνπο Γάκνπο θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξεέο. Σν Σ..Π. πξνσζεέ ηελ θαζηΫξσζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγέα θνηλψλ απφςεσλ γηα ηηο 

αλΪγθεο ηα πξνβιάκαηα θαη ηηο πξννπηηθΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρά. 

Ζ κνξθά ηνπ ΣΠ φπσο Ϋρεη άδε αλαθεξζεέ, κεηΪ απφ απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ 

ιεηηνπξγεέ κε βΪζε ηξέα φξγαλα, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνέσλ θαέλνληαη ζην 

θαηαζηαηηθφ απφ ηα νπνέα νη ΔπηηξνπΫο ΔιΫγρνπ Δθαξκνγάο αλαθΫξνληαη ζηελ 

εθαξκνγά ηφζν ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζπκθσλέαο (θεέκελν θαηαζηαηηθνχ) φζν θαη ηηο 

πξνδηαγξαθΫο ησλ θιηκΪθσλ πνηφηεηαο. 

Σν Σ..Π. ΣξηθΪισλ, φπσο θαη ηα Ϊιια ΣΠ ησλ Ϊιισλ πεξηνρψλ ηεο Πέλδνπ, Ϋρνπλ 

έδην άκα κε ηε δηαθνξΪ ηεο νλνκαζέαο. (ζην εμάο ΖΜΑ Σ..Π.) 

ΚΪζε επηρεέξεζε κΫινο ηνπ Σ..Π. αλαξηΪ ην ΖΜΑ ηνπ Σ..Π. ζε εκθαλΫο ζεκεέν 

θαζψο θαη ζε πεξέιεςε ην βαζηθφ πιαέζην αξρψλ πνπ Ϋρνπλ ζπκθσλεζεέ θαη 

ελζσκαησζεέ ζην θαηαζηαηηθφ ζην βαζκφ πνπ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθΫο ηεο 

πξψηεο θΪζεο πηζηνπνέεζεο. Σν ΖΜΑ ηνπ Σ..Π. ην παξαρσξεέ ην Σ..Π. κεηΪ 

απφ εηζάγεζε ηεο Δπηηξνπάο άκαηνο ηεο Πεξηνράο. 

 Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία.  

H πεξηνρά απφ παξΪδνζε Ϋρεη ραξαθηάξα γεσξγηθφ θαη θηελνηξνθηθφ. Οη θΪηνηθνη –

θαξαγθνχλεδεο, βιΪρνη, ραζηψηεο, ζαξαθαηζΪλνη, θ.η.ι- απφ ηελ αξραηφηεηα, κΫρξη 

ηα βπδαληηλΪ ρξφληα, ηελ ηνπξθνθξαηέα θαη παξΪ ηηο θαηΪ θαηξνχο εηζβνιΫο θαη 

θαηαιάςεηο, κΫρξη θαη ζάκεξα αζρνινχληαλ κε ηελ γεσξγέα θαη ηελ θηελνηξνθέα. Οη 

θνηλφηεηεο εέραλ κνξθά νηθνγελεηαθά, κε φιεο ηηο θνηλσληθΫο θαη πνιηηηζηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο λα πεξηζηξΫθνληαη γχξσ απφ ηηο αγξνηηθΫο ελαζρνιάζεηο. 

Γηαηεξάζεθαλ πνιιΪ Ϋζηκα πνπ θΫξλνπλ ηελ θαηαγσγά ηνπο ζε ΓηνλπζηαθΫο ηειεηΫο 

θαη δνμαζέεο θαη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ γε, ηα θαηνηθέδηα δψα, ηελ γνληκφηεηα θιπ. 
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Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο θαη γεληθφηεξα ε επξχηεξε πεξηνρά ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ εέλαη 

Ϋλαο ηφπνο  φπνπ ε θχζε, ε πλεπκαηηθφηεηα, ην ηνπέν θαη ε παξΪδνζε ζπλππΪξρνπλ 

ζε αμηνζαχκαζην ζπλδπαζκφ θαη ην ηνπέν εέλαη καγεπηηθφ γηα ηνλ θΪηνηθν θαη ηνλ 

επηζθΫπηε ηφζν ζηελ νξεηλά φζν θαη ζηελ πεδηλά πεξηνρά. Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

εέλαη δηΪζπαξηε απφ ηζηνξηθά θαη κνλαδηθά κλεκεία, ζεκαληηθήο ηζηνξηθήο, 

πνιηηηζηηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο.  

πγθεθξηκΫλα ππΪξρνπλ:  

 Κάζηξα θαη Αξραηόηεηεο 

 Αξραία Πηάιεηα (θνληΪ ζην ρσξηφ Πηαιεέα). 

 Κάζηξν Αγ. Παξαζθεπήο (Αγ. Παξαζθεπά ΚαιακπΪθαο).                                       

 Κάζηξν Αγξειηάο (ΝΓ ηνπ ρσξηνχ).                                

 Κάζηξν Αζήλαηνπ (λφηηα ηεο Πχιεο, ζην φξνο Ίηακνο).  

 Κάζηξν Καηζανπλίνπ (5 ρικ. λφηηα ηνπ ρσξηνχ ΓεξαθΪξη).  

 Αξραία Ομύλεηα (λφηηα ηνπ ρσξηνχ Ομχλεηα, θνληΪ ζηνλ νηθηζκφ Ξεξφθακπνο).                                                     

 Αξραία Πέιηλλα 

 Αξραίν Κάζηξν Γξηδάλνπ. 
 

 Αμηόινγα πέηξηλα γεθύξηα 

 Κξαληάο πεξηνρή Αζπξνπνηάκνπ 

 «Μηραιάθε Φίινπ» πεξηνρή Αζπξνπνηάκνπ 

 «Μίρνπ» Αλζνύζα πεξηνρή Αζπξνπνηάκνπ 

 «Γθίθα» πεξηνρή Αζπξνπνηάκνπ 

 «Καπαξηάο» πεξηνρή Αζπξνπνηάκνπ.                                                         

 «Υαηδεπέηξνπ» ζην Νεξατδνρώξη               

 «Πηαιείαο» 

 «Βιαράβα» ζηελ Αγξειηά                                     

 «Φείξα» ζηελ Αζπξνθθιεζηά 

 «Νηειιή» ζηνλ Ξεξόθακπν 

 «Βαθαξέηζηα»  ζηνλ Ξεξόθακπν 

 «Μπάιηαο» ζην Καθνπιεύξη                       

 «Αιή Παζά» ζηελ Παλαγία                         

 «Αγ. Βεζζαξίσλα» ζηελ Πύιε 

 «Αιή Παζά» ζην Μαιαθάζη                 

 «Βαιθάλνπ»                                                       

 «Παιαηνθαξπάο»                                           

 «Κεξακηδίνπ» 

 «αξαθίλαο» 
 

 πήιαηα 

 πάιαην «Θεφπεηξαο»  ( ζηε Θεφπεηξα ΚαιακπΪθαο). 

Σν ζπήιαην Θεφπεηξαο βξέζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθά πιεπξΪ ηνπ αζβεζηνιηζηθνχ 

βξΪρνπ  πνπ πςψλεηαη ζηελ θνηλφηεηα Θεφπεηξαο, πεξέπνπ 4ρικ Ϋμσ απφ ηελ 

ΚαιακπΪθα θαη Ϋρεη εέζνδν αςηδσηά, δηαζηΪζεσλ 17 x 3 κ πεξέπνπ. Σν εζσηεξηθφ 

ηνπ απνηειεέηαη απφ κηα θχξηα αέζνπζα 500 η.κ. πεξέπνπ κε κηθξΫο θφγρεο ζηελ 

πεξηθΫξεηα. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ αζβεζηνιηζηθνχ βξΪρνπ ηεο Θεφπεηξαο ηνπνζεηεέηαη 

ζηελ αλψηεξε Κξεηηδηθά πεξένδν (137.000.000 - 65.000.000 ρξφληα απφ ζάκεξα). Ζ 

δεκηνπξγέα ηνπ ζπειαένπ εέλαη θαηΪ ζπλΫπεηα κεηαγελΫζηεξε ηεο παξαπΪλσ ειηθέαο. 
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Σν ζπάιαην Ϊξρηζε λα θαηνηθεέηαη θαηΪ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή (ε νπνέα 

αξρέδεη πεξέπνπ πξηλ 130.000 ρξφληα).  

Σν ζπάιαην απηφ εέλαη ην πξψην πνπ αλαζθάπηεηαη ζηε Θεζζαιία θαη ην κφλν 

κΫρξη ζηηγκάο ζε φιε ηελ Διιάδα κε ζπλερεέο αλζξσπνγελεέο επηρψζεηο πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή θαη θζΪλνπλ κΫρξη ην ηΫινο ηεο 

Νενιηζηθήο (3000 π.Υ.). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξνλνινγηθάο απηάο ζπλΫρεηαο Ϋγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξΪ κπνξνχκε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν λα δνχκε ηε 

κεηΪβαζε απφ ηνλ Παιαηνιηζηθφ ζην Νενιηζηθφ ηξφπν δσάο. Μεηαμχ Ϊιισλ, ζην 

ζπάιαην βξΫζεθαλ ιέζηλα εξγαιεέα Παιαηνιηζηθάο - Μεζνιηζηθάο θαη Νενιηζηθάο 

Δπνράο, θεξακηθΪ επξάκαηα ΝενιηζηθΪ, νζηΫηλα εξγαιεέα, θνζκάκαηα απφ φζηξεν, 

Ϋλα κνλαδηθφ γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ρξπζφ θφζκεκα ηεο Παιαηνιηζηθάο, ηεο 

Μεζνιηζηθάο θαη ηεο Νενιηζηθάο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηα πεξίθεκα αλζξψπηλα 

απνηππψκαηα ηεο Θεφπεηξαο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα 130.000 ρξφληα πξηλ απφ 

ζάκεξα θαη απνηεινχλ ζπαληφηαην εχξεκα φρη κφλν γηα ηνλ ειιαδηθφ αιιΪ θαη γηα ηνλ 

επξσπατθφ ρψξν.  

Ζ αλαζθαθά μεθέλεζε ην 1987 απφ ηελ αξραηνιφγν Αηθαηεξέλε Κππαξέζζε-

Απνζηνιέθα θαη ζπλερέζηεθε κΫρξη θαη ην 2005 νπφηε θαη μεθέλεζαλ ηα Ϋξγα γηα ηελ 

αλΪπιαζε θαη αλΪδεημε ηνπ ζπειαένπ κε ηε δεκηνπξγέα δηαδξφκνπ επηζθεπηψλ ν 

νπνένο εμππεξεηεέ θαη Άηνκα κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο. Απηά ηε ζηηγκά ηα Ϋξγα Ϋρνπλ 

νινθιεξσζεέ θαη ην ζπάιαην εέλαη αλνηρηφ ζηνπο επηζθΫπηεο. 

 πήιαην «Μπέε» (αλαμηνπνίεην ζηε  Φηιύξα). 

 πήιαην «Αληαιιαμίκσλ» (αλαμηνπνίεην ζηε  Μεγάξρε) 

 πήιαην Διιελνθάζηξνπ 

 πήιαην Φηεξόιαθθα ζηελ Κόξε  

 πήιαην Γέζεο 

 πήιαην ηαπξόο κεηαμύ  Αγίνπ Πξνθνπίνπ θαη Καινγήξσλ  
 

 Μνλέο 

 Η. Μ. Αγ. Νηθνιάνπ Αλαπαπζά            

 Η. Μ. Ρνπζάλνπ ή Αγ. Βαξβάξαο. 

 Η. Μ. Βαξιαάκ ή Αγίσλ Πάλησλ 

 Η. Μ. Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο ή Μεγάιν Μεηέσξν.                                          

 Η. Μ. Αγ. Σξηάδνο              

 Η. Μ. Αγ. ηεθάλνπ.  
(ιεο νη παξαπΪλσ εέλαη ΜνλΫο ησλ  Μεηεψξσλ)  

 Η. Μ. Αγ. Θενδώξσλ ζηνπο  Αγ. Θενδώξνπο Βαζηιηθήο. 

 Η. Μ. Γελλήζεσο Θενηόθνπ Οξθαλνύ Οηραιίαο. 

 Η. Μ. Κνηκήζεσο Θενηόθνπ Λαγθαδηάο (Ληόπξαζν). 

 Η. Μ. Αγ. Ησάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ ζην Εάξθν. 

 Η. Μ. Αγίνπ Πξνθνπίνπ (Εηόιη – Αγ. Πξνθόπηνο) 

 Η. Μ. Εσνδόρνπ Πεγήο ζηελ Παλαγίηζα. 

 Η. Μ. Κνηκήζεσο Θενηόθνπ ζηηο ηαγηάδεο – Αγλαληηάο. 

 Η. Μ. Κνηκήζεσο Θενηόθνπ ζην Βπηνπκά.  

 Η. Μ. Κνηκήζεσο Θενηόθνπ Γθνύξαο ζηελ Πύιε.  

 Η. Μ. Αγ.Βεζζαξίσλνο (Γνύζηθνπ) ζηνλ Αγ. Βεζζαξίσλα. 

 Η. Μ. Αγ. Γεσξγίνπ ζην Μπξόθπιιν. 
 

 Παιηέο εθθιεζίεο 
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 Αγ. Γεσξγένπ ζηελ Αγ. Παξαζθεπά (“Σδνχξηδηα” – Γ. Κ. ΑζπξνπνηΪκνπ). 

 Αγ. Παξαζθεπάο ζηελ Αεδφλα. 

 Αγ. Παξαζθεπάο,  Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ ζηελ Αλζνχζα.  

 Αγ. ΝηθνιΪνπ ζηε Βαζηιηθά. 

 Αγ. Αζαλαζένπ ζηε Θεφπεηξα. 

 Σηκίνπ ηαπξνχ Γνιηαλψλ ζηελ Κξαληά. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 
ζξεζθεπηηθά κλεκεία ηεο πεξηνράο βξέζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ ησλ Γνιηαλψλ. Ζ 
κνλά εέλαη δηΪζεκε γηα ηε κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή ηεο, δηαζΫηεη ηΫζζεξηο 
κεγΪινπο ηξνχινπο θαη Ϊιινπο επηΪ κηθξφηεξνπο. Οη αλΪγιπθεο παξαζηΪζεηο 
ησλ Αγέσλ Κσλζηαληέλνπ θαη ΔιΫλεο, Γεσξγένπ, Γεκεηξένπ θαη ΑξραγγΫινπ 
Μηραάι δηαθνζκνχληαη απφ πνιπγσληθΫο αςέδεο θαη εκηθπθιηθΫο πξνεμνρΫο. Ζ 
αξρηθά θαηαζθεπά ρξνλνινγεέηαη απφ ην 1770, αλαθαηαζθεπΪζηεθε ζηα 1840-48, 
ελψ ην 1943 θΪεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο. 

 Αγ. Παξαζθεπάο ζην Νεξατδνρψξη. 

 Αγ. Παξαζθεπάο ζηε Ννκά.                                         

 Αγ. ΝηθνιΪνπ θαη Αγ. Μφδεζηνπ ζηελ Πχξξα.  

 Αγ. Παξαζθεπάο ζην ηεθΪλη. 

 ΑζσκΪησλ Σαμηαξρψλ ζηνπο ΣαμηΪξρεο. 

 Μεηακφξθσζε ηνπ σηάξνο, Αγ. Παξαζθεπάο, Αγ. Γεσξγένπ θαη Αγ. Απνζηφισλ 
ζην Υαιέθη. 

 Μεηακφξθσζεο ηνπ σηάξνο ζηελ Αγ. Παξαζθεπά (ΚαιακπΪθαο). 

 Αγ. ΑζαλΪζηνπ ζην Αγηφθπιιν. 

 Παλαγέαο, Αγ. Γεσξγένπ θαη Αγ. Παξαζθεπάο  ζηελ ΑζπξνθιεζηΪ.  

 Γελλάζεσο ηεο Θενηφθνπ ζηελ ΑριαδΫα. 

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ θαη Αγ. ΣξηΪδαο ζην Γαξδέθη.  

 Πξνθάηε Ζιέα θαη Αγ. ΣξηΪδαο ζηε ΓΫζε. 

 Κνηκάζεσο ηεο Θεηφθνπ ζηε Θενηφθν. 

 Αγ. ΝηθνιΪνπ ζην Καθνπιεχξη. 

 Κνηκήζεσο ηεο Θεηφθνπ, (10νο αη.) ζηελ ΚαιακπΪθα κε ηελ εηθφλα ηεο 
Κνέκεζεο ηεο Θενηφθνπ απφ ηε κέα πιεπξΪ θαη ηε ηαχξσζε απφ ηελ Ϊιιε 
αθηΫξσκα ηνπ ΗσΪλλε Καηαθνπδελνχ θαη ηεο γπλαέθαο ηνπ Θενδψξαο (14νο αη). 
Δπέζεο αμηνπξφζεθηνο εέλαη θαη ν καξκάξηλνο άκβσλαο πςσκΫλνο ζην θΫληξν 
ηνπ κεζαένπ θιεέηνπο, κνλαδηθφο ζε φιε ηελ ΔιιΪδα.  

 Αγ. ΗσΪλλε Πξνδξφκνπ (14νο αη).θαη Αγ. ΠΪλησλ ζηελ ΚαιακπΪθα.                                                

 Αγ. Παξαζθεπάο ζηελ Καινκνέξα.                      

 Αγ. Αζαλαζένπ θαη Αγ. ΝηθνιΪνπ  ηακΪδσλ ζηελ ΚαζηαληΪ. 

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ, Αγ. ΝηθνιΪνπ θαη Αγ. Αζαλαζένπ ζην ΚαζηξΪθη.                                     

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ Υξπζέλνπ, Αγ. Γεσξγένπ, Αγ. Παξαζθεπάο θαη ΠΫηξνπ 
θαη Παχινπ     ζηνλ Κιεηλφ. 

 Αγ. ΗσΪλλε Πξνδξφκνπ ζην ΜαιαθΪζη. 

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ ζην ΜαπξΫιη.  

 Αγ. Γεσξγένπ ζηελ Ομχλεηα.  

 Αγ. ΝηθνιΪνπ ζηελ ΠαιαηνθαξπΪ.  

 Γελλάζεσο ηεο Θενηφθνπ Λπκπνρφβνπ ζηελ Παλαγέα. 

 Αγ. Αζαλαζένπ ζην Πεηξσηφ. 

 Δηζνδέσλ ηεο Θενηφθνπ, Πακκεγέζησλ Σαμηαξρψλ Μηραάι θαη Γαβξηάι, Αγ. 
Γεκεηξένπ θαη Αγ. ΝηθνιΪνπ ζηνλ ΠιΪηαλν.  

 Πφξηα ΠαλαγηΪο ζηελ Πχιε.  

 Αγ. Απνζηφισλ ζηε αξαθέλα.                                        

 Αγ. ΝηθνιΪνπ ζηε Φαξθαδφλα.  

 Κνηκάζεσο ηεο Θενηφθνπ ζην ΦιακπνπξΫζη.  
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2.2.4   ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ – ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ  ΟΡΓΑΝΧΖ 

 Αμηνιόγεζε ηεο ζέζεο ηεο πεξηνρήο. 

Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο , ιφγσ ηεο γεσγξαθηθάο ηεο ζΫζεο παξνπζηΪδεη ηδηαέηεξν 

ελδηαθΫξνλ φρη κφλν ζε επέπεδν ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο, αιιΪ θαη ζε εζληθφ 

επέπεδν. 

Ζ εγγχηεηα ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο απφ ηελ ΠΑΘΔ ηεο εμαζθαιέδεη εχθνιε 

πξφζβαζε πξνο ηελ Αζάλα θαη ηελ Θεζζαινλέθε, ελψ ε νδηθά ζχλδεζε κε ηηο 

ππφινηπεο πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ ηεο Θεζζαιέαο, θαζψο θαη κε ηα ΗσΪλληλα ηελ 

Ζγνπκελέηζα ηελ ΚνδΪλε θαη ηα ΓξεβελΪ εέλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επέπεδν. Σν θχξην 

ηνπξηζηηθφ θΫληξν ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο αιιΪ θαη νινθιάξνπ ηεο Πεξηθεξεηαθάο 

Δλφηεηαο κε  παγθφζκηα αθηηλνβνιέα εέλαη ηα ΜεηΫσξα, θαη ε αλαγλψξηζε ηνπο σο 

Μλεκεέα Παγθφζκηαο ΚιεξνλνκηΪο ηεο UNESCO, κε ηελ επαθφινπζε αλαγλψξηζε 

ηεο πεξηνράο σο δηεζλνχο εκβΫιεηαο εζληθνχ πνιηηηζηηθνχ πφξνπ (Γεληθφ Πιαέζην 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ ΑλΪπηπμεο, ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ , ΦεβξνπΪξηνο 

2008, Ϊξζξν 10 πεξέ δηαηάξεζεο, πξνζηαζέαο θαη αλΪδεημεο ηνπ εζληθνχ, θπζηθνχ 

θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ), πξνζδέδεη ζηελ πεξηνρά ηεξΪζηηεο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνέεζεο, θαη ιάςεο ησλ πνιιαπιψλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαγλψξηζε απηά.  

Σελ επλντθά απηά ζπγθπξέα γηα ηελ πεξηνρά Ϋξρεηαη λα εληζρχζεη θαη ε νινθιάξσζε 

βαζηθψλ αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ πνπ ζπληεινχληαη απηά ηε ζηηγκά ηφζν ζε 

επέπεδν ΠΔ ΣξηθΪισλ, φπσο ε νινθιάξσζε ησλ Ϋξγσλ βειηέσζεο ηεο Δζληθάο νδνχ 

ΣξηθΪισλ – Ησαλλέλσλ πνπ δηΫξρεηαη απφ ηελ ΚαιακπΪθα, θαη πνπ ζα δηεπθνιχλεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πξφζβαζε ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ, φζν θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επέπεδν φπσο ε επηθεέκελε νινθιάξσζε ηεο  θαηαζθεπάο 

ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ Κεληξηθάο ΔιιΪδαο-Δ-65 ( Λακέα- Δγλαηέα Οδφ – θφκβνο 

Παλαγέαο, Γάκνπ Μαιαθαζένπ), ε ζπλεράο αλαβΪζκηζε ησλ δηεπξσπατθψλ νδηθψλ 

αμφλσλ ηνπ ΠΑΘΔ, θαη ηεο Δγλαηέαο Οδνχ, θαζψο θαη ε νινθιάξσζε ηεο ΣξηθΪισλ-

Λαξέζεο & ΣξηθΪισλ-Καξδέηζεο . 

Δπέζεο, ε πηζαλνινγνχκελε ζηδεξνδξνκηθά ζχλδεζε ηεο ΚαιακπΪθαο κε ηα 

ΗσΪλληλα θαη ηελ Ζγνπκελέηζα, θαη ε επηθεέκελε αλαβΪζκηζε ηνπ ιηκΫλα ηεο 

Ζγνπκελέηζαο, απφ ιηκΫλα εμππεξΫηεζεο νρεκαηαγσγψλ –επηβαηηθψλ πινέσλ, ζε 

ζχλζεην ιηκΫλα εμππεξΫηεζεο θαη κνλαδνπνηεκΫλσλ εκπνξεπκΪησλ 

(εκπνξεπκαηνθηβψηηα), εληζρχεη πεξαηηΫξσ ηνλ ξφιν ηεο πεξηνράο σο 

δηακεηαθνκηζηηθφ θαη εκπνξεπκαηηθφ θΫληξν θαη εζληθφ ζπγθνηλσληαθφ θφκβν. 

Μφλν ηα ηνπηθΪ δηακεξέζκαηα ηνπ πξψελ Γάκνπ ΜεγΪισλ Καιπβέσλ Ϋρνπλ εληαρζεέ 

ζην Κηεκαηνιφγην. 

Ζ ππφινηπε πεξηνρά παξΫκβαζεο εέλαη ζε δηαδηθαζέα θηεκαηνγξΪθεζεο, θαη 

ζπγθεθξηκΫλα εληφο ηνπ 2015 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζέα ππνβνιάο δειψζεσλ απφ 

ηνπο πνιέηεο, πνπ απνηειεέ ην πξψην βάκα ηεο δηαδηθαζέαο θηεκαηνγξΪθεζεο, θαη 

αλακΫλεηαη ε δηαδηθαζέα ππνβνιάο αηηάζεσλ δηφξζσζεο/Ϋλζηαζεο θαη αθνινχζσο ε 

αλΪξηεζε θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρεέσλ.  
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 Απνζηάζεηο ηεο πεξηνρήο από ζεκαληηθά νηθηζηηθά θέληξα θαη αγνξέο – 

πλδέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο. 

Ζ θπξηφηεξε Ϊκεζε αγνξΪ γηα ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο εέλαη ε πφιε ησλ ΣξηθΪισλ 

κε ζεκαληηθά παξνπζέα θαη ησλ πφιεσλ ΚαιακπΪθαο, Φαξθαδφλαο θαη Πχιεο. Ζ 

πφιε ησλ ΣξηθΪισλ, εέλαη ην κεγαιχηεξν αζηηθφ θΫληξν ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο 

ΣξηθΪισλ θαη ην ηξέην κεγαιχηεξν αζηηθφ θΫληξν ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο.  

Σα Σξέθαια βξέζθνληαη ζην θΫληξν ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ θαη 

απΫρνπλ 330 km απφ ηελ Αζάλα θαη 216 km απφ ηε Θεζζαινλέθε. Αληέζηνηρα, νη 

απνζηΪζεηο ηεο πφιεο ησλ ΣξηθΪισλ απφ ηηο Ϊιιεο πξσηεχνπζεο ησλ Ννκψλ ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο εέλαη: Σξέθαια – ΛΪξηζα: 62 km, Σξέθαια – Καξδέηζα 26 km 

θαη Σξέθαια – Βφινο 121 km. 

πσο αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 5 ηνπ Γεληθνχ Πιαηζένπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ ΑλΪπηπμεο ηεο Υψξαο, ηα Σξέθαια, σο νηθηζηηθφ θΫληξν 4νπ επηπΫδνπ 

αλάθνπλ ζηνπο Λνηπνχο, Δζληθάο εκαζέαο, Αλαπηπμηαθνχο Πφινπο ηεο Υψξαο. 

Απφ ηελ πφιε ησλ ΣξηθΪισλ δηαθηλεέηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ  παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ   ηεο πεξηνράο, ρσξέο βΫβαηα λα ππνηηκνχληαη ηα πξναλαθεξζΫληα, 

κεγΪια νηθηζηηθΪ θΫληξα ηεο πεξηνράο θαζψο θαη ζε κεξηθΫο πεξηπηψζεηο ηηο Ϋδξεο 

ησλ  πξψελ Καπνδηζηξηαθψλ ΟΣΑ.  

Σαπηφρξνλα ε πφιε ησλ ΣξηθΪισλ εέλαη ν θχξηνο ηξνθνδφηεο θαη πξνκεζεπηάο ησλ 

νηθηζκψλ ηεο πεξηνράο κε θαηαλαισηηθΪ αγαζΪ θαη ππεξεζέεο. Σν κνληΫιν απηφ ηεο 

«κνλνθεληξηθάο», κε βΪζε ηελ πξσηεχνπζα, ρσξνηαμηθάο δηΪξζξσζεο ηεο 

νηθνλνκέαο, εέλαη γλσζηφ απφ παιηΪ ζηελ ρψξα καο, αθνχ αθνινχζεζε ηελ δηνηθεηηθά 

νξγΪλσζε θαη δνκά ησλ λνκαξρηαθψλ δηνηθεηηθψλ κνλΪδσλ. Ζ πξφζβαζε ζηελ 

πεξηθεξεηαθά, θαη πεξηζζφηεξν ζηελ εζληθά αγνξΪ θαη παξαπΫξα, γέλεηαη κε Ϋκκεζν 

ηξφπν, κε ηελ παξεκβνιά ηνπηθψλ κεζαδφλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξέσο 

ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ. Ζ ζρΫζε απηά ηεο πεξηνράο κε ηηο αγνξΫο δελ 

εέλαη εμ νξηζκνχ θαθά, γηαηέ Ϋηζη ηνπιΪρηζηνλ επηηπγρΪλεηαη ε δΫζκεπζε ελφο κΫξνπο 

πξνζηηζΫκελεο αμέαο κΫζα ζηνλ λνκφ. 

Έλα δεπηεξνγελΫο αξλεηηθφ απνηΫιεζκα απηάο ηεο «πξσηεπνπζν-θεληξηθάο» 

νηθνλνκηθάο νξγΪλσζεο ηεο πεξηνράο εέλαη ε απψιεηα εξγαηηθψλ ρεξηψλ –θαηΪ 

ζπλΫπεηα νηθνλνκηθΪ ελεξγνχ πιεζπζκνχ –θαη κΪιηζηα λΫσλ-, πξνο ηελ 

πξσηεχνπζα, ηα Σξέθαια, κε φηη απηφ ζπλεπΪγεηαη γηα ηελ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρά. 

 Οηθηζηηθό δίθηπν. 

πλνιηθΪ ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ππΪξρνπλ ζπλνιηθΪ  143 ΣνπηθΫο θνηλφηεηεο.  

Σα νηθηζηηθΪ θΫληξα ηεο ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο θαηαηΪζζνληαη ζε 4 επέπεδα. Ζ 

ΛΪξηζα θαη ηα Σξέθαια, πνπ δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο εέλαη 

1νπ θαη 2νπ επηπΫδνπ αληέζηνηρα, θαη γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο,  

ε ΚαιακπΪθα, ε Πχιε θαη ε Φαξθαδφλα, Ϋδξεο ησλ αληέζηνηρσλ δάκσλ, εέλαη 3νπ 

επηπΫδνπ θαη νη ππφινηπνη νηθηζκνέ εέλαη 4νπ επηπΫδνπ.   

ηελ Πεξηθεξεηαθά ελφηεηα ΣξηθΪισλ νξηζκΫλεο βηνκεραληθΫο- βηνηερληθΫο κνλΪδεο 

βξέζθνληαη εληφο ησλ νξέσλ ηνπ ΓΠ ηεο πφιεο ησλ ΣξηθΪισλ (εθηφο πεξηνράο 

παξΫκβαζεο) αιιΪ νη πεξηζζφηεξεο βξέζθνληαη ζηελ Ϋμνδν ηεο πφιεο θαη θαηΪ κάθνο 

ησλ νδηθψλ αμφλσλ Σξέθαια- ΛΪξηζα, φπνπ δεκηνπξγάζεθε ην ΒΗΠΑ Φαξθαδφλαο 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΦΑΚΔΛΟ Α: ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ                                                                              111 

 

ΦΔΚ 255/Β/2005, Σξέθαια- Πχιε,  Σξέθαια- Καξδέηζα κΫρξη ηα φξηα ηνπ ΠΔ 

ΣξηθΪισλ, θαηΪ κάθνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΣξηθΪισλ, θαζψο θαη ζηνλ Ϊμνλα Σξέθαια-

ΚαιακπΪθα. 

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ζαλ ΠεξηνρΫο εηδηθψλ ρσξηθψλ παξεκβΪζεσλ 

δηαθξέλνπκε ηηο αθφινπζεο:  

 Πεξηνρέο εθαξκνγήο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ  

 ΚαιακπΪθα ΣξηθΪισλ Γ. ΚαιακπΪθαο (523/Γ/86) 

 Πχιε ΣξηθΪισλ Γ. Πχιεο (384/Γ/88,  282/Γ/94) 

 Οηραιέα (Νενρψξη) ΣξηθΪισλ Γ. Φαξθαδφλαο (457/Γ/92) 

 Φαξθαδφλα ΣξηθΪισλ Γ. Φαξθαδφλαο (369/Γ/86) 

 Πεξηνρέο εθαξκνγήο ΥΟΑΑΠ 

 ΥΟΑΑΠ Γ.Δ. Γφκθσλ Γ.Πχιεο 

Γελ ππΪξρνπλ ζηνηρεέα θαηαγξαθάο ηεο πηζαλψο ππΪξρνπζαο απζαέξεηεο δφκεζεο 

ηεο  πεξηνράο παξΫκβαζεο. Οη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνέ ηεο πεξηνράο δηαζΫηνπλ θαιΪ 

δηακνξθσκΫλεο πιαηεέεο. ην ζΫκα ησλ πεδνδξνκέσλ ππΪξρεη κηα κηθηά θαηΪζηαζε, 

δηφηη αιινχ ππΪξρνπλ πιάξσο δηακνξθσκΫλα πεδνδξφκηα, αιινχ ππνηππσδψο 

δηακνξθσκΫλα θαη αιινχ αδηακφξθσηα.  

 Παξαδνζηαθνί – ηζηνξηθνί νηθηζκνί. 

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ππΪξρνπλ 12 νηθηζκνί ραξαθηεξηζκΫλνη σο 

«ελδηαθέξνληεο  νηθηζκνί» φζνλ αθνξΪ ηελ αξρηηεθηνληθά θαη πνιενδνκηθά ηνπο 

νξγΪλσζε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηεο ηφηε Ννκαξρηαθάο 

Απηνδηνέθεζεο ΣξηθΪισλ.  

ΥαξαθηεξηζκΫλνη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο εέλαη ε 

Αλζνχζα θαη ην Υαιίθη (ΦΔΚ 594/Γ/78) ηεο Γεκνηηθάο Κνηλφηεηαο ΑζπξνπνηΪκνπ, 

ηνπ Γάκνπ ΚαιακπΪθαο φπνπ θαη ηζρχνπλ εηδηθνέ φξνη δφκεζεο. 

ΔηδηθΫο ζεζκνζεηεκΫλεο δψλεο θαη ρξάζεηο ζε: 

 νηθηζηηθφ επέπεδν εέλαη, ε Π.Μ. πξΪμε εθαξκνγάο Καζηξαθένπ & ε νξηνζΫηεζε 
αδφκεηεο δψλεο πεξηνρήο Μεηεψξσλ (ΦΔΚ 742/28-8-95)  

 επέπεδν ηνπίσλ θπζηθνχ θάινπο εέλαη ην Καζηξάθη Καιακπάθαο ΤΑ 
10977/16-5-67 (ΦΔΚ 352/Β/31-5-67). 

 

2.2.5    ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ – ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ – ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

 Οδηθό δίθηπν 

Σελ πεξηνρή παξέκβαζεο δηαζρέδνπλ νη νδηθνέ Ϊμνλεο 

 φξηα λ. ΛΪξηζαο –Σξέθαια -ΚαιακπΪθα –φξηα λ. Ησαλλέλσλ, πνπ απνηειεέ ηκάκα 
ηεο Δ.Ο. αξ 6 "Βφινο-ΛΪξηζα-ΚαιακπΪθα-φξηα λ. Ησαλλέλσλ" ζπλνιηθνχ κάθνπο 
δηθηχνπ 200 ρηιηφκεηξα πεξέπνπ,   

 φξηα λ. Καξδέηζαο- Σξέθαια – Πχιε – ΔιΪηεο – φξηα λ. Άξηαο, πνπ απνηειεέ 
ηκάκα ηεο Δ.Ο. αξ 30  "Βφινο- Μηθξνζάβεο - ΦΪξζαια- Ν. Μνλαζηάξη- Καξδέηζα- 
Σξέθαια- φξηα λ. Άξηαο" ζπλνιηθνχ κάθνπο δηθηχνπ 200 ρηιηφκεηξα πεξέπνπ, 
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 Ζ Δ.Ο. αξ15  "ΓΫθπξα ΜνπξγθΪλη- φξηα λ. Γξεβελψλ" ζπλνιηθνχ κάθνπο δηθηχνπ 
20 ρηιηφκεηξα πεξέπνπ, 

 ην δέθηπν ησλ επαξρηαθψλ δξφκσλ. 

εκαληηθφ Ϋξγν πλνάο ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ απνηειεέ ε νινθιάξσζε ηεο θαηαζθεπάο  

ηνπ νδηθνχ άμνλα Δ65  "φξηα λ. Φζηψηηδαο- φξηα λ. Γξεβελψλ", ζπλνιηθνχ κάθνπο 

180 ρηιηνκΫηξσλ πεξέπνπ ε νπνέα ζα ζπλδΫζεη ηελ ΠΑΘΔ κε ηελ ΔΓΝΑΝΣΗΑ θαη ζα 

Ϊξεη ζε εμαηξεηηθΪ κεγΪιν βαζκφ ηα πξνβιάκαηα πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπ ΠΔ 

ΣξηθΪισλ. Ζ ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ηελ Δγλαηία ζα ζπκβΪιιεη 

ζηελ Ϊξζε ηεο απνκφλσζεο νιφθιεξεο ηεο Γπηηθάο Θεζζαιέαο θαη ζα ηελ ζπλδΫζεη 

κε ηνπο βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο Ϊμνλεο ηεο Υψξαο θαη ηα ΓηεπξσπατθΪ Γέθηπα, 

αλαδεηθλχνληαο ηφζν ηελ πεξηνρά αιιΪ θαη ηνλ Ννκφ ζε ζηξαηεγηθφ «θφκβν 

δηθηχσλ» θαη ζε Ϋλα ζχγρξνλν δηακεηαθνκηζηηθφ θΫληξν.  

Σν  επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν δηαθξέλεηαη ζην πξσηεχνλ ζπλνιηθνχ κάθνπο 251,50 

Km πεξέπνπ θαη ην δεπηεξεχνλ επαξρηαθφ δέθηπν ζπλνιηθνχ κάθνπο  300,14 Km 

πεξέπνπ. 

Σν εζσηεξηθφ επαξρηαθφ δίθηπν ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο, ην νπνέν εμππεξεηεέ 

επέζεο ζε κεγΪιν βαζκφ ηε δηαζχλδεζε ησλ νηθηζκψλ, εέλαη ζην ζχλνιφ ηνπ 

αζθαιηνζηξσκΫλν. Δπέζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθηζκψλ ην νδηθφ δέθηπν εέλαη ζρεδφλ 

ζην ζχλνιφ ηνπ αζθαιηνζηξσκΫλν. ΟξηζκΫλνη νηθηζκνέ δηαζΫηνπλ θαη πεξηθεξεηαθΫο 

αζθαιηφζηξσηεο νδνχο.  

Σν αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν απνηειεέηαη ζηελ πιεηνςεθέα ηνπ απφ ρσκαηφδξνκνπο, 

ππΪξρνπλ φκσο θαη νξηζκΫλεο αζθαιηνζηξσκΫλεο αγξνηηθΫο νδνέ.  

ηελ πεξηνρά ηνπ ΑζπξνπνηΪκνπ, ν θχξηνο νδηθφο Ϊμνλαο εέλαη "ΚαιακπΪθα – 

ΚαζηαληΪ - Σξέα ΠνηΪκηα", ζπλνιηθνχ κάθνπο 61ρικ., κε δηαζηαχξσζε 12 ρικ. κΫρξη 

ην Υαιέθη. Γη' απηφ ην δξφκν, ππΪξρεη πξφβιεςε λα ελσζεέ κε ηνλ εζληθά νδφ 

ΣξηθΪισλ - Άξηαο, ζην χςνο ηεο Αγέαο Παξαζθεπάο.  

εκαληηθφο εέλαη  θαη ν νδηθφο Ϊμνλαο πνπ ζπλδΫεη ηελ ΚαιακπΪθα, κε ηελ εζληθά νδφ 

ΣξηθΪισλ - Άξηαο, δηαζρέδνληαο ηηο δπηηθΫο πιαγηΫο ηνπ Κφδηαθα, ζην χςνο ηεο T.K. 

ΥξπζνκειηΪο, ηνπ πξψελ Γάκνπ Κιεηλνβνχ, κε ζπλνιηθφ κάθνο 41ρικ.  

ε ηκάκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο παξνπζηΪδνληαη  

πξνβιάκαηα ιφγσ ηεο νξεηλφηεηαο ηεο πεξηνράο, ηεο αζηΪζεηαο ηνπ εδΪθνπο θαη ησλ 

δηαξθψλ θαηνιηζζάζεσλ.  

ΣΫινο, ππΪξρεη αμηφινγν – γηα ηα δεδνκΫλα ηεο ειιεληθάο επαξρέαο – δέθηπν 

πνδειαηνδξφκσλ.  

 Τπνδνκή ζηηο κεηαθνξέο 

Σν ππΪξρνλ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο πεξηνράο, ηνπ νπνένπ ην κάθνο 

ππνινγέδεηαη ζηα 40 Km πεξέπνπ, απαξηέδεηαη απφ ηε γξακκά "φξηα λ. ΣξηθΪισλ -

Σξέθαια-ΚαιακπΪθα"  θαη απνηειεέ κΫξνο ηεο γξακκάο  "ΠαιαηνθΪξζαια – 

ΚαιακπΪθα". Πξφζθαηα ην ηκάκα ΚαιακπΪθαο – ΠαιαηνθΪξζαια εθζπγρξνλέζηεθε. 

ΠξνβιΫπεηαη ε επΫθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ απφ ΚαιακπΪθα πξνο Γπηηθά 

Μαθεδνλέα (ηΪηηζηα-ΚνδΪλε θαη ηΪηηζηα- ΚαζηνξηΪ) θαη απφ ΚαιακπΪθα πξνο 

ΗσΪλληλα θαη Ζγνπκελέηζα, θαζψο θαη ε αλαβΪζκηζε ηνπ Ϊμνλα Βειεζηέλν-

ΠαιαηνθΪξζαια. 
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Με ην ηξΫλν πξαγκαηνπνηνχληαη απ' επζεέαο απφ ΚαιακπΪθα 3 δξνκνιφγηα/εκΫξα 

πξνο Αζάλα, 2 δξνκνιφγηα/ εκΫξα πξνο Θεζζαινλέθε θαη 2 δξνκνιφγηα/εκΫξα πξνο 

ΛΪξηζα θαη Βφιν.  

ΠΫξαλ ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ε  ππεξαζηηθά εμππεξΫηεζε ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο 

παξΫκβαζεο γέλεηαη  κε ιεσθνξεία ησλ ΚΣΔΛ (Αζηηθνχ θαη Τπεξαζηηθνχ) θαη κε 

απηνθέλεηα ηδησηηθάο ρξάζεο.  

Σα δξνκνιφγηα ησλ ΚΣΔΛ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο αλΪινγα ηνλ 

πξννξηζκφ (νξεηλά πεξηνρά, πεδηλά πεξηνρά), θαη ηελ ρξνληθά πεξένδν (ρεηκψλαο, 

θαινθαέξη) πξαγκαηνπνηνχληαη εέηε ζε θαζεκεξηλά εέηε ζε εβδνκαδηαέα βΪζε. Έρνπλ 

θπξέσο σο αθεηεξέα ηελ πξσηεχνπζα ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ, ηα Σξέθαια. Δπέζεο, 

αλΪινγα ηνλ πξννξηζκφ, επέ πιΫνλ δξνκνιφγηα εθηεινχληαη πξνο ηνπο νηθηζκνχο ηεο 

πεξηνράο παξΫκβαζεο, κε αθεηεξέα  ηελ ΚαιακπΪθα  ηελ Φαξθαδφλα θαη ηελ Πχιε. 

  Πεξηβάιινλ -Γηαρείξηζε απνβιήησλ  

πσο ζε φιεο ηηο πεξηθΫξεηεο Ϋηζη θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθά ελφηεηα  ΣξηθΪισλ, ηα 

ππΪξρνληα ά ζε εμΫιημε Ϋξγα δηαρεέξηζεο απνξξηκκΪησλ θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο 

πεξηνξέδνληαη θπξέσο ζηε δηΪζεζε κΫζσ πγεηνλνκηθάο ηαθάο. 

Ζ νινθιεξσκΫλε πξνζΫγγηζε απνξξηκκΪησλ φπσο πξνζδηνξέδεηαη ζε επξσπατθφ 

επέπεδν βΪζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 6νπ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο γηα ην πεξηβΪιινλ, φπνπ 

ηέζεληαη ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ελΫξγεηεο πεξηνξηζκνχ θαη πξφιεςεο, ζε δεχηεξε ε 

αλΪθηεζε θαη αλαθχθισζε θαη σο ηειηθά ιχζε ε αζθαιά δηΪζεζε, παξνπζηΪδεη 

κεγΪια θελΪ. 

ΔπηπιΫνλ, πζηΫξεζε ππΪξρεη φζνλ αθνξΪ ηε δηαρεέξηζε ησλ βηνκεραληθψλ θαη 

επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιάησλ, θαζψο θαη γηα ηα γεσξγηθΪ θαη 

θηελνηξνθηθΪ απφβιεηα (πρ. Δλεξγεηαθά αμηνπνέεζε). εκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα απνηεινχλ νη ελεξγνέ θαη αλελεξγνέ ΥΑΓΑ. Ζ παχζε ιεηηνπξγέαο ησλ 

ρψξσλ απηψλ απνηειεέ κηα ελΫξγεηα πνπ σζηφζν ζπλδΫεηαη ελ κΫξεη κε ηελ 

πινπνέεζε ησλ απαξαέηεησλ Ϋξγσλ πεξηβαιινληηθΪ νξζάο δηαρεέξηζεο. Ζ ιεηηνπξγέα 

ηνπ ΥΤΣΑ ζηελ ζΫζε "Παιαηνζακαξέλα" απνηειεέ ην πξψην κεγΪιν βάκα πξνο ηελ 

νξζνινγηθά δηαρεέξηζε ησλ απνξξηκκΪησλ ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ, θαη ηελ απνθαηΪζηαζε 

ησλ ΥΑΓΑ, πνπ ππΪξρνπλ δηΪζπαξηνη παληνχ. 

 Ύδξεπζε – απνρέηεπζε – άξδεπζε – όκβξηα – αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.  

Σα δέθηπα χδξεπζεο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο εέλαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

εθζπγρξνληζκΫλα θαη ζε θαιά θαηΪζηαζε. Αληέζεηα, δέθηπν απνρΫηεπζεο ππΪξρεη θαη 

ιεηηνπξγεέ  κφλν ζηελ πφιε ηεο ΚαιακπΪθαο  θαη σο εθ ηνχηνπ νη ινηπνέ νηθηζκνέ ηεο 

πεξηνράο παξΫκβαζεο εμππεξεηνχληαη απνθιεηζηηθΪ απφ βφζξνπο. 

 Μαδέ κε ην δέθηπν απνρΫηεπζεο θαηαζθεπΪζηεθε ην 2002 ν Βηνινγηθφο Καζαξηζκφο 

ηνπ Γάκνπ ΚαιακπΪθαο. Ο αξηζκφο ζπλδΫζεσλ ζάκεξα αλΫξρεηαη ζε 4.100.  

Ο Βηνινγηθφο Καζαξηζκφο επεμεξγΪδεηαη 1.700m3 ηελ εκΫξα, ελψ ε πξνβιεπφκελε 

δπλακηθφηεηα ηνπ, αλΫξρεηαη ζε 5.000 θπβ.εθ εκεξεζέσο θαη κπνξεέ λα θαιχςεη 

20.000 θαηνέθνπο. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε δπλακηθφηεηα αλΫξρεηαη ζε 1500 θπβ. εθ 

εκεξεζέσο .  

Ζ ιεηηνπξγέα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ εέλαη Ϊξηζηε, ελψ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλδΫζεσλ θαη ε θΪιπςε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζα πεξηφξηδε 
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ζεκαληηθΪ ην θφζηνο ιεηηνπξγέαο ηνπ, θαη ζα δηαζθΪιηδε ηελ νηθνλνκηθφηεξε 

ιεηηνπξγέα θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξέαο ηνπ.  

Ζ Ϊξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ επηηπγρΪλεηαη κε ην εθηεηακΫλν δέθηπν θαλαιηψλ ηνπ 

Πελεηνχ πνηακνχ θαη ησλ παξαπνηΪκσλ ηνπ, θαζψο θαη κε γεσηξάζεηο. ΤπΪξρνπλ 

επέζεο πνηέζηξεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θηελνηξνθέα. Γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε 

δηαρεέξηζε ησλ πδΪηηλσλ πφξσλ Ϋρνπλ θαηαζθεπαζηεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα κηθξΪ 

θξΪγκαηα ζε θνέηεο ρεηκΪξξσλ.  

Σν δέθηπν ησλ νκβξέσλ εληφο ησλ νηθηζκψλ εέλαη αξθεηΪ αλεπηπγκΫλν. Σα φκβξηα 

δηνρεηεχνληαη θπξέσο ζε ξΫκαηα πιεζένλ ησλ νηθηζκψλ. Γηα ηελ αληηπιεκκπξηθά 

πξνζηαζέα ηφζν ησλ νηθηζκψλ, φζν θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ, ππΪξρνπλ αλαρψκαηα 

ζηελ θνέηε ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ θαη ησλ παξαπνηΪκσλ ηνπ. Δπέζεο ηα ηειεπηαέα 

ρξφληα Ϋρεη γέλεη επΫλδπζε ζηηο φρζεο νξηζκΫλσλ ρεηκΪξξσλ κε "ζπξκαηνθηβψηηα".  

 Τπνδνκέο ελέξγεηαο  

ε φιε ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ππΪξρεη ειεθηξηθφ ξεχκα κΫζεο ηΪζεο θαη εθηφο 

κεξηθψλ απνκνλσκΫλσλ νηθηζκψλ, νη θνηλφηεηεο ειεθηξνδνηνχληαη πιάξσο. Σα 

πξνβιάκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη εέλαη επνρηαθΪ θαη φρη ζεκαληηθΪ. Δπέζεο  ην 

νξεηλφ ηκάκα ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο δελ θαηνηθεέηαη φινπο ηνπο κάλεο ηνπ Ϋηνπο , 

αιιΪ θαη ν πιεζπζκφο ηεο εέλαη θπξέσο αγξνηηθφο θαη εκηαζηηθφο κε απνηΫιεζκα λα 

κελ ππΪξρεη ζεκαληηθά  θαηαλΪισζε ηφζν γηα βηνκεραληθΫο ρξάζεηο φζν θαη Ϊιιεο 

ρξάζεηο "αζηηθνχ ραξαθηάξα".  

 Τπνδνκέο ηειεπηθνηλσληώλ 

Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο  δηαζΫηεη  ηειεπηθνηλσληαθφ δέθηπν, πνπ θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο 

φινπ ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ο λ. ΣξηθΪισλ βξέζθεηαη ζηε δεχηεξε ζΫζε κεηΪ ην λ. 

Μαγλεζέαο κε αλαινγέα ηειεθψλσλ/100 θαηνέθνπο έζν κε 48,89. ΔθηηκΪηαη φηη ε 

πεξηνρά παξΫκβαζεο εμππεξεηεέηαη, πεξέπνπ, κε ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ. 

Ζ θηλεηά ηειεθσλέα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο.  

 Τπνδνκέο Δλέξγεηαο  

Οινθιεξψζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ πθηζηΪκελν ζρεδηαζκφ, ην δέθηπν θπζηθνχ αεξένπ 

θαη επέθεηηαη ε πξνζζάθε θαη λΫσλ ππνδνκψλ.  

ΠΫξαλ ηνπ θπζηθνχ αεξένπ, ζαπκΪζηεο εέλαη νη πξννπηηθΫο αλΪπηπμεο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελΫξγεηαο γηα ηελ πεξηνρά, θαζψο ε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο, 

θαη ν πινχζηνο πδΪηηλνο φγθνο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ δπλεηηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ 

γηα ηελ εθκεηΪιιεπζε φισλ ησλ κνξθψλ ΑΠΔ (πδξνειεθηξηθΪ θξΪγκαηα, 

θσηνβνιηαητθΪ πΪξθα, αηνιηθΪ πΪξθα, ελαιιαθηηθΫο θαιιηΫξγεηεο).  

Ήδε ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ιεηηνπξγνχλ 3 θσηνβνιηαητθΪ πΪξθα (Θεφπεηξα, 

Βαζηιηθά Φαιψξεηα), ελψ εμεηΪδνληαη θαη νη πξννπηηθΫο δεκηνπξγέαο θαη Ϊιισλ.  

Τπφ δηεξεχλεζε βξέζθεηαη θαη ε δεκηνπξγέα αηνιηθνχ πΪξθνπ, θαζψο θαη 

πεξηζζφηεξσλ πδξνειεθηξηθψλ θξαγκΪησλ.  
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 Δπξπδσληθά δίθηπα  

Ζ κΫρξη ζάκεξα εηζαγσγά  θαη εμΫιημε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ, παξΪ ηηο ζεκαληηθΫο 

θαζπζηεξάζεηο πνπ παξνπζηΪζζεθαλ, Ϋρεη άδε πινπνηεζεέ ζε Ϋλα κΫξνο, 

αλαδεηθλχνληαο ζεκαληηθΪ νθΫιε. 

Απφ ην Ϋηνο 2002, κε ηε δεκηνπξγέα ζηελ επξχηεξε πεξηνρά θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηνλ 

Γάκν Σξηθθαέσλ, ηνπ θνξΫα e-trikala, κε ζθνπφ ηελ ελζσκΪησζε λΫσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ ηνπηθά θνηλσλέα, παξνπζηΪδεηαη  εληππσζηαθφο δπλακηζκφο θαη ζηνλ ηνκΫα ηεο 

εθαξκνγάο λΫσλ ηερλνινγηψλ 

 

 Πεξηγξαθή  θνηλσληθήο  ππνδνκήο  ηεο  πεξηνρήο  (ππνδνκέο  πγείαο,  

παηδείαο,  αζιεηηθέο ππνδνκέο, θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ρώξνη πνιηηηζκνύ 

θιπ. 

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ  

Ζ αλΪπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ απνηειεέ πξσηαξρηθφ ζηφρν ησλ Γάκσλ ηεο 

πεξηνράο παξΫκβαζεο, θαη  νη δξΪζεηο ηνπο επεθηεέλνληαη θαη αθνξνχλ ζε πνιινχο 

ηνκεέο ηεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο.  

Με ην Ϊξζξν 95 ηνπ Ν.3852/10 « ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο 

ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο- Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο» κεηαβηβΪζηεθαλ κεηαμχ ησλ 

Ϊιισλ θαη λΫεο αξκνδηφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνκΫα ζηνπο Γάκνπο. Οη αξκνδηφηεηεο 

απηΫο πξνζηΫζεθαλ ζηηο άδε ππΪξρνπζεο πνπ εέραλ ζεζπηζηεέ κε ην Ϊξζξν 75 παξ. 

1 ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ ππφ ηνλ ηνκΫα ε‟ («Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο θαη 

Αιιειεγγχεο»). Tα πξνγξΪκκαηα θαη νη δνκΫο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζάκεξα θαιχπηνπλ 

κΫξνο ηνπ θΪζκαηνο ησλ θνηλσληθΪ επΪισησλ νκΪδσλ (Σξέηε ειηθέα, παηδηθά θαη 

βξεθηθά ειηθέα, ΑκΔΑ, ξνκα θιπ). 

 Γεκφζηεο Τπεξεζίεο  

ΑλαθνξηθΪ κε ηηο ππεξεζέεο δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

απηΫο πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξνζεηνχληαη θπξέσο ζηελ πφιε ηεο ΚαιακπΪθαο, θαη 

νξηζκΫλεο ζηα Σ.Γ. ηεο Φαξθαδφλαο, Πχιεο θαη Οηραιέαο δεδνκΫλνπ φηη ζηελ 

πεξηνρά παξΫκβαζεο δε πεξηιακβΪλεηαη ε πφιε ησλ  ΣξηθΪισλ, φπνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ.  

ΔλδεηθηηθΪ  πθέζηαληαη νη θΪησζη δηνηθεηηθΫο ππεξεζέεο :  

 ηαζκφο ΚΣΔΛ, Αζηπλνκηθφ ηκάκα (ΚαιακπΪθα, Πχιε, Φαξθαδφλα) 

 Σνπξηζηηθά Αζηπλνκέα, Ππξνζβεζηηθφο ζηαζκφο,  Δηξελνδηθεέν, Γξαθεέν ΓΟΤ, 
Γξαθεέν ΗΚΑ, ΟΔ, (ΚαιακπΪθα) 

 Η.Μ. ηαγψλ & Μεηεψξσλ  

 ΓηΪθνξνη Οξγαληζκνέ ( ΔΛΣΑ, ΓΔΖ, ΓΔΤΑ, ΚΔΠ, ΟΑΔΓ, θιπ) 

 Γαζαξρεέν ΚαιακπΪθαο  

 ΚΫληξα Τγεέαο  

 Οξεηβαηηθά ιΫζρε ΚαιακπΪθαο 
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 Τπνδνκέο Τγείαο – Πξφλνηαο  

ζνλ αθνξΪ ζηηο ππνδνκΫο πγεέαο, ε πεξηνρά εμππεξεηεέηαη θπξέσο απφ ην Γεληθφ 

Ννζνθνκεέν ΣξηθΪισλ. Οη αλΪγθεο ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο γηα ηελ παξνρά 

ππεξεζηψλ πγεέαο θαιχπηεηαη πξσηνγελψο απφ ηα ΚΫληξα Τγεέαο πνπ ππΪξρνπλ  

ζηελ ΚαιακπΪθα, ζηελ Πχιε, ζηε Φαξθαδφλα θαη ζηελ Οηραιέα, ελψ ζε πνιιΪ 

ηνπηθΪ δηακεξέζκαηα ιεηηνπξγνχλ πεξηνδηθΪ ΑγξνηηθΪ  Ηαηξεέα. 

ηελ πεξηνρά ππΪξρνπλ αξθεηΪ θαξκαθεέα, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλΪγθεο ησλ 

θαηνέθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνέσλ ρσξνζεηνχληαη ζηα 

πνιενδνκηθΪ  ζπγθξνηάκαηα  ησλ εδξψλ ησλ δάκσλ ηεο πεξηνράο.  

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο ιεηηνπξγνχλ επέζεο ηα:   

 "ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ" Δέλαη θιεηζηάο 

πεξέζαιςεο ζεξαπεπηάξην ζε 24-σξε βΪζε. θνπφο ηνπ ζεξαπεπηεξένπ εέλαη ε 

απνθαηΪζηαζε ησλ αζζελψλ, ππΪξρνπλ ηκάκαηα εξγνζεξαπεέαο θαη 

θπζηθνζεξαπεέαο πνπ θξνληέδνπλ γηα ηε βειηέσζε ηεο θπζηθάο θαηΪζηαζεο ησλ 

αζζελψλ. Δπέζεο ππΪξρεη θαζεκεξηλά κΫξηκλα γηα ηελ αηνκηθά θαζαξηφηεηα, ηε 

ζέηηζε θαη ηελ Ϋλδπζε ησλ αζζελψλ. ΠαξΫρεηαη  ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε 

πςεινχ επηπΫδνπ. 

 "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Α.Δ. " Δέλαη  ηδησηηθφ ζεξαπεπηάξην ην νπνέν  ζρεδηΪζζεθε κε 

ζηφρν ηελ παξνρά ππεξεζηψλ πγεέαο ζε εηδηθά θαηεγνξέα αζζελψλ ζε επέπεδν 

θιεηζηάο θαη εκεξάζηαο λνζειεέαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ παζάζεσλ 

φπσο :ΟξζνπεδηθΫο Παζάζεηο ζην κεηεγρεηξηηηθφ ζηΪδην, ΑγγεηαθΪ ΔγθεθαιηθΪ 

Δπεηζφδηα, θιάξπλζε θαηΪ πιΪθαο, Παξαπιεγέα Σεηξαπιεγέα, 

ΚξαληνεγθεθαιηθΫο Καθψζεηο, ΔθθπιηζηηθΫο Παζάζεηο ΚΝ (νηθνγελάο παζηηθά 

Παξαπιεγέα, πεξνληαέα κπτθά αηξνθέα, θιεξνλνκηθά παξεγθεθαιηθά αηαμέα, 

Παζάζεηο εμσππξακηδηθνχ πζηάκαηνο, ΜπνπΪζεηεο - ΜπαζζΫλεηεο, 

Πνιπνκπειέηηδα, Ρεπκαηνεηδάο Αξζξέηηδα. 

Πξνζερψο πξνβιΫπεηαη, ζην πιαέζην αλΪπηπμεο ηνπ Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ ζηελ 

χπαηζξν ,λα ιεηηνπξγάζεη Ηδησηηθά  " ΜνλΪδαο ΑηκνθΪζαξζεο Νεθξνπαζψλ" πνπ ζα 

παξΫρεη ππεξεζέεο αηκνθΪζαξζεο ζε ηνπξέζηεο / επηζθΫπηεο ηεο πεξηνράο, 

παξΫρνληαο πςειάο πνηφηεηαο ππεξεζέεο πγεέαο ζε Ϋλα θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλν 

πεξηβΪιινλ πνπ ζΫβεηαη ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ην ηαηξηθφ απφξξεην. Ζ ΜνλΪδα ζα 

εέλαη δηαζπλδεδεκΫλε κε ηα μελνδνρεέα ηνπ ΠΔ ΣξηθΪισλ πξνθεηκΫλνπ λα πξνσζεέηαη 

ε ζπγθεθξηκΫλε παξερφκελε ππεξεζέα. Ζ πινπνέεζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

κνλΪδα απηάο μεθέλεζε  απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα LEADER ηεο πεξηφδνπ 2007-

2013. 

 Τπνδνκέο εθπαίδεπζεο 

ηνλ ηνκΫα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεέ ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο 

λεπηαγσγεέσλ (δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ) αξθεηΪ ησλ νπνέσλ εέλαη νινάκεξα, 

ζπκβΪιινληαο αθ΄ ελφο ζηελ αλαβΪζκηζε ηεο πξνζρνιηθάο εθπαέδεπζεο θαη ζηελ 

νινθιεξσκΫλε πξνεηνηκαζέα ησλ λεπέσλ γηα ην δεκνηηθφ ζρνιεέν, θαη αθ΄ εηΫξνπ 

ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ γνλΫσλ, θπξέσο ησλ εξγαδφκελσλ. 

Δπέζεο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρά, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ νηθηζκφ ΚαξπΫο ηνπ Γάκνπ 

Σξηθθαέσλ, ιεηηνπξγεέ κνλνζΫζην εηδηθφ λεπηαγσγεέν θαη 5/ζΫζην εηδηθφ ζρνιεέν 

ΣξηθΪισλ γηα παηδηΪ κε εηδηθΫο αλΪγθεο. 
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ηελ πεξηνρά ιεηηνπξγεέ  θαη Ϋλα ηδησηηθφ δεκνηηθφ ζρνιεέν φπνπ θνηηνχλ πεξέ ηνπο 

90 καζεηΫο . 

ηνλ ηνκΫα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο  

ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθΪ 11 γπκλΪζηα (2 ζηελ ΚαιακπΪθα θαη απφ 1 ΑκπΫιηα, Βαιηηλφ, 

Μ. Καιχβηα, Οηραιέα, Μεγαινρψξη, Ομχλεηα, Πξέλνο, Πχιε, Φαξθαδφλα),  απφ ηα 22 

ζπλνιηθΪ ηεο πεξηθεξεηαθάο ελφηεηαο, κεηαμχ ησλ νπνέσλ Ϋλα ηδησηηθφ, Ϋλα κνπζηθφ 

θαη Ϋλα εζπεξηλφ. 

 Οκνέσο ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο  ιεηηνπξγνχλ 5 ΓεληθΪ Λχθεηα (ΚαιακπΪθα 

,Βαιηηλφ, Οηραιέα, Πχιε, Φαξθαδφλα),  απφ ηα 15 ζπλνιηθΪ ηεο πεξηθεξεηαθάο 

ελφηεηαο, κεηαμχ ησλ νπνέσλ Ϋλα ηδησηηθφ, Ϋλα κνπζηθφ.  

ηνλ ηνκΫα ηεο δεπηεξνβΪζκηαο Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο πνπ απνβιΫπεη ζην 

ζπλδπαζκφ ηεο γεληθάο παηδεέαο κε ηελ ηερληθά επαγγεικαηηθά γλψζε ιεηηνπξγνχλ 3 

ΔΠΑΛ (ΚαιακπΪθα , Πχιε, Φαξθαδφλα) απφ ηα ζπλνιηθΪ 7 ΔΠΑΛ-Δ.Κ.- Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.  

Δπέζεο ζηελ ΚαιακπΪθα ιεηηνπξγεέ ζρνιά ΔΠΑ.. Ξπινγιππηηθήο. 

ηνλ ηνκΫα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο δελ 

ππΪξρνπλ ππνδνκΫο θαη ζρνιΫο πνπ λα ιεηηνπξγνχλ. 

κσο ζηελ επξχηεξε πεξηνρά θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηελ πφιε ησλ ΣξηθΪισλ ππΪξρνπλ 

δνκΫο Γ‟ βΪζκηαο εθπαέδεπζεο, πνπ αλάθεη: 

 Ζ ζρνιά ΔΦΑΑ πνπ ιεηηνπξγεέ ζε εγθαηαζηΪζεηο 3.000 η.κ πεξέπνπ ζηηο 

ΚαξπΫο, ζε ρψξν 150 ζηξεκκΪησλ , ελψ αλακΫλεηαη ε θαηαζθεπά δχν αθφκε 

θηηξέσλ. Ο αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εέλαη 611, ελψ ιεηηνπξγνχλ δχν 

(2) κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ηξέα (3) ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιια Παλεπηζηάκηα 

εθ ησλ νπνέσλ ηα δχν κε Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ην ηξέην κε ηε ΔΦΑΑ 

ηνπ ΓΠΘ κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 112 κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ζ ΔΦΑΑ Λεηηνπξγεέ 

επέζεο Γηδαθηνξηθφο θχθινο ζπνπδψλ κε 40 ππνςάθηνπο ΓηδΪθηνξεο. Ζ ΔΦΑΑ 

ρξεζηκνπνηεέ γηα ηελ εθπαέδεπζε ησλ θνηηεηψλ, θχξηα, ηηο αζιεηηθΫο 

εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Γάκνπ ΣξηθΪισλ (Κνιπκβεηάξην, ΔΑΚ ΜπΪξαο, ηΪδην, 

Κιεηζηφ Γεκνηηθφ ηΪδην) θαη ηηο ιέγεο θαη αλεπαξθεέο αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο 

ηνπ Σκάκαηνο (Γάπεδν πνδνζθαέξνπ,  Αληηζθαέξηζεο θαη αλνηρηφ 

θαιαζνζθαέξηζεο). 

 ΠαξΪξηεκα ηνπ Σκάκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηνπ ΣΔΗ Θεζζαιέαο.  

ΓεληθΪ ην ζχλνιν ησλ  εθπαηδεπηηθψλ θηέξησλ  ηνπ λ. ΣξηθΪισλ βξέζθνληαη ζε γεληθΫο 

γξακκΫο ζε θαιά θαηΪζηαζε. Χζηφζν νη αλΪγθεο βειηέσζεο ηφζν ζε ζΫκαηα 

ππνδνκψλ φζν  θπξέσο ζε εμνπιηζκφ, ζπλερψο πξνθχπηνπλ λα απμΪλνληαη. 

 Τπνδνκέο  Αζιεηηζκνχ  

Οη πην αμηφινγεο αζιεηηθΫο ππνδνκΫο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο βξέζθνληαη ζηνλ  

Γάκν ΚαιακπΪθαο θαη πεξηιακβΪλνπλ ην Γεκνηηθφ ηΪδην ΚαιακπΪθαο φπνπ 

ππΪξρεη Γάπεδν πνδνζθαέξνπ, γάπεδν ηΫληο , γάπεδν κπΪζθεη ππαέζξην θαη Ϋλα 

θιεηζηφ γάπεδν κπΪζθεη φπνπ βξέζθνληαη  επέζεο εγθαηαζηΪζεηο βφιετ , ηξακπνιέλν, 

αλαξξέρεζεο, ελφξγαλεο γπκλαζηηθάο κε ηθαλνπνηεηηθφ εμνπιηζκφ.  

ηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ ηαδένπ ππΪξρνπλ ρψξνη απνδπηεξέσλ ,ρψξνο 

απνζάθεπζεο εμνπιηζκνχ θαη εξγαιεέσλ ζπληάξεζεο , ηαηξεέν , ζΪνπλα θαη αζιεηηθά 

αθαδεκέα.  
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ε φια ζρεδφλ ηα ππφινηπα ΓεκνηηθΪ Γηακεξέζκαηα ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο  

ππΪξρνπλ γάπεδα πνδνζθαέξνπ θαη κπΪζθεη. 

ΠξΫπεη λα αλαθεξζεέ φηη παξ΄ φηη ε αζιεηηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνράο εέλαη 

αμηφινγε ζα ηελ ραξαθηεξέδακε  ζρεηηθΪ αλεπαξθά σο πξνο ηηο ππνδνκΫο θαη 

ηδηαέηεξα ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο. 

ηελ πεξηθεξεηαθά ελφηεηα ΣξηθΪισλ  θαηΪ  θαηξνχο αλαηέζεηαη ε δηεμαγσγά 

ζεκαληηθψλ αζιεηηθψλ αγψλσλ θαη ζαλ ρψξνπο δηεμαγσγάο ρξεζηκνπνηνχληαη, 

θχξηα νη αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Γάκνπ ΣξηθΪισλ (Κνιπκβεηάξην, ΔΑΚ 

ΜπΪξαο, ηΪδην, Κιεηζηφ Γεκνηηθφ ηΪδην).Σνπο έδηνπο ρψξνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ 

Ϋδξα γηα ηελ δηεμαγσγά αγψλσλ  θαη δηΪθνξνη ζχιινγνη ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο 

ιφγσ Ϋιιεηςεο αληέζηνηρσλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ ζηνπο νηθηζκνχο ηνπο.   

ΣΫινο πξΫπεη λα αλαθεξζεέ φηη εληφο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο ζηα πιαέζηα 

πινπνέεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο LEADER II ζην Β΄ΚΠ ρξεκαηνδνηάζεθαλ θαη 

θαηαζθεπΪζηεθαλ : 

 Ζ Πίζηα moto-cross ζην Πξέλνο ΣξηθΪισλ  

 Σν θνπεπηήξην ζηελ Φάθε  

δχν πνιχ ζεκαληηθΫο  αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ηφζν γηα ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

αιιΪ θαη γηα νιφθιεξν ηνλ λ. ΣξηθΪισλ,  φπνπ αλΪ ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα 

δηεμΪγνληαη παλειιάληαο εκβΫιεηαο αζιεηηθνέ αγψλεο. 

   

 Πνιηηηζηηθνί  Φνξείο 

ζνλ αθνξΪ ζηνπο πιιφγνπο ζε φια ζρεδφλ ηα ηνπηθΪ θαη δεκνηηθΪ δηακεξέζκαηα 

ησλ δάκσλ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο  δξαζηεξηνπνηνχληαη ηνπηθνέ αιιΪ θαη 

ππεξηνπηθνέ πνιηηηζηηθνέ ζχιινγνη νη νπνένη πξνζπαζνχλ λα δηαηεξάζνπλ ηελ 

παξαδνζηαθφηεηα θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο πεξηνράο κΫζσ ηεο αλαβέσζεο ηνπηθψλ 

εζέκσλ, ηεο δηνξγΪλσζεο παλεγπξηψλ, γηνξηψλ θαη ζπλαθψλ εθδειψζεσλ πνπ 

πξνζδέδνπλ ζηελ πεξηνρά ην ηνπηθφ, μερσξηζηφ, παξαδνζηαθφ ηεο ρξψκα. 

 Γνκέο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη»  

Σν πξφγξακκα "Βνάζεηα ζην ζπέηη" εέλαη Ϋλα απφ ηα πιΫνλ ζεκαληηθΪ πξνγξΪκκαηα 

θνηλσληθνχ ραξαθηάξα, δεκηνπξγάζεθε θαη ιεηηνχξγεζε κε ηε ζπλδξνκά ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο ζην πιαέζην ηνπ Π.Δ.Π. Θεζζαιέαο 2000-2006, κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε θαηΪ 75% απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ ηακεέν (Δ.Κ.Σ.) θαη θαηΪ 

25% απφ πφξνπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ θαη ιφγσ ηεο ηεξΪζηηαο απάρεζεο ζηελ 

ηνπηθά θνηλσλέα Ϋγηλε "ζεζκφο" θαη ζπλερέδεη Ϋσο θαη ζάκεξα ηελ αδηΪθνπε παξνρά 

πξσηνβΪζκηαο θξνληέδαο ζηνπο δεκφηεο ηεο πεξηνράο..  

θνπφο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε παξακνλά ησλ ειηθησκΫλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξέεο ζην νηθεέν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβΪιινλ, ε δηαηάξεζε ηεο ζπλνράο ηεο 

νηθνγΫλεηΪο ηνπο, ε απνθπγά ρξάζεο ηδξπκαηηθάο θξνληέδαο ά θαηαζηΪζεσλ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε εμαζθΪιηζε αμηνπξεπνχο θαη πγηνχο δηαβέσζεο θαη ε 

βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο ηνπο.  
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Σν πξφγξακκα δηΫπεηαη απφ ηηο αξρΫο πνπ εκπεξηΫρνληαη ζηηο γεληθΫο δηαθεξχμεηο θαη 

ζπλζάθεο ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ, φπσο θαη ζηηο εηδηθΫο αξρΫο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηνπο ειηθησκΫλνπο θαη ηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο ( ΑΜΔΑ). Σν 

πξφγξακκα εληΪζζεηαη ζην πιαέζην ησλ πξσηνβΪζκησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθάο 

θξνληέδαο.  

Με ηε δξΪζε απηά δηεπξχλνληαη πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ νη ππεξεζέεο πξσηνβΪζκηαο 

θνηλσληθάο θξνληέδαο πνπ παξΫρνληαη ζηνπο πνιέηεο. ΠαξΫρνληαη ππεξεζέεο 

Κνηλσληθάο Δξγαζέαο, Ννζειεπηηθάο Φξνληέδαο θαη νηθνγελεηαθάο νηθηαθάο βνάζεηαο 

θαη αλΪπηπμε θνηλσληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηάησλ γηα ηελ θΪιπςε βαζηθψλ 

αλαγθψλ, κε δπλαηφηεηα επΫθηαζεο ηνπ εέδνπο θαη ηνπ εχξνπο ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ. πλνιηθΪ νη ΓνκΫο θαη νη  ΟκΪδεο ΓξΪζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Ϋρνπλ 

κεηαθεξζεέ ζηνπο Γάκνπο. 

Βξεθνλεπηαθνί - Παηδηθνί ηαζκνί 

ΛακβΪλνληαο ππφςε ηηο αλΪγθεο αιιΪ θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλέαο, 

παξΫρεηαη εληαέα πξνζρνιηθά αγσγά γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

ιεηηνπξγψληαο βξεθηθνχο /παηδηθνχο ζηαζκνχο ζε πνιινχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνράο 

παξΫκβαζεο, πξνζθΫξνληαο ζηάξημε ζηε ζχγρξνλε νηθνγΫλεηα θαη θπξέσο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γνλεέο. 

Οη Βξεθνλεπηαθνέ- Παηδηθνέ ηαζκνέ απνζθνπνχλ ζηελ αγσγά θαη αζθαιά δηακνλά 

ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθάο ειηθέαο θαη ζηε δεκηνπξγηθά απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ 

ζρνιηθάο ειηθέαο, ζηε θαζεκεξηλά θχιαμε, θξνληέδα θαη δηαηξνθά, δηαπαηδαγψγεζε 

θαη ςπραγσγέα λεπέσλ θαη βξεθψλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ ,ζηε πνιχπιεπξε 

λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θνηλσληθά θαη ςπρνζσκαηηθά αλΪπηπμε παηδηψλ θαη ζηε 

πξνπαξαζθεπά ησλ λεπέσλ γηα ηε θπζηθά κεηΪβαζε απφ ηελ νηθνγελεηαθά δσά ζην 

ζρνιηθφ πεξηβΪιινλ.  

άκεξα, κεηΪ ηε ζπγρψλεπζε ησλ Καππνδηζηξηαθψλ Γάκσλ ζχκθσλα κε ηνλ  λ. 

3852/2010 (Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»),  κεηαθΫξζεθαλ νη δξΪζεηο θαη νη  

αξκνδηφηεηΫο ηνπο ζηνπο νηθεένπο  Γάκνπο.  

ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηνλ Γάκν ΚαιακπΪθαο, ν 

Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο «ΠαηδηθΪ Υακφγεια θαη ηψξα Άγηνο Βεζζαξέσλ» θαη ν 

λεπηαθφο ζηαζκφο «Άγηνο Γεψξγηνο ΥξπζνκειηΪο» δεκηνπξγάζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

κε ηε ζπλδξνκά ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζην πιαέζην ηνπ Π.Δ.Π. Θεζζαιέαο 2000-

2006, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε θαηΪ 75% απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ ηακεέν (Δ.Κ.Σ.) 

θαη θαηΪ 25% απφ πφξνπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ.  

Οη ηαζκνέ ζηειερψλνληαη απφ εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ, παηδαγσγνχο, 

βξεθνλεπηνθφκνπο, βνεζνχο βξεθνλεπηνθφκνπο, κΪγεηξεο θαη πξνζσπηθφ 

βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ. 

Δπέζεο γηα ηηο αλΪγθεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζηαζκψλ απαζρνινχληαη θαη εμσηεξηθνέ 

ζπλεξγΪηεο φπσο παηδέαηξνη, πνπ επηζθΫπηνληαη ηνπο ζηαζκνχο θΪζε εβδνκΪδα 

φπνπ εμεηΪδνπλ ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ, θαζνξέδνπλ ην εκεξάζην 

κελνχ ησλ βξεθψλ, παξαθνινπζνχλ αλ Ϋρνπλ θΪλεη ηα εκβφιηα θαη φηη Ϊιιν αθνξΪ 

ζηελ πγεέα ησλ βξεθψλ, θαη θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλεέο ζε 

δηΪθνξα ζΫκαηα πγεέαο θαη πγηεηλάο. 
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Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ) 

θνπφο ησλ ΚΫληξσλ Πξνζηαζέαο ΖιηθησκΫλσλ εέλαη ε θνηλσληθά ηνπο 

δξαζηεξηνπνέεζε κε δηΪθνξνπο ηξφπνπο, ε ςπρνινγηθά ηνπο ππνζηάξημε θαη ε 

ππνζηάξημε ηεο θπζηθάο ηνπο θαηΪζηαζεο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΚΑΠΖ πεξηιακβΪλνπλ:  

 πξνγξΪκκαηα ςπραγσγηθψλ-κνξθσηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 
(ρεηκεξηλΫο θαη θαινθαηξηλΫο εμνξκάζεηο, δηνξγΪλσζε Παλειιελέσλ ΦεζηηβΪι, 
εκθαλέζεηο ρνξσδηαθψλ ηκεκΪησλ, εκθαλέζεηο ρνξεπηηθψλ ηκεκΪησλ).  

 πξνγξΪκκαηα ηαηξνλνζειεπηηθάο αγσγάο θαη θνηλσληθάο πξνζθνξΪο 
(ςπρνινγηθά ππνζηάξημε, λνζειεπηηθά θξνληέδα, νηθνγελεηαθά βνάζεηα, 
ππνζηάξημε ζηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο). 

ΓνκΫο απηάο ηεο κνξθάο ππΪξρνπλ ζε φιεο ηηο Γ.Δ. ηεο πεξηνράο. 

Δπέζεο ιεηηνπξγνχλ δχν νέθνη θξνληέδαο ειηθησκΫλσλ, Ϋλαο ηεο ΗεξΪο Μεηξφπνιεο 

ζηε Γ.Δ. Μ. Καιπβέσλ θαη Ϋλαο ηδησηηθφο ζηε Σ.Κ. ΜεγΪξρεο , δπλακηθφηεηαο 35 

αηφκσλ. 

Κνηλσληθέο δνκέο άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρηαο 

Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ, ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα αληηκεησπέζεη Ϋλα κΫξνο ησλ 

αλαγθψλ πνπ Ϋρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ζπλζάθεο παξαηεηακΫλεο νηθνλνκηθάο θξέζεο, 

γηα  θαηνέθνπο ηεο αιιΪ θαη ησλ ινηπψλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκΪησλ επζχλεο ηνπ ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηελ ακθε πλεηξκφο έδξπζε ην δέθηπν ησλ Γνκψλ Άκεζεο 

Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρηαο. Ζ φιε πξνζπΪζεηα βαζέδεηαη ζηε ζπλΫξγεηα ελφο 

επξΫσο θΪζκαηνο ζπιινγηθψλ θνξΫσλ θαη πνιηηψλ ηνπ Γάκνπ Σξηθθαέσλ. 

Σν ελ ιφγσ δίθηπν Κνηλσληθψλ Γνκψλ πεξηιακβΪλεη: 

 Κέληξν εκεξήζηαο Φξνληίδαο, ην νπνέν εμππεξεηεέ 57 Ϊηνκα θαη αθνξΪ 
πνιέηεο πνπ εέλαη Ϊζηεγνη ά θαηνηθνχλ ζε αθαηΪιιεια ζπέηηα, ά ζε ζπέηηα πνπ δελ 
δηαζΫηνπλ ηηο βαζηθΫο ππεξεζέεο (ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ). Σν βΪξνο πΫθηεη ζηελ 
πξνζσπηθά πγηεηλά, ηελ ςπρνθνηλσληθά ππνζηάξημε θαη πιεξνθφξεζε. 

 Κνηλσληθφ Δζηηαηφξην, θαιχπηεη θαζεκεξηλΪ 50 Ϊηνκα. Δέλαη δσξεΪλ γεχκαηα 
γηα νηθνλνκηθΪ αδχλακνπο πνιέηεο θαη γηα ηελ νηθνγΫλεηα ηνπο. Σα γεχκαηα 
πξνκεζεχνληαη κΫζσ ζπγθεθξηκΫλσλ ζπλεξγαζηψλ κε εζηηαηφξηα θαη ηαβΫξλεο, 
αιιΪ θαη ηελ ζηάξημε ηεο ΜΤ, θαη θνξΫσλ.  

 Σν Κνηλσληθφ Φαξκαθείν, εμππεξεηεέ πεξέπνπ 100 Ϊηνκα, ρνξεγψληαο  
δσξεΪλ θΪξκαθα θαη  πγεηνλνκηθφ πιηθφ ζε αλαζθΪιηζηνπο. Σν Κνηλσληθφ 
Φαξκαθεέν ζπλεξγΪδεηαη κε ηνπο γηαηξνχο ηνπ Κνηλσληθνχ Ηαηξεένπ ηνπ Γάκνπ. 

 Κνηλσληθφ Ηαηξείν ην νπνέν ιεηηνπξγεέ κε εζεινληΫο γηαηξνχο, θαζεκεξηλΪ. 

 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν, ην νπνέν παξΫρεη δσξεΪλ ηξφθηκα θαη εέδε 
παληνπσιεένπ, εέδε αηνκηθάο πγηεηλάο. 

Υψξνη πνιηηηζκνχ 

H πεξηνρά απφ παξΪδνζε Ϋρεη ραξαθηάξα γεσξγηθφ θαη θηελνηξνθηθφ. Οη θΪηνηθνη –

θαξαγθνχλεδεο, βιΪρνη, ραζηψηεο, ζαξαθαηζΪλνη, θ.η.ι- απφ ηελ αξραηφηεηα, κΫρξη 

ηα βπδαληηλΪ ρξφληα, ηελ ηνπξθνθξαηέα θαη παξΪ ηηο θαηΪ θαηξνχο εηζβνιΫο θαη 

θαηαιάςεηο, κΫρξη θαη ζάκεξα αζρνινχληαλ κε ηελ γεσξγέα θαη ηελ θηελνηξνθέα. Οη 

θνηλφηεηεο εέραλ κνξθά νηθνγελεηαθά, κε φιεο ηηο θνηλσληθΫο θαη πνιηηηζηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο λα πεξηζηξΫθνληαη γχξσ απφ ηηο αγξνηηθΫο ελαζρνιάζεηο. 
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Γηαηεξάζεθαλ πνιιΪ Ϋζηκα πνπ θΫξλνπλ ηελ θαηαγσγά ηνπο ζε ΓηνλπζηαθΫο ηειεηΫο 

θαη δνμαζέεο θαη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ γε, ηα θαηνηθέδηα δψα, ηελ γνληκφηεηα θιπ. 

Ζ πεξηνρά παξΫκβαζεο αιιΪ θαη ε ΠΔ ΣξηθΪισλ, γεληθφηεξα, εέλαη δηΪζπαξηνο απφ 

ηζηνξηθΪ κλεκεέα κνλαδηθΪ, αλππνιφγηζηεο ηζηνξηθάο, πνιηηηζηηθάο θαη αηζζεηηθάο 

αμέαο. Απφ ηνπο βξΪρνπο θαη ηα Μνλαζηάξηα ησλ Μεηεψξσλ, ηηο εθθιεζέεο θαη ηηο 

ΜνλΫο ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνράο, ηα θΪζηξα θαη ηηο αξραηφηεηεο, ηα ηνμσηΪ γεθχξηα 

ηεο Πέλδνπ, νη επηινγΫο εέλαη πξαγκαηηθΪ αλεμΪληιεηεο. Έλαο ηφπνο  φπνπ ε θχζε, ε 

πλεπκαηηθφηεηα θαη ε παξΪδνζε ζπλππΪξρνπλ ζε φιν ηνπο ην κεγαιεέν.  

 Γηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο έσο ζήκεξα (ζεκαληηθά έξγα πνπ έγηλαλ ή πνπ 

ζρεδηάδνληαη ζηελ πεξηνρή θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή).  

Ζ αλαπηπμηαθά ζηξαηεγηθά ηνπηθάο αλΪπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο νθεέιεη 

λα ζπλδπΪζεη ηα γεσγξαθηθΪ ηνπ ραξαθηεξηζηηθΪ (ζΫζε, θιέκα, θχζε) θαη ηνπο 

πφξνπο πνπ δηαζΫηεη. θνπφο εέλαη ε αλΪδεημε ηεο πεξηνράο κΫζα ζε Ϋλα 

αλαβαζκηζκΫλν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ πνπ πξνζδηνξέδεηαη 

απφ ηελ αμηνπνέεζε ηφζν ηνπ νξεηλνχ φζν θαη ηνπ πεδηλνχ  ρψξνπ, ηελ αλΪπηπμε 

ηνπηθψλ αγξν-δηαηξνθηθψλ αιπζέδσλ, ηελ αλαβΪζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη 

ηε αμηνπνέεζε ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο. 

Θεσξνχκε φηη ηα κεγΪια Ϋξγα ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ πνπ βξέζθνληαη ζε ζηΪδην 

νινθιάξσζεο ζα ζπκβΪιινπλ ζηελ ηδηφηππε «απνκφλσζε» ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη ζα 

δψζνπλ ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά ψζεζε ζηελ πεξηνρά. ΣΫηνηα κεγΪια Ϋξγα εέλαη ηα 

αθφινπζα:  

 ε νινθιάξσζε ηεο θαηαζθεπάο ηεο Δ.Ο ΣξηθΪισλ-ΛΪξηζαο.  

 ε επηθεέκελε νινθιάξσζε ηεο θαηαζθεπάο ηεο Δ.Ο ΣξηθΪισλ-Καξδέηζαο. 

 ε νινθιάξσζε ηεο θαηαζθεπάο ηεο Δγλαηέαο Οδνχ.  

 ε θαηαζθεπά ηνπ Δ-65 πνπ δηαζρέδεη ηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο θαη ε νπνέα ζα 
ζπλδΫεη ηελ Δγλαηέα Οδφ κε ηελ ΠΑΘΔ ζην χςνο ηεο Λακέαο. 

 ε  ζχλδεζε κε ηνλ λνκφ Γξεβελψλ 

 ε πξφζθαηε αλαβΪζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο  ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηκάκαηνο  
ΚαιακπΪθα – ΠαιαηνθΪξζαια θαη ε πξνηεηλφκελε ζηδεξνδξνκηθά ζχλδεζε ηεο 
ΚαιακπΪθαο κε ΗσΪλληλα &  Ζγνπκελέηζα, θαζψο θαη ε πξνβιεπφκελε 
κειινληηθά επΫθηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ απφ ΚαιακπΪθα 
πξνο Γπηηθά Μαθεδνλέα (ηΪηηζηα-ΚνδΪλε θαη ηΪηηζηα- ΚαζηνξηΪ). 

 ε βειηέσζε πθηζηΪκελνπ δηθηχνπ ηεο εζληθάο νδνχ ΣξηθΪισλ – Άξηαο 

 ε νινθιάξσζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπ πδξνειεθηξηθνχ θξΪγκαηνο ηεο ΜεζνΥψξαο 

 θαζψο θαη ν  ιηκΫλαο ηεο Ζγνπκελέηζαο, κπνξεέ λα αλαβαζκηζζεέ, απφ ιηκΫλα 
εμππεξΫηεζεο νρεκαηαγσγψλ – επηβαηηθψλ πινέσλ, ζε ζχλζεην ιηκΫλα 
εμππεξΫηεζεο θαη κνλαδνπνηεκΫλσλ εκπνξεπκΪησλ (εκπνξεπκαηνθηβψηηα), 
ηδέσο ελ φςεη θαη ηεο δηεξεπλψκελεο ιεηηνπξγηθάο ζηδεξνδξνκηθάο ζχλδεζάο ηνπ 
κε Ϊιιεο πεξηνρΫο ηεο επεηξσηηθάο Υψξαο (Ζγνπκελέηζα–ΗσΪλληλα – ΚαιακπΪθα 
θαη ΚαιακπΪθα – ΚνδΪλε θαη απφ εθεέ κε ην εζληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δέθηπν). 
βειηηψλεηαη αηζζεηΪ ε κεηαθνξηθά ππνδνκά ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο πνπ 
ππνζηεξέδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη (ηνπξηζκφο, αγξνηηθΫο 
θαη θηελνηξνθηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, πεξέζαιςε, εκπνξεπκαηηθΫο ξνΫο, 
κεηαθηλάζεηο γηα εξγαζέα θ.ι.π.) ζα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο γηα ζπλερά 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΦΑΚΔΛΟ Α: ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ                                                                              122 

 

αλΪπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο θαη ηνπ ΠΔ 
ΣξηθΪισλ γεληθφηεξα. 

3. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER θαηαιακβΪλεη ην 

ζχλνιν ηεο πεξηνράο ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ (ΠΔ ΣξηθΪισλ) 

εμαηξνπκΫλεο κφλν ηεο Γεκνηηθάο Κνηλφηεηαο ΣξηθΪισλ, πνπ εέλαη ε πξσηεχνπζα 

ηνπ λνκνχ θαη ην κεγαιχηεξν αζηηθφ θΫληξν κε κφληκν πιεζπζκφ 62.154 θαηνέθνπο, 

γεγνλφο πνπ ην εμαηξεέ απφ ηηο παξεκβΪζεηο ηνπ ΔΣΓΑA ζχκθσλα κε ηελ 

Πξφζθιεζε. 

O πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθά ηεο 

ΔΛΣΑΣ ηνπ 2011, αλΫξρεηαη ζε 68.931 θαηνίθνπο (κφληκνο πιεζπζκφο). 

ΓεσγξαθηθΪ μεθηλΪ δπηηθΪ απφ ηνλ νξεηλφ φγθν ηεο πεξηνράο ηεο Κνηλφηεηαο 

ΑζπξνπνηΪκνπ ζπλνξεχνληαο κε ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα Ησαλλέλσλ, βφξεηα απφ 

ηελ νξεηλά πεξηνρά ησλ Υαζέσλ ζπλνξεχνληαο κε ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα 

Γξεβελψλ θαη θαηαιάγεη αλαηνιηθΪ ζην πεδηλφ ηκάκα ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο 

ΣξηθΪισλ ζπλνξεχνληαο λφηηα κε ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα Καξδέηζαο & αλαηνιηθΪ 

κε ηελ Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα ΛΪξηζαο (Υάξηεο 1. Παξάξηεκα 2. ηνπ Κεθαιαίνπ 2).  

Ζ πεξηνρά εθαξκνγάο ραξαθηεξέδεηαη απφ θπζηθή ζπλέρεηα. ΒΫβαηα, πεξηιακβΪλεη 

νξεηλΫο, κεηνλεθηηθΫο θαη πεδηλΫο πεξηνρΫο. Βαζηθφ γεσκνξθνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ νξεηλψλ ηεο πεξηνράο εέλαη ην πνιπζρηδΫο αλΪγιπθν, νη πινχζηνη πδαηηθνέ 

πφξνη, ε πνηθηιέα πςνκΫηξσλ, ε Ϋληνλε θΪιπςε απφ παξαγσγηθΪ δΪζε ηδηαέηεξνπ 

θπζηθνχ θΪιινπο (πεχθν, Ϋιαην). Πξφθεηηαη γηα κέα απφ ηηο νκνξθφηεξεο θαη 

αλΫγγηρηεο νξεηλΫο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο. Δλψ βαζηθφ ζηνηρεέν ησλ πεδηλψλ 

πεξηνρψλ εέλαη ε επθνξέα ησλ εδαθψλ θαη ε πςειά παξαγσγηθφηεηα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ. εκαληηθφ ζηνηρεέν απνηειεέ φηη απφ ε πεξηνρά παξΫκβαζεο 

δηαζρέδεηαη απφ δχν ζεκαληηθνχο πνηακνχο, ηνλ Πελεηφ θαη ηνλ Αρειψν 

(Αζπξνπφηακνο), νη νπνένη αζθνχλ ζεκαληηθά επέδξαζε ζηελ εμΫιημε ηεο 

νηθνλνκηθάο, θνηλσληθάο θαη πνιηηηζηηθάο θπζηνγλσκέαο ηεο πεξηνράο. 

Ζ πξνηεηλφκελε πεξηνρά παξΫκβαζεο CLLD/LEADER δηαζΫηεη νκνεηδή 

ραξαθηεξηζηηθά ζην ζχλνιν ηεο. Ζ θχξηα κνξθή απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο πεξηνράο εέλαη  ζηνλ πξσηνγελά ηνκΫα κε 6.289 απαζρνινχκελνπο θαη πνζνζηφ 

33,49% ην Υνλδξηθφ θαη Ληαληθφ Δκπφξην θαη ν Σνπξηζκφο κε 2.305 

απαζρνινχκελνη θαη πνζνζηφ 12,27%, 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνράο εέλαη ην αμηφινγν θπζηθφ πεξηβΪιινλ κε ηελ 

ηεξΪζηηα πνηθηινκνξθέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε νηθνζπζηάκαηα πςειάο ζεκαζέαο 

(πεξηνρΫο Natura θηι), κεγΪιε πνηθηιέα ηχπσλ βιΪζηεζεο θαη ε χπαξμε πινχζηνπ θαη 

ζχλζεηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζΫκαηνο. Δπέζεο, ελδεηθηηθά ηεο ζπλνράο ηεο πεξηνράο 

εέλαη θαη ε ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ηεο, θαζψο απφ ηα πνιχ πξψηκα 

ρξφληα (αξραηφηεηα) εέραλ αλαπηπρζεέ Ϋληνλεο θαη δπλαηΫο ζρΫζεηο θαη 

αιιειεπηδξΪζεηο, θνηλΫο πνιηηηζηηθΫο, θαιιηηερληθΫο θαη ζξεζθεπηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο, θνηλΪ άζε θαη Ϋζηκα.  

Ζ πξνηεηλφκελε πεξηνρά παξΫκβαζεο CLLD/LEADER δηαζΫηεη πιενλεθηήκαηα θαη 

αδπλακίεο ζην ζχλνιν ηεο.  

Βαζηθφ πιενλέθηεκα εέλαη ην παλΫκνξθν θπζηθφ πεξηβΪιινλ πνπ δεκηνπξγεέ 

Ϋληνλε κσζατθφηεηα ζην ηνπέν θαη πξνζδέδεη ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ ζηελ πεξηνρά θαη 
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ε χπαξμε δπλακηθψλ πφισλ Ϋιμεο γηα ηνπο επηζθΫπηεο (π.ρ ΜεηΫσξα, νξεηλφο φγθνο 

θηι), ε πςειά παξαγσγηθφηεηα ησλ εδαθψλ θαη ην άπην θιέκα. Ζ παξαγσγά 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ ηδηαέηεξα ζην ηνκΫα ηεο θηελνηξνθέαο (θξΫαο, γΪια, ηπξέ, κΫιη, 

κπνζηαληθΪ θηι) ηνπνζεηεέ ηελ πεξηνρά ζηηο πςειφηεξεο βαζκέδεο δάηεζεο 

παλειιελέσο.   

ηα κεηνλεθηήκαηα-αδπλακίεο ηεο πεξηνράο ζπγθαηαιΫγνληαη ε αλεπΪξθεηα 

ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (κΫηξηα θαηΪζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ, 

πεπαιαησκΫλα δέθηπα χδξεπζεο – Ϊξδεπζεο, Ϋιιεηςε ρψξσλ επεμεξγαζέαο 

ιπκΪησλ, θηι), ε πιεζπζκηαθά εξάκσζε (κεέσζε, γάξαλζε πιεζπζκνχ), ε 

ηερλνινγηθά θαζπζηΫξεζε, ε πςειά ελαζρφιεζε ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηνλ 

πξσηνγελά ηνκΫα. Σν κΫηξην Ϋσο θαθφ επέπεδν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ νδεγεέ ζε 

θαηλφκελν απνθιεηζκνχ νξηζκΫλσλ νξεηλψλ απνκαθξπζκΫλσλ πεξηνρψλ 

επηβξαδχλνληαο ηνπο ξπζκνχο αλΪπηπμεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Ζ αλεπΪξθεηα ζε 

ππνδνκΫο νδεγεέ ζηελ παξαγσγά πξντφλησλ κε ρακειά πξνζηηζΫκελε αμέα θαη δέλεη 

ρακειάο ζηΪζκεο ηειηθΪ απνηειΫζκαηα.  

Ζ πεξηνρά ελψ Ϋρεη φια εθεέλα ηα απαξαίηεηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα 

δηαθνξνπνηάζνπλ ην ηειηθφ πξντφλ, εληνχηνηο ιφγσ Ϋιιεηςεο δεμηνηάησλ θαη 

ελεκΫξσζεο πεξηνξέδεηαη ζηα ηππηθΪ παξαγφκελα πξντφληα θαη απνπζηΪδεη απφ ηελ 

αγνξΪ ησλ επψλπκσλ, πνηνηηθψλ, βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνζδψζνπλ θαη 

ηελ ππεξαμέα θαη ην αλΪινγν εηζφδεκα ζηνπο θαηνέθνπο ηεο πεξηνράο. Ζ αλεπΪξθεηα 

ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ νδεγεέ ζε Ϋιιεηκκα πνηφηεηαο ηεο δσάο ησλ θαηνέθσλ ηεο 

πεξηνράο. Σν πνιηηηζηηθφ πεξηβΪιινλ ηεο πεξηνράο, θαη θπξέσο ηα κλεκεέα, 

θαηαγξΪθνπλ απψιεηεο θαη αληηκεησπέδνπλ θηλδχλνπο απφ ηελ αδηαθνξέα θαη ηελ 

Ϋιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ ζπληάξεζε / αλΪδεημε ηνπ. Αμηνζεκεέσηε εέλαη ε 

αληζνκεξάο θαηαλνκά ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ δεπηεξνγελά θαη ηνπ ηξηηνγελά ηνκΫα κε 

ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ επηρεηξάζεσλ λα ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκΫλνπο νηθηζκνχο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπΪγεηαη πεξηνξηζκΫλν εχξνο 

επηινγψλ απαζρφιεζεο ζηνπο θαηνέθνπο ηεο πεξηνράο, επλνψληαο Ϋηζη ηελ 

εζσηεξηθά κεηαλΪζηεπζε ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηα κεγαιχηεξα αζηηθΪ θαη εκηαζηηθΪ 

θΫληξα, αιιΪ θαη ηηο εμσηεξηθΫο κεηαθηλάζεηο πξνο ηα κεγΪια αζηηθΪ θΫληξα ηεο 

Υψξαο. 

ΔπηπιΫνλ, βΪζεη ησλ πιΫνλ πξφζθαησλ επέζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ ε πεξηνρά 

παξΫκβαζεο ζην ζχλνιφ ηεο εκθαλέδεη ζύγθιηζε δεκνγξαθηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ.  

Έηζη, παξαηεξεέηαη ην θαηλφκελν ηεο πιεζπζκηαθήο εξήκσζεο κε ζηαδηαθά  

γάξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, επηδεέλσζε ηεο ειηθηαθάο ππξακέδαο ζηελ πεξηνρά, πςειφ 

δεέθηε εμΪξηεζεο. Δπέζεο, παξαηεξεέηαη πςειφ πνζνζηφ ελαζρφιεζεο ζηνλ 

πξσηνγελά ηνκΫα κε εκθαλά ηα ζεκΪδηα ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ λΫα 

ΚΑΠ. Δλδεηθηηθά εέλαη ε εγθαηΪιεηςε νξηζκΫλσλ θιΪδσλ θαιιηΫξγεηαο π.ρ θαπλνχ, ε 

κεέσζε ησλ απνδφζεσλ ζηνλ ηνκΫα ηνπ βακβαθηνχ, ε κεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

παξαγσγψλ ηα ηειεπηαέα ρξφληα θαη ε ζπξξέθλσζε ησλ εηζνδεκΪησλ. Ζ αλεξγέα εέλαη 

απμεκΫλε  θαη πιάηηεη πεξηζζφηεξν ηελ πιεζπζκηαθά νκΪδα ησλ γπλαηθψλ, ησλ λΫσλ 

θαη ησλ πΪλσ απφ 56 εηψλ. 

εκαληηθφ θξηηάξην επηινγάο ηεο ελ ιφγσ πξνηεηλφκελεο πεξηνράο απνηειεέ θαη ην 

γεγνλφο ηεο αιιειεμάξηεζεο (νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο) ησλ επηκΫξνπο 

ρσξηθψλ ελνηάησλ ηεο.  ηελ πξνηεηλφκελε πεξηνρά Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ εκπνξηθΫο 
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(νηθνλνκηθΫο) ζρΫζεηο κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ ελνηάησλ ηεο ζηε βΪζε ηεο «εθνδηαζηηθάο 

αιπζέδαο» ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ πξσηνγελά, δεπηεξνγελά, ηξηηνγελά ηνκΫα. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεδηλά πεξηνρά εδξεχνπλ νη αγξνηηθΫο θαη νη κεηαπνηεηηθΫο 

επηρεηξάζεηο πνπ παξΪγνπλ ηα πνηνηηθΪ (αγξνηηθΪ ά κεηαπνηεκΫλα) πξντφληα νη 

νπνέεο εθνδηΪδνπλ ηηο επηρεηξάζεηο ηνπ ηξηηνγελά ηνκΫα εέηε ζηελ πεδηλά εέηε ζηελ 

νξεηλά δψλε. ΠαξΪιιεια ζηελ νξεηλά δψλε αλαπηχζζεηαη θαη ε θηελνηξνθέα πνπ 

πξνκεζεχεη κε ηα αγλΪ, γεπζηηθΪ θαη νλνκαζηΪ πξντφληα ηελ αγνξΪ ηεο πεξηνράο. Οη 

θιΪδνη ηεο νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηνράο ζρεκαηέδνπλ 

Ϋλα πιΫγκα αιιειεμΪξηεζεο επεξεΪδνληαο, βνεζψληαο θαη πξνσζψληαο ηελ 

αλαπηπμηαθά δηαδηθαζέα ηζρπξνπνηψληαο ηνπο δεζκνχο ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο 

ζε κηα επξεέα ελφηεηα κε θνηλΪ πξνβιάκαηα, ζηφρνπο θαη αλαπηπμηαθά ζηξαηεγηθά. 

ια ηα παξαπΪλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξφληα εγθαηΪιεηςε ηεο πεξηνράο απφ ηελ 

πνιηηεέα θαη ηε ρακειά απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθφξσλ ηνκεαθψλ πξνγξακκΪησλ, 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθά ηελ αλΪγθε αλΪιεςεο πξσηνβνπιηψλ, νη νπνέεο ζα απαληνχλ 

ζπλνιηθΪ θαη νινθιεξσκΫλα ζην θΪζκα ηεο αλαπηπμηαθάο θαζπζηΫξεζεο ηεο 

πεξηνράο παξΫκβαζεο. 

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο γηα ην πξφγξακκα CLLD/LEADER Ϋγηλε 

γηα ην ιφγν φηη πξνζθΫξεη κηα πνιπκνξθία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (αγξνηηθΫο, 

ηνπξηζηηθΫο, κεηαπνέεζεο πξσηνγελνχο παξαγσγάο), πνιιΫο δπλαηφηεηεο 

πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ θαη θπξέσο πξνζθΫξεηαη γηα 

αιιειεπίδξαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. 

ε κηα ηΫηνηα θαηεχζπλζε δελ αξθεέ ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε θαη ε ζηήξημε 

επηκέξνπο αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ. Σν δεηνχκελν εέλαη ε επαλεχξεζε ελφο 

λΫνπ ξφινπ θαη κέαο λΫαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πεξηνράο ζηα πιαέζηα ηεο επξχηεξεο 

πεξηθΫξεηαο. Ζ νξγαληθά αιιειεμΪξηεζε ησλ ρσξηθψλ ελνηάησλ ηεο πεξηνράο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο ζηε βΪζε ηεο θνηλσληθάο θαη νηθνλνκηθάο-παξαγσγηθάο δσάο δε ζα 

εμππεξεηάζεη κφλν ηελ πεξηνρά ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαζ' απηάλ, αιιΪ ζα απνηειΫζεη 

ηελ απΪληεζε ζε θαίξηα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ηνπ Π.Δ. Σξηθάισλ ζην 

ζχλνιν ηνπ. Σν ηνπηθφ πξφγξακκα CLLD/LEADER, θηλνχκελν πξνο απηά ηελ 

θαηεχζπλζε, απνηειεέ παξΪδεηγκα αλΪιεςεο κηαο πιάξνπο ζεηξΪο ζπληνληζκΫλσλ 

παξεκβΪζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλαζηξνθά ηεο ηΪζεο «πεξηζσξηνπνίεζεο» θαη ηελ 

«αλαδσνγφλεζε» ηεο αγξνηηθάο νηθνλνκέαο ηεο πεξηνράο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

3.1. ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

Ζ ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαέζην ηεο Πξνεηνηκαζέαο ηνπ 

Σνπηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER δηνξγΪλσζε ζεηξΪ απφ δψδεθα (12) 

εθδειψζεηο Γηαβνχιεπζεο κε ηνπο ηνπηθνχο Φνξεέο (Γεκφζηνπο, Ηδησηηθνχο θαη ηεο 

Κνηλσλέαο ησλ Πνιηηψλ).  

Δπέζεο ε ΟΣΓ αληαπνθξέζεθε ζε ζρεηηθά πξφζθιεζε ζε ηερληθά ζπλΪληεζε 

εξγαζέαο θαη ζπκκεηείρε ζηελ ζρεηηθά Γηαβνχιεπζε πνπ νξγΪλσζε ε Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ππνςάθηεο ΟΣΓ ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο, κε ζθνπφ ηελ παξνπζέαζε ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιέαο 2014-2020, 

ησλ ζηφρσλ ηνπ, ηηο  πεξηθεξεηαθΫο ζηξαηεγηθΫο πνπ ην αθνξνχλ, θαζψο θαη 

πηζαλψλ ζπλεξγεηψλ ζην πιαέζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ 

Αλάπηπμεο CLLD/LEADER απφ ηηο ΟΣΓ. 

θνπφο απηψλ ησλ Γηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο θνξεέο άηαλ ε θηλεηνπνίεζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζην πιαέζην ηεο πξνεηνηκαζέαο ηεο ΟΣΓ γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ππνβνιάο ρεδένπ Σνπηθάο ηξαηεγηθάο ΑλΪπηπμεο ζην πιαέζην ηεο 

ζρεηηθάο πξνθάξπμεο ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ην CLLD/LEADER 2014-2020.  ε φιεο ηηο 

δηαβνπιεχζεηο Ϋγηλε εθ κΫξνπο ησλ ζηειερψλ ηεο ΟΣΓ  ελεκέξσζε γηα ηνπο 

ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ΜΫηξνπ 19. «ηάξημε γηα Σνπηθά ΑλΪπηπμε κΫζσ 

ηνπ LEADER (ΣΑΠΣνΚ – Σνπηθά ΑλΪπηπμε κε Πξσηνβνπιέα Σνπηθψλ Κνηλνηάησλ)» 

ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη επηδηψρζεθε ε αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθΪ κε: 

 α) ηελ επηινγά ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο 
CLLD/LEADER,  

 β) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER, 

 γ) εληνπηζκφ/θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαη δπλακηθψλ αλάπηπμεο ηεο 
πεξηνράο παξΫκβαζεο θαζψο θαη γηα ηηο αλαπηπμηαθΫο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER, 

 δ) θαηαγξαθή  πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ εθ κΫξνπο ησλ θνξΫσλ γηα 
επελδπηηθά ζρέδηα/πξνηάζεηο/ηδέεο δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ ελδηαθΫξνληνο πνπ 
ζα κπνξνχζαλ λα απνηειΫζνπλ επηιΫμηκα ζρΫδηα γηα ελέζρπζε απφ ην 
CLLD/LEADER, θαζψο θαη γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο.  

Σα ζπκπεξΪζκαηα απηψλ ησλ Γηαβνπιεχζεσλ θαηαγξΪθνληαη ζε δχν (2) ΠξαθηηθΪ 

Γηαβνπιεχζεσλ: 

1. ην Πξαθηηθφ 1. Γηαβνχιεπζε Πξνεηνηκαζέαο ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο 
CLLD/LEADER πνπ αθνξΪ ηα αλσηΫξσ ζεκεέα α) θαη β) πξνθεηκΫλνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Α: ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ, 

2. ην Πξαθηηθφ 2. Γηαβνχιεπζε Πξνεηνηκαζέαο ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο 
CLLD/LEADER πνπ αθνξΪ ηα αλσηΫξσ ζεκεέα γ) θαη δ) πξνθεηκΫλνπ λα 
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ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Β: ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ 
ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ (CLLD) - LEADER. 

Αθνινχζσο παξνπζηΪδεηαη ν πγθεληξσηηθφο Πέλαθαο ησλ ελεξγεηψλ δηαβνχιεπζεο 

πνπ δηνξγΪλσζε ε ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαέζην ηεο 

Πξνεηνηκαζέαο ηνπ Σνπηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER. 

ΠΗΝΑΚΑ 1: πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο ελεξγεηψλ Γηαβνχιεπζεο (*) 

Ζκεξνκελία 

δηεμαγσγήο 

Σφπνο 

δηεμαγσγήο 

Δίδνο Φνξέσλ 

πνπ 

ζπκκεηείραλ 
(**)

 

Αξηζκφο 

ζπκκεηε-

ρφλησλ 

Αληηθείκελν 

Γηαβνχιεπζεο 

17/06/2016 
Γξαθεέα ΔΑ 

ΚαιακπΪθαο 

Έλσζε - 

Αγξνηηθφο 

πλεηαηξηζκφο 

ΚαιακπΪθαο  

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

13 

α) επηινγά ηεο πεξηνράο 

εθαξκνγάο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο 

CLLD/LEADER,  

β) θαζνξηζκφο ηνπ εηαη-ξηθνχ 

ζράκαηνο γηα ηελ εθαξκνγά 

ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο 

CLLD/LEADER, 

γ) Δληνπηζκφο - θαηαγξαθά 

πξνβιεκΪησλ θαη δπλακηθψλ 

αλΪπηπμεο θαζψο θαη ηεο 

Σνπηθάο ηξαηεγηθάο 

ΑλΪπηπμεο, 

δ) θαηαγξαθά  πξνηεηλφ-κελσλ 

δξΪζεσλ εθ κΫξνπο ησλ 

θνξΫσλ γηα επελδπηηθΪ 

ζρΫδηα/πξνηΪζεηο/ηδΫεο 

δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ 

ελδηαθΫξνληνο, θαζψο θαη 

γεσγξαθηθφο πξνζδηνξη-ζκφο 

ηνπο. 

22/06/2016 

Γξαθεέα 

Αλαπηπμηαθάο 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ  

Φνξεέο 

Σνπξηζκνχ 

 Έλσζε 
Ξελνδφρσλ λ. 
ΣξηθΪισλ 

 χιινγνο 
ΔλνηθηαδνκΫ-
λσλ δσκαηέσλ 
λ. ΣξηθΪισλ 

 χλδεζκνο 
Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξάζεσλ 
Μεηεψ-ξσλ 
(.Σ.Δ.Μ) 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

 

 

10 ……….….//…………….. 
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23/06/2016 

Γεκαξρεέν 

Γάκνπ 

Σξηθθαέσλ 

Γάκνο Σξηθθαέσλ 

(Γεκφζηα 

πκθέξνληα) 

13 …….…….//…………….. 

23/06/2016 
Γεκαξρεέν 

Πχιεο 

Γάκνο Πχιεο, 

 (Γεκφζηα 

πκθέξνληα) 

25 …….…….//…………….. 

24/06/2016 

Γξαθεέα 

Αλαπηπμηαθάο 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ  

Οηλνπαξαγσγνέ 

/Παξα-γσγνέ 

ΑπνζηαγκΪησλ,  

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

 

6 …….…….//…………….. 

27/06/2016 
Gallery Art 

Hotel, Σξέθαια 

Φνξεέο 

Σνπξηζκνχ 

 χιινγνο 
Ξελνδφρσλ  - 
Δπαγγεικαηηψ
λ Οξεηλνχ 
γθνπ  «ΞΫληνο 
Εεχο» 

 Σνπηθφ 
χκθσλν 
Πνηφηεηαο 

 χιινγνο 
Ξελνδφρσλ 
Πφιεο 
ΣξηθΪισλ & 
Οξεηλνχ γθνπ 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

5 

 

 

 

 

 

 

………….//…………….. 

28/06/2016 
Γξαθεέα ΔΒΔ 

ΣξηθΪισλ 

ΔΒΔ ΣξηθΪισλ 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

11 

 

………….//…………….. 

29/06/2016 
Γεκαξρεέν 

Φαξθαδφλαο 

Γάκνο 

Φαξθαδφλαο, 

(Γεκφζηα 

πκθέξνληα) 

8 

………….//…………….. 

30/06/2016 
Γεκαξρεέν 

ΚαιακπΪθαο 

Γάκνο 

ΚαιακπΪθαο 

(Γεκφζηα 

πκθέξνληα) 

24 ………….//…………….. 

04/07/2016 

Γξαθεέα 

Αλαπηπμηαθάο 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 

Σπξνθφκνη - 

Παξαγσγνέ 

Σπξνθνκηθψλ 

Πξντφλησλ, 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

7 

 

 

………….//…………….. 
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05/07/2016 

Γξαθεέα 

Αλαπηπμηαθάο 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ  

ΜεηαπνηεηΫο 

θξΫαηνο - 

Παξαγσγνέ 

αιιαληηθψλ - 

ηνπηθνχ 

ινπθΪληθνπ, 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

7 

 

 

………….//…………….. 

07/07/2016 

Γξαθεέα 

Αλαπηπμηαθάο 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ  

Οξεηβαηηθνέ θαη 

Αζιεηηθνέ 

χιινγνη,   

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

22 

 

 

………….//…………….. 

08/07/2016 

Γξαθεέα ΔΤΓ 

ΠεξηθΫξεηαο 

Θεζζαιέαο  

ΟΣΓ 

ΠεξηθΫξεηαο 

Θεζζαιέαο 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

10 

α) παξνπζέαζε ηνπ ΠΔΠ 

Θεζζαιέαο 2014-2020 θαη ησλ 

ζηφρσλ ηνπ, 

 β) πεξηθεξεηαθΫο ζηξαηε-γηθΫο 

πνπ ην αθνξνχλ,  

γ) πηζαλΫο ζπλΫξγεηεο ζην 

πιαέζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ 

ΑλΪπηπμεο CLLD/LEADER 

ζαο. 

δ) δηεξεχλεζε πηζαλφηεηαο γηα 

πνιπηακεηαθά πξνζΫγγηζε κε 

ζπλεηζθνξΪ ησλ ΔΣΠΑ θαη 

ΔΚΣ ηνπ ΠΔΠ. 

(*)  ζπκπιεξώλεηαη κία γξακκή αλά ελέξγεηα 
(**) ζπκπιεξώλεηαη ην είδνο ησλ θνξέσλ βάζεη ζπκθεξόλησλ (ηδησηηθώλ / δεκόζησλ) 
 

ηελ ζπλΫρεηα παξνπζηΪδεηαη ν Αλαιπηηθφο Πέλαθαο αλΪ ελΫξγεηα δηαβνχιεπζεο πνπ 

δηνξγΪλσζε ε ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθά ΣξηθΪισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαέζην ηεο 

Πξνεηνηκαζίαο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER, κε ηελ απνηχπσζε 

ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρεέσλ αλΪ δηαβνχιεπζε. 

ΠΗΝΑΚΑ 2: Αλαιπηηθφο Πίλαθαο αλά ελέξγεηα δηαβνχιεπζεο (*) 

Αξηζκφο ελέξγεηαο 1 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 17/06/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο 

Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 

ΚαιακπΪθαο (ΔΑ), κΫιε ηνπ Γ ηνπ ΦνξΫα 

θαζψο θαη αγξφηεο - θηελνηξφθνη κΫιε ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ. 
Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 13 
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Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 
Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Έλσζε - Αγξνηηθφο 

πλεηαηξηζκφο 

ΚαιακπΪθαο 

(ΔΑ) 

Αγξνηηθφο 

πλεηαηξηζκφο - 

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

1. Κφηηεο Γεκάηξηνο - Πξφεδξνο 

2. Λχπαο Γεκάηξηνο - ΜΫινο 

3. Νηηλαπνγηφο ΜηρΪιεο - ΜΫινο 

4. Κνπηνχκπα Καηεξέλα - ΜΫινο 

5. Νηαιακπέξαο ΑλδξΫαο - ΜΫινο 

6. Εεζφπνπινο Βαζέιεηνο - ΜΫινο 

7. ΑπγΫξνο Κσλ/λνο - ΜΫινο 

8. ΑδΪκνο σηάξηνο - ΜΫινο 

9. Εεζφπνπινο ΗσΪλλεο - ΜΫινο 

10. Καζζνπνχινπ Λψξελ - Γηεπζχληξηα 

11. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

12. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

13. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ «Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 

ΚαιακπΪθαο» Ϋρεη σο κΫιε ηεο γεσξγνχο θαη 

θηελνηξφθνπο απφ ηελ πεξηνρά επαξρέαο 

ΚαιακπΪθαο. Ηδηαέηεξα ζεκαληηθά εέλαη ε 

θηελνηξνθέα γηα ηελ παξαγσγά γΪιαθηνο.  

Δέλαη πξνθαλΫο φηη κηα ηφζν ζεκαληηθά γηα ην 

λνκφ ΣξηθΪισλ  γεσξγνθηελνηξνθηθά πεξηνρά 

ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεηαη ζηελ πεξηνρά 

παξΫκβαζεο ηνπ λΫνπ πξνγ/ηνο LEADER.  

β) Ζ «Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 

ΚαιακπΪθαο» εέλαη εδψ πνιιΪ ρξφληα κΫηνρνο 

ηεο  ΟΣΓ ελψ ζε πνιιΫο πεξηφδνπ θαηεέρε 

ζΫζε ζηελ ΔΓΠ LEADER. Δέλαη πξνθαλΫο φηη 

ππνζηεξέδεη ηελ εηαηξεέα θαη ζεσξεέ φηη 

εθθξΪδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο θνξεέο 

ησλ ΣξηθΪισλ. Ζ εθπξνζψπεζε ησλ αγξνηψλ 

ζηελ ΔΓΠ LEADER ζα πξΫπεη λα ζπλερηζηεέ, 

ψζηε λα ιακβΪλνληαη ππφςε ηα ζπκθΫξνληα 

απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ παξαγσγηθνχ θιΪδνπ.  

 

..... 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 2 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 22/06/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο 
πιινγηθφηεηεο ζηνλ ηνκΫα επηρεηξάζεσλ 

ηνπξηζκνχ (πεξηνράο Μεηεψξσλ) 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 10 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 
Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Έλσζε Ξελνδφρσλ 

λ. ΣξηθΪισλ 

 χιινγνο 

ΔλνηθηαδνκΫλσλ δσ-

καηέσλ λ. ΣξηθΪισλ 

 χλδεζκνο Σνπξηζηη-

θψλ Δπηρεηξάζεσλ 

Μεηεψξσλ (.Σ.Δ.Μ) 

 

χιινγνη - Δλψζεηο- 

πλδΫζκσλ 

επηρεηξεκαηηψλ ηνπ 

ηνκΫα ηνπξηζκνχ 

πεξηνράο 

ΚαιακπΪθαο 

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

1. Σζέγθαο ΑζαλΪζηνο - ΜΫινο πιιφγνπ 

ΔλνηθηαδνκΫλσλ Γσκαηέσλ "Σα ΜεηΫσξα" 

2. ΜαπξαγΪλεο Ζιέαο - Πξφεδξνο .Σ.Δ.Μ. 

3. Θενδψξνπ Βαζέιεηνο - ΜΫινο .Σ.Δ.Μ. 

4. Κνχβειαο Κσλ/λνο, ΜΫινο .Σ.Δ.Μ 

5. Μπνπηέλαο ΗσΪλλεο - Πεξηθεξεηαθφο 

χκβνπινο ΔληεηαικΫλνο Σνπξηζκνχ 

6. ΓθηΪηαο ΔπΪγγεινο - ΓεκνζηνγξΪθνο 

7. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

8. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

9. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Οη ζπκκεηΫρνληεο χιινγνη-Δλψζεηο- 

πλδΫζκσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνκΫα 

ηνπξηζκνχ πξνΫξρνληαη απφ ηελ πεξηνρά 

ΚαιακπΪθαο θαη εθπξνζσπνχλ θπξέσο ηελ 

ηνπξηζηηθά επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Μεηεψξσλ 

(πεξηνράο ΚαιακπΪθαο-Καζηξαθένπ). Ο 

ηνπξηζκφο ησλ Μεηεψξσλ απνηειεέ ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα γηα φιν ηελ ΠΔ 

ΣξηθΪισλ ελψ ρξεηΪδνληαη πνιιΪ αθφκε λα 

γέλνπλ γηα λα αμηνπνηεζεέ ν πφξνο ησλ 

Μεηεψξσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξΫπεη ε 

πεξηνρά ηεο ΚαιακπΪθαο-Καζηξαθένπ 

Μεηεψξσλ λα πεξηιακβΪλεηαη ζην επφκελν 

ηνπηθφ πξφγξακκα LEADER. 

β) H ΟΣΓ ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ Ϋρεη κεγΪιε εκπεηξέα 

ζηελ εθαξκνγά ηνπ LEADER. Ο ηνπξηζκφο -

ηδηαέηεξα ηεο πεξηνράο Μεηεψξσλ- ιφγσ ηεο 

ζπκβνιάο ηνπ ζηελ γεληθφηεξε αλΪπηπμε ηεο 

ΠΔ ΣξηθΪισλ ζα πξΫπεη λα εθπξνζσπεέηαη 

ζηελ ΔΓΠ LEADER. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 3 

Δίδνο ελέξγεηαο  χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 23/06/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο Γάκνο Σξηθθαέσλ / Τπεχζπλνη ππεξεζηψλ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 13 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 

Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Γάκνο Σξηθθαέσλ  

 

 Τπεξεζέα 

Πξνγξακ-καηηζκνχ 

& ΑλΪπηπ-μεο,  

 Σερληθά Τπεξεζέα,  

 Σκάκα ΑλΪπηπμεο 

Τπαέζξνπ 

ΟΣΑ  

 

(Γεκφζηα 

πκθέξνληα) 

1. Παπαζηεξγένπ Γεκάηξεο - Γάκαξρνο Σξηθθαέσλ 

2. Κπξέηζεο Υξπζφζηνκνο - Γεκνηηθφο χκβνπινο - 

ΔληεηαικΫλνο Σνπξηζκνχ 

3. ΚαιιηΪξαο Υαξέιανο - Δηδηθφο πλεξγΪηεο Γάκνπ 

Σξηθθαέσλ 

4. Γηαλλνχια Δπαγγειέα - Σκ. Πξνγξακκα-ηηζκνχ & 

ΑλΪπηπμεο 

5. Κσηά Αθξνδέηε - Σερληθά Τπεξεζέα 

6. Παπαδνχιε Καηεξέλα - Πξντζη. Σκ. ΑλΪ-πηπμεο 

Τπαέζξνπ 

7. ΓΪιινπ ΥξπζΪλζε - Αληηδάκαξρνο 

8. Παπαζαλαζένπ Μαξέα - Γεκ. ΤπΪιιεινο 

9. Σζαιθηηδφγινπ Μαξέα - Γεκ. ΤπΪιιεινο 

10. ΡΪπηε Μαγδαιηλά - Γεκ. ΤπΪιιεινο 

11. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

12. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

13. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) ΠΫξαλ ηεο ΓΚ ΣξηθΪισλ, πνπ ιφγσ 

πιεζπζκηαθνχ θξηηεξένπ εμαηξεέηαη απφ ηελ 

εθαξκνγά ηνπ CLLD/LEADER, ν Γάκνο 

Σξηθθαέσλ  κεηΪ ην «ρΫδην ΚαιιηθξΪηεο» Ϋρεη 

ζπγρσλεπζεέ κε «πξψελ» θαζαξΪ αγξνηηθνχο 

Γάκνπο. Θα πξΫπεη ινηπφλ νη πεξηνρΫο απηΫο λα 

πεξηιακβΪλνληαη ζηελ πεξηνρά ζρεδηαζκνχ ελφο 

πξνγ/ηνο αγξνηηθάο αλΪπηπμεο. ηηο πεξηνρΫο 

απηΫο πΫξαλ ηεο γεσξγνθηελνηξνθέαο 

ππΪξρνπλ θαη Ϊιινη πφξνη πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ κΫζσ ηνπ πξνγ/ηνο πξνο φθεινο 

ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο.  

β) Ο Γάκνο Σξηθθαέσλ εέλαη κΫηνρνο ζηελ 

εηαηξεέα ΚΔΝΑΚΑΠ θαη θαηΫρεη κΫζσ ηνπ 

ΓεκΪξρνπ ηνπ ζΫζε ζην Γ ηεο εηαηξεέαο. Έρεη 

ινηπφλ γλψζε ηεο εκπεηξέαο πνπ θαηΫρεη ην 

ΚΔΝΑΚΑΠ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγ/ηνο. Σν 

ζχλνιν ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ζα  πξΫπεη 

λα εθπξνζσπεέηαη ζηελ ΔΓΠ LEADER. 
(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 4 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 23/06/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο Γάκνο Πχιεο / Τπεχζπλνη ππεξεζηψλ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 25 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 

Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Γάκνο Πχιεο  

 

 Γεκνηηθνέ 

χκβνπινη 

 Πξφεδξνη Σνπ. 

Κνηλ, 

 Τπεξεζέα 

Πξνγξακ-καηηζκνχ 

& ΑλΪπηπ-μεο,  

 Σερληθά Τπεξεζέα,  

 Σκάκα ΑλΪπηπμεο 

Τπαέζξνπ 

ΟΣΑ  

 

(Γεκφζηα 

πκθέξνληα) 

1. ΜαξΪβαο Κσλ/λνο - Γάκαξρνο Πχιεο 

2. Απνζηνιφπνπινο πχξνο - Πξντζη. Σερλ. 

Τπεξεζέαο 

3. ΜπΫθνπ Νηέλα - Σκ. Πξνγξακκαηηζκνχ 

4. ΜπακπαιηΪξε Φσηεηλά - Πνι.Μεραληθφο 

5. Παλαγηψηα Λακπξνγεψξγνπ - Σκ. 

ΠεξηβΪιινληνο 

6. ΦσηΪθε Έθε - Σκ. Σνπ. Οηθ. θαη ΑλΪπηπμεο 

7. ΔπΪγγεινο ΑιΫθνο - Αληηδάκαξρνο 

Οηθνλνκηθψλ 

8. Μπφκπηξαο Παχινο - Αληηδάκαξρνο 

Καζαξηφηεηαο 

9. ΜπαθΪιεο Υξάζηνο - Γεκ. χκβνπινο 

10. ΚσζηΪθεο ΑζαλΪζηνο - Γεκ. χκβνπινο 

11. Υαηδάο σηάξηνο - Αληηδάκαξρνο Σερληθψλ 

Έξγσλ 

12. Οηθνλφκνπ Λακπξηλά - Γεκ. χκβνπινο 

13. ΣδΪλεο Βεζζαξέσλ - Αληηδάκαξρνο 

14. ΝΪθνο Υξάζηνο - Πξφεδξνο ΚΟΗΓΔΚΑΠ 

15. ΡνπκπηΫο Γεψξγηνο - Πξφεδξνο Σ.Κ. 

Ρνπσηνχ 

16. Αγγειάο σηάξηνο - Γεκ. χκβνπινο 

17. ΚαςΪιεο Γεψξγηνο - Πξφεδξνο Σ.Κ. 

Παιαηνρσξένπ 

18. ΣξηρηΪο Γηψξγνο - Πξφεδξνο Σ.Κ. Αγ. 

Βεζζαξέσλνο 

19. Μάηζηνο ΑλαζηΪζηνο - Πξφεδξνο Σ.Κ. ΓΫζεο 

20. Βντηζέδεο Κσλ/λνο - Πξφεδξνο Δκπνξηθνχ 

πιιφγνπ Πχιεο 

21. Μπέλαο Μαηζαένο - ΓεκνζηνγξΪθνο 

22. Γηψηαο Ϊθεο - ΓεκνζηνγξΪθνο 

23. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

24. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

25. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 
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πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ πεξηνρά ηνπ Γάκνπ Πχιεο σο θπξέσο 

νξεηλά θαη κεηνλεθηηθά πεξηνρά πεξηιακβΪλεηαη 

ζηελ πεξηνρά εθαξκνγάο LEADER ζπλερψο θαη 

αδηαιεέπησο απφ ην πξφγξακκα LEADER 1. O 

Γάκνο Πχιεο  βαζηθΪ αγξνθηελνηξνθηθφο δάκνο 

κεηΪ ην «ρΫδην ΚαιιηθξΪηεο» Ϋρεη ζπγρσλεπζεέ 

κε ηηο πιΫνλ «απνκνλσκΫλεο» πεξηνρΫο ηεο 

Μεζνρψξαο  αιιΪ θαη κε απηΫο ηεο νξεηλάο 

ηνπξηζηηθάο πεξηνράο ΔιΪηεο -Πεξηνπιένπ . Θα 

πξΫπεη ινηπφλ νη πεξηνρΫο απηΫο λα 

πεξηιακβΪλνληαη ζηελ πεξηνρά ζρεδηαζκνχ ελφο 

νινθιεξσκΫλνπ πξνγ/ηνο αγξνηηθάο αλΪπηπμεο. 

ηηο πεξηνρΫο απηΫο πΫξαλ ηεο 

γεσξγνθηελνηξνθέαο ππΪξρνπλ θαη Ϊιινη πφξνη, 

θπξέσο πνιηηηζκηθνέ, πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ κΫζσ ηνπ πξνγ/ηνο πξνο φθεινο 

ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο.  

β) Ο Γάκνο Πχιεο εέλαη ηδξπηάο-κΫηνρνο ζηελ 

εηαηξεέα ΚΔΝΑΚΑΠ θαη θαηΫρεη κΫζσ ηνπ 

ΓεκΪξρνπ ηνπ ζΫζε ζην Γ ηεο εηαηξεέαο. Έρεη 

ινηπφλ γλψζε ηεο εκπεηξέαο πνπ θαηΫρεη ην 

ΚΔΝΑΚΑΠ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγ/ηνο. 

πσο ζπλΫβαηλε Ϋσο ηψξα Ϋηζη θαη ζην λΫν 

πξφγξακκα ν Γάκνο Πχιεο ζα  πξΫπεη λα 

εθπξνζσπεέηαη ζηελ ΔΓΠ LEADER. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 5 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 24/06/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο Οηλνπαξαγσγνέ - Παξαγσγνέ ΑπνζηαγκΪησλ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 6 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 
Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Σζηιηιάο Α.Δ. 

 Λνχδαο Wine 

House 

 Σζέλαο Βαζέιεηνο & 

ΗΑ Ο.Δ. 

 

Οηλνπαξαγσγνέ - 

Παξαγσγνέ 

ΑπνζηαγκΪησλ 

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

1. Σζηιηιάο Δπζχκηνο 

2. Λνχδα Εαραξνχια 

3. Πνιχδνπ - Σζέλα Άξηεκηο 

4. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

5. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

6. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Οη 4 βαζηθΫο νηλνπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο ζηελ 

ΠΔ ΣξηθΪισλ βξέζθνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρά 

ηνπ Γάκνπ ΚαιακπΪθαο, πεξηνρά πνπ 

«παξαδνζηαθΪ» εέρε λα επηδεέμεη εμαηξεηηθνχο 

ακπειψλεο φπνπ παξΪγεηαη ν νέλνο ΠΓΔ 

ΜεηΫσξα. Δπέζεο πιΫνλ ηεο παξαγσγάο 

θξαζηνχ  παξΪγνληαη θαη Ϊιια πξντφληα 

ζπλδεδεκΫλα κε ηελ ακπεινπξγέα (κνχζηνο, 

πεηηκΫδη, κνπζηνθνχινπξα, θιπ).  Ζ αμηνπνέεζε 

ηνπ «νέλνπ πνηφηεηαο» εέλαη απφ ηα βαζηθΪ 

δεηνχκελα θαη ππΪξρνπλ δξΪζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα θΫξνπλ ζεκαληηθά πξνζηηζΫκελε 

αμέα ζηελ νηλνπνηεηηθά δξαζηεξηφηεηα. Θα 

πξΫπεη ινηπφλ νη ακπεινπξγηθΫο πεξηνρΫο λα 

πεξηιακβΪλνληαη ζηελ πεξηνρά εθαξκνγάο ελφο 

νινθιεξσκΫλνπ πξνγ/ηνο αγξνηηθάο αλΪπηπμεο 

πξνθεηκΫλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ δξΪζεηο πξνο 

φθεινο ηεο ηνπηθάο νηθνλνκέαο.  

β) ιεο νη ζπκκεηΫρνπζεο ζηελ ζχζθεςε 

επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ εληζρπζεέ απφ ηα 

πξνγξΪκκαηα αγξνηηθάο αλΪπηπμεο (LEADER, 

OΠAAX) θαηΪ ην παξειζφλ. Έρνπλ ινηπφλ 

γλψζε ηεο εκπεηξέαο πνπ θαηΫρεη ην ΚΔΝΑΚΑΠ 

γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγ/ηνο CLLD/LEADER 

θαη αλακΫλνπλ θαη ζην λΫν πξφγξακκα λα 

πινπνηάζνπλ δξΪζεηο εέηε κεκνλσκΫλα εέηε 

ζπιινγηθΪ. Δπεηδά δελ δηαζΫηνπλ φκσο 

ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ λα ηνπο εθπξνζσπεέ 

ζεσξνχλ φηη ζην επέπεδν ιάςεο απνθΪζεσλ ζα 

πξΫπεη λα ζπκκεηΫρεη ην ΔΒΔ ΣξηθΪισλ, πνπ 

ηνπο εθπξνζσπεέ ελ γΫλεη σο επηρεηξεκαηέεο. 
(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 6 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 27/06/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο 
πιινγηθφηεηεο Δπηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνκΫα 

Σνπξηζκνχ ΣξηθΪισλ θαη Οξεηλνχ γθνπ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 5 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 
Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Φνξεέο Σνπξηζκνχ 

 χιινγνο Ξελνδφ-

ρσλ  /Δπαγγεικα-

ηηψλ Οξεηλνχ 

γθνπ «ΞΫληνο 

Εεχο» 

 χιινγνο 

Ξελνδφρσλ Πφιεο 

ΣξηθΪισλ & 

Οξεηλνχ γθνπ 

 

πιινγηθφηεηεο 

Δπηρεηξεκαηηψλ 

ηνκΫα Σνπξηζκνχ 

πφιεο ΣξηθΪισλ θαη 

Οξεηλνχ γθνπ 

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

1. ΠαπαγηαλλΪθεο Υξάζηνο - Πξφεδξνο 

πιιφγνπ  "ΞΫληνο Εεχο" 

2. Παπαγεσξγένπ ΛΪκπξνο - Πξφεδξνο 

πιιφγνπ Ξελνδφρσλ Πφιεο ΣξηθΪισλ & 

Οξεηλνχ γθνπ 

3. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

4. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

5. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Οη ζπκκεηΫρνληεο πιινγηθφηεηεο Δπηρεηξε-

καηηψλ ζηνλ ηνκΫα Σνπξηζκνχ εθπξνζσπνχλ 

ηνπο επηρεηξεκαηέεο ηεο πφιεο ησλ ΣξηθΪισλ θαη 

ηνπ παλΫκνξθνπ θαη γλσζηνχ Οξεηλνχ γθνπ 

ΔιΪηεο-Πεξηνπιένπ. Ο ηνπξηζκφο απηφο δΫρηεθε 

ηα πεξηζζφηεξα πιάγκαηα απφ ηελ νηθνλνκηθά 

θξέζε πνπ ελΫζθεςε ζηελ ρψξα απφ ην 2010, κε 

απνηΫιεζκα λα αληηκεησπέδνπλ ζΫκαηα 

βησζηκφηεηαο. Ζ νξεηλά πεξηνρά απνηεινχζε 

πΪληα πεξηνρά LEADER ζηα πξνεγνχκελα 

πξνγ/ηα θαη πνιιΫο επηρεηξάζεηο σθειάζεθαλ. 

Έηζη θαη ηψξα, πνιχ πεξηζζφηεξν ελ κΫζσ 

θξέζεο, ην λΫν πξφγξακκα CLDD/LEADER ζα 

πξΫπεη λα εθαξκνζζεέ ζηελ νξεηλά πεξηνρά ηεο 

ΠΔ ΣξηθΪισλ κε ζηφρν ηελ αλΪθακςε ηεο 

ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, δέλνληαο βΪξνο ζε 

ζπιινγηθΫο ελΫξγεηεο ησλ επηρεηξάζεσλ γηα ηελ 

βειηέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 

πεξηνράο. 

 β) Χο επηρεηξεκαηέεο ηνπ ηνκΫα ηνπξηζκνχ πνπ 

πξνΫξρνληαη απφ ηελ πεξηνρά ηνπ νξεηλνχ φγθνπ 

ΔιΪηεο-Πεξηνπιένπ, ζεσξνχλ φηη ζα πξΫπεη λα 

εθπξνζσπνχληαη ζηελ ΔΓΠ LEADER, γηα λα 

ζπκβΪιινπλ ζηελ αλΪπηπμε ηεο ηνπξηζηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνράο. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 7 

Δίδνο ελέξγεηαο (π.ρ. εκεξίδα, 

ζχζθεςε) 

χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 28/06/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο Δπηκειεηάξην (ΔΒΔ) ΣξηθΪισλ - ΜΫιε Γ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 11 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 

Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Δκπνξνβηνκεραληθφ 

Δπηκειεηάξην (ΔΒΔ) 

ΣξηθΪισλ  

ΔΒΔ ΣξηθΪισλ 

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

1. Γηψηεο ηΫθαλνο - ΜΫινο Γ.. 

2. Εαξακπνχθαο Υξάζηνο - ΜΫινο Γ.. 

3. ΓηαγηΪθνο Βαζέιεηνο Πξφεδξνο Δπηκειεηεξένπ 

ΣξηθΪισλ 

4. ΠαππΪο ΑζαλΪζηνο - ΜΫινο Γ.. 

5. δξΫληα νθέα - ηΫιερνο Δπηκειεηεξένπ 

ΣξηθΪισλ 

6. ΓηβΪλεο Γεκάηξηνο - ΜΫινο Γ.. 

7. Καξαγθνχλεο Υξάζηνο - ΜΫινο Γ.. 

8. Κσληνχδαο ΑρηιιΫαο - Πξφεδξνο σκαηεένπ 

Αξηνπνηψλ 

9. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

10. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

11. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Σν ΔΒΔ ΣξηθΪισλ αθνχ ελεκεξψζεθε γηα 

«πηπρΫο» ηνπ λΫνπ πξνγ/ηνο CLLD/LEADER, 

εμΫθξαζε ηελ Ϊπνςε φηη γεληθΪ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ επηδεηλψζεθε ξαγδαέα ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθάο θξέζεο θαη  ε ηξηθαιηλά 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ απαξηέδεηαη απφ πνιχ κηθξΫο 

επηρεηξάζεηο νηθνγελεηαθάο κνξθάο, δΫρζεθε ηηο 

δπζκελΫζηεξεο επηπηψζεηο απφ ην πεξηβΪιινλ ηεο 

επελδπηηθάο απαμέσζεο πνπ επηθξαηεέ γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 5 ρξφληα. Έλα πξφγξακκα ζαλ ην 

LEADER, πνπ εληζρχεη ηελ κηθξάο θιέκαθαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη εθαξκφδεηαη απνθεληξσκΫλα 

ζε ηνπηθφ επέπεδν ζα κπνξεέ λα ζπλεηζθΫξεη ζηελ 

αλΪθακςε ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ηζηνχ. Έηζη φιε 

ε ΠΔ ΣξηθΪισλ ζα πξΫπεη λα απνηειΫζεη πεξηνρά 

παξΫκβαζεο ηνπ πξνγ/ηνο κηαο θαη παξνπζηΪδεη 

επθαηξέεο αλΪπηπμεο θαη ζηνπο ηξεέο παξαγσγηθνχ 

ηνκεέο ηεο νηθνλνκέαο. 

 β) Σν ΔΒΔ εθθξΪδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Ϊξα 

ηα ηδησηηθΪ ζπκθΫξνληα ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ζα 

πξΫπεη, φπσο θαη ζην παξειζφλ, λα ζπκκεηΫρεη ζηελ 

ιάςε ησλ απνθΪζεσλ γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ 

πξνγ/ηνο. 
(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 8 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 29/06/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο Γάκνο Φαξθαδφλαο / Τπεχζπλνη ππεξεζηψλ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 8 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 
Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Γάκνο Φαξθαδφλαο 

 

 Γεκνηηθνέ χκβνπινη 

 Τπεξεζέα Πξνγξακ-

καηηζκνχ & ΑλΪπηπ-

μεο, 

 Σερληθά Τπεξεζέα, 

 Σκάκα ΑλΪπηπμεο 

Τπαέζξνπ 

ΟΣΑ 

 

(Γεκφζηα 

πκθέξνληα) 

1. ΜεξηβΪθεο ΑζαλΪζηνο - Γάκαξρνο 

2. Αζέθεο Κσλ/λνο Πξντζη. Σκ. Πξνγξακ-

καηηζκνχ 

3. ΡΪδνο Παλαγηψηεο - Πξντζη. Σερληθάο 

Τπεξεζέαο 

4. ΦξΪληη ΔκκαλνπΫια - Γεσπφλνο 

5. ΜΫκειαο Παλαγηψηεο - Γεκ. χκβνπινο 

6. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

7. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

8. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

 

 

 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ πεξηνρά ηνπ Γάκνπ Φαξθαδφλαο ζην 

κεγαιχηεξν κΫξνο ηεο απνηεινχζε πεξηνρά 

ζρεδηαζκνχ ΟΠΑΑΥ, πνπ ζηελ πεξένδν 2007-

2013, θαη ιφγσ ηεο θξέζεο, δελ εέρε ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειΫζκαηα. ΔμΪιινπ ζηελ 

λΫα πεξένδν πνπ δελ ζα ππΪξρνπλ ΟΠΑΑΥ, ην 

λΫν CLLD/LEADER ζα εέλαη ην κφλν πξφγξακκα 

αγξνηηθάο αλΪπηπμεο απφ ην νπνέν ζα κπνξεέ 

λα επσθειεζεέ ε πεξηνρά, νη ηνπηθΫο 

επηρεηξάζεηο θαη ε ηνπηθά θνηλσλέα, ζηελ ησξηλά 

δχζθνιε πεξένδν. Ζ πεξηνρά ηνπ Γάκνπ 

Φαξθαδφλαο ζα πξΫπεη ινηπφλ   ζαλ 

αγξνθηελνηξνθηθφο δάκνο λα πεξη-ιακβΪλεηαη 

νιφθιεξνο πιΫνλ ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

CLLD/LEADER. 

β) Ο Γάκνο Φαξθαδφλαο εέλαη κΫηνρνο ζηελ 

εηαηξεέα ΚΔΝΑΚΑΠ απφ ην 1998 θαη Ϋθηνηε 

θαηΫρεη κΫζσ ηνπ ΓεκΪξρνπ ηνπ πΪληα κηα ζΫζε 

ζην Γ ηεο εηαηξεέαο. Έρεη ινηπφλ γλψζε ηεο 

εκπεηξέαο πνπ θαηΫρεη ην ΚΔΝΑΚΑΠ γηα ηελ 

πινπνέεζε ηνπ πξνγ/ηνο. ΔπηπιΫνλ ζην λΫν 

πξφγξακκα ν Γάκνο Φαξθαδφλαο ζα πξΫπεη λα 

εθπξνζσπεέηαη θαη ζηελ ΔΓΠ LEADER. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 9 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 30/06/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο Γάκνο ΚαιακπΪθαο / Τπεχζπλνη Τπεξεζηψλ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 24 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 

Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Γάκνο ΚαιακπΪθαο 

 

 Γεκνηηθνέ χκβνπινη 

 Τπεξεζέα Πξνγξακ-

καηηζκνχ & ΑλΪπηπ-

μεο, 

 Σερληθά Τπεξεζέα, 

 Σκάκα ΑλΪπηπμεο 

Τπαέζξνπ 

 Σκάκα 

ΠεξηβΪιινληνο 

ΟΣΑ 

 

(Γεκφζηα 

πκθέξνληα) 

1. ηλΪλεο Υξάζηνο - Γάκαξρνο 

2. Ρέδνπ Παξαζθεπά - Δηδηθά πλεξγΪηεο 

3. ΡΪπηε Γεσξγέα - Πνι.Μεραληθφο 

4. αιθηηδφγινπ ΑζελΪ  - Σερληθά Τπεξεζέα 

5. Εηψγα Δπαγγειέα Πνι. Μεραληθφο 

6. Βνπξιέηζεο Γεκάηξηνο - Αληηδάκαξρνο 

7. Γάκνπ Γεψξγηνο - Γεκ. υκβνπινο 

8. Σζφγηαο Υξάζηνο - Πνι. Μεραληθφο 

9. Λχρνο Νηθφιανο - Πνι. Μεραληθφο 

10. Μαξαγθνχ ΑλδξνκΪρε - Γεσπφλνο 

11. Σφιεο Κσλ/λνο - Αξρ. Μεραληθφο 

12. Εεξβφπνπινο Γεκάηξηνο - Γεκ. χκβνπινο 

13. Παπαγεσξγένπ Υξάζηνο - Αληηδάκαξρνο 

14. Φνξηνχλεο ψηνο - Αξρ. Μεραληθφο 

15. Αλαγλσζηφπνπινο Άιθεο - Αληηδάκαξρνο 

16. Καιηζνχδαο ΑλδξΫαο - Αληηδάκαξρνο 

17. ΜπαληΫθα ΝΪλε Λέια - Αληηδάκαξρνο 

18. ΚνπθνξΪβα Μαξέα - Αληηδάκαξρνο 

19. ΦξνζπλΪθε Μαξέα - Γεκ. χκβνπινο 

20. ΡΪληνο Κσλ/λνο Αληηδάκαξρνο 

21. ΓηαλλΪθνο Γηψξγνο - Γελ. ΓξακκαηΫαο 

Γάκνπ 

22. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

23. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

24. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 
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πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ πεξηνρά ηνπ Γάκνπ ΚαιακπΪθαο, πεξηνρά 

θπξέσο νξεηλά θαη κεηνλεθηηθά πεξηιακβΪλεηαη 

ζηελ πεξηνρά εθαξκνγάο LEADER ζπλερψο 

θαη αδηαιεέπησο απφ ην πξφγξακκα LEADER 

1. O Γάκνο ΚαιακπΪθαο δηαζΫηεη ηα ΜεηΫσξα, 

Ϋλα εκβιεκαηηθφ κλεκεέν φρη  κφλν ηεο ΠΔ 

ΣξηθΪισλ   αιιΪ θαη φιεο ηεο ρψξαο. Ο Γάκνο 

ΚαιακπΪθαο εέλαη ηεξΪζηηνο ζε κΫγεζνο (2νο 

Γάκνο ζε Ϋθηαζε ζε φιε ηελ ΔιιΪδα) θαη 

πΫξαλ ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

ΚαιακπΪθα θαη ην ΚαζηξΪθη εέλαη Γάκνο 

βαζηθΪ αγξν-θηελνηξνθηθφο, κε παξαγσγά 

πιάζνπο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, πνπ 

πΪζρνπλ φκσο αλαθνξηθΪ κε ηηο ζπλζάθεο 

εκπνξέαο θαη πξνψζεζεο. ΔπηπιΫνλ ζα πξΫπεη 

λα πξνζηεζνχλ νη πεξηνρΫο ηνπ Γάκνπ πνπ 

εληΪζζνληαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ΟΠΑΑΥ 

(Οξεηλάο ΚαιακπΪθαο) νη νπνέεο ειιεέςεη ηνπ 

ΟΠΑΑΥ δελ Ϋρνπλ πξφζβαζε ζε πξφγξακκα 

αγξνηηθάο αλΪπηπμεο ηνπηθνχ ζρεδηαζκνχ. Θα 

πξΫπεη ινηπφλ ε νιφθιεξε πιΫνλ ε πεξηνρά 

ηνπ Γάκνπ ΚαιακπΪθαο λα πεξηιακβΪλεηαη 

ζηελ πεξηνρά ζρεδηαζκνχ ελφο 

νινθιεξσκΫλνπ πξνγ/ηνο αγξνηηθάο 

αλΪπηπμεο CLLD/LEADER. ΔμΪιινπ ζηνλ 

Γάκν ΚαιακπΪθαο ππΪξρνπλ θαη Ϊιινη πφξνη, 

θπξέσο πνιηηηζκηθνέ, πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ κΫζσ ηνπ πξνγ/ηνο πξνο φθεινο 

ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο. 

 β) Ο Γάκνο ΚαιακπΪθαο εέλαη ηδξπηάο-

κΫηνρνο ζηελ εηαηξεέα ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ θαη Ϋθηνηε 

θαηΫρεη κΫζσ ηνπ ΓεκΪξρνπ ηνπ κηα ζΫζε ζην 

Γ ηεο εηαηξεέαο. Έρεη ινηπφλ γλψζε ηεο 

εκπεηξέαο πνπ θαηΫρεη ην ΚΔΝΑΚΑΠ γηα ηελ 

πινπνέεζε ηνπ πξνγ/ηνο. πσο ζπλΫβαηλε Ϋσο 

ηψξα Ϋηζη θαη ζην λΫν πξφγξακκα, ν Γάκνο 

ΚαιακπΪθαο ζα  πξΫπεη λα εθπξνζσπεέηαη 

ζηελ ΔΓΠ LEADER. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 10 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 04/07/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο Σπξνθφκνη / Παξαγσγνέ Σπξνθνκηθψλ 

Πξντφλησλ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 7 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 
Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Δπηρεηξάζεηο 

κεηαπνέεζεο ΓΪιαθηνο & 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ 

: 

 

 ΑκΪξαληνο 

 Ο Κέηζνο 

 Σα ΜεηΫσξα 

 κεξνο 

 

Σπξνθφκνη - 

Παξαγσγνέ 

Σπξνθνκηθψλ 

Πξντφλησλ 

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

1. Παηδάο Θεφδσξνο 

2. ΒιαρνγηΪλλεο Λεσλέδαο 

3. Καιηζνχδαο ΑλδξΫαο 

4. Γηαλλέηζεο  ΗσΪλλεο 

5. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

6. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

7. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

πκπεξΪζκαηα / ΑπνηειΫζκαηα 

α) Ζ ηπξνθνκηθά δξαζηεξηφηεηα θαη ε πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ εέλαη Ϊξξεθηα ζπλδεδεκΫλε κε ηελ 

ηζηνξέα, ην παξφλ, ην κΫιινλ ηεο πεξηνράο. Σα 

γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα ηεο μερσξέδνπλ ιφγσ 

ησλ ηδηαέηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κηθξν-

πεξηνρψλ ηεο ηα νπνέα πξνζδέδνπλ πνηφηεηα θαη 

θάκε. Παξ‟ φια απηΪ, ε παξαγσγά δελ 

αμηνπνηεέηαη επαξθψο ελψ ην παξαγσγηθφ 

δπλακηθφ παξΪ ηα αληαγσληζηηθΪ ηνπ 

πιενλεθηάκαηα ζπλαληΪ δπζθνιέεο, νη νπνέεο 

ζπλδΫνληαη κε ηελ αδπλακέα ζπλεξγαζηψλ θαη 

εμαζθΪιηζεο πςειφηεξεο πξνζηηζΫκελεο αμέαο. 

Χζηφζν, ε ζηξνθά ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ αγξνηξνθέκσλ 

πξνζθΫξεη λΫεο πξννπηηθΫο θαη δπλαηφηεηεο. 

Πξνυπφζεζε γηα λα αμηνπνηεζεέ απηά ε λΫα 

δπλαηφηεηα απνηειεέ ε αλΪδεημε ηεο ηδηφηππεο 

ηαπηφηεηαο ησλ πξντφλησλ καο θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ζα πξΫπεη λα εληαρζεέ ζην πξφγξακκα 

CLLD/LEADER νιφθιεξε ε γαιαθηνθνκηθά δψλε 

ηεο πεξηνράο θαη ππνζηεξηρζνχλ δξΪζεηο πξνο 

φθεινο ηεο ηνπηθάο νηθνλνκέαο.  

β) Δπεηδά νη ηπξνθνκηθΫο επηρεηξάζεηο δελ 

δηαζΫηνπλ ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ λα ηνπο 

εθπξνζσπεέ ζεσξνχλ φηη ζην επέπεδν ιάςεο 

απνθΪζεσλ ζα πξΫπεη λα ζπκκεηΫρεη ην ΔΒΔ 

ΣξηθΪισλ. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 11 

Δίδνο ελέξγεηαο  χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 05/07/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο 
ΜεηαπνηεηΫο θξΫαηνο - Παξαγσγνέ αιιαληηθψλ 

- ηνπηθνχ ινπθΪληθνπ 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 7 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 

Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Δπηρεηξάζεηο κεηαπνέεζεο 

θξΫαηνο: 

 Απζεληηθφ ΣξηθΪισλ 

 ΑιιαληηθΪ ηεξγένπ 

 ΑιιηΪγαο & ΗΑ Δ.Δ. 

 Καηζέθαο - Αιεμένπ - 

Πνιπκεξφπνπινπ Ο.Δ. 

ΜεηαπνηεηΫο 

θξΫαηνο 

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

1. θακπαξδψλεο Απφζηνινο 

2. ηεξγένπ Κσλ/λνο 

3. ΜπαθΪιε Μαξέα 

4. Καηζέθαο ηΫξγηνο 

5. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ 

Α.Δ. 

6. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

7. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ  

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ κεηαπνηεηηθά δξαζηεξηφηεηα ζην ηνκΫα ηνπ 

θξΫαηνο (ινπθΪληθα, αιιαληηθΪ)  εέλαη 

παξαδνζηαθά δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρά. 

Ηδηαέηεξα γλσζηΪ εέλαη ηα «ηξηθαιηλΪ 

παξαδνζηαθΪ ινπθΪληθα» πνπ ραέξνπλ 

εμαηξεηηθάο θάκεο. Παξ‟ φια απηΪ ε παξαγσγά 

δελ αμηνπνηεέηαη επαξθψο, ελψ ην παξαγσγηθφ 

δπλακηθφ παξΪ ηα αληαγσληζηηθΪ ηνπ 

πιενλεθηάκαηα ζπλαληΪ δπζθνιέεο, νη νπνέεο 

ζπλδΫνληαη κε ηελ αδπλακέα ζπλεξγαζηψλ θαη 

εμαζθΪιηζεο πςειφηεξεο πξνζηηζΫκελεο αμέαο. 

Πξνο απηάλ ηελ θαηεχζπλζε ππΪξρνπλ αθφκε    

κεγΪιεο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθΫο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ζα πξΫπεη ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

CLLD/LEADER λα πεξηιακβΪλνληαη νη πεξηνρΫο 

ησλ Γάκσλ ΚαιακπΪθαο θαη Πχιεο πνπ 

βξέζθεηαη ζπγθεληξσκΫλε ε παξαγσγά ρνηξηλνχ 

θξΫαηνο  θαη ππνζηεξηρζνχλ δξΪζεηο πξνο 

φθεινο ηεο κεηαπνηεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο.  

β) Δπεηδά νη κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο θξΫαηνο 

δελ δηαζΫηνπλ ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ λα ηνπο 

εθπξνζσπεέ ζεσξνχλ φηη ζην επέπεδν ιάςεο 

απνθΪζεσλ ζα πξΫπεη λα ζπκκεηΫρεη ην ΔΒΔ 

ΣξηθΪισλ, πνπ εθπξνζσπεέ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα γεληθΪ. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 12 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 07/07/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο Οξεηβαηηθνέ θαη Αζιεηηθνχ χιινγνη 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 22 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 

Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Οξεηβαηηθνέ θαη 

Αζιεηηθνχ χιινγνη 

 Μνηνζπθιεηηζηηθά 

ΛΫζρε ΚαιακπΪθαο 

(ΜΟΛΔΚ) 

 χιινγνο Οξεηβαζέαο 

Υηνλνδξνκέαο Ν. 

ΣξηθΪισλ (ΟΥΣ) 

 χιινγνο Κιαζηθνχ 

Αζιεηηζκνχ 

Μεηεψξσλ (ΚΑΜ) 

 Μνηνζπθιεηηζηηθά 

ΛΫζρε ΣξηθΪισλ 

(ΜΟΛΔΣ) 

 Οξεηβαηηθά ΛΫζρε 

ΚαιακπΪθαο (ΟΛΚ) 

 χιινγνο ΓξνκΫσλ 

ΣξηθΪισλ 

 Διιεληθφο 

Οξεηβαηηθφο 

χιινγνο 

ΚαιακπΪθαο 

Οξεηβαηηθνέ & 

Αζιεηηθνέ χιινγνη 

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

1. Μαθξάο ηαχξνο - Πξφεδξνο ΜΟΛΔΚ 

2. ΣΪθνο Παλαγηψηεο -ΓξακκαηΫαο ΜΟΛΔΚ 

3. ΕαραξΪθεο Γηψξγνο - Έθνξνο Υηνλνδξνκέαο 

ΟΥΣ 

4. Μπνχθαο Γεψξγηνο - Σακέαο ΟΥΣ 

5. Κνληνγνχιαο Υξάζηνο - Σακέαο ΚΑΜ 

6. ΓαηζηΪο Δπζχκηνο Αληηπξφεδξνο ΚΑΜ 

7. Νηακπαιάο Βαζέιεο - Γ.Γ. ΚΑΜ 

8. αθθΪο Βαζέιεηνο - ΚΑΜ 

9. Εακπξαΐιαο Κψζηαο ΜΟΛΔΣ 

10. ΣδαηδΪθεο ΔπΪγγεινο - ΜΟΛΔΣ 

11. ΚαξαγηΪλλεο Νηθφιαο - ΚΑΜ 

12. ΝηΪπαο Γεψξγηνο  - ΟΛΚ 

13. Ληψιηνο Κσλ/λνο - ΟΛΚ 

14. Βιηψξαο Αληψλεο -ΓεκνζηνγξΪθνο 

15. ηνχηαο Γηψξγνο - ΚΑΜ 

16. Βαΐνπ Γεψξγηνο - ΟΛΚ 

17. ΜεηξνλΪηζηνο Αξηζηεέδεο - ΟΛΚ 

18. Βηνληδάο Βχξσλ - χιινγνο ΓξνκΫσλ ΣξηθΪισλ 

19. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

20. Κνπηάο ΒΪτνο - Τπνδ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

21. ΘπκηΪθνπ Γιπθεξέα - ηΫιερνο  ΚΔΝΑΚΑΠ  

22.  Φακέζεο Κσλ/λνο 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) ηελ ζπλΪληεζε εθπξνζσπάζεθε ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ Οξεηβαηηθψλ & Αζιεηηθψλ 

πιιφγσλ ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ. 

Γξαζηεξηνπνηνχληαη θπξέσο ζηηο πεξηνρΫο ησλ 

Γάκσλ ΚαιακπΪθαο (αλαξξέρεζε & 

νξεηβαζέα), ηνπ Γάκνπ ΣξηθΪισλ (δηνξγΪλσζε 

πνδειαηηθψλ θαη κνηνζπθιεηηζηηθψλ αγψλσλ). 

ζεσξνχλ φηη νη πεξηνρΫο απηΫο πξΫπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο 

κε ζηφρν λα εληζρπζνχλ αζιεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελαιιαθηηθΫο ηνπξηζηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

β) Γελ εμΫθξαζαλ ζπγθεθξηκΫλε Ϊπνςε γηα 

ζπκκεηνρά ζην εηαηξηθφ ζράκα ά ζηελ ΔΓΠ. 

. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Αξηζκφο ελέξγεηαο 13 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο 08/07/2016 

Οκάδα/εο ζηφρνο Τπνςάθηεο ΟΣΓ ζηελ πεξηθΫξεηα Θεζζαιέαο 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 10 

Φνξείο πνπ 

ζπκκεηείραλ 

Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

ΟΣΓ 

 ΑΝΚΑ ΑΔ 

 ΑΔΝΟΛ ΑΔ 

 ΔΑΠ ΑΔ 

 ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ 

ΟΣΓ 

 

(Ηδησηηθά 

πκθέξνληα) 

1. ΑζελΪ ΥαξηαιΪκε - ζηΫιερνο ΑΔΝΟΛ ΑΔ 

2. ΗσΪλλα Παπαγεσξγένπ -ζηΫιερνο ΑΔΝΟΛ ΑΔ  

3. Βαζέιεο ΜπΫιιεο - Γ/ληάο ΑΝΚΑ ΑΔ 

4. Νηαλνβαζέιεο Παλαγηψηεο- ζηΫιερνο ΑΝΚΑ  

5. Κνληνγεψξγε Καηεξέλα - ζηΫιερνο ΔΑΠ ΑΔ  

6. ΑγξηγηΪλλεο Γεψξγηνο - ζηΫιερνο ΔΑΠ ΑΔ 

7. ΠΪηξαο Παλαγηψηεο - Γ/ληάο ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ  

8. Θχκηνο Κνληδηθιέδεο - ΔΤΓ Πεξηθ. Θεζζαιέαο  

9. ΓξαββΪλε Πνιπηέκε - ΔΤΓ Πεξηθ. Θεζζαιέαο 

10. αξαθέδνπ ΜειπνκΫλε - ΔΤΓ Πεξηθ. Θεζζαιέαο 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

ηελ ζπλΪληεζε εξγαζέαο ησλ 4 ΟΣΓ ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο Θεζζαιέαο κε ηα ζηειΫρε ηεο ΔΤΓ 

ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιέαο πξαγκαηνπνηάζεθε γφληκε 

θαη  παξαγσγηθά ζπδάηεζε : 

α) ηα ζηειΫρε ηεο ΔΤΓ ηνπ ΠΔΠ Ϋθαλαλ 

παξνπζέαζε ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιέαο 2014-2020 θαη 

ησλ ζηφρσλ ηνπ,  

β) αλαθΫξζεθαλ ζηηο βαζηθΫο πεξηθεξεηαθΫο 

ζηξαηεγηθΫο αλΪπηπμεο πνπ ην αθνξνχλ,  

γ) ηα ζηειΫρε ησλ ΟΣΓ παξνπζέαζαλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπο γηα ηηο πεξηνρΫο παξΫκβαζεο θαη 

ζπδεηάζεθαλ πηζαλΫο ζπλΫξγεηεο ζην πιαέζην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ 

ΑλΪπηπμεο CLLD/LEADER, 

δ) ηδηαέηεξε αλαθνξΪ Ϋγηλε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο γηα ηηο ΟΥΔ (ΟινθιεξσκΫλεο 

ΥσξηθΫο Δπελδχζεηο) ηνπ ΔΣΠΑ. 

ε) ηΫζεθε ην ζΫκα ηεο πνιπηακεηαθφηεηαο 

(multifunding)  θαη ζπδεηάζεθαλ πηπρΫο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα ελέζρπζεο ησλ ηνπηθψλ πξνγ/ησλ 

CLLD/LEADER κε δξΪζεηο ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ ζην 

κΫιινλ. (*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΦΑΚΔΛΟ Α: ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ                                                                              144 

 

πλνπηηθή αλαθνξά ζηα πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα ελεξγεηψλ ηνπηθήο 

δηαβνχιεπζεο 

Ζ ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαέζην ηεο Πξνεηνηκαζέαο ηνπ 

Σνπηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER δηνξγΪλσζε ζεηξΪ απφ δψδεθα (12) 

εθδειψζεηο Γηαβνχιεπζεο κε ηνπο ηνπηθνχο Φνξεέο (Γεκφζηνπο, Ηδησηηθνχο θαη ηεο 

Κνηλσλέαο ησλ Πνιηηψλ) θαη επηδηψρζεθε ε αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθΪ κε: 

α) ηελ επηινγά ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο 

CLLD/LEADER,  

β) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER, 

 πγθεθξηκΫλα νξγΪλσζε : 

1. ηέζζεξεηο (4) δηαβνπιεχζεηο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε α’ βαζκνχ, κέα κε 

θΪζε Ϋλα Γάκν (Σξηθθαέσλ, ΚαιακπΪθαο, Πχιεο θαη Φαξθαδφλαο) ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ. ηηο δηαβνπιεχζεηο απηΫο ζπκκεηεέραλ εθηφο 

ησλ ΓεκΪξρσλ, αληηδάκαξρνη, δεκνηηθνέ ζχκβνπινη θαη ζηειΫρε ησλ ππεξεζηψλ 

ησλ Γάκσλ (δ/λζεηο πξνγξακκαηηζκνχ, ηερληθψλ ππεξεζηψλ, αγξνηηθάο 

αλΪπηπμεο, θιπ), ψζηε λα ζεσξεέηαη φηη ππάξμε πνιπδηΪζηαηε Ϋθζεζε ησλ 

εθπεθξαζκΫλσλ απφςεσλ. Να ζεκεησζεέ φηη θαη νη 4 Γάκαξρνη εέλαη κΫιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο εηαηξεέαο θαη σο εθ ηνχηνπ εέλαη εμνηθεησκΫλνη κε ηηο 

Ϋλλνηεο πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηελ εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ LEADER ζε ηνπηθφ 

επέπεδν. Οη απφςεηο πνπ εθθξΪζηεθαλ ζπλνπηηθΪ κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ 

σο εμάο: 

 ην βαζηθφ παξαγσγηθφ «πξνθέι» ησλ πεξηνρψλ ησλ 4 Γάκσλ ηεο ΠΔ 

ΣξηθΪισλ εέλαη αγξνθηελνηξνθηθφ (δει. ε βαζηθά νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα 

εέλαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ γεσξγέα θαη ηελ θηελνηξνθέα) θαη σο εθ ηνχηνπ 

απνηεινχλ πεξηνρΫο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηππνινγέα ησλ «επηιεμέκσλ» 

πεξηνρψλ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 γηα ηελ εθαξκνγά ησλ Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ 

ΑλΪπηπμεο CLLD/LEADER. Δμαέξεζε ζηελ πξνζΫγγηζε απηά απνηειεέ ε 

Γεκνηηθά Δλφηεηα ΣξηθΪισλ, πξσηεχνπζα θαη κεγαιχηεξν αζηηθφ θΫληξν ηεο 

ΠΔ ΣξηθΪισλ, πνπ δελ θαιχπηεη ην πιεζπζκηαθφ θξηηάξην γηα ηελ εθαξκνγά 

ηεο παξΫκβαζεο CLLD/LEADER, 

 ε κε χπαξμε πξνγξακκΪησλ ΟΠΑΑΥ ζην ΠΑΑ 2014-2020 ηεο λΫαο 

πεξηφδνπ, «ζνξχβεζε» αξθεηΪ απηνδηνηθεηηθΪ ζηειΫρε, πνπ ζεσξνχλ φηη νη 

«πξψελ» πεξηνρΫο ΟΠΑΑΥ ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ πιΫνλ ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο πεξηνράο παξΫκβαζεο γηα ηελ εθαξκνγά ηεο Σνπηθάο 

ηξαηεγηθάο ΑλΪπηπμεο CLLD/LEADER ζηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ, 

 φηη ε νηθνλνκηθά θξέζε Ϋρεη επηθΫξεη πιάγκα ζηελ νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα 

ησλ πεξηνρψλ ηνπο θαη νη θξαηηθΫο εληζρχζεηο γηα ηδησηηθΫο επελδχζεηο 

«κηθξάο θιέκαθαο» φπσο απηΫο πνπ πξνζθΫξεη ην πξφγξακκα 

CLLD/LEADER ζα ζπκβΪιινπλ απνθαζηζηηθΪ ζηελ αλΪζρεζε ηνπ θιέκαηνο 

απνεπΫλδπζεο πνπ επηθξαηεέ, 

 θαη νη 4 πεξηνρΫο ησλ Γάκσλ ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ Ϋρνπλ λα επηδεέμνπλ αμηφινγν 

θπζηθφ πεξηβΪιινλ κε ηεξΪζηηα πνηθηινκνξθέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε 

νηθνζπζηάκαηα πςειάο ζεκαζέαο (πεξηνρΫο Natura θηι), ζεκαληηθΫο 
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ηνπξηζηηθΫο πεξηνρΫο (ΜεηΫσξα, νξεηλφο φγθνο) θαη χπαξμε πινχζηνπ θαη 

ζχλζεηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζΫκαηνο, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηΪ αξθεηΪ 

«ειθπζηηθΫο» γηα ηελ εθαξκνγά ελφο νινθιεξσκΫλνπ πξνγ/ηνο Σνπηθάο 

ηξαηεγηθάο ΑλΪπηπμεο πνπ δελ Ϋρεη κνλνζεκαηηθά πξνζΫγγηζε. 

 ε ηνπηθά απηνδνέθεζε α‟ βαζκνχ, σο ν βαζκφο δηνέθεζεο πιεζηΫζηεξνο ζηνλ 

πνιέηε θαη ηηο αλΪγθεο ηνπ εέλαη απαξαέηεην λα απνηειεέ βαζηθφ ππιψλα ηεο 

«ηνπηθάο εηαηξηθάο ζρΫζεο», εθθξΪδνληαο ην «δεκφζην ζπκθΫξνλ» ζηελ 

εθαξκνγά ηεο Σνπηθάο ηξαηεγηθάο ΑλΪπηπμεο CLLD/LEADER ζηελ ΠΔ 

ΣξηθΪισλ, 

2. νθηψ (8) δηαβνπιεχζεηο κε  ζπιινγηθνχο θνξεέο ηεο ηδησηηθάο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΔΒΔ, Αγξνηηθνέ πλ/ζκνέ)  αιιΪ θαη κε νκΪδεο ηδησηψλ 

θαηφρσλ παξαγσγηθψλ κνλΪδσλ (ηπξνθφκνη, νηλνπνηνέ, κεηαπνηεηΫο θξΫαηνο), 

πξνθεηκΫλνπ λα εθθξαζζνχλ απφςεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνβιάκαηα αιιΪ θαη 

ηνλ κΫιινλ θαη πξννπηηθά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα ζε ζεκαληηθνχο παξαγσγηθνχο 

θιΪδνπο ηεο ηνπηθάο νηθνλνκέαο. Οη απφςεηο πνπ εθθξΪζηεθαλ ζπλνπηηθΪ 

κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμάο: 

 ε πςειά παξαγσγηθφηεηα ησλ εδαθψλ ζην ζχλνιν ησλ δπλακηθψλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη ην άπην θιέκα επλννχλ ηελ παξαγσγά 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ -ηδηαέηεξα ζην ηνκΫα ηεο θηελνηξνθέαο- (θξΫαο, γΪια, 

ηπξέ, κΫιη, θξαζέ, ηζέπνπξν, κπνζηαληθΪ θηι) θαη ηνπνζεηνχλ ηελ πεξηνρά ζε 

πςειΫο βαζκέδεο δάηεζεο. Δληνχηνηο ιφγσ Ϋιιεηςεο δεμηνηάησλ, ελεκΫξσζεο 

θαη επηκφξθσζεο κεγΪιν κΫξνο ηεο «ληφπηαο» παξαγσγάο πεξηνξέδεηαη ζηα 

ηππηθΪ παξαγφκελα πξντφληα θαη απνπζηΪδεη απφ ηελ αγνξΪ ησλ επψλπκσλ, 

πνηνηηθψλ, βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνζδψζνπλ θαη ηελ ππεξαμέα θαη 

ην αλΪινγν εηζφδεκα ζηνπο θαηνέθνπο ηεο πεξηνράο. 

 Ζ Ϋληαμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηελ πεξηνρά παξΫκβαζεο CLLD/LEADER 

κπνξεέ λα ζπκβΪιιεη ζηελ παξαγσγά πξντφλησλ πνηφηεηαο (θαη ρξάζεο 

ζεκΪησλ πνηφηεηαο), ζηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο 

κεηαπνέεζεο, ηππνπνέεζεο θαη ζπζθεπαζέαο ψζηε λα εμΪγνληαη θαη λα κελ 

δηαθηλνχληαη «ρχδελ» κε απνηΫιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηάκαηνο θαη ηελ κε θεθαιαηνπνέεζε ηεο πξνζηηζΫκελεο αμέαο απφ ηελ 

επεμεξγαζέα ηνπο, 

 ζην πιαέζην απηφ ε ηδησηηθά επηρεηξεκαηηθφηεηα εέλαη απαξαέηεην λα απνηειεέ 

ππιψλα ηεο «ηνπηθάο εηαηξηθάο ζρΫζεο», θπξέσο κε ηελ ζπκκεηνρά ηνπ ΔΒΔ 

θαη ησλ Αγξνηηθψλ πλ/ζκψλ, ψζηε λα εθθξΪδνληαη ζπιινγηθΪ ηα «ηδησηηθΪ 

ζπκθΫξνληα» ζηελ εθαξκνγά ηεο Σνπηθάο ηξαηεγηθάο ΑλΪπηπμεο 

CLLD/LEADER ζηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ, 

 ν ηνπξηζκφο ζηελ ΠΔ ΣξηθΪισλ παξφιν ην πιάγκα πνπ πξψηνο δΫρηεθε απφ 

ηελ νηθνλνκηθά θξέζε, παξακΫλεη ηνκΫαο ζεκαληηθφο γηα ηελ αλαπηπμηαθά 

πνξεέα ηεο ΠΔ ΣξηθΪισλ θαη ζα πξΫπεη λα απνηειΫζεη ην ππφζηξσκα φπνπ 

ζα κπνξΫζνπλ λα αλαπηπρζνχλ ζπλΫξγεηεο κε ηνλ Πνιηηηζκφ, ηελ 

Γαζηξνλνκέα, ηελ λΫεο ςεθηαθΫο ηερλνινγέεο κε ζεκαληηθΪ πξνζδνθψκελα 

πνιιαπιαζηαζηηθΪ αλαπηπμηαθΪ απνηειΫζκαηα. 
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3.2       ΔΝΔΡΓΔΗΔ  ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Ζ ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαέζην ηεο Πξνεηνηκαζέαο ηνπ 

Σνπηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER δηνξγΪλσζε ηέζζεξεηο (4) θεληξηθέο 

αλνηθηέο εθδειψζεηο Δλεκέξσζεο κέα ζε θΪζε Γάκν ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο 

ΣξηθΪισλ. Οη ελεκεξσηηθΫο εθδειψζεηο απεπζχλνληαλ ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, κε 

ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζην πιαέζην ηεο πξνεηνηκαζέαο 

ηεο ΟΣΓ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ππνβνιάο ρεδένπ Σνπηθάο ηξαηεγηθάο ΑλΪπηπμεο ζην 

πιαέζην ηεο ζρεηηθάο πξνθάξπμεο ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ην CLLD/LEADER 2014-2020.   

ε φιεο ηηο εθδειψζεηο Δλεκέξσζεο Ϋγηλε εθ κΫξνπο ησλ ζηειερψλ ηεο ΟΣΓ  

ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ΜΫηξνπ 19. «ηάξημε γηα 

Σνπηθά ΑλΪπηπμε κΫζσ ηνπ LEADER (ΣΑΠΣνΚ – Σνπηθά ΑλΪπηπμε κε Πξσηνβνπιέα 

Σνπηθψλ Κνηλνηάησλ)» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Οη εθδειψζεηο απηΫο απνηΫιεζαλ ηελ 

βΪζε γηα παξαγσγηθή ζπδήηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθΪ κε: 

 α) ηελ επηινγά ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο 
CLLD/LEADER,  

 β) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER, 

Αθνινχζσο παξνπζηΪδεηαη ν Πέλαθαο ησλ Δλεξγεηψλ ΔλεκΫξσζεο πνπ δηνξγΪλσζε 

ε ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαέζην ηεο Πξνεηνηκαζέαο ηνπ 

Σνπηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER. 

ΠΗΝΑΚΑ 3: Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο 

Ζκεξνκελία 

Γηεμαγσγήο 

Σφπνο 

Γηεμαγσγήο 

πκκεηέρνληεο 
(*)

 

Αξηζκφο 

πκκεηερφλησλ 

Αληηθείκελν 

Δλεκέξσζεο 

23/06/2016 

Αέζνπζα 

Γεκνηηθνχ 

πκβνπιένπ 

Πχιεο 

Σνπηθφο 

πιεζπζκφο 

Γήκνπ Πχιεο 

20 

1. Παξνπζέαζε ησλ 
ζηφρσλ θαη ηνπ 
πεξηερφκελνπ ηνπ 
ΜΫηξνπ 19. «ηάξημε 
γηα Σνπηθά ΑλΪπηπμε 
κΫζσ ηνπ LEADER, 

2. ηελ επηινγά ηεο 
πεξηνράο εθαξκνγάο 
ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξΪκκαηνο 
CLLD/LEADER,  

3. θαζνξηζκφο ηνπ 
εηαηξηθνχ ζράκαηνο 
γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ 
ηνπηθνχ 
πξνγξΪκκαηνο 
CLLD/LEADER. 

28/06/2016 

Αέζνπζα 

Δθδειψζεσλ 

Δπηκειεηεξένπ 

ΣξηθΪισλ 

 

Σνπηθφο 

πιεζπζκφο 

Γήκνπ 

Σξηθθαίσλ 

14 ……….….//…………….. 
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29/06/2016 

Αέζνπζα 

Γεκνηηθνχ 

πκβνπιένπ 

Φαξθαδφλαο 

Σνπηθφο 

πιεζπζκφο 

Γήκνπ 

Φαξθαδφλαο 

17 

 

 

 

……….….//…………….. 

05/07/2016 

Πνιηηηζηηθφ 

ΚΫληξν 

ΚαιακπΪθαο 

Σνπηθφο 

πιεζπζκφο 

Γήκνπ 

Καιακπάθαο 

30 

 

 

……….….//…………….. 
(*) 

ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε ελέξγεηα ελεκέξσζεο αθνξνύζε ηνλ επξύηεξν πιεζπζκό κηαο πεξηνρήο θαη όρη  

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ θνξέσλ ην πεδίν ζπκπιεξώλεηαη κε ηε θξάζε «ηνπηθόο πιεζπζκόο» 

 

πλνπηηθή αλαθνξά ζηα πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα ελεξγεηψλ 

ελεκέξσζεο 

Ζ ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαέζην ηεο Πξνεηνηκαζέαο ηνπ 

Σνπηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER δηνξγΪλσζε ζεηξΪ απφ ηέζζεξεηο (4) 

θεληξηθέο αλνηθηέο εθδειψζεηο Δλεκέξσζεο, κέα ζε θΪζε ΟΣΑ ηεο Πεξηθεξεηαθάο 

Δλφηεηαο ΣξηθΪισλ, πνπ απεπζχλνληαλ ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ηνπ θΪζε ΟΣΑ. Οη 

εθδειψζεηο απηΫο απνηΫιεζαλ ηελ βΪζε γηα ζπδήηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθΪ 

κε: 

α) ηελ επηινγά ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο 

CLLD/LEADER,  

β) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο CLLD/LEADER, 

Οη απφςεηο πνπ εθθξΪζηεθαλ ζπλνπηηθΪ κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμάο: 

 Οη θΪηνηθνη ησλ ΟΣΑ εέλαη ελάκεξνη γηα ην πξφγξακκα LEADER απφ 
πξνεγνχκελνπο γχξνπο εθαξκνγάο ηνπ πξνγ/ηνο, 

 ζεσξνχλ φηη θαη ην λΫν πξφγξακκα ζα πξΫπεη λα εθαξκνζηεέ ζηηο πεξηνρΫο 
ησλ Γάκσλ πνπ θαηνηθνχλ θαη πξνζδνθνχλ φηη ην λΫν πξφγ/κα ζα ζπκβΪιεη 
ζηελ αλαπηπμηαθά πξννπηηθά ησλ πεξηνρψλ ηνπο, 

 πηζηεχνπλ φηη ε ηνπηθά απηνδηνέθεζε ζα πξΫπεη λα απνηειεέ κΫξνο ηεο 
εηαηξηθάο ζρΫζεο 

3.3       ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

ΠΗΝΑΚΑ 4: Δλέξγεηεο Δπηκφξθσζεο 

Ζκεξνκελία 

Γηεμαγσγήο 

Σφπνο 

Γηεμαγσγήο 

Φνξέαο 

δηνξγάλσζεο 

ελέξγεηαο 

πκκεηέρνληεο 

(*) 

Αληηθείκελν 

Δπηκφξθσζεο 

03-05/10/2011 

Koszęcin 

(Śląskie  

Voivodship), 

Poland 

Τπνπξγεέν Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο Πνισλέαο 

Παλαγηψηεο ΠΪηξαο 

 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

 

LEADER APPROACH 

AFTER 2013 

and NEW CHALLENGES 

FOR THE 

DEVELOPMENT 

OF RURAL AREAS OF 

EUROPE 
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13/07/2012 

Πνιπρψξνο 

 "The HUB 

events" 

Αζάλα 

ΤΠΑΑΣ 

Παλαγηψηεο ΠΪηξαο 

 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

1ν πλΫδξην ΤΠΑΑΣ 

 

ρεδηαζκφο ηεο Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο κεηΪ ην 2013 

22/02/2013 

Δηδηθά 

Γξακκαηεέα 

Κνηλνηηθψλ 

Πφξσλ θαη 

Τπνδνκψλ 

Δζληθφ Αγξνηηθφ Γέθηπν 

(ΔΑΓ) 

Παλαγηψηεο ΠΪηξαο 

 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

ΖΜΔΡΗΓΑ 

 

 ΠαξΪιιειε Αμηνιφγεζε 

ηνπ ΠΑΑ, ηελ ελέζρπζε 

ησλ ηθαλνηάησλ ησλ 

ΟκΪδσλ Σνπηθάο ΓξΪζεο 

θαη ηελ ηερληθά ζηάξημε 

ηεο δηαθξαηηθάο θαη 

δηαηνπηθάο ζπλεξγαζέαο. 

17-18/04/2013 

The Egg 

Communication 

Νest, 

Brussels 

Δπξσπατθφ Γέθηπν 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο 

(ENRD) 

Παλαγηψηεο ΠΪηξαο 

 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

LEADER EVENT 2013 

 

Building Bridges for the 

Future 

30/08/2013 

Δηδηθά 

Γξακκαηεέα 

Κνηλνηηθψλ 

Πφξσλ θαη 

Τπνδνκψλ 

Δζληθφ Αγξνηηθφ Γέθηπν 

(ΔΑΓ) 

Παλαγηψηεο ΠΪηξαο 

 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

ΖΜΔΡΗΓΑ 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ 

ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ 

ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

– CLLD ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΖ 

ΝΔΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟΤ 
19/12/2014 

 
 Ξελνδνρεέν 

ATHENS 

HILTON 

ΔΑΓ / ΤΠΑΑΣ 

Παλαγηψηεο ΠΪηξαο 

 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

3ν πλΫδξην ΤΠΑΑΣ 

 

ΝΫα Πξνγξακκαηηθά 

Πεξένδνο γηα ηελ 

Αγξνηηθά ΑλΪπηπμε 2014 

- 2020, επθαηξέεο θαη 

πξνθιάζεηο 21/04/2015 

 

 Charlemagne 

Building 

Brussels 

Δπξσπατθφ Γέθηπν 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο 

(ENRD) 

Παλαγηψηεο ΠΪηξαο 

 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

 

 1st Meeting 

  

Sub-group Leader and 

Community-Led Local 

Development 
07-08/05/2015 

Δηδηθά 

Γξακκαηεέα 

Κνηλνηηθψλ 

Πφξσλ θαη 

Τπνδνκψλ 

Δζληθφ Αγξνηηθφ Γέθηπν 

(ΔΑΓ) 

Παλαγηψηεο ΠΪηξαο 

 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ 

 

 Σνπηθά ΑλΪπηπμε κε 

Πξσηνβνπιέα Σνπηθψλ 

Κνηλνηάησλ – 

CLLD/LEADER,  

Γηαηνπηθά πλεξγαζέα θαη 

πκκεηνρηθΫο Γηαδηθαζέεο 
16/02/2016 

 

 Charlemagne 

Building 

Brussels 

Δπξσπατθφ Γέθηπν 

Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο 

(ENRD) 

Παλαγηψηεο ΠΪηξαο 

 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

 3d Meeting 

  

Sub-group Leader and 

Community-Led Local 

Development 
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16-17/05/2016 

Δηδηθά 

Γξακκαηεέα 

Κνηλνηηθψλ 

Πφξσλ θαη 

Τπνδνκψλ 

Δζληθφ Αγξνηηθφ Γέθηπν 

(ΔΑΓ) 

1. ΒΪτνο Κνπηάο 
2. Δπαγγειέα 

Λαξέζε 
3. Δπξηπέδεο 

Καδαληδάο 
 

(ΟΣΓ Αλαπηπμηαθά 

ΣξηθΪισλ ΑΑΔ ΟΣΑ) 

ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ  

 

«Σνπηθά ΑλΪπηπμε κε 

Πξσηνβνπιέα Σνπηθψλ 

Κνηλνηάησλ –

CLLD/LEADER» (*)ην πεδίν ζπκπιεξώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ν θνξέαο ηνλ νπνίν εθπξνζσπεί 

 

πλνπηηθή αλαθνξά ζηα πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα ελεξγεηψλ 

επηκφξθσζεο 

Σα ζηειΫρε ηεο ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» Ϋρνπλ καθξφρξνλε 

εκπεηξέα ζηελ εθαξκνγά ηεο πξνζΫγγηζεο LEADER, αθνχ ε ΟΣΓ πινπνηεέ ην 

πξφγξακκα ζπλερψο απφ ην LEADER I εληεχζελ. ΠαξΪιιεια ζπκκεηεέραλ 

ζπζηεκαηηθΪ ζηηο επηκνξθσηηθΫο ελΫξγεηεο (εκηλΪξηα, Ζκεξέδεο, πλΫδξηα, θιπ) πνπ 

δηνξγΪλσζαλ θπξέσο νη εζληθΫο αξρΫο (ΤΠΑΑΣ, ΔΤΓ ΠΑΑ, ΔΑΓ) ζην πιαέζην 

πξνεηνηκαζέαο ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ Μέηξνπ 19. «ηάξημε γηα Σνπηθά ΑλΪπηπμε 

κΫζσ ηνπ LEADER (ΣΑΠΣνΚ – Σνπηθά ΑλΪπηπμε κε Πξσηνβνπιέα Σνπηθψλ 

Κνηλνηάησλ)» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. Ο πληνληζηάο θαη Τπεχζπλνο Έξγνπ ηεο ΟΣΓ, 

εθπξνζσπψληαο ην Διιεληθφ Γέθηπν LEADER εέλαη κΫινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ Αγξνηηθψλ Γηθηχσλ (European Rural Networks' Assembly) ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ENRD) ηεο DGAgri ηεο λΫαο 

πεξηφδνπ 2014-2020 θαη ζπκκεηΫρεη επέζεο ζε παξφκνηεο ελΫξγεηεο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ην ENRD.  

Ζ ζπκκεηνρά ησλ ζηειερψλ ζηηο ελΫξγεηεο απηΫο εμαζθαιέδεη φηη εέλαη γλψζηεο ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ αλαθνξηθΪ κε ηελ πξνεηνηκαζέα θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγ/ηνο CLLD/LEADER. 

 

3.4       ΛΟΗΠΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

Ζ ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» δελ πξνΫβε ζε Ϊιιεο ελΫξγεηεο πνπ 

λα ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε ηελ πξνεηνηκαζέα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο 

CLLD/LEADER θαη εηδηθφηεξα ην εηαηξηθφ ζράκα ηνπ θνξΫα θαη ηελ επηινγά ηεο 

πεξηνράο εθαξκνγάο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1.  ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ "ΔΚ 
ΣΩΝ ΚΑΣΩ ΠΡΟ ΣΑ ΠΑΝΩ" ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
 

1.1. ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

Ζ ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο 
Αλάπηπμεο CLLD/LEADER γηα ηελ ΠΔ Σξηθάισλ δηνξγάλσζε δχν θχθινπο δηαβνπιεχζεσλ αληίζηνηρα κε ηηο 
αλάγθεο ππνβνιήο ησλ δπν Φαθέισλ Α. & Β. ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα ε ΟΣΓ πξαγκαηνπνίεζε: 

 έλα πξψην θχθιν απφ δεθαηξείο (13) εθδειώζεηο Γηαβνύιεπζεο κε ηνπο ηνπηθνχο Φνξείο (Γεκφζηνπο, 
Ηδησηηθνχο θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ), νη νπνίεο θάιπςαλ φρη κφλν ηηο αλάγθεο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ππνβνιήο 
ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Α. «Πξνεηνηκαζία ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο» γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη 
εηαηξηθήο ζρέζεο) αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή δπλακηθώλ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ επελδπηηθνύ 
ελδηαθέξνληνο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο.  

 έλα δεχηεξν θχθιν απφ επηά (7) δηαβνπιεύζεηο επηπιένλ, εζηηαζκέλεο ζηνλ εληνπηζκό ησλ δπλακηθώλ 
αλάπηπμεο θαη ηνπ επελδπηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζε νκνεηδείο νκάδεο παξαγσγώλ θαη κεηαπνηεηώλ, ζε 
ζπζρέηηζε κε ηηο δχν (2) Δκπεηξνγλσκνζχλεο πνπ εθπνλήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο δηακφξθσζεο ηεο Σνπηθήο 
ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο γηα ηηο αλάγθεο ππνβνιήο ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Β. «Σνπηθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο». 

θνπόο ησλ Γηαβνπιεχζεσλ ήηαλ ε θηλεηνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζην πιαίζην ηεο 
πξνεηνηκαζίαο ηεο ΟΣΓ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηακφξθσζε ρεδίνπ Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο, κέζσ 
ηεο απφ-θάησ-πξνο-ηα-παλσ (bottom up) πξνζέγγηζεο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Β. ηεο ζρεηηθήο 
πξνθήξπμεο ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ην CLLD/LEADER 2014-2020 θαη επηδηψρζεθε ε αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε: 

 εληνπηζκό/θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαη δπλακηθώλ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαζψο θαη 
γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 
CLLD/LEADER, 

 θαηαγξαθή  πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ γηα επελδπηηθά ζρέδηα/πξνηάζεηο/ηδέεο 
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ επηιέμηκα ζρέδηα γηα ελίζρπζε απφ ην 
CLLD/LEADER, θαζψο θαη γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκφο ηνπο.  

Σα ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ Γηαβνπιεύζεσλ θαηαγξάθνληαη ζην Πξαθηηθφ 2. Γηαβνχιεπζε Πξνεηνηκαζίαο 
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER πνπ αθνξά ηα αλσηέξσ ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ΦΑΚΔΛΟΤ Β: ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ (CLLD) - 
LEADER. ην Παξάξηεκα 1 επηζπλάπηνληαη ηα πξαθηηθά, ηα παξνπζηνιφγηα, ηα απνδεηθηηθά δεκνζηφηεηαο θαη 
θσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ δηαβνπιεχζεσλ.  

Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ν πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο ησλ ελεξγεηψλ δηαβνχιεπζεο πνπ δηνξγάλσζε ε ΟΣΓ 
«Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο δηακόξθσζεο «ρεδίνπ Σνπηθήο 
ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο». 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο ελεξγεηώλ Γηαβνύιεπζεο
 (*)

 

Ηκεξνκελία 
δηεμαγσγήο 

Σόπνο 

δηεμαγσγήο 
Δίδνο Φνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

(**)
 

Αξηζκόο 
ζπκκεηε-
ρόλησλ 

Αληηθείκελν 

Γηαβνύιεπζεο 

17/06/2016 
Γξαθεία ΔΑ 
Καιακπάθαο 

Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 
Καιακπάθαο 

 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

13 

α)  Δληνπηζκφο - θαηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαη δπλακηθψλ αλάπηπμεο 
θαζψο θαη ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο 
Αλάπηπμεο, 
β) Kαηαγξαθή  πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ 

εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ γηα επελδπηηθά 
ζρέδηα/πξνηάζεηο/ηδέεο δεκνζίνπ θαη 
ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη 
γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο. 

17/06/2016 
Γξαθεία ΔΑ 
Καιακπάθαο 

Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 
Καιακπάθαο 

 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

13 

α)  Δληνπηζκφο - θαηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαη δπλακηθψλ αλάπηπμεο 
θαζψο θαη ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο 
Αλάπηπμεο, 
β) Kαηαγξαθή  πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ 

εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ γηα επελδπηηθά 
ζρέδηα/πξνηάζεηο/ηδέεο δεκνζίνπ θαη 
ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη 
γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο. 
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22/06/2016 

Γξαθεία 
Αλαπηπμηαθήο 
Σξηθάισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 

Φνξείο Σνπξηζκνχ 

 Έλσζε Ξελνδφρσλ λ. 
Σξηθάισλ 

 χιινγνο Δλνηθηαδνκέλσλ 
δσκαηίσλ λ. Σξηθάισλ 

 χλδεζκνο Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ Μεηεψξσλ (.Σ.Δ.Μ) 

(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

 

 

10 ……….….//…………….. 

23/06/2016 
Γεκαξρείν Γήκνπ 

Σξηθθαίσλ 
Γήκνο Σξηθθαίσλ 

(Γεκόζηα πκθέξνληα) 
13 …….…….//…………….. 

23/06/2016 Γεκαξρείν Πχιεο 
Γήκνο Πχιεο, 

(Γεκόζηα πκθέξνληα) 
25 …….…….//…………….. 

24/06/2016 
Γξαθεία 

Αλαπηπμηαθήο 
Σξηθάισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 

Οηλνπαξαγσγνί /Παξαγσγνί 
Απνζηαγκάησλ, 

(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

6 …….…….//…………….. 

27/06/2016 Gallery Art Hotel, 
Σξίθαια 

Φνξείο Σνπξηζκνχ 

 χιινγνο Ξελνδφρσλ  - 
Δπαγγεικαηηψλ Οξεηλνχ Όγθνπ  

«Ξέληνο Εεχο» 

 Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο 

 χιινγνο Ξελνδφρσλ Πφιεο 
Σξηθάισλ & Οξεηλνχ Όγθνπ 

(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

5 

 
 
 
 
 
 

………….//…………….. 

28/06/2016 
Γξαθεία ΔΒΔ 

Σξηθάισλ 

ΔΒΔ Σξηθάισλ 

(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 
11 

 
………….//…………….. 

29/06/2016 
Γεκαξρείν 

Φαξθαδφλαο 

Γήκνο Φαξθαδφλαο, (Γεκόζηα 
πκθέξνληα) 

8 ………….//…………….. 

30/06/2016 
Γεκαξρείν 

Καιακπάθαο 

Γήκνο Καιακπάθαο (Γεκόζηα 
πκθέξνληα) 

24 ………….//…………….. 

04/07/2016 

Γξαθεία 
Αλαπηπμηαθήο 
Σξηθάισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 

Σπξνθφκνη - Παξαγσγνί Σπξνθνκηθψλ 
Πξντφλησλ, (Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

7 
 
 

………….//…………….. 

05/07/2016 

Γξαθεία 
Αλαπηπμηαθήο 
Σξηθάισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 

Μεηαπνηεηέο θξέαηνο - Παξαγσγνί 
αιιαληηθψλ - ηνπηθνχ ινπθάληθνπ, 

(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 
7 

 
 

………….//…………….. 

07/07/2016 

Γξαθεία 
Αλαπηπμηαθήο 
Σξηθάισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 

Οξεηβαηηθνί θαη Αζιεηηθνί χιινγνη, 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

22 
 
 

………….//…………….. 

08/07/2016 
Γξαθεία ΔΤΓ 
Πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο 

ΟΣΓ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

10 

α) παξνπζίαζε ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 

2014-2020 θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ, 
β) πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ην 

αθνξνχλ, 
γ) πηζαλέο ζπλέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ 
Αλάπηπμεο CLLD/LEADER ζαο. 
δ) δηεξεχλεζε πηζαλφηεηαο γηα 

πνιπηακεηαθή πξνζέγγηζε κε ζπλεηζθνξά 
ησλ ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ ηνπ ΠΔΠ. 

09/08/2016 
Γξαθεία 

"ΘΔΑΛΗΑ 
ΠΔΑΑ" - Λάξηζα 

Αλαπηπμηαθέο Δηαηξίεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Παλ. 

Θεζζαιίαο - Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ 
Υψξνπ 

(Γεκόζηα πκθέξνληα) 

14 

Γηαβνχιεπζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ζρεδίνπ δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο εδαθηθήο θαηλνηνκίαο ζηε 

Θεζζαιία 
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10/08/2016 

Γξαθεία Έλσζεο 
- Αγξνηηθνχ 

πλεηαηξηζκνχ 
Σξηθάισλ 

 

Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 
Σξηθάισλ 

 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

6 

α) Δληνπηζκφο - θαηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ θαη δπλακηθψλ αλάπηπμεο 
θαζψο θαη ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο 

Αλάπηπμεο, 
β) θαηαγξαθή  πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ 

εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ γηα επελδπηηθά 
ζρέδηα/πξνηάζεηο/ηδέεο δεκνζίνπ θαη 
ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη 
γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπο. 

23/08/2016 

Γξαθεία 
Αλαπηπμηαθήο 
Σξηθάισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 

Κπβεξλεηηθνί Δθπξφζσπνη - 
Βνπιεπηέο ΤΡΗΕΑ 

(Γεκόζηα πκθέξνληα) 
9 ………….//…………….. 

25/08/2016 

Γξαθεία 
Αλαπηπμηαθήο 
Σξηθάισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 

Πηελνηξφθνη 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

5 ………….//…………….. 

26/08/2016 
Γηάζειιν 
(Καθελείν 

"Πιαηάληα") 

Κηελνηξφθνη - Παλ. Θεζζαιίαο - 
Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ 

(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 
35 ………….//…………….. 

08/09/2016 
Αίζνπζα 

εθδειψζεσλ ΔΒΔ 
Σξηθάισλ 

Σνπηθφο Πιεζπζκφο 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

22 ………….//…………….. 

12/09/2016 

Γξαθεία 
Αλαπηπμηαθήο 
Σξηθάισλ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 

Παξαγσγνί αξσκαηηθψλ θπηψλ  
Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

7 ………….//…………….. 

(*)  ζπκπιεξώλεηαη κία γξακκή αλά ελέξγεηα, (**) ζπκπιεξώλεηαη ην είδνο ησλ θνξέσλ (ηδησηηθώλ / δεκόζησλ) 
 

1.2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν Αλαιπηηθφο Πίλαθαο αλά ελέξγεηα δηαβνχιεπζεο πνπ δηνξγάλσζε ε ΟΣΓ 
«Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαίζην ηεο Πξνεηνηκαζίαο ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο 
CLLD/LEADER, κε ηελ απνηχπσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ αλά δηαβνχιεπζε. 

ΠΙΝΑΚΑ 2: Αλαιπηηθόο Πίλαθαο αλά ελέξγεηα δηαβνύιεπζεο (*) 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 1 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 17/06/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο 
Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Καιακπάθαο (ΔΑ), κέιε ηνπ Γ ηνπ Φνξέα θαζψο 

θαη αγξφηεο - θηελνηξφθνη κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 13 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 
Καιακπάθαο (ΔΑ) 

Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο - 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

13 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Οη εθπξφζσπνη ηεο «Έλσζεο - Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Καιακπάθαο» εληφπηζαλ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κειψλ ηνπο θαζψο 
θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Δληνπίζηεθε ε αλάγθε χπαξμεο θνηλνχ απνζεθεπηηθνχ 
ρψξνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηεο έλσζεο θαζψο 
επίζεο θαη ε δηεξεχλεζε κεζφδσλ δηάζεζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ ζηελ αγνξά. εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε αλάγθε θαηάξηηζεο ησλ κειψλ 
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε ζέκαηα απνζήθεπζεο - ζπληήξεζεο, λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο 
θιπ 

β) Ζ «Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Καιακπάθαο» ζε ζπλέρεηα ηεο δηεξεχλεζεο 

δπλακηθψλ αλάπηπμεο πνπ ζπδεηεζήθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο, θαηέιεμε 
ζηηο εμήο πξνηάζεηο επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο: 
- Παξαγσγή παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ εδεζκάησλ απφ γπλαηθείνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο 
- Γεκηνπξγία επηζθέςηκνπ εθζεηεξίνπ - ζεκείνπ πψιεζεο φπνπ ζα 
παξνπζηάδεηαη θαη ν ηξφπνο παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ 
- Γεκηνπξγία απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 
- Δγθαηάζηαζε απηφκαησλ πσιεηψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ  
- Ίδξπζε  ζπλεηαηξηζηηθνχ ηπξνθνκείνπ  
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Αξηζκόο ελέξγεηαο 2 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 22/06/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο πιινγηθφηεηεο ζηνλ ηνκέα επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ (πεξηνρήο Μεηεψξσλ) 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 10 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Έλσζε Ξελνδφρσλ λ. Σξηθάισλ 
 χιινγνο Δλνηθηαδνκέλσλ δσ-
καηίσλ λ. Σξηθάισλ 
 χλδεζκνο Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ Μεηεψξσλ (.Σ.Δ.Μ) 

 

χιινγνη - Δλψζεηο- πλδέζκσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ 
ηνκέα ηνπξηζκνχ πεξηνρήο Καιακπάθαο 

(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 
10 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Οη ζπκκεηέρνληεο χιινγνη-Δλψζεηο- πλδέζκσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ παξέζεζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ θιάδν ηνπο. 
εκαληηθφ είλαη απηφ ηεο απνπζίαο θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη απφ 
ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Λφγσ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πφξνπ ησλ Μεηεψξσλ, ε 
πξνζέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη ζεκαληηθή. Γηα ην 
ιφγν απηφ νη εθπξφζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ 
παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηνλ επηζθέπηε θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ησλ 
ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ζπληαγψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε γαζηξνλνκηθή παξάδνζε ηεο 
πεξηνρήο. Δληνπίδεηαη έηζη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο 
πνηφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο επίζεο επεζήκαλαλ σο απεηιή ηελ δεκηνπξγία 
μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θιαζηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο εληείλνπλ ηνλ αζέκηην 
αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ιφγσ ηεο ρξήζεο θζελψλ πξψησλ πιψλ γηα 
ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ. 
β) ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ απεηιψλ θαη δπλακηθψλ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηνπ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη πξνηάζεηο εζηηάδνπλ ζηα εμήο: 

- Καηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο 
ζεθ, ζνκειηέ θαη εηδηθψλ ζε ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ μελνδνρείσλ γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ηεο αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 
θαη ηεο γαζηξνλνκηθήο ηξηθαιηλήο παξάδνζεο. 

- Γεκηνπξγία ηνπηθνχ ζήκαηνο πνηφηεηαο  

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 3 

Δίδνο ελέξγεηαο  χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 23/06/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Γήκνο Σξηθθαίσλ / Τπεχζπλνη ππεξεζηψλ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 13 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Γήκνο Σξηθθαίσλ  
 Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ & 
Αλάπηπμεο,  

 Σερληθή Τπεξεζία,  
 Σκήκα Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ 

ΟΣΑ  
(Γεκόζηα πκθέξνληα) 

13 

 

α) ην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο παξνπζηάζηεθαλ νη αλάγθεο ζε ππνδνκέο κηθξήο 

θιίκαθαο, βαζηθψλ ππεξεζηψλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ θαη ππνδνκψλ ηνπξηζκνχ θαη 
αλαςπρήο θαζψο θαη δξάζεηο αλάδεημεο θπζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. 
Έκθαζε δφζεθε ζε δπλακηθέο αλάπηπμεο ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ζηφρεπζε ηνπ 
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο φπσο ε αλάδεημε αξσκαηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ βνηάλσλ 
κέζσ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Αζθιεπηνχ, ε αλαβάζκηζε ηεο ππαίζξνπ κέζσ δεκηνπξγίαο, ε 
ζπληήξεζε κνλνπαηηψλ θαη ε ρξήζε ςεθηαθψλ δηαδξαζηηθψλ κέζσλ.  
β) Δπηγξακκαηηθά νη πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ αθνξνχλ ηα εμήο: 

- Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ- ςεθηαθνχ ρψξνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπ 
Αζθιεπηνχ ζηε δε Κφδηαθα ηνπ δ. Σξηθθαίσλ  

- Γεκηνπξγία βνηαληθνχ θήπνπ - επηζθέςηκνπ εθπαηδεπηηθνχ αγξνθηήκαηνο 
επηδεηθηηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ ζεξαπεπηηθψλ βνηάλσλ ηνπ Αζθιεπηνχ θαη παξαγσγήο 
αληηζηνίρσλ πξντφλησλ  

- Γεκηνπξγία κνλνπαηηψλ πεξηήγεζεο θαη δηαδξαζηηθήο παξαηήξεζεο ησλ 
ηακαηηθψλ βνηάλσλ κε αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηηο αλαηνιηθέο ππψξεηεο ηνπ Κεξθέηηνπ 
φξνπο θαη ησλ Αληηραζίσλ  
 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
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πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

- ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ςεθηαθψλ, εμ’ απνζηάζεσο, 
εθαξκνγψλ πγείαο βαζηδφκελσλ ζηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή, ηε δηαηξνθή θαη ζηε 
ρξήζε ησλ βνηαλν-ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ ηνπ Αζθιεπηνχ. 

- Ζιεθηξνληθή πξνψζεζε ησλ ηνπηθά παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (e-asklipios) 

- Γεκηνπξγία ζεκαηηθνχ πάξθνπ άζιεζεο – αλαςπρήο ζηε ζέζε ¨Μπάηδηνο¨  
ζηελ Σ.Κ. Γηαιεθηνχ ην Γήκνπ Σξηθθαίσλ 

- Αλάπηπμε δηθηχνπ ζεκείσλ πιεξνθφξεζεο δηαδξαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ (QR 
codes) & παξαγσγή πιηθνχ πξνβνιήο πξνψζεζεο 

- Πξνκήζεηα 16 παξαδνζηαθψλ ζηνιψλ [8 αληξηθέο (ηζνιηάο) θαη 8 γπλαηθείεο 
(θαξαγθνχλαο) γηα ηηο αλάγθεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ ηεο Σ.Κ. 
Φσηάδαο ¨Σα Μαπξνλέξηα¨ ζην εηήζην πξφγξακκα εθδειψζεσλ πνπ θαηαξηίδεη. 

- Γηακφξθσζε ρψξνπ ζην πξψελ δεκνηηθφ θαηάζηεκα Δζηηαηψηηδαο γηα ρξήζε 
ηνπ σο αγξνηηθφ ηαηξείν 

- Γεκηνπξγία θιεηζηνχ αζιεηηθνχ ρψξνπ θάησ απφ ηηο θεξθίδεο ηνπ δεκνηηθνχ 
γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Σ.Κ. Μεγαινρσξηνπ ηνπ δήκνπ Σξηθθαίσλ 

- Αμηνπνίεζε δάζνπο παλαγίαο ζηελ Σ.Κ. Βαιηηλνχ 

- Καηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ Σ.Κ. Καινλεξίνπ Γ.Δ. 
Φαιψξεηαο 

- Αλάπιαζε αιζπιιίνπ ζηελ Σ.Κ. Γελδξνρσξίνπ 

- Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ  Σ.Κ. Γιίλνπο ηνπ 
δήκνπ Σξηθθαίσλ 

- Οινθιήξσζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Σ.Κ. Αξδαλίνπ ηνπ δήκνπ 
Σξηθθαίσλ 

- Καηαζθεπή αλαςπθηεξίνπ ζηελ πεξηνρή Αγ. Ησάλλε ζηελ Σ.Κ. Πξνδξφκνπ 

- Αλάπιαζε πξναχιηνπ ρψξνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν πιαηάλνπ ζηε Γ.Δ. 
Παξαιεζαίσλ Σξηθθαίσλ  

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 4 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 23/06/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Γήκνο Πχιεο / Τπεχζπλνη ππεξεζηψλ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 25 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Γήκνο Πχιεο  

 Γεκνηηθνί χκβνπινη 
 Πξφεδξνη Σνπ. Κνηλ, 
 Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ & 
Αλάπηπμεο,  

 Σερληθή Τπεξεζία,  
 Σκήκα Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ 

ΟΣΑ  
(Γεκόζηα πκθέξνληα) 

25 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πχιεο δηαζέηεη έλαλ ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ 

είλαη απηφο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ δήκνπ. πλεπψο απνηειεί έλαλ πφξν αλάπηπμεο 
θαη ζε απηφο ζηεξίδεηαη θαη ε νηθνλνκία ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ. ε αληίζεζε κε ηνλ 
νξεηλφ φγθν, ν Γήκνο Πχιεο, ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ θνηλνχ ζρεδίνπ 
αλάπηπμεο ηεο δηαδξνκήο θαη ηεο δξάζεο ηνπ Αζθιεπηνχ κε ην Γήκν Σξηθθαίσλ, 
ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ θαξκαθνηξηβείσλ πνπ έδξαζε ν Αζθιεπηφο. Δπίζεο έρεη 
εληνπηζηεί ε αλάγθε αλάπιαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ε δεκηνπξγία πάξθνπ 
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
β) Οη πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ Πχιεο επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο: 

- Γεκηνπξγία πάξθνπ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Σ.Κ. Φήθεο 

- Γεκηνπξγία ππνδνκψλ αλάδεημεο θαη επίζθεςεο ηνπ  ρψξνπ ησλ 
θαξκαθνηξηβείσλ , θαηαζθεπή κνλνπαηηψλ , πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε , ζέζεσλ 
αλάπαπζεο 

- Πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ Σ.Κ. Πεγήο ηνπ Γ. Πχιεο 

- Αλαπιάζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηηο Σ.Κ. Παιαηνκνλαζηήξνπ θαη Σ.Κ. 
Πηαιείαο 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 

 
 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
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Αξηζκόο ελέξγεηαο 5 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 24/06/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Οηλνπαξαγσγνί - Παξαγσγνί Απνζηαγκάησλ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 6 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Σζηιηιήο Α.Δ. 
 Λνχδαο Wine House 
 Σζίλαο Βαζίιεηνο & ΗΑ Ο.Δ. 

 

Οηλνπαξαγσγνί - Παξαγσγνί Απνζηαγκάησλ 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

6 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Οη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ νηλνπνηείσλ εληφπηζαλ ζηηο αλάγθεο γηα αλάπηπμε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο πέξαλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ παξαγσγή ησλ 
πξντφλησλ ηνπο, θαη απηήλ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 
αλαπηπρζεί έλα δίθηπν ηνπηθήο ηαπηφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ζηφρν παξνπζηάζηεθε ε 
ζηφρεπζε γηα θνηλή πξνβνιή ηνπ ηνπηθνχ θξαζηνχ, ε ζπκκεηνρή ζε ζεκαηηθέο εθζέζεηο 
θαη ε ζπκκεηνρή ζε έλα δίθηπν θξαζηνχ κε ηνπηθφ ραξαθηήξα κεηαηξέπνληαο ηα 
νηλνπνηεία ηνπο ζε επηζθέςηκα.  
β) Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο νηλνπνηεία πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ δηαβνχιεπζε, είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ε δηακφξθσζε κηα 
ζπλεξγαηηθήο δνκήο ε νπνία κεηά απφ θνηλέο δξάζεηο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ 
ηνπηθψλ θξαζηψλ, ζα δηακνξθψζνπλ έλα ζχζηεκα δηθηχνπ "Γξφκνη ηνπ θξαζηνχ 
Μεηεψξσλ". πγθεθξηκέλα ην επελδπηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ εζηηάδεη ζηα εμήο: 

- Γεκηνπξγία ζρήκαηνο ζπλεξγαζίαο 

- Δθπφλεζε θνηλνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ  

- Γεκηνπξγία θνηλήο κπξνζνχξαο κε παξνπζίαζε ηνπ θξαζηνχ σο πξντφλ κε 
ηνπηθή ηαπηφηεηα  

- πκκεηνρή ζε εθζέζεηο θξαζηνχ ζε εζληθφ θαη κε επίπεδν 

- Γεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ππνζηήξημεο 
(ρεκείν, επηζηεκνληθή νκάδα γηα εθπφλεζε έξεπλαο γηα ηε βειηίσζε ηνπ θξαζηνχ θαη 
ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ παξαγσγήο. 

  

Αξηζκόο ελέξγεηαο 6 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 27/06/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο πιινγηθφηεηεο Δπηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνκέα Σνπξηζκνχ Σξηθάισλ θαη Οξεηλνχ Όγθνπ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 5 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Φνξείο Σνπξηζκνχ 

 χιινγνο Ξελνδφρσλ  
/Δπαγγεικαηηψλ Οξεηλνχ Όγθνπ «Ξέληνο 
Εεχο» 
 χιινγνο Ξελνδφρσλ Πφιεο 
Σξηθάισλ & Οξεηλνχ Όγθνπ 

 

πιινγηθφηεηεο Δπηρεηξεκαηηψλ ηνκέα Σνπξηζκνχ πφιεο 
Σξηθάισλ θαη Οξεηλνχ Όγθνπ 

(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 
5 

 

α) Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο 

ηεο πεξηνρήο είλαη απηφ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ελέζθεςε ζηελ ρψξα απφ ην 
2010, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα βησζηκφηεηαο. Γίλνληαο βάξνο ζε 
ζπιινγηθέο ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
ηεο πεξηνρήο νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάθακςε κε ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία ζήκαηνο 
πνηφηεηαο. 
 β) Ωο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ηνπξηζκνχ, νη πξνηάζεηο πνπ παξέζεζαλ δελ 

εζηηάδνπλ κφλν ζε επίπεδν επηρείξεζεο αιιά ζην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ επηζθέπηε θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ επεξεάδνπλ 
ηνλ ηνπξηζκφ. πγθεθξηκέλα νη πξνηάζεηο είλαη νη εμήο: 

- Αμηνπνίεζε Παιηνχ Γεκαξρείνπ Διάηεο γηα ηε ζπζηέγαζε ππεξεζηψλ 
γξαθείσλ θνξέσλ, info point δεκηνπξγία εθζεζηαθνχ ρψξνπ, θνηηψλεο εζεινληψλ θιπ. 

- Αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηεο θαηαζθήλσζεο Διάηεο γηα ρξήζε ζε πνιηηηζηηθέο 
θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο  

- Αλάπηπμε δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ζε φιν ηνλ νξεηλφ φγθν κε ηελ 
παξάιιειε θαηαγξαθή κε GPS, πξνβνιή ζε έληππν θαη ειεθηξνληθφ ράξηε.  
 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
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πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

- Πεξίθξαμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ θηινμελίαο ησλ αξαθαηζάλσλ θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ αληακψκαηνο ζην Πεξηνχιη. 

- Μνλνπάηη θάιαο (Βιαρφζηξαηα). Καζαξηζκφο, ζεκαηνδφηεζε, 
ραξηνγξάθεζε θαη δηαζχλδεζε κε ππφινηπα κνλνπάηηα ηνπ Κφδηαθα κε νξζνινγηθφ 
ηξφπν ζχκθσλα κε ηα παγθφζκηα νξεηβαηηθά πξφηππα γηα κειινληηθή θηινμελία 
αζιεηηθψλ γεγνλφησλ  

- ήκαλζε κε πηλαθίδεο πιεξνθνξηψλ φισλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ 
νξεηλνχ φγθνπ, θαηαζθεπή infokiosk.  

- Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ πιηθνχ, application,  

- Πξφγξακκά ζηνρεπκέλεο πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο ηεο πεξηνρήο ζε 
δηεζλείο εθζέζεηο. 

- πληήξεζε αλαξξηρεηηθψλ πεδίσλ / αλάδεημε ζπειαίσλ (θαηαγξαθή θαη 
παξνπζίαζε). 

- Δλνπνίεζε ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ησλ πεξηνρψλ Μεηεψξσλ θαη Οξεηλνχ 
Όγθνπ ζε επίπεδν α) ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, β) ζπλδπαζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ-
ελαιιαθηηθνχ. 

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 7 

Δίδνο ελέξγεηαο  χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 28/06/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Δπηκειεηήξην (ΔΒΔ) Σξηθάισλ - Μέιε Γ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 11 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Δκπνξνβηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην (ΔΒΔ) 
Σξηθάισλ  

ΔΒΔ Σξηθάισλ 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

11 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) ην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο ηα κέιε ηνπ ΔΒΔ Σξηθάισλ, παξνπζίαζαλ ηηο 

δπλακηθέο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ζηελ 
δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ηνπηθνχ ζήκαηνο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνχ. εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε αλάδεημε αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ 
κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ  παξαγσγψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ αιιά θαη ε 
ππνζηήξημε ηνπ θιάδνπ ησλ δελδξνθαιιηεξγεηψλ. 
 β) Οη πξνηάζεηο πνπ εθθξάδνπλ ην επελδπηηθνχ ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο 

επηκειεηεξίνπ, αθνξνχλ ηα εμήο: 

- Πηζηνπνίεζε ηνπ Σξηθαιηλνχ ινπθάληθνπ σο ΠΓΔ 

- Πξνβνιή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ λ. Σξηθάισλ ζην πιαίζην 
ησλ δξάζεσλ ηνπ Meteorisimo κε ζεκαηηθέο ελέξγεηεο πξνβνιήο, ειεθηξνληθέο θαη 
έληππεο εθδφζεηο, δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θιπ 

- Γεκηνπξγία ζήκαηνο πνηφηεηαο ζηελ εζηίαζε κε έκθαζε ζηελ ηνπηθή 
γαζηξνλνκία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

- Γεκηνπξγία δηθηχνπ παξαγσγψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη δξάζεηο 
αμηνπνίεζεο απηνθπψλ εηδψλ, εθπαίδεπζεο παξαγσγψλ, κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο 
παξαθνινχζεζεο ζηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θιπ Γεκηνπξγία δηθηχνπ 
δελδξνθαιιηεξγεηψλ κε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ειιεληθά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 
θαη ην εμσηεξηθφ 

- Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηηο εγρψξηεο 
θαη μέλεο αγνξέο 

- Γηνξγάλσζε επηζθέςεσλ εθπαίδεπζεο ζε επηρεηξήζεηο ηεο Δπξψπεο γηα 
επίδεημε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
 

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 8 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 29/06/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Γήκνο Φαξθαδφλαο / Τπεχζπλνη ππεξεζηψλ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 8 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
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Γήκνο Φαξθαδφλαο 

 Γεκνηηθνί χκβνπινη 
 Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ & 
Αλάπηπμεο, 

 Σερληθή Τπεξεζία, 

 Σκήκα Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ 

ΟΣΑ 
(Γεκόζηα πκθέξνληα) 

8 
 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Φαξθαδφλαο πνπ ζηελ πεξίνδν 2007-2013, απνηεινχζε 

πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΑΑΥ, εκθαλίδεη ζεκαληηθέο αλάγθεο ζε αλαπιάζεσλ 
θαη βειηηψζεσλ ζε έξγα ππνδνκήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ αγξνηηθφ 
πιεζπζκφ. Ο Γήκνο Φαξθαδφλαο εκθαλίδεη επίζεο  αγξνθηελνηξνθηθή 
δξαζηεξηφηεηα κε ζεκαληηθφ πφξν απηφλ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ βννεηδψλ. 
πγθεθξηκέλα, ε χπαξμε βννεηδψλ ειεπζέξαο βνζθήο ζηελ εκηνξεηλή πεξηνρή ηνπ 
Γηάζειινπ, απνηειεί κηα επθαηξία αλάπηπμεο γηα ηνλ ηνκέα.  
β) Ο Γήκνο Φαξθαδφλαο εζηηάδεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηηο εμήο πξνηάζεηο: 

- Αλάπιαζε θεληξηθψλ πιαηεηψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

- δηακφξθσζε ρψξσλ πξαζίλνπ 

- Βειηίσζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 

- Καηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ  

- Βειηίσζε ησλ παξαπνηάκησλ νδψλ εληφο νηθηζκψλ  

- θαηαζθεπή δηαδξνκψλ πεξηπάηνπ  

  
 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 9 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 30/06/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Γήκνο Καιακπάθαο / Τπεχζπλνη Τπεξεζηψλ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 24 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Γήκνο Καιακπάθαο 

 Γεκνηηθνί χκβνπινη 
 Τπεξεζία Πξνγξακκαηηζκνχ & 
Αλάπηπμεο, 

 Σερληθή Τπεξεζία, 
 Σκήκα Αλάπηπμεο Τπαίζξνπ 
 Σκήκα Πεξηβάιινληνο 

ΟΣΑ 
(Γεκόζηα πκθέξνληα) 

24 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο, δηαζέηεη ηα Μεηέσξα, έλα εκβιεκαηηθφ κλεκείν 

φρη  κφλν ηεο ΠΔ Σξηθάισλ   αιιά θαη φιεο ηεο ρψξαο. ην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο 
νη εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο παξνπζίαζαλ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο 
πεξηνρήο θαη έζεζαλ ζε πξνηεξαηφηεηα έξγα  αλάδεημεο ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο κε 
αλάπιαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο.   
β) Οη πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο είλαη νη εμήο: 

- Ζ δηακφξθσζε  ελφο δεκφζηνπ ρψξνπ  - πάξθνπ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηεο Καιακπάθαο, κε πνιιαπιέο ρξήζεηο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο άζιεζεο θαη αλαςπρήο φπσο ππαίζξην 
γπκλαζηήξην γηα ελειίθνπο, δηαδξνκέο γηα πεξίπαην, πνδειαηηθή δηαδξνκή, πιαηεία, 
παηδηθή ραξά, ππαίζξηα ζθαθηέξα θιπ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη θαη ε δεκηνπξγία 
ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ κε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο.  

- Ίδξπζε ιανγξαθηθήο ζπιινγήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ γηα ηελ 
αλάδεημε ηνπ λνκαδηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Βιαρφζηξαηαο. 

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 10 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 04/07/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Σπξνθφκνη / Παξαγσγνί Σπξνθνκηθψλ Πξντφλησλ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 7 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
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Δπηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο Γάιαθηνο & 
ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ : 

 Ακάξαληνο, Ο Κίηζνο, Σα 
Μεηέσξα, Όκεξνο 

Σπξνθφκνη - Παξαγσγνί Σπξνθνκηθψλ Πξντφλησλ 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

7 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ ηπξνθνκηθή δξαζηεξηφηεηα εκθαλίδεη ζεκαληηθή πξννπηηθή αλάπηπμεο 

δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο μερσξίδνπλ 
ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία πξνζδίδνπλ πνηφηεηα θαη θήκε. Οη 
παξαγσγνί ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ πξνβεί ζε δξάζεηο 
ζπλεξγαζίαο, κηα πξννπηηθή ε νπνία αλάθπςε ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο. Οη 
ζπκκεηέρνληεο εληφπηζαλ  ηελ νινέλα απμαλφκελε δήηεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ, ηα 
νπνία παξαζθεπάδνληαη κε αγλά πιηθά, κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θπξίσο απφ 
κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαη εμέθξαζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπλεξγαζία.  
β) Οη πξνηάζεηο ησλ παξαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ αθνξνχλ ηα εμήο: 

- χζηαζε ζρήκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ηε κνξθή νκάδαο παξαγσγψλ 

- δηακφξθσζε θνηλνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο θαη ζηξαηεγηθήο  

- πλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα κε 
ζηφρν ηελ κεηαθνξά ηεο εξεπλεηηθήο γλψζεο ζηελ ηνπηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

- Σελ δηεξεχλεζε πξνψζεζε πξντφλησλ ζηελ αγνξά κε θνηλή ζπζθεπαζία θαη 
ηε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο ζε εγρψξην θαη επξσπατθφ επίπεδν  

- Πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ γαιαθηνθνκηθνχ πξντφληνο σο 
πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπ. 

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 11 

Δίδνο ελέξγεηαο  χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 05/07/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Μεηαπνηεηέο θξέαηνο - Παξαγσγνί αιιαληηθψλ - ηνπηθνχ ινπθάληθνπ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 7 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Δπηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θξέαηνο: 
 Απζεληηθφ Σξηθάισλ 
 Αιιαληηθά ηεξγίνπ 
 Αιιηάγαο & ΗΑ Δ.Δ. 

 Καηζίθαο - Αιεμίνπ - 
Πνιπκεξφπνπινπ Ο.Δ. 

Μεηαπνηεηέο θξέαηνο 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

7 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ηνκέα ηνπ θξέαηνο (ινπθάληθα, αιιαληηθά)  είλαη 

παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Ηδηαίηεξα γλσζηά είλαη ηα «ηξηθαιηλά 
παξαδνζηαθά ινπθάληθα» πνπ ραίξνπλ εμαηξεηηθήο θήκεο. Παξ’ φια απηά ε παξαγσγή 
δελ αμηνπνηείηαη επαξθψο, ελψ ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ παξά ηα αληαγσληζηηθά ηνπ 
πιενλεθηήκαηα ζπλαληά δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ αδπλακία ζπλεξγαζηψλ. 
Ζ εμαζθάιηζεο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζπλζέηεη ηελ βαζηθή πξννπηηθή ησλ 
κεηαπνηεηψλ θξέαηνο, θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζρήκαηνο 
ζπλεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, νη κεηαπνηεηέο θξέαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΟΣΓ 
ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. θαη ην επηκειεηήξην Σξηθάισλ ζηνρεχνπλ ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ 
παξαδνζηαθνχ ινπθάληθνπ κε πξάζν σο πξντφλ γεσγξαθηθήο έλδεημεο Π.Γ.Δ.. 
β) Οη πξνηάζεηο ησλκεηαπνηεηψλ θξέαηνο ζπγθεληξψλνληαη ζηηο εμήο: 

- Γεκηνπξγία νκάδαο ζπλεξγαζίαο  

- Αμηνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο γλψζεο απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη 
εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα 

- Τηνζέηεζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  

- Πηζηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ ηξηθαιηλνχ παξαδνζηαθνχ ινπθάληθνπ σο 
πξντφλ Π.Γ.Δ 

- Πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ζε εζληθφ επίπεδν 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 12 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 07/07/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Οξεηβαηηθνί θαη Αζιεηηθνχ χιινγνη 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
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Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 22 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

Οξεηβαηηθνί θαη Αζιεηηθνχ χιινγνη 
 Μνηνζπθιεηηζηηθή Λέζρε 
Καιακπάθαο (ΜΟΛΔΚ) 

 χιινγνο Οξεηβαζίαο 
Υηνλνδξνκίαο Ν. Σξηθάισλ (ΟΥΣ) 
 χιινγνο Κιαζηθνχ 
Αζιεηηζκνχ Μεηεψξσλ (ΚΑΜ) 
 Μνηνζπθιεηηζηηθή Λέζρε 
Σξηθάισλ (ΜΟΛΔΣ) 
 Οξεηβαηηθή Λέζρε 
Καιακπάθαο (ΟΛΚ) 

 χιινγνο Γξνκέσλ Σξηθάισλ 
 Διιεληθφο Οξεηβαηηθφο 
χιινγνο Καιακπάθαο 

Οξεηβαηηθνί & Αζιεηηθνί χιινγνη 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

22 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) ηελ ζπλάληεζε εθπξνζσπήζεθε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ Οξεηβαηηθψλ & Αζιεηηθψλ 

πιιφγσλ ηεο ΠΔ Σξηθάισλ. Γξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ησλ Γήκσλ 
Καιακπάθαο (αλαξξίρεζε & νξεηβαζία), ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ (δηνξγάλσζε 
πνδειαηηθψλ θαη κνηνζπθιεηηζηηθψλ αγψλσλ). Οη βαζηθέο αλάγθεο ησλ ζπιιφγσλ 
εζηηάδνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, φπσο πίζηαο moto-
cross, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη ζχιινγνη επίζεο ζηνρεχνπλ ζηε δηνξγάλσζε 
αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ θαη αγψλσλ παλειιήληαο εκβέιεηαο πνπ ζα πξνζειθχζνπλ 
κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ θαη επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Σξηθάισλ θαη ηδηαίηεξα 
ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ λνκνχ.  
β) Οη πξνηάζεηο ησλ ζπιιφγσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαβνχιεπζε είλαη νη εμήο: 

- πληήξεζε νξεηβαηηθψλ δηαδξνκψλ θαη κνλνπαηηψλ, θαη ράξαμε λέσλ 

- Καηαζθεπή νξεηβαηηθνχ θαηαθπγίνπ ζηνπο πξφπνδεο ηεο Μαξφζαο 

- Αλαθαίληζε θαηαθπγίσλ Κφδηαθα θαη Σξπγίαο 

- Καηαζθεπή ηερλεηήο πίζηαο αλαξξίρεζεο 

- Γηνξγάλσζε αγψλσλ θαη αζιεηηθψλ γεγνλφησλ εζληθήο εκβέιεηαο 

- πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αγνξά αζιεηηθψλ νξγάλσλ 

- Γηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 13 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 08/07/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Τπνςήθηεο ΟΣΓ ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 10 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

ΟΣΓ 
 ΑΝΚΑ ΑΔ 
 ΑΔΝΟΛ ΑΔ 
 ΔΑΠ ΑΔ 

 ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ 

ΟΣΓ 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

10 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
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πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

ηελ ζπλάληεζε εξγαζίαο ησλ 4 ΟΣΓ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ηα ζηειέρε ηεο 
ΔΤΓ ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε γφληκε θαη  παξαγσγηθή ζπδήηεζε : 
α) ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓ ηνπ ΠΔΠ έθαλαλ παξνπζίαζε ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020 θαη 

ησλ ζηφρσλ ηνπ,  
β) αλαθέξζεθαλ ζηηο βαζηθέο πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πνπ ην αθνξνχλ,  
γ) ηα ζηειέρε ησλ ΟΣΓ παξνπζίαζαλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο γηα ηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο 

θαη ζπδεηήζεθαλ πηζαλέο ζπλέξγεηεο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ Σνπηθψλ 
ηξαηεγηθψλ Αλάπηπμεο CLLD/LEADER, 
δ) ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηηο ΟΥΔ 

(Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο Δπελδχζεηο) ηνπ ΔΣΠΑ. 
ε) ηέζεθε ην ζέκα ηεο πνιπηακεηαθφηεηαο (multifunding)  θαη ζπδεηήζεθαλ πηπρέο γηα ηελ 

πηζαλφηεηα ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ πξνγ/ησλ CLLD/LEADER κε δξάζεηο ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ 
ζην κέιινλ. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 14 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 09/08/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο 4 Αλαπηπμηαθέο Δηαηξίεο Θεζζαιίαο & Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 14 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ ΑΑΔ 
ΟΣΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. 

 Αλαπηπμηαθή Καξδίηζαο ΑΑΔ 
ΟΣΑ - ΑΝΚΑ Α.Δ. 

 Δηαηξία Αλάπηπμεο Πειίνπ 
ΑΑΔ ΟΣΑ - ΔΑΠ Α.Δ. 

 Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Ννκνχ 
Λάξηζαο ΑΑΔ ΟΣΑ - ΑΔΝΟΛ Α.Δ. 

 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο - 
Σκήκα Υσξνηαμίαο - Δξγαζηήξην 
Αγξνηηθνχ Υψξνπ 

Αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 

14 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

Πξνεηνηκαζία ζρεδίνπ δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηίηιν  "Αμηνπνίεζε ηεο εδαθηθήο 
θαηλνηνκίαο ζηε Θεζζαιία". Σν ζρέδην αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ απφθηεζε 
ηθαλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ 
αλάδεημε, ηελ εγγχεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηδηφηππσλ εδαθηθψλ πφξσλ.   

Σν ζρέδην βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ επηηπρεκέλνπ επξσπατθνχ εξεπλεηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο «LACTIMED - Πξνψζεζε ησλ Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ηεο 
Μεζνγείνπ» πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαιίαο (Δηαίξνπ ηεο Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο), ζηνλ γαιαθηνθνκηθφ ηνκέα ηεο 
Θεζζαιίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην Πάληεην 
Παλεπηζηήκην. Απηφ επηηξέπεη θαη δηαζθαιίδεη ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο 
απηήο θαη ζε άιινπο θιάδνπο - πξντφληα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο Θεζζαιίαο. 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πφινπ εδαθηθήο 
θαηλνηνκίαο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζε κηα πηινηηθή νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ θαη 
ηνπ Δδαθηθνχ πκκεηνρηθνχ πζηήκαηνο Δγγχεζεο (ΔΔ)  ζην ηνκέα ησλ νζπξίσλ.  

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 15 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 10/08/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Σξηθάισλ  

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 6 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 
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 Έλσζε-  Αγξνηηθφο 
πλεηαηξηζκνχ Σξηθάισλ 

Έλσζε Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο  
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 6 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ Έλσζε - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Σξηθάισλ ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο εζηίαζε 

ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ζηελ πξνψζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη 
βνηάλσλ. ε ζχλδεζε κε ην ζρέδην αλαβίσζεο ηνπ κχζνπ ηνπ Αζθιεπηνχ απφ ηνπο 
Γήκνπο Σξηθθαίσλ θαη Πχιεο, θαη ηελ νινέλα απμαλφκελε δήηεζε ζε εζληθφ επίπεδν ζε 
αξσκαηηθά θπηά, βφηαλα θαη αηζέξηα έιαηα, ε έλσζε αλαιακβάλεη λα παίμεη ελεξγφ ξφιν 
ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ θιαζηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηνρήο ησλ Σξηθάισλ φπσο 
ζηηεξά θαη βακβάθη, θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο δεδνκέλεο πεξηφδνπ. ε απηφ 
ην εγρείξεκα, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ αγξνηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απηνχ ηνπ είδνπο ηεο θαιιηέξγεηαο. 

β) Όζνλ αθνξά ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο Έλσζεο, ε πξφηαζε πνπ παξνπζηάζηεθε 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθνξά ηε δεκηνπξγία επηδεηθηηθνχ αγξνχ γηα ηελ επηκφξθσζε 
ησλ αγξνηψλ ζε θαιιηέξγεηεο αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 16 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 23/08/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Κπβεξλεηηθνί Δθπξφζσπνη - Βνπιεπηέο ΤΡΗΕΑ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 9 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Κπβεξλεηηθνί Δθπξφζσπνη - 
Βνπιεπηέο ΤΡΗΕΑ 

 Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή 
ΤΡΗΕΑ 

Κπβεξλεηηθνί Δθπξφζσπνη - Βνπιεπηέο ΤΡΗΕΑ 
(Γεκόζηα πκθέξνληα) 9 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Οη θπβεξλεηηθνί εθπξφζσπνη κεηέθεξαλ ζηα ζηειέρε ηεο ΟΣΓ, ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ 

εληνπίζεη ζηνπο βαζηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο πεξηνρήο ζε επίπεδν λνκνχ θπξίσο 
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ζε εζληθφ επίπεδν. Λφγσ ηεο ζηήξημεο ηεο 
νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθή παξαγσγή θαη ηελ μπιεία, 
νη θπβεξλεηηθνί εθπξφζσπνη εμέθξαζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζην λα δνζνχλ νηθνλνκηθά 
θίλεηξα ζε παξαγσγνχο θαη κεηαπνηεηέο θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο LEADER. Οη εθπξφζσπνη επεζήκαλαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ππνζηήξημεο 
πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην λέν ηνπηθφ πξφγξακκα LEADER ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 
έξγσλ βαζηθψλ ππνδνκψλ κηθξήο θιίκαθαο θαη ππεξεζηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο αιιά 
θαη ζε δξάζεηο αλάδεημεο ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο.  

β) Όζνλ αθνξά ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη θπβεξλεηηθνί 
εθπξφζσπνη  πξνηείλνπλ: 

- ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Δξγνζηάζηνπ Ξπιείαο ηεο Καιακπάθαο γηα εηδηθέο  
μπινθαηαζθεπέο, φπσο φξγαλα παηδηθψλ ραξψλ, παγθάθηα θαη ζθέπαζηξα, θάδνπο 
απνξξηκκάησλ 

- ηελ Δλίζρπζε ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ αγξνηηθνχ 
θαη θηελνηξνθηθνχ ηνκέα 

- ηελ αλάδεημε ηνπηθψλ πξντφλησλ κέζσ πηζηνπνίεζεο  

- ηε κεηαθνξά γλψζεο ζηνλ γεσξγηθφ θαη θηελνηξνθηθφ ηνκέα 

 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 17 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 25/08/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Πηελνηξφθνη 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 5 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Δθπξφζσπνη Πηελνηξφθσλ 
Φήθεο θαη Μεγάξρεο 

Πηελνηξφθνη 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 5 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
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πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Ζ πεξηνρή ησλ Σξηθάισλ θαηέρεη κηα ζεκαληηθή δπλακηθή αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πηελνηξνθίαο ηδηαηηέξσο ιφγσ ηεο θήκεο ηεο "ηξηθαιηλήο γαινπνχιαο" πνπ ζηελ 
πεξίνδν ενξηψλ είλαη πεξηδήηεηε ζηηο κεγάιεο αγνξέο ηεο Διιάδαο. Σν βαζηθφηεξν 
πξφβιεκα φκσο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πηελνηξνθείο είλαη ε έιιεηςε πηελνζθαγείνπ φρη 
κφλν ζηελ πεξηνρή ησλ Σξηθάισλ θαη ζε επίπεδν Θεζζαιίαο κε απνηέιεζκα λα 
ζηέιλνπλ ηα πνπιεξηθά ζε πηελνζθαγεία εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο, απμάλνληαο ζεκαληηθά 
ην θφζηνο ζθαγήο αλά πνπιεξηθφ. Ζ έιιεηςε απηή απνηειεί ην βαζηθφ εκπφδην γηα ηελ 
αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζηα πηελνηξνθία ηεο πεξηνρήο, ελψ ε πξνψζεζε ησλ 
πνπιεξηθψλ ζηελ αγνξά θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή απφ ηνπο πηελνηξφθνπο.  
β) Ζ πξφηαζε ηεο νκάδαο πηελνηξφθσλ αθνξά ηελ ίδξπζε είηε κηθξνχ πηελνζθαγείνπ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν, είηε πηελνζθαγείν κεγάιεο δπλακηθφηεηαο ην 
νπνίν ζα εμππεξεηεί θαη ηηο γεηηνληθέο ΠΔ. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
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Δίδνο ελέξγεηαο Ζκεξίδα 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 26/08/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Κηελνηξφθνη βννεηδψλ - Σνπηθφο Πιεζπζκφο 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 35 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Κηελνηξφθνη Βννεηδψλ 
Γηαζέιινπ 

 Παλ. Θεζζαιίαο - Δξγ. 
Αγξνηηθνχ Υψξνπ 

 Σνπηθφο πιεζπζκφο 

Κηελνηξφθνη - Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 35 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) ηελ πεξηνρή Γηάζειινπ - Φαξθαδφλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζην θηελνηξνθηθφ 

θεθάιαην κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο εθηξνθήο. πγθεθξηκέλα, ηα βννεηδή ζηελ πεξηνρή είλαη ειεπζέξαο βνζθήο 
ζηελ εκηνξεηλή πεξηνρή ηνπ Γηαζέιινπ, θαη πξννξίδνληαη θαηά θχξην ιφγσ γηα ηελ 
παξαγσγή θξέαηνο. Οη ζπλζήθεο εθηξνθήο ησλ βννεηδψλ ζπκπίπηνπλ κε απηέο 
βηνινγηθήο εθηξνθήο θαη απηφ απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνπο θηελνηξφθνπο 
ηεο πεξηνρήο. Οη θηελνηξφθνη, εληνπίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πηζηνπνίεζεο ηνπ θξέαηνο 
σο Π.Γ.Δ. θαη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ δξάζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ 
θηελνηξφθσλ θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, 
ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Παλ. Θεζζαιίαο - Δξγαζηεξίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ην 
νπνίν εθπφλεζε εκπεηξνγλσκνζχλε  κε ηίηιν «Δκπεηξνγλσκνζχλεο δηεξεχλεζεο -
Αμηνπνίεζεο ηνπ θηελνηξνθηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 
Φαξθαδφλαο: Πξννπηηθέο αλαζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο» ε νπνία θαη παξνπζηάζηεθε 
απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

β) Οη πξνηάζεηο ησλ θηελνηξφθσλ αθνξνχλ ηα εμήο: 

- Πηζηνπνίεζε ηνπ ηξηθαιηλνχ βφεηνπ θξέαηνο ειεπζέξαο βνζθήο 

- Αμηνπνίεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε δεκηνπξγία θηελνηξνθηθνχ 
πάξθνπ 

- πλεξγαζία κε εξεπλεηηθνχο θνξείο (παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα) γηα ηε ζχλδεζε 
ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θξέαηνο 

- χζηαζε νκάδαο παξαγσγψλ 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 

 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 19 

Δίδνο ελέξγεηαο Ζκεξίδα 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 08/09/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Σνπηθφο Πιεζπζκφο 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 22 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Δηαηξία Αλάπηπμεο "SPEED" 

 Σνπηθφο πιεζπζκφο 

Σνπηθφο Πιεζπζκφο 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 22 
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πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) ην πιαίζην πξνεηνηκαζίαο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπνλήζεθε 

εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο 
νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο ησλ Σξηθάισλ κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ αγξνδηαηξνθηθψλ 
πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ ελ δπλάκεη λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο 
Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο ΠΟΠ, ΠΓΔ θαη ΔΠΗΠ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο 
παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Ζκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΟΣΓ κε ζθνπφ ηεο πξνψζεζε 
ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηπψζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ θαη άιισλ 
ηνπηθψλ θνξέσλ (stakeholders) ηνπ αγξνηηθνχ – αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.  

β) Οη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξάζεο αθνξνχλ ηα εμήο: 

- Πηζηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε  ηνπηθψλ πνηνηηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 
Π.Ο.Π., Π.Γ.Δ., Δ.Π.Η.Π. φπσο ηνπ ηξηθαιηλνχ παξαδνζηαθνχ ινπθάληθνπ κε πξάζν, 
παξαδνζηαθνχ ραιβά ηχπνπ "ζαπνπλέ", βνείνπ θξέαηνο ειεπζέξαο βνζθήο, 
γαινπνχιναο, ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, ηζίπνπξνπ, παξαδνζηαθψλ δπκαξηθψλ φπσο 
ηξαραλάο ρπινπίηεο θιπ. 

- Γεκηνπξγία ζπιινγηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ζε 
γεσξγνθηελνηξνθηθά πξντφληα φπσο πρ. αηγνπξφβεην θξέαο, βφεην θξέαο, πνπιεξηθά, 
θαξπνχδηα θαη πεπφληα. 

(*) ζπκπιεξώλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ελέξγεηα 
 

Αξηζκόο ελέξγεηαο 20 

Δίδνο ελέξγεηαο χζθεςε 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο 12/09/2016 

Οκάδα/εο ζηόρνο Παξαγσγνί Αξσκαηηθψλ Φπηψλ 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 7 

Φνξείο πνπ ζπκκεηείραλ Δίδνο θνξέσλ πκκεηέρνληεο 

 Παξαγσγνί αξσκαηηθψλ 
θπηψλ - Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο 
"Αζιεπηφο"  

Παξαγσγνί Αξσκαηηθψλ θπηψλ 
(Ιδησηηθά πκθέξνληα) 7 

πκπεξάζκαηα / Απνηειέζκαηα 

α) Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο 

θαιιηέξγεηεο ηνπ βακβαθηνχ, θαιακπνθηνχ, θαπλνχ θαη ηεχηισλ,  ζε ελαιιαθηηθέο 
θαιιηέξγεηεο φπσο απηέο ησλ  αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ. Παξαηεξείηαη νινέλα 
απμαλφκελε παξαγσγή αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη βφηαλσλ απφ ηνλ νξεηλφ φγθν: φπσο 
ξίγαλε, ζπκάξη ηζάη ηνπ βνπλνχ θαζψο θαη πιεζψξα απηνθπψλ βνηάλσλ πνπ 
ζπιιέγνληαη θπξίσο απφ ηνλ Κφδηαθα (ην βνπλφ ηνπ Αζθιεπηνχ). ην πιαίζην ηεο 
δηαβνχιεπζεο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ "ν Αζθιεπηφο", 
επηζεκάλζεθε ε απμεκέλε δήηεζε θπξίσο ξίγαλεο θαη άιισλ αξσκαηηθψλ θπηψλ, αιιά 
θαη πξντφλησλ επεμεξγαζίαο, φπσο αηζέξηα έιαηα. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ κειψλ ηνπ 
αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε ζχζηαζε νκάδαο παξαγσγψλ, ε εθπφλεζε ελφο 
νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαη ε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο 
πέξαλ ηεο παξαγσγήο. 

β) Σν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ παξαγσγψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ 

ζηξέθεηαη ζηελ ζχζηαζε ζπιινγηθνχ ζρήκαηνο κε ηε κνξθή νκάδαο παξαγσγψλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ. 

 

1.3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

Ζ ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ – ΑΑΔ ΟΣΑ» ζην πιαίζην ηεο Πξνεηνηκαζίαο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 
CLLD/LEADER δηνξγάλσζε ζεηξά απφ είθνζη (20) εθδειώζεηο Γηαβνύιεπζεο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ ρεδίνπ Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο πνπ ππνβιήζεθε ζε δχν θάζεηο  ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο 
πξνθήξπμεο ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ην CLLD/LEADER 2014-2020. Οη Γηαβνπιεχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο 
ηνπηθνχο Φνξείο  (Γεκφζηνπο, Ηδησηηθνχο θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ), νκάδεο παξαγσγψλ θαη ελ δπλάκεη 
επελδπηέο θαη επηδηψρζεθε ε αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε: 
α) ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER,  
β) ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηαηξηθνύ ζρήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER, 
γ) εληνπηζκό/θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ θαη δπλακηθώλ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαζψο θαη γηα 
ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 
CLLD/LEADER, 
δ) θαηαγξαθή  πξνηεηλόκελσλ δξάζεσλ εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ γηα επελδπηηθά ζρέδηα/πξνηάζεηο/ηδέεο 
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ επηιέμηκα ζρέδηα γηα ελίζρπζε απφ ην 
CLLD/LEADER, θαζψο θαη γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκφο ηνπο.  
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Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεθαηξείο (13) Γηαβνπιεχζεηο πνπ θάιπςαλ θαη ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ  επηά (7) δηαβνπιεχζεηο ζηνρεπκέλεο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Φαθέινπ Β 
θαιχπηνληαο ηηο ελφηεηεο β θαη γ. 
 πγθεθξηκέλα νξγάλσζε : 
1. ηέζζεξεηο (4) δηαβνπιεύζεηο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε α’ βαζκνύ, κία κε θάζε έλα Γήκν (Σξηθθαίσλ, 
Καιακπάθαο, Πχιεο θαη Φαξθαδφλαο) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Γεκάξρσλ, 
αληηδεκάξρσλ, δεκνηηθψλ ζχκβνπισλ θαη ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ (δ/λζεηο πξνγξακκαηηζκνχ, 
ηερληθψλ ππεξεζηψλ, αγξνηηθήο αλάπηπμεο, θιπ).  
Οη εθπξφζσπνη ηεο θάζε δεκνηηθήο αξρήο παξνπζίαζαλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα ηε βειηίσζε 
ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, κέζσ αλαβάζκηζεο ππνδνκψλ κηθξήο 
θιίκαθαο θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη δξάζεσλ αλαβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο θαη 
πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Παξνπζίαζαλ επίζεο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο φπσο ε αλαβίσζε ηνπ 
"κχζνπ ηνπ Αζθιεπηνχ" κέζα απφ έλα ζχλνιν δξάζεσλ γηα ηα αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα απφ ηνπο Γήκνπο 
Σξηθθαίσλ θαη Πχιεο. 
Μία (1) ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηα ζηειέρε ηεο ΔΤΓ ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο θαη ησλ 4 ΟΣΓ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ  ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020, ηηο 
βαζηθέο πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πνπ ην αθνξνχλ άιια θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ Σνπηθψλ ηξαηεγηθψλ 
Αλάπηπμεο CLLD/LEADER απφ ηα ζηειέρε ησλ ΟΣΓ ησλ ηεζζάξσλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ. 
Γεθαπέληε (15) δηαβνπιεύζεηο κε ζπιινγηθνχο θνξείο ηεο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΔΒΔ, Αγξνηηθνί 
πλ/ζκνί)  αιιά θαη κε νκάδεο ηδησηψλ θαηφρσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (ηπξνθφκνη, νηλνπνηνί, κεηαπνηεηέο 
θξέαηνο, παξαγσγνχο αξσκαηηθψλ θπηψλ πηελνηξφθνπο, θηελνηξφθνπο βννεηδψλ), πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζνχλ 
απφςεηο πνπ αθνξνχλ ζηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζεκαληηθνχο 
παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Οη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ζηηο δηαβνπιεχζεηο απηέο ζπλνπηηθά 
κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 Τπάξρεη αλάγθε ελίζρπζεο ηδησηηθώλ επελδύζεσλ ζηνπο ηνκείο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο 
αγξνηηθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ θξέαηνο, ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, πνπιεξηθψλ, νίλσλ πνηφηεηαο θαη 
απνζηαγκάησλ (ηζίπνπξν), αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαζψο θαη αλάγθε 
πηνζέηεζεο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο, 

 Ζ χπαξμε πνηνηηθώλ ηνπηθώλ πξντόλησλ ζε ζεκαληηθή θήκε ζε εζληθφ επίπεδν, φπσο π.ρ. ην 
ηξηθαιηλό παξαδνζηαθό ινπθάληθν (κε πξάζν),  ν παξαδνζηαθφο ραιβάο «ζαπνπλέ», ηξηθαιηλφ βφεην θξέαο 
ειεπζέξαο βνζθήο ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παξαγσγψλ ζηελ ζπιινγηθή δξάζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη 
αλαγλώξηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο απφ ηελ ΔΔ σο Π.Ο.Π., Π.Γ.Δ., Δ.Π.Π.Δ., 

 Λφγσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ζε αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα εληνπίδεηαη ε πξννπηηθή δεκηνπξγίαο 
επηδεηθηηθώλ αγξώλ γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ αγξνηψλ ζε θαιιηέξγεηεο αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ (ΔΑ 
Σξηθάισλ), 

 Οη εθπξφζσπνπ ησλ ηνπηθψλ νηλνπνηείσλ απνζθνπνχλ ζηελ πλεξγαζία κεηαμχ ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε 
ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε Γηθηύνπ «Γξόκνη ηνπ θξαζηνύ Μεηεώξσλ»,  

 Ζ ηνπηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηνπο ηνκείο ηνπ θξέαηνο (βφεην θξέαο πνηφηεηαο Γηάζειινπ 
Σξηθάισλ), θαη ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ, βνηάλσλ θαη αηζέξησλ ειαίσλ), εκθαλίδεη πξννπηηθή αλάπηπμεο 
κέζσ ηεο  ρξήζεο ηεο εξεπλεηηθήο γλώζεο & ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη 
ηερλνινγηθψλ ηλζηηηνχησλ, 

 Τπνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζπιινγηθώλ ζρεκάησλ ζηελ γεσξγνθηελνηξνθηθή παξαγσγή (νκάδεο 
παξαγσγώλ) γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη θνηλήο εκπνξίαο ζην θξέαο (αηγνπξφβεην, βφεην) θαη ηα 
πεπνλνεηδή (πεπφληα Ννκήο),  

 Δίλαη απαξαίηεηε ε επηκόξθσζε αγξνηψλ ζε λέεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο & κεηαπνίεζεο πξντόλησλ 
θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο αγξνηώλ (farmer exchange system) γηα κεηαθνξά γλώζεο θαη 
εκπεηξηώλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, 

 ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπηθνχ «Γηθηύνπ πνηνηηθνύ ηνπξηζκνύ» 
βαζηζκέλνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπηθνύ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο & ηηο επηρεηξήζεηο 
εζηίαζεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπο κε πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, ψζηε λα είλαη επηιέμηκεο γηα επελδχζεηο 
εθζπγρξνληζκνχ ησλ  πθηζηακέλσλ κνλάδσλ.  

 Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δηθηύσζεο κε ηηο αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, δηακνξθψζεθε ζρήκα δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ «αμηνπνίεζε ηεο εδαθηθήο 
θαηλνηνκίαο ζηε Θεζζαιία» θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο εδαθηθψλ 
αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ζε πεξηνρέο ηεο ζεζζαιηθήο ππαίζξνπ θαη ζηελ θιίκαθα κηθξψλ αγξνδηαηξνθηθψλ 
αιπζίδσλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία γηα: i) ηνλ εληνπηζκφ, αλάδεημε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 
εδαθηθψλ (ηνπηθψλ) πφξσλ θαη ii) ηελ νξγάλσζε εδαθηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ, iii) ηνλ 
ζρεδηαζκφ ελφο εξγαιείνπ Δδαθηθνχ πκκεηνρηθνχ πζηήκαηνο Δγγχεζεο (ΔΔ) ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
ηαπηφηεηαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ) 
ζε εκβιεκαηηθά γεσξγνθηελνηξνθηθά πξντφληα πνπ δελ πιεξνχλ (γηα δηάθνξνπο ιφγνπο) ηηο ηππηθέο 
πξνδηαγξαθέο αλαγλψξηζεο ηελ ΔΔ σο Π.Ο.Π., Π.Γ.Δ., Δ.Π.Π.Δ. 
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2. ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΩΝ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΠΑΡΔΜΒΑΗ (SWOT ΑΝΑΛΤΗ) 

 

Ζ αλάιπζε SWOT, απνηειεί έλα κεζνδνινγηθό εξγαιείν θαηαγξαθήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Ωο απψηεξν 
ζηφρν, έρεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

 Σσλ πιενλεθηεκάησλ - ηζρπξώλ ζεκείσλ (Strengths), κε βάζε ηα νπνία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε 
αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη λα θαζνξηζηνχλ νη θαηεπζχλζεηο κηαο ζπλεθηηθήο θαη ζπλνιηθήο 
ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο.  

 Σσλ κεηνλεθηεκάησλ - αδύλαησλ ζεκείσλ (Weaknesses), ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ νπνίσλ 
απνηειεί ηελ αλαγθαία βάζε γηα εθείλεο ηηο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  

 Σσλ επθαηξηώλ (Opportunities) θαη ησλ απεηιώλ (Threats), πνπ ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηηο δπλάκεηο θαη ηηο 
αδπλακίεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη αθεηέξνπ κε ην δπλακηθά κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεη 
ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Οη επθαηξίεο θαη απεηιέο αμηνινγνχληαη θαη ιακβάλνληαη 
ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ. 

3.1 Αλαγλώξηζε Πιενλεθηεκάησλ & Μεηνλεθηεκάησλ ηεο Πεξηνρήο 

Σα πιενλεθηήκαηα αλαθέξνληαη ζηα δηαπηζησκέλα «ηζρπξά» ζεκεία πνπ παξνπζηάδεη ε πεξηνρή θαη ηα νπνία 
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, ελψ ηα κεηνλεθηήκαηα ζηα «αδύλακα/αξλεηηθά» ζεκεία (αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο 
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο). 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ έξγσλ πνπ 
πξνγξακκαηίδνληαη ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο LEADER/CLLD. 

3.1.1 Πιενλεθηήκαηα 

 Παξάδνζε ελαζρόιεζεο ησλ θαηνίθσλ κε ηε Γεσξγία θαη ηελ Κηελνηξνθία 

Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαηέρνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 
επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ, ελψ αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο (δίθηπν γεσηξήζεσλ, 
απνζηξαγγηζηηθνί ηάθξνη, αγξνηηθνί νδνπνηία, αληηπιεκκπξηθά θαλάιηα, θιπ), θαζψο θαη ζχγρξνλνπ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ. Ζ χπαξμε εχθνξσλ βνζθνηφπσλ, θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο αχμεζήο ηνπο, επλνεί ηελ 
αχμεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ θιάδνπ, εληζρχνληαο έηζη ην πςειφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ έρνπλ σο θχξηα 
ελαζρφιεζε ηελ θηελνηξνθία.  

ε επίπεδν ρψξαο, ε ΠΔ Σξηθάισλ είλαη πξψηνο ζε παξαγσγή ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ, ελψ αμηφινγε είλαη θη ε 
παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (κέιη, νπσξνθεπεπηηθά, γαιαθηνθνκηθά, θξνχηα, θιπ).  
Αλαθνξηθά κε ηελ πθηζηάκελε βηνινγηθή θηελνηξνθία & γεσξγία ή κε ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμήο ηνπο ζηελ πεξηνρή 
εθαξκνγήο, ηα παξαγφκελα πξντφληα δελ απέρνπλ πνιχ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο. Με 
ειάρηζηεο πξνζαξκνγέο θαη βειηηψζεηο ζα κπνξνχζε έλαο ηθαλφο αξηζκφο απφ άιια πξντφληα λα θαιχςνπλ ηελ 
απμαλφκελε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 Ύπαξμε εύθνξσλ εδαθώλ ζηελ πεδηλή δώλε 

Σν πεδηλφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ εδάθε ηθαλά λα πξνζαξκνζηνχλ ζε πνιιέο 
θαιιηέξγεηεο, ελψ ε χπαξμε πδαηηθψλ πφξσλ πνιχ θαιψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα 
πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (πξντφληα πνηφηεηαο, αληαγσληζηηθά ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ 
θιπ). 

 Ύπαξμε απηνθπώλ αξσκαηηθώλ θπηώλ (ηζάη, ξίγαλε, βόηαλα ηνπ Κόδηαθα) 

Αλαθνξηθά κε ηα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, ε πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζηα χπαξμε 
απηνθπψλ θπηψλ ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφδηαθα. Όκσο, απηφ πνπ δελ είλαη γλσζηφ ζε πνιινχο είλαη ε 
χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ βνηάλσλ. Σα βφηαλα ηνπ Κφδηαθα ήηαλ γλσζηά απφ ηελ αξραηφηεηα, ε παξάδνζε 
αλαθέξεη πσο ζηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ ζπλέιεγε ηα θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 
θαξκάθσλ ν Αζθιεπηφο. Γηα ην ιφγν απηφ ν Κφδηαθαο νλνκάδεηαη θαη βνπλφ ηνπ Αζθιεπηνχ.  

Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ βνηάλσλ πνπ θχνληαη ζηελ πεξηνρή δελ έρεη πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο. Σα πην γλσζηά 
είλαη ην ηζάη ηνπ βνπλνχ, ε ξίγαλε, ν κφζρνο, ην θιακνχξη θ.ά.  ήκεξα ιηγνζηνί είλαη νη θάηνηθνη ησλ γχξσλ 
ρσξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ αξσκαηηθά θπηά θαη ζεξαπεπηηθά βφηαλα γηα πξνζσπηθή ρξήζε ή θαη γηα εκπφξην, φπσο 
γηλφηαλ παιηφηεξα. Ζ θαιιηέξγεηα φκσο ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ κπνξεί λα δηαδνζεί ζηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο ιφγσ ησλ ηδαληθψλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ πεξηνρή θαη λα ππάξμεη 
κηα ελαιιαθηηθή πεγή εηζνδήκαηνο. 

 ρεηηθή ηζρπξνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο Μεηαπνίεζεο 

Πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή, απνηειεί θαη ε ζρεηηθή ηζρπξνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ κεηαπνηεηηθνχ 
ηνκέα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ κεηαπνηεηηθώλ κνλάδσλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ πεξί ηηο 95 επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
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πξσηνγελή ηνκέα, φπσο ηπξνθνκεία, αιεπξνβηνκεραλίεο, κνλάδεο κίμεο δσνηξνθψλ, ηππνπνηεηήξηα-
ζπζθεπαζηήξηα, θιπ, πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηνλ αγξνηηθφ θπξίσο ραξαθηήξα ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα. 

 Ύπαξμε δπλακηθώλ πόισλ έιμεο ηνπξηζηώλ (Και/θα-Μεηέσξα-Πεξηνύιη & Πύιε-   Πεξηνύιη-
Αζπξνπόηακνο) 

ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ δπν δπλακηθνί θαη αλαπηπγκέλνη πφινη ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα ν άμνλαο Καιακπάθαο – Μεηέσξα – Πεξηνχιη, φπνπ ππάξρνπλ ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο 
& εζηίαζεο θαη δέρνληαη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ζ επξχηεξε 
πεξηνρή ησλ Μεηεψξσλ δέρεηαη επηζθέπηεο φρη κφλν απφ ηελ Διιάδα αιιά θαη απφ φιν ησλ θφζκν φιν ην ρξφλν, ν 
ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο είλαη απηφο πνπ θπξηαξρεί φκσο ππάξρεη θαη θπζηνιαηξηθφο αιιά θαη ηνπξηζκφο πνπ 
πξνηηκά έληνλεο δξαζηεξηφηεηεο(αλαξξίρεζε). Ζ πεξηνρή ηνπ Πεξηνπιίνπ δέρεηαη ηνπξηζκφ θαη απηή φιν ην ρξφλν, 
φκσο σο πεξίνδν αηρκήο κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα θαη θπξίσο ηα αββαηνθχξηαθα 
θαη ηηο αξγίεο. Ο ηνπξηζκφο ηεο πεξηνρήο είλαη θπξίσο θπζηνιαηξηθφο αιιά θαη γη’ απηνχο πνπ πξνηηκνχλ ηηο 
ελαιιαθηηθέο δηαθνπέο θαη δξαζηεξηφηεηεο (ζθη, ηππαζία, νξεηβαζία θιπ). 

Ο δεχηεξνο άμνλαο Πχιεο-Πεξηνπιίνπ-Αζπξνπνηάκνπ παξνπζηάδεη θαη απηφο αμηφινγε ηνπξηζηηθή θίλεζε, φπσο 
πξναλαθέξακε, φκσο είλαη κηα πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δπλακηθή αλάπηπμεο θπξίσο ηνπ 
νηθνηνπξηζκνχ θαη κπνξνχκε λα ηελ θαηαηάμνπκε ζηηο άκεζα αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο, κφιηο νινθιεξσζνχλ θαη 
ηα έξγα ππνδνκψλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί.  

Ζ δπλακηθή ησλ δπν παξαπάλσ αμφλσλ γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ άμνλα «Πχιε-Κφδηαθαο-
Καιακπάθα», ν νπνίνο ρσξνζεηείηαη παξάιιεια κε ηνλ ππφ δηακφξθσζε νδηθφ άμνλα Πχιεο-Καιακπάθαο, ελέρεη 
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλδπαζκέλσλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ θαη δηαδξνκψλ. 

 Πνηθηιία ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο επηζθέπηεο 

ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα δηαιέμνπλ απφ κηα πνηθηιία 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ψζηε λα πεξάζνπλ πην επράξηζηα ηελ δηακνλή ηνπο. Οη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκαηηθψλ 
πεξηφδσλ απφ πιεπξάο ρξεκαηνδνηήζεσλ, δεκηνχξγεζαλ πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηεξίδνληαη απφ ηελ 
χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνπο επηζθέπηεο φπσο: νξεηβαζία θαη αλαξξίρεζε, ςάξεκα, 
κπάλην θαη θαλφ-θαγηάθ, αιιά θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηνμνβνιία, ηππαζία, ζθη, αλεκνπηεξηζκφο θ.α. 

 Ύπαξμε αμηόινγσλ πεξηβαιινληηθώλ απνζεκάησλ  

ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο LEADER/CLLD, ζπκπεξηιακβάλνληαη νξεηλέο πεξηνρέο πινχζηεο 
ζε δάζε, κε αμηφινγε παλίδα θαη ρισξίδα, ελψ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή απνηειεί ε έληαμε 4 
πεξηνρψλ ζηνλ εζληθφ θαηάινγν ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000 (Αληηράζηα Όξε-Μεηέσξα, Αζπξνπφηακνο, Κεξθέηην 
Όξνο, Όξνο Λάθκνο), θαζψο θαη ε χπαξμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (ελαιιαθηηθνχ) πνπ αιιεινζπλδέεηαη κε 
απηέο ηηο πεξηνρέο.  

Δπηπιένλ ζηελ πεξηνρή απαληψληαη πςειά δάζε, αιιά θαη δαζσκέλα θαξάγγηα, παξφρζηα νηθνζπζηήκαηα, νξεηλά 
ιηβάδηα, απφηνκεο θνξπθέο, θαζψο θαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ηηο θχξηεο δψλεο 
δαζηθήο βιάζηεζεο ηνπ επεηξσηηθνχ κέξνπο ηεο ρψξαο καο. Δπίζεο ζεκαληηθέο είλαη θαη νη νξεηλέο θαιιηέξγεηεο 
πνπ ζπλαληάκε ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα. ε επίπεδν θπλεγηνχ ππάξρεη ε Διεγρφκελε Κπλεγεηηθή Πεξηνρή ηνπ 
Κφδηαθα θαη πέληε Καηαθχγηα άγξηαο δσήο. 

Σν πινχζην πδαηηθφ δπλακηθφ (Αρειψνο, Πελεηφο, Κιεηλνβίηεο, Λεζαίνο, θιπ), πξνζδίδεη ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη 
ηζρπξφ πιενλέθηεκα ζηελ πεξηνρή, αθνχ δίλεη δπλαηφηεηεο γηα πνηθηιφηξνπε εθκεηάιιεπζε. Ζ πνηνηηθή θαηάζηαζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ & ππνγείσλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο, εθηφο 
ειάρηζησλ πεξηπηψζεσλ, ελψ ηα πδαηηθά απνζέκαηα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

 Ιδηαίηεξα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία (γεθύξηα, εθθιεζίεο λεξόκπινη θιπ) 

Ζ ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο αληαλαθιάηαη θπξίσο ζηελ χπαξμε ηεο Μνλαζηηθήο 
πνιηηείαο ησλ Μεηεψξσλ, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ UNESCO σο Μλεκείν Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο, αιιά 
θαη απφ ην πιήζνο ησλ κνλαζηεξηψλ, ησλ πέηξηλσλ γεθπξηψλ, ησλ λεξφκπισλ, αιιά θαη απφ ηα εμαίζηα 
νηθνδνκήκαηα ζε δηάθνξνπο νηθηζκνχο ζηα νπνία είλαη εκθαλήο ε κνξθνινγηθή γξακκή θαη νη ηερληθέο θαηαζθεπήο 
πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή. 

Σα παξαδνζηαθά θηίζκαηα πνπ δηαζψδνληαη ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνπζα αξρηηεθηνληθή θαη 
απνηεινχλ κηα εκπξάγκαηε θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ. Δπίζεο ην πιήζνο ησλ ηνπηθψλ εθπνιηηηζηηθψλ 
ζπιιφγσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη κεηαμχ άιισλ θαη κέζα απφ ηελ νξγάλσζε 
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ηνπηθψλ παλεγπξηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία 
πνπ δειψλνπλ έληνλε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα. 

ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ δχν ραξαθηεξηζκέλνη Γηαηεξεηένη νηθηζκνί, ην Υαιίθη θαη ε Αλζνχζα ηεο θνηλφηεηαο 
Αζπξνπνηάκνπ. Δπίζεο αμηφινγν ζξεζθεπηηθφ κλεκείν είλαη ε Η.Μ. Σίκηνπ ηαπξνχ Γνιηαλψλ, ελψ ην ζπήιαην ηεο 
Θεφπεηξαο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ παιαηνιηζηθή πεξίνδν ζηελ πεξηνρή. Έλα πιήζνο πέηξηλσλ 
γεθπξηψλ, παιαηψλ λεξφκπισλ αιιά θαη πέηξηλσλ αλαβαζκίδσλ ζπκπιεξψλνπλ ην παδι ηεο πινχζηαο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. Γηακόξθσζε δξάζεσλ ηνπηθνύ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

ΦΑΚΕΛΟ Β: ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΗΝ ΠΕ ΣΡΙΚΑΛΩΝ                                                                          18 

 

3.1.2 Μεηνλεθηήκαηα 

 Έιιεηκκα πνηόηεηαο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθό ηνκέα 

ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο παξαηεξείηαη έιιεηκκα πνηφηεηαο, φρη κφλν ζηηο ππνδνκέο θαη 
ηα πξντφληα, αιιά θαη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, γεγνλφο πνπ  δελ επηηξέπεη ηελ θαηά ην δπλαηφλ 
κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ θαη δίλεη ρακειήο ζηάζκεο ηειηθά απνηειέζκαηα. Ζ 
πεξηνρή ελψ έρεη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα δηαθνξνπνηήζνπλ ην ηειηθφ πξντφλ, εληνχηνηο 
ιφγσ έιιεηςεο δεμηνηήησλ θαη ελεκέξσζεο πεξηνξίδεηαη ζηα ηππηθά παξαγφκελα πξντφληα θαη απνπζηάδεη απφ ηελ 
αγνξά ησλ επψλπκσλ, πνηνηηθψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνζδψζνπλ θαη ηελ ππεξαμία θαη ην αλάινγν 
εηζφδεκα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

Ο ηνκέαο γεληθά ησλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεη αδπλακίεο, πνπ εληνπίδνληαη ζε βαζηθέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, 
φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ζε απνπζία αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ ζα κπνξνχζε 
λα αλαπηχμεη πξσηνβνπιίεο. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ κφλεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ ζπκκεηνρή 
ηνπ ηνκέα ζην ΑΔΠ θαη ζηελ απαζρφιεζε ηεο πεξηνρήο. 

 Μηθξή παξαγσγή πξντόλησλ πνηόηεηαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθό ηνκέα 

Παξ’ φιν πνπ νη ηάζεηο ηεο αγνξάο επηβάιινπλ ηελ χπαξμε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, νη παξαγσγνί πνπ 
εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη πεξηνξηζκέλνη, ελψ κηθξφο 
είλαη θη ν αξηζκφο ησλ παξαγσγψλ πνπ παξάγνπλ βηνινγηθά πξντφληα.  

 Ειιηπήο εθζπγρξνληζκόο ησλ γεσξγό-θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ 

Ζ πεξηνξηζκέλε δηάδνζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ θαη εηδηθφηεξα 
κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο παιαηάο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη νη ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη, έρνπλ σο απνηέιεζκα 
ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπηπιένλ ε αδπλακία ησλ θαηά θχξην επάγγεικα αγξνηψλ λα «ζπγρξνληζηνχλ» κε ηηο εμειίμεηο ζηε δηάδνζε λέσλ 
ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ε αδπλακία ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ζε ζέκαηα θαιιηεξγεηψλ & 
παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ, είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιηπή άζθεζε ηεο γεσξγφ-
θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά ην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί.  

 Μηθξή πνηθηιία θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ ζηελ γεσξγία 

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ην εγγεηνδηαξζξσηηθφ δήηεκα θαη ηδίσο ην κηθξφ κέγεζνο θαη ν πνιπηεκαρηζκφο ησλ 
εθκεηαιιεχζεσλ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ 
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Ζ γεσξγηθή παξαγσγή ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο δελ παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ηα θαιιηεξγνχκελα 
είδε, ελψ ηα πξντφληα πνπ επηθξαηνχλ είλαη ην βακβάθη, ηα δεκεηξηαθά (θαιακπφθη, ζηηάξη), νη δσνηξνθέο (κεδηθή, 
ηξηθχιιη, θνθηνιίβαδα) θαη ηα θεπεπηηθά. Όζνλ αθνξά ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, επηθξαηνχλ θαξπδηέο, 
θαζηαληέο, κειηέο. Τπάξρνπλ επίζεο απηνθπή αξσκαηηθά θπηά (ηζάη, ξίγαλε, κφζρνο, θιακνχξη). 

  Υακειή αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα 

Ζ κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηελ 
ηειεπηαία πεληαεηία, ε δηαπηζησκέλε ζηαζηκφηεηα θη αδπλακία ηεο αλάπηπμεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 
έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ην κηθξφ κέζν θιήξν.  

Παξάιιεια ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο & δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ε αλππαξμία ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο, 
θαζψο θαη ε αλχπαξθηε εμσζηξέθεηα ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ραξαθηεξίδνπλ ηελ ρακειή 
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. 

  Αλεπαξθείο ππνδνκέο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα 

Σν πθηζηάκελν δίθηπν αγξνηηθήο νδνπνηίαο ρξήδεη παξεκβάζεσλ θαη βειηίσζεο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα 
εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ αγξνηηθφ εμειεθηξηζκφ. Σα πδαηηθά απνζέκαηα ηεο πεξηνρήο λαη κελ θξίλνληαη 
επαξθή, αιιά ρσξίο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπο θη αμηνπνίεζή ηνπο, είλαη νξαηφο 
ν θίλδπλνο ηεο εμάληιεζεο ηνπο, ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ηνπο. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη βειηίσζε & 
επέθηαζε ηνπ ππφγεηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ησλ αγξνθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, κε παξάιιειε 
ζπληήξεζε-θαζαξηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ιηκλνδεμακελψλ θαη 
κηθξνθξαγκάησλ. 

 

   «Πξνζθόιιεζε» ζε μεπεξαζκέλεο θαιιηέξγεηεο 

Καιιηέξγεηεο φπσο ην βακβάθη, ην θαιακπφθη θαη ηα ζηηεξά πξέπεη λα θζίλνπλ ιφγσ ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ 
θέξδνπο πνπ απνθέξνπλ ζηνπο παξαγσγνχο, θαζψο θαη ηεο κε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο ζηελ αγνξά. 

  Έιιεηςε ηερληθώλ γλώζεσλ ζηελ θηελνηξνθία θαη ζηαζηκόηεηα θαη κείσζε ηνπ δσηθνύ 
 θεθαιαίνπ 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε θηελνηξνθία απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο, εληνχηνηο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ επίπεδν ηερληθψλ γλψζεσλ, απνπζία επαγγεικαηηψλ 
θηελνηξφθσλ, ρακειφ επίπεδν πγηεηλήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κηθξφ κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαζψο θαη 
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ππνβαζκηζκέλε ππνδνκή ησλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο παξαηεξείηαη κεγάιε ρακειή 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ, έιιεηςε δηάδνρεο θαηάζηαζεο θαη έιιεηςε 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

  Υακειόο βαζκόο κεηαπνίεζεο 

Ζ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη αθνξά 
κηθξέο βηνηερληθέο - βηνκεραληθέο κνλάδεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. 

Ζ βαζηθή αδπλακία εληνπίδεηαη ζηελ απνπζία επέιηθησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο, ηδίσο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, 
φρη κφλν κε ηε κνξθή θηλήηξσλ, αιιά -θπξίσο- κε ηε κνξθή νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο, θαηεπζχλζεσλ ζηηο αγνξέο, 
βνήζεηαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θ.α. παξφκνησλ ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ. 

  Ρππνγόλνο ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ κεηαπνηεηηθώλ κνλάδσλ 

Ζ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο απφ νξηζκέλεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο, θαζψο 
θαη ε έιιεηςε βαζηθψλ ππνδνκψλ δηάζεζεο & επεμεξγαζίαο βηνηερληθψλ-βηνκεραληθψλ ιπκάησλ (βηνινγηθνί 
θαζαξηζκνί), θπξίσο θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ, επηβαξχλεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 

  Πεξηβαιινληηθέο επηβαξύλζεηο ιόγσ ηεο εληαηηθήο γεσξγηθήο & θηελνηξνθηθήο  εθκεηάιιεπζεο 

Οη παξαγσγνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απμήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο απφ ηηο ππάξρνπζεο κε απνδνηηθέο 
θαιιηέξγεηεο, θάλνπλ αιφγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, ελψ παξάιιεια δελ ηεξνχλ ηνπο θψδηθεο 
νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο (ΚΟΓΠ), κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ζπζζψξεπζε ληηξηθψλ & επηθίλδπλσλ νπζηψλ 
ζην έδαθνο, θαζψο θαη ππνβάζκηζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ.  

Απφ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο, γηα αξλεηηθή επηξξνή ζην πεξηβάιινλ (ξχπαλζε 
θπζηθψλ απνδεθηψλ θαη βιάβεο ζηελ ρισξίδα), ελνρνπνηείηαη θπξίσο ε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαηά 
δεχηεξν ιφγν ε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ  θηελνηξνθία έρεη αξλεηηθή επηξξνή ιφγσ ηεο επξείαο δηαζπνξάο ηεο 
ζηνλ ρψξν θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο, ελψ ε γεσξγία ιφγσ ηηο αιφγηζηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ. Γηα ηα ζηεξεά θαη ηα πγξά 
απφβιεηα ησλ κνλάδσλ δελ ππάξρνπλ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο. Σν κεγάιν ζρεηηθά κέγεζνο ησλ 
βνζθνηφπσλ ηεο πεξηνρήο επλνεί ηελ εθηεηακέλε βφζθεζε κε ηηο αλακελφκελεο βιάβεο ζηελ ρισξίδα.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο πθηζηάκελνπο βνζθνηφπνπο, παξαηεξείηαη είηε απμεκέλε ππθλφηεηα βφζθεζεο, είηε 
ππεξβφζθεζε.  

  Αλαμηνπνίεηεο θαη «απξνζηάηεπηεο» πνιιέο πεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο 

Πνιιέο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ είηε αλήθνπλ ζην δίθηπν ΦΤΖ 2000, είηε δηαζέηνπλ αμηφινγν πεξηβαιινληηθφ 
απφζεκα, δελ δηαζέηνπλ ηθαλέο ππνδνκέο γηα ηελ απαξαίηεηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ επηδησθφκελε νηθνηνπξηζηηθή 
αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Δπηπιένλ, ε κε χπαξμε ππξνπξνζηαζίαο, ην ειιηπέο δίθηπν δαζηθήο νδνπνηίαο ζε πνιιά απφ ηα δαζηθά 
ζπκπιέγκαηα ηεο πεξηνρήο, ηα θαζηζηνχλ επάισηα ζε θηλδχλνπο ππξθαγηψλ.  

Σέινο, ε έιιεηςε δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ γηα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή θαη 
γεληθφηεξα ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο έσο αλχπαξθηεο αλαδαζψζεηο, απνηεινχλ 
αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε βηψζηκε εθκεηάιιεπζή ηνπο θαη βέβαηα ε κε χπαξμε θνξέα δηαρείξηζεο 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.  

  Αλεπάξθεηα ηερληθώλ θαη θνηλσληθώλ ππνδνκώλ (κέηξηα θαηάζηαζε νδηθνύ δηθηύνπ, 
 πεπαιαησκέλα δίθηπα ύδξεπζεο – άξδεπζεο, έιιεηςε ρώξσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ,  έιιεηςε 
ζρνιείσλ) 

Ζ εηθφλα γηα ηελ θνηλσληθή ππνδνκή θαη ηηο εμππεξεηήζεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. H πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, φπσο ζθηαγξαθήζεθε απφ ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο, 
ππνιείπεηαη απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηνπο αξαηνθαηνηθεκέλνπο ή θαη 
αθαηνίθεηνπο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα νηθηζκνχο θαη αθνξνχλ ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο,  πγείαο, 
θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ νηθηζκψλ, θπξηαξρνχλ νη βφζξνη θαη ε επηθαλεηαθή 
παξνρέηεπζε ηνπο. Δμαίξεζε απνηειεί ε  πεξηνρή Καιακπάθαο - Καζηξαθίνπ - Γηάβαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην 
δίθηπν αθαζάξησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηα ιχκαηα θαηαιήγνπλ ζην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ Καιακπάθαο.  

Σν πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, θαη θπξίσο ηα κλεκεία, θαηαγξάθνπλ απψιεηεο θαη αληηκεησπίδνπλ 
θηλδχλνπο απφ ηελ αδηαθνξία θαη ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ ζπληήξεζε / αλάδεημε ηνπ. 

  Υξόλν - Απόζηαζε από ηα κεγάια Αζηηθά Κέληξα 

Ο λνκφο Σξηθάισλ θαηέρεη θεληξνβαξή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο λνκνχο ηεο Διιάδνο θαη εηδηθφηεξα απφ ηα 
κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, γεγνλφο πνπ αλ θαη ζα έπξεπε λα ην εθκεηαιιεπηεί σο 
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ, έρεη εμειηρζεί ζε κεγάιν πξφβιεκα. Ο ιφγνο είλαη ε χπαξμε πεπαιαησκέλνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λνκνχ θαη ε έιιεηςε ζχγρξνλσλ νδηθψλ αμφλσλ ζχλδεζεο κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, 
γεγνλφο πνπ κεγαιψλεη ηελ ρξφλν-απφζηαζε θαη είλαη ιφγνο πνπ δελ επλνεί ηελ εχθνιε δηαθίλεζε αλζξψπσλ & 
αγαζψλ απφ θαη πξνο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, εηδηθφηεξα ν ιεγφκελνο Άμνλαο Κεληξηθήο Διιάδνο Δ65, ιφγσ 
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έιιεηςεο θνλδπιίσλ ζα θαηαζθεπαζηεί ηκεκαηηθά κε παξάδνζε κφλν ηνπ ηκήκαηνο Σξίθαια - Ξπληάδα, ελψ γηα ην 
ηκήκα Καιακπάθαο - χλδεζε κε Δγλαηία είλαη άγλσζηε αθφκε ε νξηζηηθή ράξαμε ηνπ.  

   Εηθόλα πιεζπζκηαθήο εξήκσζεο (κείσζε θαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ) 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αιιά θπξίσο θαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ ηεο ΔΛΣΑΣ 
πξνθχπηεη ε ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ νη δείθηεο δειψλνπλ πςειή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, κεγάιε 
εμάξηεζε ησλ κε παξαγσγηθψλ ειηθηψλ απφ ηηο παξαγσγηθέο θαη ρακειή αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ 
απφ ηηο λεφηεξεο. 

  Υακειό εθπαηδεπηηθό επίπεδν ηνπ πιεζπζκνύ 

Μειεηψληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γίλεηαη θαλεξφ πσο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ζπλφινπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σξηθάισλ είλαη κεησκέλν. ηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ είλαη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ (πνζνζηφ 
35,83%) θαη αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη Λπθείνπ (πνζνζηφ 11,07%). Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην Γεκνηηθφ, αιιά σζηφζν είλαη γλψζηεο γξαθήο 
θαη αλάγλσζεο, αλέξρεηαη ζην 10,9% ελψ αξθεηά κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ, ην νπνίν θαη 
αλέξρεηαη ζην 7,94%. 

  Έιιεηςε δηαζπλδέζεσλ θαη δηθηπώζεσλ παξαγσγηθώλ θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε έιιεηςε δηαζχλδεζεο θαη δηθηχσζεο ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ 
δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα. Θα κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα ππάξμεη δηαζχλδεζε ηνπ 
ηνπξηζκνχ κε ηελ θηελνηξνθία θαη γεσξγία, φπσο επίζεο θαη κε ηνπο ηνκείο ηνπ μχινπ θαη ησλ κεηαιιηθψλ 
θαηαζθεπψλ. Ζ δεκηνπξγία δηθηχσλ είλαη θαη απηή απαξαίηεηε γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ 
εμσζηξέθεηα ηνλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

  Υακειό επίπεδν ππεξεζηώλ ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

Ζ θαηάζηαζε απνηππψλεηαη ζηηο ρακειέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πεξηζζνηέξσλ  ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 
(μελψλσλ θαη μελνδνρείσλ) πνπ θαηαγξάθνληαη, κε εμαίξεζε ηηο λέεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ 
ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα ΟΠΑΑΥ, Leader II & Leader+. Ζ ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζηηο 
ππνδνκέο εμππεξέηεζεο ησλ ηνπξηζηψλ (ρψξνη εζηίαζεο & αλαςπρήο, ζεκεία ελεκέξσζεο θιπ), νη νπνίεο 
παξνπζηάδνπλ επίζεο κεγάιεο ειιείςεηο.  

Διιείςεηο παξνπζηάδνπλ επίζεο θαη νη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο, πνπ εθηφο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ 
είλαη δχζθνιν λα πξνζθεξζνχλ ζε επηζθέπηεο (πγεία, ΔΛΣΑ, νπηηθέο ίλεο θιπ). 

  Έιιεηςε ππνδνκήο θαηαιπκάησλ θαη ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, εθηόο ηνπξηζηηθώλ πόισλ 

Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή, εθηφο ησλ δπν αλαπηπγκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πφισλ, ηελ πεξηνρήο ησλ Μεηεψξσλ 
θαη ηεο πεξηνρήο Διάηεο-Πεξηνπιίνπ είλαη κηθξή θαη αθνξά εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 
θνξεζκνχ ζε πεξηφδνπο αηρκήο, ηφζν ζηα αζηηθά θέληξα ηνπ Ννκνχ (Καιακπάθα, Σξίθαια), φζν θαη ζε νηθηζκνχο 
(Διάηε, Πεξηνχιη), ελψ ζα κπνξνχζε λα εθηνλσζεί απηή ε ηνπξηζηηθή πίεζε θαη ζε άιινπο νηθηζκνχο πνπ 
βξίζθνληαη ζε κηθξή ή θαη κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηνπο αλαπηπγκέλνπο απηνχο πφινπο. 

  Δηεξρόκελνο, καδηθόο ηνπξηζκόο 

Σν σο ηψξα κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ Μεηεψξσλ είλαη απηφ πνπ αθνινχζεζε 
ε Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δει. ηνπ δηεξρφκελνπ, καδηθνχ ηνπξηζκνχ κε φια ηα ζπλεπαθφινπζα, πνπ είλαη ε 
ππεξζπγθέληξσζε αηφκσλ ζην ίδην ρψξν γηα νξηζκέλεο εκέξεο ηνπ έηνπο, θαηεπζπλφκελνο ηνπξηζκφο απφ tour 
operators, ππεξεζίεο ρακεινχ επηπέδνπ, επηζθέπηεο πνπ δελ έρνπλ άπνςε γηα ηελ πεξηνρή πνπ επηζθέπηνληαη 
παξά κφλν γηα ην αμηνζέαην πνπ είδαλ. 

 

 

 

3.2 Αλαγλώξηζε Δπθαηξηώλ & Απεηιώλ ηεο Πεξηνρήο 

Οη επθαηξίεο αλαθέξνληαη ζε ελ δπλάκεη (κειινληηθνχο) ζεηηθνχο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηα 
δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη, ελψ νη απεηιέο ζε ελ δπλάκεη αξλεηηθνχο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδνληαη 
πξνεηνηκαζία γηα λα αληηκεησπηζηνχλ (απεηιή είλαη νηηδήπνηε κπνξεί λα ζηεξήζεη ζε κία πεξηνρή ηελ επθαηξία 
επίηεπμεο ζηφρσλ – ζθνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί). 

3.2.1 Δπθαηξίεο 

 Εληνπηζκόο αγξνδηαηξνθηθνύ ζπκπιέγκαηνο σο δπλακηθνύ παξαγσγηθνύ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο λέαο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014 – 2020. 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο εληνπίδεηαη σο ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-
2020 (ηξαηεγηθή Μειέηε Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα (RIS3), ΠΔΠ Θεζζαιίαο, Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 
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Καιάζη Θεζζαιηθψλ Πξντφλησλ), ελψ ππάξρεη επίζεο ζεκαληηθή  δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ. 

  Αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα επώλπκα αγξνηηθά πξντόληα ηα νπνία έρνπλ πςειή  πξνζηηζέκελε 
αμία 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα αλψηεξεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ή γηα 
πξντφληα κε «ηαπηφηεηα» πξνζθέξεη κία ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ θπθισκάησλ εκπνξίαο, κε 
επίπεδα δηαηίκεζεο πνιχ πάλσ απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ην αλαπφθεπθην 
πςειφ θφζηνο παξαγσγήο. Ο ζπλδπαζκφο κάιηζηα παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ παξαγσγήο – 
παξαζθεπήο – κεηαπνίεζεο πξνζδίδεη έλαλ πξφζζεην ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη πξνζηηζέκελε αμία ζην ηειηθφ πξντφλ. 

  Αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα νηθνινγηθά – βηνινγηθά πξντόληα 

Ζ ζηαδηαθά απμαλφκελε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ, ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, πξνο 
επψλπκα πξντφληα βηνινγηθήο πξνέιεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθηθηέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ 
πξντφλησλ θαη ηηο επλντθέο εδαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, δεκηνπξγεί 
νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο 
ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

  Δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηεο βηνινγηθή θηελνηξνθίαο & γεσξγίαο  

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο δηαζέηεη αμηφινγε παξαγσγή ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, πνπ κε κηθξέο πξνζαξκνγέο 
θαη βειηηψζεηο θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ επεμεξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα 
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο, θαιχπηνληαο έηζη ηελ δήηεζε γηα 
βηνινγηθά πξντφληα πνπ απνηειεί δπλακηθά αλαπηπζζφκελν θιάδν ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

  Δπλαηόηεηα αλάπηπμεο θιάδνπ αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πεξηνρή παξέκβαζεο βξίζεη βνηάλσλ θαη αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, ηα πην 
γλσζηά απφ ηα νπνία είλαη ην ηζάη ηνπ βνπλνχ, ε ξίγαλε, ν κφζρνο, ην θιακνχξη θ.ά. Αλ θαη παξαηεξείηαη κηθξφο 
αξηζκφο θαηνίθσλ, θπξίσο ησλ γχξσ ρσξηψλ, πνπ ζπιιέγνπλ αξσκαηηθά θπηά θαη ζεξαπεπηηθά βφηαλα γηα 
πξνζσπηθή ρξήζε ή θαη γηα εκπφξην, φπσο γηλφηαλ παιηφηεξα, ε θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ απηψλ εκθαλίδεη 
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο σο ελαιιαθηηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνλ ηνπηθφ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ιφγσ θαη ησλ 
ηδαληθψλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. 

  Πξννπηηθή  αλαζηξνθήο ηεο πςειήο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κε παξάιιειε 
αλαδηάξζξσζε ηεο κνξθήο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ 

Ζ έληαμε λέσλ ειηθηαθά θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζηα κέηξα ησλ «Νέσλ Γεσξγψλ» ηνπ ΠΑΑ, θαζψο θαη ζ’ απηά ηεο 
πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ γεξαζκέλσλ ειηθηαθά θαηά θχξην επάγγεικα αγξνηψλ, κε ηελ παξάιιειε 
ρνξήγεζε θάζε είδνπο θηλήηξσλ γηα ηελ είζνδν λέσλ αηφκσλ ζηε γεσξγία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία βειηίσζε 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ηεο ελίζρπζε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε 
ζπγθέληξσζε ζηξεκκάησλ ζε κεγάιεο κνξθήο εθκεηαιιεχζεηο, ζχκθσλα θαη κε ηελ ηάζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά 
ηα έηε 2001 – 2009, αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο κνξθήο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, 
θαζηζηψληαο ηεο πεξηζζφηεξν βηψζηκεο θη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο. 

  Επηζηεκνληθό θαη παξαγσγηθό δπλακηθό πνπ θαηάγεηαη από ηελ πεξηνρή θαη δηακέλεη  εθηόο 

Απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο, ηελ θνηλσληθή δηαβνχιεπζε θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο «απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ 
πξνζέγγηζεο» γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο LEADER/CLLD κε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, δηαπηζηψζεθε ε 
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ αμηφινγν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ πνπ θαηάγεηαη απφ ηελ πεξηνρή λα 
επαλεγθαηαζηαζεί, εάλ θη εθφζνλ ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Σν ελδερφκελν απηφ πξνζδίδεη ζηελ πεξηνρή 
κηα επηπιένλ δπλακηθή θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο ηνπο νηθηζκνχο πνπ παξαηεξείηαη έληνλν ην πξφβιεκα ηεο 
εξήκσζεο θαη εγθαηάιεηςεο. 

  Ελζάξξπλζε ηεο εηζόδνπ ησλ γπλαηθώλ ζηε γεσξγία 

Ζ δηαθαηλφκελε ηάζε ηεο επαλεγθαηάζηαζεο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν γηα θαηνίθεζε θη αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, εληζρχεηαη θη απφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο εηζφδνπ γπλαηθψλ ζηε γεσξγία θαη γεληθφηεξα ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

  Αμηνπνίεζε επλντθνύ ρξεκαηνδνηηθνύ πεξηβάιινληνο (ΕΠΑ 2014-2020, ΠΕΠ,  Επελδπηηθόο 
Νόκνο, θιπ) 

Σν ΔΠΑ 2014-2020 κε ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ Τπνπξγείσλ θαη ην ΠΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, 
αιιά  θαη ηα εζληθά πξνγξάκκαηα φπσο ν λένο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο απνηεινχλ επθαηξίεο άληιεζεο πφξσλ γηα ηελ 
πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο LEADER/CLLD, ε νπνία αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πξφζθνξν 
θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ κεηαζηξνθή ηεο κεηνλεθηηθήο εηθφλαο 
ηεο πεξηνρήο. Ο ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 
δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο, απνηειεί νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνξξφθεζε θαη ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε 
ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ. 

  Η ζπλερήο ηερλνινγηθή πξόνδνο θαη ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο & 
 επηθνηλσληώλ 
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Ζ θαζηέξσζε λέσλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κε ηελ παξάιιειε χπαξμε 
ζχγρξνλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ νη νπνίεο βνεζνχλ ηνλ παξαγσγφ λα εθηειέζεη πην ζσζηά θη απνδνηηθφηεξα 
ηελ εξγαζία ηνπ, δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 
ησλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ.  

Ζ δηάδνζε θαη ε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, 
αλακέλεηαη λα εληζρχζεη  ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ 
πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Σέινο, ζεκαληηθή επθαηξία πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ε πεξηνρή, είλαη ε επθνιία ηεο δηαθίλεζεο ηεο 
πιεξνθνξίαο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ λέσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο. 

  Δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΕ 

ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ αμηφινγεο πνζφηεηεο αδηάζεησλ γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ ππνπξντφλησλ πνπ, καδί κε ηα 
νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη ηελ θηελνηξνθηθή θνπξηά, θαζψο θαη ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ειηαθήο, αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο, βηνκάδαο) κπνξνχλ λα 
θαιχςνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηεο πεξηνρήο. 

  Τινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή (Εγλαηία Οδόο & θάζεηνη  άμνλεο, 
Ε65, Εζληθή Οδόο Σξηθάισλ - Άξηαο) 

Σα κεγάια έξγα κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, πνπ νινθιεξψζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή έρνπλ δξνκνινγεζεί 
(Δγλαηία Οδφο θαη θάζεηνη άμνλεο, απηνθηλεηφδξνκνο θεληξηθήο Διιάδαο-Δ65, Δζληθή Οδφο Σξηθάισλ-Λάξηζαο, 
Δ.Ο. Σξηθάισλ Καιακπάθαο, Δζληθή Οδφο Σξηθάισλ – Άξηαο, θιπ) δεκηνπξγνχλ έλα λέν αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ 
θαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο ελδπλάκσζεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ζε επίπεδν λνκνχ, θαη θαη επέθηαζε θαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ κεγάισλ απηψλ έξγσλ ππνδνκψλ εμαζθαιίδεηαη ε άξζε ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο 
φισλ ησλ πεξηνρψλ, κεηψλνληαη νη ρξφλνη δηαδξνκήο, δηεπθνιχλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο, κεηψλεηαη 
ην θφζηνο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη θαη επέθηαζε εληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γεγνλφο 
πνπ έρεη ζεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. 

Δπηπιένλ, ε επέθηαζε ηνπ αγσγνχ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζηε δπηηθή Θεζζαιία θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζε ηκήκα 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ζα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηφζν ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
πεξηνρήο, φζν  θαη ζηελ ελζάξξπλζε ρξήζεο κηαο κνξθήο ελέξγεηαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

3.2.2 Απεηιέο 

  Οη ζπλζήθεο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρώξα καο 

Απφ ην 2008 έσο θαη ζήκεξα ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε δηαξθεί νηθνλνκηθή θξίζε κε απνηέιεζκα ην ηξαπεδηθφ 
ζχζηεκα λα κελ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί θαη έιεγρνο ζηελ δηαθίλεζε θεθαιαίσλ (capital 
controls) θαη γεληθφηεξα ππάξρεη θιίκα απνεπέλδπζεο, ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, εθηεηακέλε αλεξγία 
θπξίσο ζηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο θαη γεληθά ην παξφλ θιίκα δελ επλνεί ηηο επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε.    

  Έληνλα αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ κε νκνεηδή εζληθά θαη επξσπατθά πξντόληα θαη  ππεξεζίεο, ππό 
ην πξίζκα ηεο ελνπνίεζεο ησλ αγνξώλ 

ηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, ηα αγξνηηθά πξντφληα αιιά θαη νη 
παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο πεξηνρήο θαινχληαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ κε νκνεηδή πξντφληα, 
πηζαλά θζελφηεξα θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο. 

  Μείσζε ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ γεσξγία – θηελνηξνθία 

Σν γεγνλφο πσο ε αλαζεσξεκέλε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή πξνζαλαηνιίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο κηα 
κείσζε ησλ εληζρχζεσλ θαη ησλ επηδνηήζεσλ, ζα έρεη άκεζν αληίθηππν ζην ήδε ρακειφ αγξνηηθφ θαη θηελνηξνθηθφ 
εηζφδεκα, αιιά θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γεσξγφ-θηελνηξνθηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

  Αιινίσζε ηεο δνκήο θαη ηεο δπλακηθόηεηαο ηύπσλ νηθνηόπσλ, ρισξίδαο θαη παλίδαο από ηελ κε 
ύπαξμε απζηεξνύ θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ηέζζεξηο πεξηνρέο εληαγκέλεο ζην Γίθηπν Natura 2000, ρσξίο 
φκσο λα ππάξρεη αθφκε ζεζκνζεηεκέλν θαζεζηψο πξνζηαζίαο ησλ νηθνινγηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ απηψλ, νχηε 
ππάξρεη θνξέαο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Γεδνκέλεο θαη ηεο νινέλα απμαλφκελεο ηνπξηζηηθήο πίεζεο 
ζηελ πεξηνρή θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ζεζπηζηνχλ θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ.  

  Κίλδπλνο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ σο  απνηέιεζκα ησλ 
αλζξσπνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, κε  ζεκαληηθέο επηπηώζεηο θαη γηα ηελ 
ειθπζηηθόηεηα θαη ηελ ηαπηόηεηα ηεο πεξηνρήο 

Παξά ηελ επάξθεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, ε έιιεηςε ππνδνκψλ γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θη 
αμηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμάληιεζή ηνπο, ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ηνπο. εκαληηθέο 
πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο αζθνχληαη θαη ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ απφ ηνπο 
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παξαγσγνχο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 
εηζνδήκαηφο ηνπο. Παξάιιεια, δελ ηεξνχληαη νη θψδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο (ΚΟΓΠ), κε απνηέιεζκα λα 
παξαηεξείηαη ζπζζψξεπζε ληηξηθψλ & επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζην έδαθνο, θαζψο θαη ππνβάζκηζε ησλ ππνγείσλ 
πδξνθνξέσλ. Δπηπιένλ, ζηελ εκηνξεηλή & νξεηλή δψλε ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ιφγσ 
ηεο έιιεηςεο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, ελψ νη ειιείςεηο ζηηο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο ππξνπξνζηαζίαο, θαζψο θαη, 
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζην δίθηπν δαζηθήο νδνπνηίαο, θαζηζηνχλ ηα δαζηθά ζπκπιέγκαηα ηεο πεξηνρήο επάισηα 
ζε θηλδχλνπο ππξθαγηψλ.  

  Κίλδπλνο ππνβάζκηζεο ησλ νηθηζκώλ από ηελ άλαξρε αλάπηπμε 

Δθηφο απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ειινρεχνπλ θίλδπλνη θαη γηα ην  δνκεκέλν πεξηβάιινλ, θαζψο παξαηεξείηαη κηα 
ζηξνθή παξαζεξηζηηθνχ ξεχκαηνο ζηνπο νξεηλνχο θπξίσο νηθηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο ρηίδνληαη λέεο θαηνηθίεο ή 
αλαπαιαηψλνληαη ππάξρνληα θηίζκαηα ρσξίο λα αθνινπζνχληαη θαλφλεο ζεβαζκνχ ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη 
ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο εηθφλαο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ πνπ πξνζειθχνπλ 
επηζθέπηεο. 

 Κίλδπλνο απνηπρίαο παξαθνινύζεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 

Ζ αδπλακία πξνζαξκνγήο ησλ παξαγσγψλ & ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πεγάδεη θπξίσο απφ ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 
ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη απφ ηελ παξαηεξνχκελε κεγάιε ειηθηαθή δηάξζξσζε.  

  πγθέληξσζε επηζθεπηώλ πνπ μεπεξλνύλ ηελ θέξνπζα ηθαλόηεηα ζε θάπνηεο δεκνθηιείο 
 πεξηνρέο ζηελ πεξίνδν γηνξηώλ θαη αββαηνθύξηαθα 

ε νξηζκέλεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο παξαηεξνχληαη πςειέο ηνπξηζηηθέο πηέζεηο, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ησλ γηνξηψλ 
θαη ησλ αξγηψλ, γεγνλφο πνπ απνηξέπεη ηνπο επηζθέπηεο απφ ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο σο ηνπξηζηηθνχ 
πξννξηζκνχ, ιφγσ ησλ ζρεηηθά ρακεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ζπλσζηηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ. ην πιαίζην 
απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρπζεί ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο πεξηφδνπ πςειψλ 
ηνπξηζηηθψλ πηέζεσλ,  ψζηε λα εληζρπζεί ε ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  

 

3.3 ΠΙΝΑΚΑ SWOT ΑΝΑΛΤΗ  

Με βάζε ηα ζηνηρεία θαη ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, πξνθχπηεη ν 
εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ, κεηνλεθηεκάησλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο 
ηνπ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο LEADER/CLLD ζην Ν. Σξηθάισλ, πνπ απεηθνλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ηεο 
SWOT αλάιπζεο: 
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SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓ/ΣΟ LEADER/CLLD 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ (Strengths) ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ(Weaknesses) 

 Ύπαξμε αμηφινγσλ πεξηβαιινληηθψλ 
απνζεκάησλ 

 Ύπαξμε εχθνξσλ εδαθψλ ζηελ 
πεδηλή δψλε 

 Ύπαξμε απηνθπψλ αξσκαηηθψλ 
θπηψλ (ηζάη, ξίγαλε, βφηαλα ηνπ Κφδηαθα) 

 Ηδηαίηεξα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία 

 Παξάδνζε ελαζρφιεζεο ησλ 
θαηνίθσλ κε ηε Γεσξγία θαη ηελ Κηελνηξνθία 

 ρεηηθή ηζρπξνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο 
Μεηαπνίεζεο 

 Ύπαξμε δπλακηθψλ πφισλ έιμεο 
ηνπξηζηψλ (Και/θα-Μεηέσξα-Πεξηνχιη & 
Πχιε- Πεξηνχιη-Αζπξνπφηακνο) 

 Πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 
ηνπο επηζθέπηεο 

 

 

 

  Πεξηβαιινληηθέο επηβαξχλζεηο ιφγσ ηεο εληαηηθήο γεσξγηθήο & 

θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο 

 Αλαμηνπνίεηεο θαη «απξνζηάηεπηεο» πνιιέο πεξηνρέο θπζηθνχ 

θάιινπο 

 Ρππνγφλνο ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ 

 Αλεπάξθεηα ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (κέηξηα θαηάζηαζε 

νδηθνχ δηθηχνπ, πεπαιαησκέλα δίθηπα χδξεπζεο – άξδεπζεο, έιιεηςε ρψξσλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, έιιεηςε ζρνιείσλ) 

 Υξφλν - Απφζηαζε απφ ηα κεγάια Αζηηθά Κέληξα  

 Δηθφλα πιεζπζκηαθήο εξήκσζεο (κείσζε θαη γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ) 

 Υακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ 

 Έιιεηςε δηαζπλδέζεσλ θαη δηθηπψζεσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ 

 Έιιεηκκα πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα 

 Μηθξή παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα 

 Διιηπήο εθζπγρξνληζκφο ησλ γεσξγφ-θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ 

  Μηθξή πνηθηιία θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ ζηελ γεσξγία 

 Υακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

 Αλεπαξθείο ππνδνκέο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

 «Πξνζθφιιεζε» ζε μεπεξαζκέλεο θαιιηέξγεηεο 

 Έιιεηςε ηερληθψλ γλψζεσλ ζηελ θηελνηξνθία θαη ζηαζηκφηεηα θαη 

κείσζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ 

 Υακειφο βαζκφο κεηαπνίεζεο 

 Υακειφ επίπεδν ππεξεζηψλ ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

 Έιιεηςε ππνδνκήο θαηαιπκάησλ θαη ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, εθηφο 

ηνπξηζηηθψλ πφισλ 

 Γηεξρφκελνο, καδηθφο ηνπξηζκφο 
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SWOT ΑΝΑΛΤΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (ζπλέρεηα) 

ΔΤΚΑΙΡΙΔ (Opportunities) ΑΠΔΙΛΔ (Threats) 

 Γπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ 

 Τινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή  

 Πξννπηηθή  αλαζηξνθήο ηεο πςειήο 

ειηθηαθήο δηάξζξσζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, κε 

παξάιιειε αλαδηάξζξσζε ηεο κνξθήο ησλ 

εθκεηαιιεύζεσλ 

 Δπηζηεκνληθό θαη παξαγσγηθό δπλακηθό πνπ 

θαηάγεηαη από ηελ πεξηνρή θαη δηακέλεη εθηόο 

 Αμηνπνίεζε επλντθνύ ρξεκαηνδνηηθνύ 

πεξηβάιινληνο 

 Η ζπλερήο ηερλνινγηθή πξόνδνο θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο & 

επηθνηλσληώλ 

 Δληνπηζκόο αγξνδηαηξνθηθνύ ζπκπιέγκαηνο 

σο δπλακηθνύ παξαγσγηθνύ ηνκέα ζην πιαίζην 

ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 2014 – 2020. 

 Η θαηάξγεζε ησλ εληζρύζεσλ ηεο λέαο ΚΑΠ 

σο παξάγνληαο ελίζρπζεο ησλ νξζώλ 

επηρεηξεκαηηθώλ πξαθηηθώλ ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα. 

 Δλίζρπζε ηεο «Γπλακηθήο Γηαθνξνπνίεζεο» 

 Αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα επώλπκα αγξνηηθά 

πξντόληα ηα νπνία έρνπλ πςειή πξνζηηζέκελε 

αμία 

 Αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα νηθνινγηθά – 

βηνινγηθά πξντόληα 

 Γπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηεο βηνινγηθή 

θηελνηξνθίαο & γεσξγίαο 

 Γπλαηόηεηα αλάπηπμεο θιάδνπ αξσκαηηθώλ 

θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ 

 Δλζάξξπλζε ηεο εηζόδνπ ησλ γπλαηθώλ ζηε 

γεσξγία 

 Γπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζπλδπαζκέλσλ 

ηνπξηζηηθώλ παθέησλ θαη δηαδξνκώλ 

 

 Οη ζπλζήθεο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

δηέξρεηαη ε ρώξα καο 

 Αιινίσζε ηεο δνκήο θαη ηεο δπλακηθόηεηαο 

ηύπσλ νηθνηόπσλ, ρισξίδαο θαη παλίδαο από ηελ κε 

ύπαξμε απζηεξνύ θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο 

 Κίλδπλνο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ σο 

απνηέιεζκα ησλ αλζξσπνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, κε ζεκαληηθέο 

επηπηώζεηο θαη γηα ηελ ειθπζηηθόηεηα θαη ηελ 

ηαπηόηεηα ηεο πεξηνρήο 

 Κίλδπλνο ππνβάζκηζεο ησλ νηθηζκώλ από ηελ 

άλαξρε αλάπηπμε 

 Κίλδπλνο απνηπρίαο παξαθνινύζεζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ 

 Έληνλα αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ κε νκνεηδή 

εζληθά θαη επξσπατθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο, ππό 

ην πξίζκα ηεο ελνπνίεζεο ησλ αγνξώλ 

 Μείσζε ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ γεσξγία – 

θηελνηξνθία 

 πγθέληξσζε επηζθεπηώλ πνπ μεπεξλνύλ ηελ 

θέξνπζα ηθαλόηεηα ζε θάπνηεο δεκνθηιείο πεξηνρέο 

ζηελ πεξίνδν γηνξηώλ θαη αββαηνθύξηαθα 

 

 

 

χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαηέζεθε ζηνλ ΦΑΚΔΛΟ Α: Πξνεηνηκαζία αιιά θαη ηελ 
αλάιπζε SWOT, ε πεξηνρή παξέκβαζεο πεξηιακβάλεη αθελφο κελ νξεηλά & κεηνλεθηηθά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, 
θαζψο επίζεο θη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πεδηλώλ (δπλακηθώλ) δηακεξηζκάησλ, κε ηα αθφινπζα θύξηα 
ραξαθηεξηζηηθά : 

 Ζ νξεηλή δώλε ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξνπζηάδεη κηα «ηδηφηππε» απνκφλσζε, 
θπξίσο ιφγσ ηεο αλππαξμίαο ζχγρξνλσλ νδηθψλ αμφλσλ εζληθήο εκβέιεηαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ζηνηρεία 
γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο, κε αλεπαξθέο εζσηεξηθφ δίθηπν κεηαθνξψλ, δπζρεξέο θπζηθφ αλάγιπθν θαη έιιεηςε 
βαζηθψλ ππνδνκψλ, φζνλ αθνξά ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα. Αληίζεηα, ην πεδηλό ηκήκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη 
απφ επαξθέο εζσηεξηθφ δίθηπν κεηαθνξψλ, ελψ νη πθηζηάκελεο βαζηθέο ππνδνκέο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο παξνπζηάδεη φια ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο «κεηνλεθηηθήο» πεξηνρήο 
αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα αθνχ παξνπζηάδεη δπζκελείο δείθηεο ζε κηα ζεηξά θξίζηκσλ κεγεζώλ, φπσο:  α) 
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κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, β) κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γ) κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη αχμεζε ηεο 
αλεξγίαο ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο, δ) κείσζε ησλ θαιιηεξγνπκέλσλ εθηάζεσλ θαη κείσζε ηεο 
πεξηνρήο, ε) κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηα αγξνηηθά λνηθνθπξηά, ζη) ηζρπξή θάκςε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη δ) ηάζεηο 
απνεπέλδπζεο. 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο έρεη βεβαίσο θαη ηα «δπλαηά» ηεο ζεκεία φπσο  :  

 είλαη πξνλνκηνχρνο απφ ηελ άπνςε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζψο θηινμελεί πνιιά, ζεκαληηθά θαη 
πνηθίια επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ νξεηλνύ θαη πεδηλνύ ηνπίνπ, κε 
πινχζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, πνπ ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ πςεινύ θπζηθνύ θάιινπο. Οη νξεηλνί φγθνη, ηνπ 
φξνπο Κόδηαθαο ζην αλαηνιηθφ άθξν ηεο Κεληξηθήο Πίλδνπ, θαη ησλ Υαζίσλ θαη Αληηραζίσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
ζπάληεο πνηθηιίεο παλίδαο θαη ρισξίδαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κνλαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 
βηνηφπσλ ηνπ Γηθηχνπ «NATURA 2000». 

 ζπγθεληξψλεη αμηνζεκείσηε πνηθηιία θαη πιήζνο ηνπηνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελψ είλαη δηάζπαξηε 
απφ ηζηνξηθά κλεκεία (θάζηξα, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζπήιαηα, πέηξηλα γεθχξηα, θιπ) ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο 
ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο, νξηζκέλα απφ ηα νπνία είλαη κνλαδηθά ζην είδνο ηνπο (ΗΜ Σηκίνπ 
ηαπξνχ Γνιηαλψλ, Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ζηελ Καιακπάθα, Πφξηα Παλαγηά ζηελ Πχιε, θιπ), κε ην πιένλ 
εκβιεκαηηθό κλεκείν λα απνηεινχλ νη βξάρνη ησλ Μεηέσξσλ κε ηηο Ιεξέο Μνλέο θηηζκέλεο ζηηο θνξπθέο ηνπ. 

 παξάγεη αξθεηά παξαδνζηαθά - ηνπηθά πξντόληα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή (θπξίσο ηπξηά, 
θξέαηα, θεπεπηηθά , ηζίπνπξν θα.) ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ έλα ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηελ γεσξγία, 
θηελνηξνθία θαη ζηνλ ηνπξηζκνχ, γηαηί ζπλδένληαη κε ην ζπγθξηηηθά θαζαξό πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, 
ηελ παξαγσγή πνηνηηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ πην ελεξγή νηθνινγηθή ζπλείδεζε πνπ ζηαδηαθά δηακνξθψλνπλ νη 
θαηαλαισηέο δηεζλώο. 

 δηαζέηεη πνηθηιία ηνπξηζηηθώλ πόξσλ θαη έρεη αλαπηχμεη κηα «παξάδνζε» ζηνλ ηνπξηζκφ, σο 
απνηέιεζκα πνιηηηθώλ αλάπηπμεο ηνπ «ηνπξηζκνύ ηεο ππαίζξνπ» ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, φπνπ ε ζπκβνιή ηνπ 
LEADER ήηαλ θαζνξηζηηθή. Με θχξην ηνπξηζηηθφ θέληξν ηα Μεηέσξα, θχξηνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί είλαη επίζεο νη 
νξεηλέο πεξηνρέο Πύιε, Διάηε- Πεξηνύιη- ρσξηά Αζπξνπνηάκνπ. Ζ εκθάληζε λέσλ εηδηθώλ κνξθώλ 
ηνπξηζκνχ κε εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν θαη ζηνρεπκέλν θνηλφ απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ βξίζθεηαη ζε αλάπηπμε 
ηελ ηειεπηαία 15εηία. Σειεπηαία αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο φ ηχπνο ηνπ «αζηηθνύ ηνπξηζκνύ» ζηελ πφιε 
ησλ Σξηθάισλ, πνπ επίζεο δηαζέηεη ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, (ηνλ Λεζαίν πνηακφ, ην Βπδαληηλφ θάζηξν, ηελ 
παιηά ζπλνηθία Βαξνχζη, ην Σδακί, ην Μνπζείν Σζηηζάλε, ην «Αζθιεπηείν», θιπ) ελψ πξφζθαηα ε πεηπρεκέλε 
νξγάλσζε ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ «Μύινπ ησλ Ξσηηθώλ» λνεκαηνδνηεί ηελ ζεκαζία ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ γηα 
ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΗΝ ΠΔ ΣΡΙΚΑΛΩΝ                                                                           27 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3.  ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ην παξφλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. «ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ» θαζνξίδνληαη νη ηφρνη 
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ θαη αλαπηχζζεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη ε 
«Σνπηθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο» ηεο πξνζέγγηζεο CLLD/ LEADER πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ ΟΣΓ γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο.  

3.1 ΔΡΓΑΛΔΙΑ & ΜΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηφρσλ θαη ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο πξνζέγγηζεο CLLD/ LEADER 
ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηελ ΟΣΓ : 

A. ηα ζεκαληηθφηεξα αλαπηπμηαθά θείκελα θαη κειέηεο πνπ έρνπλ παξαρζεί:  

Α.1. ζε Δπξσπατθφ επίπεδν: 

 Ζ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ γηα κηα «έμππλε, βηώζηκε θαη 
ρσξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε» γηα ηελ δεθαεηία 2010-2020, 

 Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Αγξνηηθή Αλάπηπμεο 2014-2020 κε έμη (6) θνηλέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο. 

Α.2. ζε Δζληθφ επίπεδν:  

 Σν χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο – ΔΠΑ 2014-2020)  

 Σν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014 - 2020) ηνπ ΤΠΑΑΣ. 

Α.3.  ζε Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν:  

 Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο (ΠΔΠ Θεζζαιίαο) 2014-2020, 

 Οη αθφινπζεο Μειέηεο αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ ΠΔΠ  Θεζζαιίαο 2014-2020 νη 
πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ εθπνλήζεθαλ γηα ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή:  

 Μειέηε RIS3 «ΘΔΑΛΗΑ 2020: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ, ΔΞΤΠΝΖ 
ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2014-2020», 
 Μειέηε «ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΚΑΛΑΘΗ ΘΔΑΛΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ», 
 Μειέηε «ΓΗΑΓΝΩΖ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ», 
 Μειέηε «ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ & ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 
ΦΣΩΥΔΗΑ», 
 Μειέηε«ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΡΟΜΑ ΣΖΝ ΘΔΑΛΗΑ», 
 ρέδην«ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΛΔΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΖ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΟΤ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 
ΘΔΑΛΗΑ», 
 Μειέηε «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 
ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ». 
 
Α.4. ζε Σνπηθφ επίπεδν:  

1. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ,  

2. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο  

3. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Πχιεο  

4. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Φαξθαδφλαο,  

5. Ζ κειέηε «Σνπηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο Αζπξνπνηάκνπ κε επίθεληξν ην πνιηηηζηηθφ 
απφζεκα ηνπ λνκαδηθνχ πνιηηηζκνχ» πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
«Transhumance» (Μέηξν 4.2.1. Γηαθξαηηθή πλεξγαζία ηνπ Άμνλα 4. LEADER ηνπ ΠΑΑ 207-2013»,  

6. Ζ Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ «Αλάδεημε Σνπηθψλ Πξντφλησλ Πνηφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ-
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο ΠΔ Σξηθάισλ», πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ ΟΣΓ ζην πιαίζην ηνπ Τπν-κέηξνπ 
19.1.«ηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζηξαηεγηθήο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο», 

7. Ζ Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ «Αμηνπνίεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ 
Γήκνπ Φαξθαδφλαο:Πξννπηηθέο αλαζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο» πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ ΟΣΓ ζην πιαίζην 
ηνπ Τπν-κέηξνπ 19.1.«ηήξημε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζηξαηεγηθήο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο». 

B. ηα απνηειέζκαηα : α) ηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 
(αλαιπηηθά ζην Φάθειν Α, Κεθάιαην 2), β) νη εηζεγήζεηο θαη νη απφςεηο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ γεληθνχ 
πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο & δηαβνχιεπζεο 
θαη γ) ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο (Φάθεινο Β, Κεθάιαην 2), γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ. 
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3.2  ΥΔΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER. 
 
3.2.1. Αλάιπζε ηνπ «αλαπηπμηαθνχ πεξηβάιινληνο» ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

Δίλαη γεγνλφο, θαη δελ ζα κπνξνχζε άιισζηε λα ζπκβεί δηαθνξεηηθά, φηη ε αλάιπζεηεο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (Γηαγλσζηηθή Έθζεζε) ζην πιαίζην ηνπ Φαθέινπ Α: Πξνεηνηκαζία ηνπ 
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο» ηεο ζρεηηθήο Πξνθήξπμεο γηα ην Μέηξν 19. ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, βαζίζηεθε ελ πνιινίο 
ζηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη άιισλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ δεθαεηία απνγξαθήο 
2001-2011.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Γηαγλσζηηθήο Έθζεζεο γηα ηελ δεθαεηία 2001-2011 ε πεξηνρή παξέκβαζεο παξνπζηάδεη 
δπζκελείο δείθηεο ζε κηα ζεηξά θξίζηκσλ κεγεζψλ, φπσο:  α) κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, β) κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο, γ) 
κείσζε ησλ θαιιηεξγνπκέλσλ εθηάζεσλ θαη κείσζε ηεο πεξηνρήο, δ) κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηα αγξνηηθά 
λνηθνθπξηά, ε) ηζρπξή θάκςε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε) ηάζεηο απνεπέλδπζεο. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηππηθά 
ραξαθηεξηζηηθά κηαο «κεηνλεθηηθήο» πεξηνρήοαγξνηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα. 

ήκεξα, κεηά απφ πέληε επηπιένλ ρξφληα, κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα επηκέλεη θαη ηελ χθεζε λα γίλεηαη κφληκν 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, είλαη πξνθαλέο φηη πνιιά απφ απηά ηα ζηνηρεία απηά είηε ζα έρνπλ γίλεη 
«δπζκελέζηεξα» είηε πνιχ πηζαλφ λα θαηέγξαθαλ «δηαθνξεηηθέο ηάζεηο» ζηελ εμέιημε πνιιψλ ζεκαληηθψλ 
κεγεζψλ αλάιπζεο ηφζν ηεο θαηάζηαζεο φζν θαη ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα θαίλεηαη φηη ε 
αλάγλσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη πξνζερηηθά θαη λα εξκελεπηεί ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα 
απνηειέζκαηα θαη ηα ζηνηρεία ηεο Γηαβνχιεπζεο θαη ηεο SWOT αλάιπζεο, πξνο απνθπγή ιαλζαζκέλσλ 
απνθάζεσλ αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο έρεη βεβαίσο θαη ηα «δπλαηά» ηεο ζεκεία φπσο  :  

 είλαη πξνλνκηνχρνο απφ ηελ άπνςε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θηινμελεί πνιιά, ζεκαληηθά θαη 
πνηθίια επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ νξεηλνχ θαη πεδηλνχ ηνπίνπ, κε 
πινχζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, πνπ ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ πςεινχ θπζηθνχ θάιινπο. Οη νξεηλνί φγθνη, ηνπ 
φξνπο Κφδηαθαο ζην αλαηνιηθφ άθξν ηεο Κεληξηθήο Πίλδνπ, θαη ησλ Υαζίσλ θαη Αληηραζίσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
ζπάληεο πνηθηιίεο παλίδαο θαη ρισξίδαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κνλαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 
βηνηφπσλ ηνπ Γηθηχνπ «NATURA 2000». 

 ζπγθεληξψλεη αμηνζεκείσηε πνηθηιία θαη πιήζνο ηνπηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελψ είλαη δηάζπαξηε 
απφ ηζηνξηθά κλεκεία (θάζηξα, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζπήιαηα, πέηξηλα γεθχξηα, θιπ)ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο 
ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο, νξηζκέλα απφ ηα νπνία είλαη κνλαδηθά ζην είδνο ηνπο (ΗΜ Σηκίνπ 
ηαπξνχ Γνιηαλψλ, Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ζηελ Καιακπάθα, Πφξηα Παλαγηά ζηελ Πχιε, θιπ), κε ην 
πιένλεκβιεκαηηθφ κλεκείν λα απνηεινχλ νη βξάρνη ησλ Μεηέσξσλ κε ηηο Ιεξέο Μνλέο θηηζκέλεο ζηηο θνξπθέο 
ηνπ. 

 παξάγεη αξθεηά παξαδνζηαθά - ηνπηθά πξντφληα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή (θπξίσο ηπξηά, 
θξέαηα, θεπεπηηθά , ηζίπνπξν θα.) ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκαζηελ γεσξγία, 
θηελνηξνθία θαη ζηνλ ηνπξηζκνχ, γηαηί ζπλδένληαη κε ην ζπγθξηηηθά θαζαξφ πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, 
ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πην ελεξγή νηθνινγηθή ζπλείδεζε πνπ ζηαδηαθά δηακνξθψλνπλ νη 
θαηαλαισηέο δηεζλψο. 

 δηαζέηεη πνηθηιία ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη έρεη αλαπηχμεη κηα «παξάδνζε» ζηνλ ηνπξηζκφ, σο 
απνηέιεζκα πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηνπ «ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ» ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, φπνπ ε ζπκβνιή ηνπ 
LEADER ήηαλ θαζνξηζηηθή. Με θχξην ηνπξηζηηθφ θέληξν ηα Μεηέσξα, θχξηνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί είλαη επίζεο νη 
νξεηλέο πεξηνρέο Πχιε, Διάηε- Πεξηνχιη- ρσξηά Αζπξνπνηάκνπ. Ζ εκθάληζε λέσλ εηδηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ κε εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν θαη ζηνρεπκέλν θνηλφ απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ βξίζθεηαη ζε αλάπηπμε 
ηελ ηειεπηαία 15εηία. Σειεπηαία αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο φ ηχπνο ηνπ «αζηηθνχ ηνπξηζκνχ» ζηελ πφιε 
ησλ Σξηθάισλ, πνπ επίζεο δηαζέηεη ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, (ηνλ Λεζαίν πνηακφ, ην Βπδαληηλφ θάζηξν, ηελ 
παιηά ζπλνηθία Βαξνχζη, ην Σδακί, ην Μνπζείν Σζηηζάλε, ην «Αζθιεπηείν», θιπ) ελψ πξφζθαηα ε πεηπρεκέλε 
νξγάλσζε ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ «Μχινπ ησλ Ξσηηθψλ»λνεκαηνδνηεί ηελ ζεκαζία ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ γηα 
ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε θχξηα αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε ηεο πεξηνρήο γηα 20 θαη πιένλ ρξφληα ήηαλ ε «αλάπηπμε ηνπ 
ηνπξηζκνχ». Ο ζπλδπαζκφο άιισζηε ησλ αλσηέξσ παξαηηζέκελσλ «δπλαηψλ ζεκείσλ» ηεο πεξηνρήο 
ζπλεγνξνχζαλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. ήκεξα ε θαηάζηαζε φκσο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή αθνχ έλα απφ 
ηα πξψηα «ζχκαηα» ηεο θξίζεο ήηαλ ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, κε απνηέιεζκα 
ηελ ζηαδηαθή  «εμαζζέλεζε» ηνπ, ε νπνία καδί ηνπ ζπκπαξέζπξε  έλα πιήζνο κηθξψλ «ζπλδεδεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ» (θαηαιχκαηα, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηαβέξλεο, εζηηαηφξηα, είδε ιατθήο ηέρλεο, ηνπηθά πξντφληα, θιπ) 
πνπ ηξνθνδνηνχζε κε ηελ ζεηξά ηνπ αλαδσνγνλψληαο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

Απφ ηελ άιιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηεο 
παξαγσγήο, ηεο ζπζθεπαζίαο-κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ, δαζηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. ε πείζκα 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ δείρλνπλ ζηαζεξή ηάζε κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο ησλ γεσξγηθψλ λνηθνθπξηψλ, ππάξρνπλ 
ελδείμεηο γηα ηάζε δηαξθνχο αλφδνπ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνχ παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή γηα 
ηελ γεσξγηθή & θηελνηξνθηθή παξαγσγή & γηα ηα ηνπηθά πξντφληα, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ην πιήζνο 
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ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εκεξίδσλ πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπιινγηθψλ 
θνξέσλ (ΔΑ, ΔΒΔ, ΟΣΑ, ΔΝΩΔΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ) φπσο απνηππψλεηαη ζε πνιιέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ 
αλαιάβεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε φζν θαη κε ηελ αχμεζε ησλ πνιιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζρεηηθά κε 
ηα ζέκαηα γεσξγνθηελνηξνθίαο ζηα γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ. Σν ελδηαθέξνλ απηφ απμάλεη 
ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ίζσο θαη σο επίπησζε ηεο «θξίζεο» ε νπνία θαίλεηαη φηη ζπκβάιεη ψζηε λα 
ζπλεηδεηνπνηεζεί ε κεγάιε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο βξίζεη «ηνπηθψλ πνηνηηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ», φπσο ηα ληφπηα θξέαηα, ηα 
ηπξνθνκηθά πξντφληα, ηα θεπεπηηθά, ηα κήια, ηα αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα, ηα παξαδνζηαθά γιπθά ηνπ 
θνπηαιηνχ, ην ηζίπνπξν ην κέιη θαη ην θξαζί.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή παξαζθεπάδνληαη ηνπηθά εδέζκαηα κε 
παξαδνζηαθφ ηξφπν είηε απφ κηθξέο βηνηερλίεο ή νηθνηερλίεο, είηε απφ ζπλεηαηξηζκνχο, θαζηζηψληαο ηελ 
γαζηξνλνκία έλα ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ πφξν ηεο πεξηνρήο, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο 
παξαδφζεηο αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ελψ «ζπλδέεηαη» κε ζηελή ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ. 

Ζ κεγάιε πνηθηιία ησλ πξψησλ πιψλ πνπ δηαζέηεη ν λνκφο, θαζψο θαη νη πνιηηηζηηθέο επηξξνέο πνπ δέρζεθε ε 
επξχηεξε πεξηνρή σο απνηέιεζκα ηφζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο φζν θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ εδάθνπο, 
πξνζδίδνπλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κηα ηδηαίηεξε θαη αμηφινγε γαζηξνλνκηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία ρξήδεη 
πξνζηαζίαο, αλάδεημεο θαη πεξαηηέξσ ζχλδεζεο κε ηνπο παξαγσγηθνχο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο ζε ηνπηθφ θαη 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο παξάγνληαη ΠΟΠ ηπξηά (ΠΟΠΦέηα, ΠΟΠΓαινηχξη, ΠΟΠΚαζέξη,ΠΟΠΜαλνχξη) απφ 13 
παξαγσγνχο θαη νίλνο ΠΓΔ Μεηέσξα απφ 4 νηλνπνηνχο. Δπίζεο παξάγνληαη νξηζκέλα νλνκαζηά παξαδνζηαθά 
ηνπηθά πξντφληα, φπσοηα αθφινπζα: 

 θξέαο βφεην (απφ αγειάδεο θξεηνπαξαγσγήο ειεπζέξαο βνζθήο) θαη πξφβεην (ειεπζέξαο βνζθήο). 

 ην ηξηθαιηλφ ινπθάληθν, ρνηξηλφ, πνπ παίξλεη ηε γεχζε ηνπ απφ ηελ πξνζζήθε πξάζνπ θαη αξσκαηηθψλ 
βνηάλσλ ηεο πεξηνρήο,  

 πνπιεξηθά (φξληζεο, γαινπνχιεο) ειεπζέξαο βνζθήο θαη απγά, 

 απφ ηα νπσξνθεπεπηηθά ηεο πεξηνρήο ηδηαίηεξα νλνκαζηά είλαη ηα πεπφληα θαη ηα θαξπνχδηα θαη ηα 
νξεηλά κήια,  

 ηα αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα απφ ηνλ νξεηλφ φγθν: φπσο ξίγαλε, ζπκάξη ηζάη ηνπ βνπλνχ θαη πιεζψξα 
απηνθπψλ βνηάλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θπξίσο απφ ηνλ Κφδηαθα (ην βνπλφ ηνπ Αζθιεπηνχ), 

 Πνηθηιία ζε ηνπξζί απφ ληφπηα ιαραληθά θαη θεπεπηηθά, ζθέηα ή γεκηζηά κε ηπξί, ειηέο θαη άιια πιηθά, ζαλ 
έηνηκν νξεθηηθφ, 

 ην κέιη κε ην ηδηαίηεξν άξσκα ησλ βνηάλσλ ηεο πεξηνρήο,  

 Δθιεθηήο πνηφηεηαο πέζηξνθα πνπ εληνπίδεηαη ζηα λεξά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ. ηελ ίδηα πεξηνρή 
ιεηηνπξγεί επίζεο κνλάδα παξαγσγήο γφλνπ, θαη κηθξέο κνλάδεο ηρζπθαιιηέξγεηαο πέζηξνθαο. 

Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, αμηφινγε είλαη θαη ε παξαγσγή / παξαζθεπή ησλ αθφινπζσλ ηνπηθψλ 
πξντφλησλ θαη εδεζκάησλ ζηελ πεξηνρή:  

 ηξηθαιηλφο ραιβάο «ζαπνπλέ», παξαπιήζηνο κε εθείλνλ ησλ Φαξζάισλ, αιιά πνπ γίλεηαη κε δηαθνξεηηθή 
ζπληαγή θαη είλαη πην θξεκψδεο ζε πθή θαη κε πινχζηα γεχζε,  

 παξαδνζηαθάδπκαξηθά,  φπσο ν μηλφο ή ν γιπθφο ηξαραλάο, ν ζηηαξέληνο ηξαραλάο, νη ρπινπίηεο, ην 
θξηζαξάθη, νη βίδεο, ην θνποθνπο ή ην πιεγνχξη, 

 Πνηθηιία ζε ηνπξζί απφ ληφπηα ιαραληθά θαη θεπεπηηθά (θπξίσο πηπεξηάο), ζθέηα ή γεκηζηά κε ηπξί, ειηέο, 
ιηαζηή ληνκάηα θαη άιια πιηθά, ζαλ έηνηκν νξεθηηθφ, 

 πίηεο κε παξαδνζηαθφ θχιιν δχκεο, φπσο ηξαραλφπηηεο, θξεαηφπηηεο, γαιαηφπηηεο, ιαραλφπηηεο, ε 
«κπαηδίλα» πνπ απνηειεί είδνο θνινθπζφπηηαο, ρνξηφπηηεο κε άγξηα ρφξηα απφ ην βνπλφ, ν «πιαζηφο» πνπ 
απνηειεί εηδηθφ ηχπν ρνξηφπηηαο κε θαιακπνθάιεπξν, ηπξφπηηεο κε ηπξί ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη άδπκεο πίηεο, 
ςεκέλεο ζε κεηαιιηθά ηάζηα πάλσ ζηα θάξβνπλα. 

 ζπάηνπια, πνπ απνηειεί ηνπηθφ γιχθηζκα κε βάζε παξφκνηα κε απηή ηεο θαξπδφπηηαο, ιεπθή θξέκα θαη 
επηθάιπςε ςεκέλνπ ακπγδάινπ. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε θαη ην εκπφξην ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κε βάζε έξεπλεο πεδίνπ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 
ζηελ πεξηνρή, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγήο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ εκπνξεχεηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο 
ζηηο ιατθέο αγνξέο (27,8%), ή πσιείηαη ζηνπο εκπφξνπο (28,8%), ε ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο (9,9%). Δπίζεο, 
ζεκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνζνζηφ 33,5% γηα 
ηδηνθαηαλάισζε. Κπξίσο φκσο ηα παξαπάλσ αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο παξάγνληαη θαη 
πσινχληαη ρσξίο θαλέλα ζχζηεκα «πηζηνπνίεζεο» ή «ζήκαλζεο» είηε ηεο θαηαγσγήο ηνπο είηε ηεο πνηφηεηα 
ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ζε πξνζηηζέκελε αμία.  

Οη ιατθέο αγνξέο απνηεινχλ δηέμνδν γηα κηθξφ αξηζκφ παξαγσγψλ ελψ ζηηο θεληξηθέο αγνξέο είλαη νλνκαζηά ηα 
πξντφληα φπσο ην «ηξηθαιηλφ ηπξί», ην «ηξηθαιηλφ κνζράξη ειεπζέξαο βνζθήο», ην «ηξηθαιηλφ ινπθάληθν», ε 
«ηξηθαιηλή γαινπνχια», ηα «ηξηθαιηλά πεπφληα & θαξπνχδηα», πιελ φκσο κφλν ηελ «θήκε» θέξνπλ αθνχ 
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αδπλαηνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη αιπζίδεο 
πνιπθαηαζηεκάησλ αλαδχνληαη σο θαζνξηζηηθνί ξπζκηζηέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Με δεδνκέλε 
ηελ αδχλαηε ζέζε ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, έζησ σο θνξέσλ δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο, είλαη 
αλακελφκελν νη παξαγσγνί λα γίλνληαη απινί απνδέθηεο ησλ φξσλ πνπ ζέηνπλ νη αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηνπο 
(φπσο θαη νη πξνκεζεπηέο ησλ εθνδίσλ ηνπο) θαη λα απνηεινχλ ηνλ πιένλ αδχλακν θνηλσληθφ εηαίξν. Με βάζε ηελ 
πνηφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζπζηαηηθψλ ηνπο, ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη 
κεηαπνίεζεο θαη ηα ηδηαίηεξα γεπζηηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζα κπνξνχζαλ νξηζκέλα απφ απηά θέξνπλ 
«ζήκαηα ηαπηνπνίεζεο» θαη άξα ρξήδεη εμέηαζεο ην ελδερφκελν ππαγσγήο ηνπο ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο 
νλνκαζίαο (ΠΟΠ, ΠΓΔ ή ΔΠΗΠ).  

Όια απηά δείρλνπλ ηελ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, πνπ νθείιεηαη ζην πςειφ θφζηνο 
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ηε ρακειή ελ γέλεη πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ζε ζπζθεπαζία, 
ηππνπνίεζε θαη ζηε κε δπλαηφηεηα πξνψζεζήο ηνπ ζηηο μέλεο αγνξέο. Κπξίσο φκσο απνθαιχπηνπλ ηελ 
«αδχλακε» εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ ηνπηθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. Κάησ απφ απηήλ ηελ πξνγξακκαηηθή 
ζεψξεζε, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ είλαη πνιιά:  

 Οη πνηνηηθέοεπηδφζεηο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο κεηαπνίεζεο είλαη, πιελ εμαηξέζεσλ, 
θαηψηεξεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Άξα ν ραξαθηήξαο θαη ε ζχλζεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο πνηνηηθά ζα 
πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηελ εγρψξηα δήηεζε θαη ζηελ δήηεζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, πνιχ πεξηζζφηεξν δε ζηα λέα 
θαηαλαισηηθά πξφηππα θαη αλάγθεο (δήηεκα αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εμσζηξέθεηαο) θαη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή 
ζπζηεκάησλ «πηζηνπνίεζεο» ή «ζήκαλζεο» είηε ηεο θαηαγσγήο ηνπο είηε ηεο πνηφηεηα ηνπο είλαη ζεκειηψδεο 
(δήηεκα ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ) γηα : α) ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο, β) ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε πξντφλησλ κε εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά (κεηνλεθηηθέο / 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο), γ) ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ απφ 
ηνπο θαηαλαισηέο θαη δ) ηελ πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ απφ θαθέο πξαθηηθέο παξαγσγήο θαη κίκεζε. 

 Ζ δεκηνπξγία «ζπιινγηθψλ» ζρεκάησλ ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ κεηαπνηεηψλ δελ είλαη κφλν δήηεκα 
νηθνλνκίαο θιίκαθαο αιιά θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο & πηζηνπνίεζεο 
νξγαλσκέλε γηα ηελ έληαμε ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηηο δνκέο εκπνξίαο θαη ζηηο 
εμαγσγέο ηππνπνηεκέλσλ θαη επψλπκσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. Ζ ζπιινγηθή νξγάλσζεvs ηεο αηνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζα θξίλεη πνιιέο απφ ηηο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην αγξνδηαηξνθηθφο ζχζηεκα, 

 Ζ πινπνίεζεησλ αλαγθαίσλ πλεξγαζηψλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 
πξντφλησλ (νκάδεο παξαγσγψλ,  ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα θαη δίθηπα, αγξνδηαηξνθηθέο ζπκπξάμεηο, clusters), επίζεο 
πξνυπνζέηεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζεζκηθψλ ή αζεζκηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ζε επξχ δηεπαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη 
απηφ απαηηεί νξγαλσηηθέο επηδεμηφηεηεο, 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εηζαγσγή ηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο λέαο γλψζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 
ηερλνινγηθήο & νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαοθαη ε δηάδνζε αεηθφξσλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο 
επθαηξίεο απαζρφιεζεο, απαηηνχλ δξάζεηο θαηάξηηζεο & επηκφξθσζεο γηα απφθηεζε γλψζεο θαη ηθαλνηήησλ 
θαη επθαηξίεο γηα αληαιιαγή επηζθέςεσλ ,  

Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζεκαληηθήο πξσηνγελνχο παξαγσγήο απνηειεί θξίζηκε κάδα γηα ηελ ππνζηήξημε 
κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε έκθαζε ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ νηθνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη 
«νλνκαζίαο πξνέιεπζεο» θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα 
εμαγσγή.  

Με βάζε ηελ πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, εληζρχνληαη νη 
επθαηξίεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο πνπ απνηειεί θξίζηκν ηνκέα, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ 
δηεηζδπηηθφηεηα ζε λέεο αγνξέο, ζηελ αθνκνίσζε θαη ελίζρπζε λέσλ επέιηθησλ ηερλνινγηψλ θαη ζηελ 
πξνζθνξά λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Ζ ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ κε δξαζηεξηφηεηεο νηθνηερλίαο απνηειεί κηα δηάζηαζε ηεο παξαγσγήο πνπ 
ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή. Ζ ελζάξξπλζε ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε&επηκφξθσζε, 
κε νξγάλσζε ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο ψζηε λα δηαζσζνχλ αιιά θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη παξαδνζηαθέο ηερληθέο γηα 
ηελ παξαγσγή ρεηξνηερλεκάησλ μπινγιππηηθήο θαη παξαζθεπαζκάησλ ηξνθψλ, θαζψο θαη ε πξνβνιή ησλ 
πξντφλησλ, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα θαη νη πνιιαπιαζηαζηηθέο ζεηηθέο 
επηδξάζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνυπνζέηεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγήο 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ππφ ην πξίζκα ηεο δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ζηελ αγνξά θαη ησλ πξννπηηθψλ 
δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, δνκέο ζηήξημεο ζηξαηεγηθψλ πξντφλησλ απφ «ην Καιάζη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο», 
ελέξγεηεο πξνψζεζεο επηιεγκέλσλ ηνκέσλ  (θηελνηξνθία, αξσκαηηθά θπηά & βφηαλα, θ.ι.π.),  θαζψο επίζεο θαη 
δξάζεηο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.   

πκπεξαζκαηηθά ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο, κε ηελ παξαγσγή 
πνηνηηθψλ πξντφλησλ κε πξνζηηζέκελε αμία, ε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ (ζε πξντφληα πςειήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο), ε αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο παξαγσγνχο, παξάιιεια κε ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπο, ε εηζαγσγή γλψζεο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο αιιά θαη ε 
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αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ ηνπξηζκφ-πνιηηηζκφ, απνηεινχλ πιένλ ηελ 
αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηελ αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

3.2.2. Σεθκεξίσζε ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο CLLD/LEADER 2014-2020  γηα  ηελ  ΠΔ Σξηθάισλ 

Ζ «Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ» (ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ) πινπνηεί ηελ κεζνδνινγία LEADER ζε φιεο ηηο 
πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο, απφ ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηεο σο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο(LEADER I, LEADER 
II), κεηέπεηηα σο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα(LEADERplus) θαη ηειεπηαία σο Άμνλα 4. «Δθαξκνγή ηεο 
πξνζέγγηζεο LEADΔR» ηνπ ΠΑΑ 2007-2013. Έηζη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο θαη ηηο 
αιιαγέο πνπ ε πεξηνρή πθίζηαηαη ζε ζρέζε κε ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη. 

ηνπο παιηφηεξνπο ηξείο (3) πξψηνπο «γχξνπο» εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο LEADER ζε ηνπηθφ επίπεδν, 
ζπκβνεζνχζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα εθαξκνγή ηνπ θπξίσο ζε νξεηλέο &  πεξηνρέο ηεο 
ρψξαο, ζπλέηεηλαλ ψζηε ε βαζηθή επηιεγφκελε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε γηα ηελ πεξηνρή ησλ Σξηθάισλ λα είλαη 
επηθεληξσκέλε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ruraltourism). Ο ζηφρνο απηφο επεηεχρζε πξάγκαηη 
κε ηελ αδηακθηζβήηεηε ζπκβνιή ηνπ LEADER ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ΠΔ Σξηθάισλ, πνπ κε ηηο 
παξεκβάζεηο ηνπ θαηφξζσζε λα αλαδείμεη ζηελ δεθαεηία ηνπ 2000 ηα «νξεηλά Σξίθαια» (Πεξηνχιη- 
Αζπξνπφηακνο) αλάκεζα ζηνπο δέθα (10) ζεκαληηθφηεξνπο (εζσηεξηθνχο) ηνπξηζηηθνχο  πξννξηζκνχο ζηελ 
Διιάδα. 

Όπσο φκσο ειέρζε θαη πξνεγνπκέλσο ε  βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ελέζθεςε ζηελ ρψξα απφ ην 2009 είρε σο 
απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο ιεγφκελεο «δαπάλεο αλαςπρήο» ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ «εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ», 
ζηνλ νπνίνλ εηξήζζσ ελ παξφδσ βαζηδφηαλ ε ηνπηθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο πεξηνρήο γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. ήκεξα ελ έηεη 2016 θαη κε ηελ χθεζε λα απνηειεί ηελ κφληκε επσδφ ησλ επηδφζεσλ ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, είλαη πξνθαλέο φηη ε «αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ» ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (θαη κε ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο) δελ κπνξεί λα απνηειέζεη πιένλ ηνλ απηφλνκν αλαπηπμηαθφ «πνιηνξθεηηθφ θξηφ» ηεο 
ΠΔ Σξηθάισλ, ηδσκέλεο θάησ απφ ην πξίζκα ηεο θχξηαο δπλακηθήο αλαπηπμηαθήο θαηεχζπλζεο πνπ ζπκπαξαζχξεη 
ηηο ινηπέο ζπλδεδεκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηθαλήο λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδνγελέο αλζξψπηλν δπλακηθφ 
θαη λα αλακνριεχζεη πνιιαπιαζηαζηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο ηδησηηθνχο πφξνπο.  

ην πιαίζην απηφ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ηνπηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζηελ 
αλάδεημε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλέξγεηεο κε άιινπο δπλακηθνχο παξαγσγηθνχο θιάδνπο 
ηεο πεξηνρήο ησλ Σξηθάισλ, κεηαμχ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα / ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ 
ζπκπιέγκαηνο θαη άιισλ θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, αμηνπνηψληαο επίζεο ηφζν ηελ 
εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο 
πξνζέγγηζεο LEADER, φζν θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή. 

Απηφ θαηέδεημε φρη κφλν ε εθπφλεζε ηεο Γηαγλσζηηθήο Έθζεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη 
πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κέζσ ηεο SWOT αλάιπζεο αιιά θαη ε δηαδηθαζία 
Γηαβνχιεπζεο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα αλαδεηνχλ ηα ηνπηθά 
«αλαπηπμηαθά εξείζκαηα» πιένλ ζε λένπο πξννπηηθνχο ηνκείο θαη ζπγθεθξηκέλα λα εζηηάδνπλ ζηελ 
«αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ»σο λέα θαηεχζπλζε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Μάιηζηα 
ππάξρνπλ πξσηνβνπιίεο θνξέσλ (π.ρ. ΔΒΔ Σξηθάισλ, Έλσζε-Αγξνηηθφο πλ/ζκφο Σξηθάισλ, ΟΣΑ, θιπ) ζε 
εμέιημε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, πνπ ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαηέδεημε φηη πνιιέο απφ απηέο ζα 
απνηειέζνπλ ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο CLLD/LEADER 2014-2020. 

Δηδηθφηεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηήλ ζα πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο, ψζηε απηή ε «ζπιινγηθή εηθφλα» ησλ 
θνξέσλ θαη ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ην κέιινλ θαη ηελ πξννπηηθή ηεο πεξηνρήο λα κεηαθξαζζεί ζε έλα 
ζπλεθηηθφ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην (businessplan), φπνπ νη ηηζέκελνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη (objectives) ζα δίλνπλ 
απαληήζεηο ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζδνθία ηεο ελ πνιινίο «αμησκαηηθήο επσδνχ» φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζηελ δηαβνχιεπζε, φηη “ζηελ ΠΔ Τξηθάισλ παξάγνληαη «αγξνηηθά πξντόληα πνηόηεηαο», ηα νπνία αμίδεη λα 
έρνπλ κηα θαιύηεξε ζέζε -από απηήλ πνπ ζήκεξα θαηέρνπλ- ζηελ αγξνδηαηξνθηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα 
ηόζν ζηελ ρώξα όζν θαη ζην εμσηεξηθό.” 

πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζε απηή ε «ζπιινγηθή εηθφλα» γηα ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο λα θσδηθνπνηεζεί σο αθνινχζσο: 

 

ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 

«Τα Τξίθαια ηόπνο πνπ παξάγνληαη αληαγσληζηηθά, πνηνηηθά θαη επώλπκα ηνπηθά αγξνηηθά πξντόληα 
απμεκέλεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηε ρξήζε, ηεο γλώζεο & ελεκέξσζεο, κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο θαη 

ηερληθέο κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο, πηζηνπνίεζεο, ζήκαλζεο θαη ηεο πξνώζεζεο ηνπο ζε ππάξρνπζεο 
θαη ζε λέεο αγνξέο». 

 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεοπαξαπάλσ αλάιπζεο αιιά θαη ηελ εθπεθξαζκέλε ζέιεζε ηεο  ηνπηθήο 
θνηλσλίαο θαη ηεο ζεζκηθήο ηεο εγεζίαο, ην λέν «φξακα» γηα ηελ  βαζηθή αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε γηα ηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη ε: «αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνύ αγξνδηαηξνθηθνύ κνληέινπ».  
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ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΟΡΑΜΑ 

«αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ» 

ην πιαίζην απηφ σο βαζηθή ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο CLLD/LEADER 2014-
2020 γηα ηελ ΠΔ Σξηθάισλ είλαη ε:«Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα θαη ε αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο». 

Κεληξηθφο Θεκαηηθφο Άμνλαο ηεο  
ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο CLLD/LEADER 2014-2020 

 

«Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα θαη ε αλάδεημε ηεο 
ηνπηθήο ηαπηόηεηαο». 

 

Φπζηθά ε εζηίαζεσο βαζηθήο ζεκαηηθήο θαηεχζπλζεο ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο CLLD/LEADER 
2014-2020 γηα ηελ ΠΔ Σξηθάισλ ζηνλ «αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα» δελ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα παξαγλσξηζζνχλ 
άιινη επίζεο ζεκαληηθνί «αλαπηπμηαθνί ζηφρνη» πνπ απνξξένπλ απφ ηελ SWOT αλάιπζε θαη ηελ δηαδηθαζία 
Γηαβνχιεπζεο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, φπσο: 

 ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  κε λέεο ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο (ηνπ γαζηξνλνκηθνχ, ηνπ ζπκκεηνρηθνχ θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ ηνπξηζκνχ), 

 ηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο «κηθξήο» επηρεηξεκαηηθφηεηαο (κε γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο) πνπ ζπλαληάηαη 
ζηελ Καιακπάθα, ηελ Πχιε θαη ηελ Φαξθαδφλα αιιά θαη ζηα ζπλδεδεκέλα ρσξηά ηεο αγξνηηθήο πεξηθέξεηαο, 

 ηελ επηκφξθσζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, απφ 
αγξφηεο, επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο, 

 ηελ πξνψζεζε ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζην «επηρεηξείλ» 
θαη ζηελ πξφιεςε θηλδχλνπ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, 

 ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλάινγσλ «έμππλσλ» θαη επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ θαη απφθηεζε 
ηθαλνηήησλ θαη βειηίσζε ησλ κέζσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη αλάδεημε «ηνπηθψλ πφξσλ», 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο σο 
«πφξν» γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο «ηαπηφηεηαο» ηεο πεξηνρήο, 

 ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζπκβάιινληαο 
παξάιιεια ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Έηζη θξίζεθε ζθφπηκν ε βαζηθή ζεκαηηθή θαηεχζπλζε λα ζπλδεζεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο αθφινπζεο 
δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο (Θεκαηηθνχο ζηφρνπο):  

Θεκαηηθφο ζηφρνο 1 
(Θ1): 

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 2 
(Θ2): 

Γηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 3 
(Θ3): 

Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 4 
(Θ4): 

Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο πλεξγαζίαο, ηεο Γηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο 
ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, εηαίξσλ θαη θξαηψλ. 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 5 
(Θ5): 

Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 6 
(Θ6): 

Γηαηήξεζε - βειηίσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 7 
(Θ7): 

Ζ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ 

Θεκαηηθφο ζηφρνο 8 

(Θ8): 

Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ  

Θεκαηηθφο ζηφρνο 9 

(Θ9): 

Δλίζρπζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο δηακνξθψλεηαη κηα ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία ζέηεη σο 
γεληθφ αλαπηπμηαθφ ζηφρν ηελ: «Αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνύ αγξνδηαηξνθηθνύ κνληέινπ θαη αμηνπνίεζε ησλ 
ζπλεξγεηώλ θαη ησλ αιιεινζπλδέζεσλ πνπ επηθέξεη κεηαμύ ησλ ηξηώλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο 
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δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη δηακόξθσζεο ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηόηεηαο 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο». 

Γεληθφο Αλαπηπμηαθφο ηφρνο: 

«Αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνύ αγξνδηαηξνθηθνύ κνληέινπ θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηώλ θαη ησλ 
αιιεινζπλδέζεσλ πνπ επηθέξεη κεηαμύ ησλ ηξηώλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ πξνώζεζε 

ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη δηακόξθσζεο θαη αλάδεημεο ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηόηεηαο ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο». 

Απηφο ν γεληθφο ζηφρνο κπνξεί λα εμεηδηθεπηεί ζεέμη (6) ηξαηεγηθνχο ηφρνπονη νπνίνη θαιχπηνπλ ηνπο 
επηκέξνπο ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

ηξαηεγηθφο ζηφρνο 1 
(1): 

Αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη βειηίσζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ 
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

ηξαηεγηθφο ηφρνο 2 
(2): 

Πνηνηηθή βειηίσζε αλαβάζκηζε θαη ζεκαηηθή δηεχξπλζε ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο. 

ηξαηεγηθφο ηφρνο 3 
(3): 

Αλάδεημε ηεο θπζηθήο & πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ρξήζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 
απνζέκαηνο σο «πφξν» γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 
«ηαπηφηεηαο» ηεο πεξηνρήο, 

ηξαηεγηθφο ηφρνο 4 
(4): 

Βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ κέζσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη αλάδεημε «ηνπηθψλ 
πφξσλ» απφ ηνπο νπνίνπο ζα πξνέιζνπλ ηδηφηππα πξντφληα (αγαζά θαη ππεξεζίεο) 
κε πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο εηζαγσγήο ηεο ηερλνινγηθήο & 
νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο. 

ηξαηεγηθφο ηφρνο 5 
(5): 

Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο κε ηελ βειηίσζε ησλ 
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζπκβάιινληαο 
παξάιιεια ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο κε 
παξάιιειε θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

ηξαηεγηθφο ηφρνο 6 
(6): 

Τπνζηήξημε ηεο «ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» θαη ελδπλάκσζεο ηεο 
δξαζηεξηνπνίεζεο «ζπιινγηθψλ ζρεκάησλ» θαζψο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ 
«ζπλεξγαηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». 

ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ε επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πξνψζεζεο ελληά (9) 
εηδηθψλ ζηφρσλ : 
 

Δηδηθφο ηφρνο 1 
(Δ1): 

Αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηππνπνίεζεο & κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. 

Δηδηθφο ηφρνο 2 
(Δ2): 

Βειηίσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο. 

Δηδηθφο ηφρνο 3 
(Δ3): 

Δλίζρπζε ηεο παξαγσγήο επψλπκσλ, βηνινγηθψλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

Δηδηθφο ηφρνο 4 
(Δ4): 

Μεηαθνξά γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ θαη αλζξψπηλνπ 
θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο 

Δηδηθφο ηφρνο 5 
(Δ5): 

Ζ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο πλεξγαζίαο, ηεο Γηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο 
ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, εηαίξσλ θαη θξαηψλ 

Δηδηθφο ηφρνο 6 
(Δ6): 

Βειηίσζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππαξρνπζψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη 
ππεξεζηψλ θαη εκπινπηηζκφο ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 

Δηδηθφο ηφρνο 7 
(Δ7): 

Αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθνγελψλ πηέζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ παξάιιεια κε ηελ 
αλάδεημε θαη ήπηα αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηεο πεξηνρήο. 

Δηδηθφο ηφρνο 8 
(Δ8): 

Ζ ππνζηήξημε ηεο «ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» κε πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη 
νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο. 

Δηδηθφο ηφρνο9 
(Δ9): 

Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 
ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο 
ζπλνρήο 

πλαθφινπζα είλαη απαξαίηεην νη ηηζέκελνη ηξαηεγηθνί ηφρνη λα εμππεξεηνχληαη απφ έλα «ηζφξξνπν κείγκα» 
κε έλα ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ επηιεγφκελνπ «γεληθνχ αλαπηπμηαθνχ 
ζηφρνπ». Ζ λέα Σνπηθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο CLLD/LEADER 2014-2020 γηα ηελ ΠΔ Σξηθάισλ πξνζπαζεί λα 
απαληήζεη κε κηα ζεηξά αλαπηπμηαθψλδξάζεσλ (κέηξσλ/measures) πνπ πξνζθέξεη ην CLLD/LEADER 2014-
2020, ψζηε βαζίκσο λα ππνζηεξηρζεί φηη ην ηνπηθφ πξφγξακκα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο, φηη νη 
πξνβιεπφκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο (πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αγγίδνπλ ην 45-65% ηνπ ηδησηηθνχ επελδπηηθνχ 
θφζηνπο ή ην 100% ηνπ δεκφζηνπ αληίζηνηρνπ) «ζπλεξγνχλ» απνηειεζκαηηθά ή/θαη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ 
«Αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνύ αγξνδηαηξνθηθνύ κνληέινπ θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηώλ θαη ησλ 
αιιεινζπλδέζεσλ πνπ επηθέξεη κεηαμύ ησλ ηξηώλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ πξνώζεζε 
βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη δηακόξθσζεο θαη αλάδεημεο ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηόηεηαο ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο». 
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3.2.3. Σεθκεξίσζε ηεο αμίαο ηνπ «αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα» σο θχξηαο ζεκαηηθήο θαηεχζπλζεο ζηελ  
ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο  

ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο :  

1. ηελ θπηηθή παξαγσγή, νη θιάδνη πνπ θπξηαξρνχλ είλαη νη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, φπσο ην βακβάθη, ν 
αξαβφζηηνο θαη ηα ζηηεξά, ιφγσ ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο πεδηλήο θπξίσο πεξηνρήο. Παξάγεη φκσο επίζεο ηδηαίηεξα 
θξαζηά, ζηαθχιηα (ηζίπνπξν), φζπξηα, μεξνί θαξπνί, θξνχηα, θεπεπηηθά, κπνζηαλνεηδή, ηξαραλά, ρπινπίηεο, γιπθά 
ηνπ θνπηαιηνχ, πίηεο, ζε αλεπαξθή βαζκφ κεηαπνίεζεο, 

2. Σν θηελνηξνθηθφ θεθάιαην ζηελ πεξηνρή ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία, ηελ 
αγειαδνηξνθία, ηελ ρνηξνηξνθία, ελψ ε κειηζζνθνκία απνηειεί δπλακηθφ θιάδν. Σν θξέαο, ηα ινπθάληθα, ην 
γάια, ηα ηπξνθνκηθά, ε γαιαθηνπαξαγσγφο αγειαδνηξνθία θαη ε ρνηξνηξνθία ζπλδένληαη κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 
κεηαπνίεζεο αιιά κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο. 

Σν θνηλφ πξφβιεκα θαη ησλ δχν θιάδσλ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο είλαη φηη ηθαλνπνηεηηθφοβαζκφο 
κεηαπνίεζεο παξαηεξείηαη κφλν ζην γάια θαη ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα -ιφγσ παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη 
ηεο χπαξμεο 3 κεγάισλ αιιά θαη πιήζνπο κηθξφηεξσλ κεηαπνηεηηθψλ γαιαθηνθνκηθψλ κνλάδσλ-, ε πιεηνςεθία 
ησλ ινηπψλ πξντφλησλ δηαθηλνχληαη κε ην ζχζηεκα «ρχδελ» δει. αλεμαξηήησο πνηφηεηαο. 

Ζ δηακφξθσζε ελφο λένπ πξνηχπνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζηαδηαθά ζα κεηαθηλείηαη απφ ην ηζρχνλ 
πξφηππν παξαγσγήο βαζηθψλ νκνεηδψλ πξντφλησλ (commodities: ζηηεξά, βακβάθη, θαπλφο) κηθξήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε έλα λέν πξφηππν αλάπηπμεο πνπ ζα έρεη ζρέζε κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 
«εκπεηξίαο ή βησκαηηθψλ πξντφλησλ» (experiencegoods: εηδηθά πξντφληα πνηφηεηαο, νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, 
γεσγξαθηθήο έλδεημεο, βηνινγηθήο ή βηνδπλακηθήο γεσξγίαο, «δίθαηνπ εκπνξίνπ», ή ηα πξντφληα πνπ 
αγνξάδνληαη απ’ επζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ ζην ρσξάθη, ζηνλ δξφκν ή ζηελ ηνπηθή αγνξά ή πξνέξρνληαη απφ 
νξεηλέο πεξηνρέο, θ.ιπ.) γηα ηα νπνία νη θαηαλαισηέο είλαη πξφζπκνη λα θαηαβάινπλ έλα επηπιένλ πνζφ σο 
αληάιιαγκα γηα ηελ «εκπεηξία» πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. Έλα ηέηνην κνληέιν µπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο απαξαίηεηα 
λα ηεζνχλ «εθηφο µάρεο» νη µηθξνί παξαγσγνί, αληηζέησο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. 

Αλαθνξηθά κε απηφ ην πξφηππν αγξνηηθήο αλάπηπμεο εθηηκάηαη φηη ζα έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα εζηηάζεη ε πεξηνρή 
παξέκβαζεο ηεο ΠΔ Σξηθάισλ ζε εθαξκνγή πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ελφο ηνκέα 
ζηνλ νπνίν ε ρψξα καο: 

 έρεη αθφκε κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ -θαη φρη κφλν- θαηαλαισηψλ, ην πιενλέθηεκα ηεο «θήκεο», σο ρψξαο 
«θαζαξήο» αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή «πγηεηλψλ θαη αγλψλ» πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δπηπξφζζεηα 
κπνξνχλ λα ζπλδπαζζνχλ κε ηελ ειιεληθή γαζηξνλνκία θαη ηνλ ελ γέλεη πνιιά ππνζρφκελν «γαζηξνλνκηθφ 
πνιηηηζκφ», 

 ιφγσ ηνπ  κεζνγεηαθνχ ηεο ραξαθηήξα, φπνπ ε «εθηαηηθή κνξθή» γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (έληαζεο 
εξγαζίαο κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γεο) ππεξηζρχεη ηεο εληαηηθήο πνπ δίλεη έκθαζε ζην θεθάιαην 
(αγξνρεκηθά, θπηνπξνζηαζία, ιηπάζκαηα, ακθίβνιεο δσνηξνθέο θιπ), πξνζηδηάδεη ζε κηα γεσξγία «κηθξήο 
θιίκαθαο» κε παξαγσγή αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ «θάξκαο» ή αθφκε θαη «πεξηνρήο», 

 θαίλεηαη φηη κπνξεί θαη επηηπγράλεη ζπγθξηηηθά πςειά πνζνζηά πξνζηηζέκελεο αμίαο, αθνχ ν 
αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο αιιεινζπλδέζεηο θαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 
ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ, παξαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, 
κεηαπνίεζε κε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ, ππεξεζίεο επηκφξθσζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, 
εηζαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ζχλδεζε κε ηνλ ηνπξηζκφ & ηνλ πνιηηηζκφ). 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο απνηειεί καθξάλ ινηπφλ έλαλ «πξνλνκηαθφ» ηνκέα αλάπηπμεο,  φπνπ ζέζε 
κπνξνχλ λα έρνπλ νη πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, νη 
εληζρχζεηο ησλ ζπλεξγαζηψλ (νκάδεο παξαγσγψλ,  ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα θαη δίθηπα, αγξνδηαηξνθηθέο ζπκπξάμεηο, 
clusters), ρξήζε λέσλ εξγαιείσλ ρξεµαηνδφηεζεο, αμηνπνίεζεο ηεο δεµφζηαο γεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ, ελίζρπζε ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο, ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, εμεηδίθεπζε παξεµβάζεσλ ζηε ηερληθή ππνδνµή - έξγα 
αμηνπνίεζεο πθηζηάκελσλ ππνδνµψλ θαη ε δηάδνζε αεηθφξσλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο 
επθαηξίεο απαζρφιεζεο.  

 

Β.4. Δμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

Ο επηιεγφκελνο γεληθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο (θεληξηθφο ζεκαηηθφο άμνλαο) «Αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνχ 
αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηψλ θαη ησλ αιιεινζπλδέζεσλ πνπ επηθέξεη 
κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 
δηακφξθσζεο θαη αλάδεημεο ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο» επηιέρζεθε απφ ηελ ΟΣΓ 
κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
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 ηελ δηαθαηλφκελε (κε βάζε ην εθδεινχκελν ελδηαθέξνλ) πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο πξσηνγελνχο 
παξαγσγήο, θαη ηδηαίηεξα απφ λένπο αλζξψπνπο (πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνλ ηφπν παξαγσγήο) κε 
πξνζαλαηνιηζκφ ζε θιάδνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο «θαηεζηεκέλνπο» (βακβάθη, ζηηεξά, θιπ) αιιά ζε λέα 
«ππνζρφκελα» πξντφληα (αξσκαηηθά θπηά & βφηαλα, φζπξηα, μεξνί θαξπνί, κέιη, θιπ) πνπ επλννχλ ηελ 
ηππνπνίεζε/κεηαπνίεζε ηνπο κε αλακελφκελε ηελ  βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα, 

 ηελ ηδηαίηεξε παξαγσγηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, φπνπ εθηφο ησλ «εληαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ» 
βακβαθηνχ, θαιακπνθηνχ, θαπλνχ & ηεχηισλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππφινηπα παξαγφκελα πξντφληα ζε κεγάιν 
βαζκφ βαζίδνληαη ζε «εθηαηηθήο κνξθήο» παξαγσγηθά  ζπζηήκαηα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 
«πιενλέθηεκα» ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα, αθνχ πξνζηδηάδεη ζε κηα γεσξγία «κηθξήο θιίκαθαο» κε παξαγσγή 
αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ «θάξκαο» ή αθφκε θαη «πεξηνρήο», 

 ζην επξχ θάζκα ησλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο φπσο θξέαο, ινπθάληθα, γάια, 
ηπξνθνκηθά, θξαζηά, ηζίπνπξν, κέιη, φζπξηα, μεξνί θαξπνί, θξνχηα, θεπεπηηθά, κπνζηαλνεηδή, ηξαραλά, ρπινπίηεο, 
γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, πίηεο, θιπ, πνπ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ πξνο ηελ δεκηνπξγία κηαο ζπλνιηθήο 
«παξαγσγηθήο αγξνδηαηξνθηθήο ελφηεηαο» πνπ ζα «ηαπηνπνηείηαη» κε ηελ πεξηνρή. Δπηπξφζζεηα κπνξνχλ 
λα ζπλδπαζζνχλ κε ηελ ηνπηθήγαζηξνλνκία θαη ηνλ ελ γέλεη πνιιά ππνζρφκελν «γαζηξνλνκηθφ πνιηηηζκφ», 

 ηελ «θαιή θήκε» ησλ «ηξηθαιηλψλ» πξντφλησλ αγξνδηαηξνθήο πνπ ιεηηνπξγεί σο «αζεζκηθή ηαπηφηεηα 
εγγχεζεο πνηφηεηαο» ζηηο αγνξέο θαη ζηελ ζπλείδεζε πνιιψλ θαηαλαισηψλ ζε πνιιά  κεγάια αζηηθά θέληξα 
ηεο ρψξαο,  

 ηα ζπγθξηηηθά πςειά πνζνζηά πξνζηηζέκελεο αμίαο, αθνχ ν αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο είλαη απηφο κε ηηο 
κεγαιχηεξεο αιιεινζπλδέζεηο θαη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κεηαπνίεζε κε πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη παξαγσγή λέσλ θαηλνηφκσλ 
πξντφλησλ, ππεξεζίεο ζπκβνπιψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ηνπξηζκφο-πνιηηηζκφο), 

 ηελ επίζεο δηαθαηλφκελε (κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο) πξννπηηθή γηα ηελ αλάπηπμε 
«ζπιινγηθψλ ζρεκάησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο» (νκάδεο παξαγσγψλ) θαη «ζπλεξγαηηζκνχ» (θνηλσληθέο 
επηρεηξήζεηο, Γίθηπα, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο, θιπ). 

 ηελ εθπεθξαζκέλε ζπζπείξσζε ζηελ πηνζέηεζε θαη δέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ πνπ έιαβαλ 
κέξνο ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο (ΟΣΑ, ΔΒΔ, ΔΑ, Δπαγγεικαηηθά σκαηεία & Δλψζεηο, θιπ) ζηελ 
αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή (φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επίηεπμε απηνχηνπ 
ηξαηεγηθνχ ηφρνπ ηεο «αλαδηάηαμεο ηνπ ηνπηθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ». 

Ο επηιεγφκελνο γεληθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο (θεληξηθφο ζεκαηηθφο άμνλαο) γηα ηελ «Αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνχ 
αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηψλ θαη ησλ αιιεινζπλδέζεσλ πνπ επηθέξεη 
κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 
δηακφξθσζεο θαη αλάδεημεο ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο» θξίζεθε ζθφπηκν λα 
ζπλδεζεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο αθφινπζεο δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο:  

1. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

Παξά ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη ηα επηδεηλνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγξνηηθνχ – αγξνδηαηξνθηθνχ 
ηνκέα φπσο έρνπλ αλαδεηρζεί θαη απφ ηελ αλάιπζε SWOT, ε πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ 
δπλακηθφ αγξνηηθφ ηνκέα θαη εκθαλίδεη αμηφινγν αγξνδηαηξνθηθφ ζχκπιεγκα, θαζψο βξίζεη ηνπηθψλ 
πνηνηηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Με ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ γηα ηελ «ηήξημε γηα επελδχζεηο ζηε 
κεηαπνίεζε εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ», ζα δνζεί έκθαζε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 
δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο δεδνκέλνπ φηη ε κεηαπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδεη έληνλε 
παξαιιαθηηθφηεηα ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ φγθν παξαγσγήο, ην ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν 
θαηλνηνκίαο θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απαζρφιεζε, ελψ δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζην γεσξγηθφ πξντφλ 
θαζηζηψληαο ην πην ειθπζηηθφ ζηνλ θαηαλαισηή θαη δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζε 
ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζα πξνσζεζνχλ ζπζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, έηζη 
ψζηε λα πξνζδψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ηνπο θαη λα ην θαηαζηήζνπλ αληαγσληζηηθφ ζηελ αγνξά. 
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1151/2012, νη αγξφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληάζζνπλ γεσξγηθά 
πξντφληα θαη ηξφθηκα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο 
Έλδεημεο (ΠΓΔ). Μία εηδηθή πεξίπησζε πεξηνρήο πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ ίδην θαλνληζκφ είλαη ηα Πξντφληα 
Ιδηνηππίαο (ΔΠΙΠ) π.ρ νξεηλήο παξαγσγήο. Ζ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο πνηνηηθψλ, πηζηνπνηεκέλσλ 
πξντφλησλ, πνπ θξίλεηαη σο ζηνηρείν θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο 
αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, θαζψο αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ κε ηελ θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζηε γεσξγηθή αιπζίδα 
ηξνθίκσλ κέζσ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, πξνζζέηνληαο αμία ζηα γεσξγηθά πξντφληα, κε ηαπηφρξνλε 
πξνψζεζε ζε ηνπηθέο αγνξέο θαη βξαρείεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ, θαζψο θαη ζε νκάδεο θαη νξγαλψζεηο 
παξαγσγψλ. 

2. Γηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε αθνξά ηε εηζαγσγή κεζφδσλ ζπλεξγαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ κε 
ηε δεκηνπξγία φπσοΒξαρείαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (ΒΔΑ)  δηαθφξσλ κνξθψλ  ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ψζηε 
λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, επ’ σθειεία ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηηο α) απεπζείαο πσιήζεηο εληφο ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο ή, 
γεληθφηεξα ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πσιήζεσλ πξνο ηνπξίζηεο, β) πσιήζεηο κέζσ 
ηαρπδξνκηθψλ παξαγγειηψλ, γ) πσιήζεηο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, δ) θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ησλ παξαγσγψλ, ε) 
Γηαλνκή θαη’ νίθνλ, ζη) πσιήζεηο ζε ηνπηθά εζηηαηφξηα θαη ηαβέξλεο, δ) πσιήζεηο απεπζείαο ζε επηρεηξήζεηο, ε) 
πσιήζεηο ζε παδάξηα, παλεγχξηα, ιατθέο αγνξέο, θιπ.θαη ζ) πσιήζεηο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ, ζε μερσξηζηφ 
πεξίπηεξν, εληφο ηνπηθψλ ζνχπεξ κάξθεη. Σα ηειεπηαία ρξφληα απηέο νη κνξθέο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ Διιάδα, 
θεξδίδνληαο ζπλερψο έδαθνο. 

3. Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο  

Ζ ηνπηθή αλάπηπμε ζπλδέεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ βαζηζκέλε ζηνλ 
εληνπηζκφ θαη αλάδεημε ηδηφηππσλ πφξσλ. Μηα ηέηνηα ζηφρεπζε θαη δξάζε είλαη ζχλζεηε θαη θαηλνηνκηθή γηαηί 
ζπλδπάδεη ηελ εδαθηθή (ρσξηθή), θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε θαη ελζσκαηψλεη  θαη ηελ ηνπηθή θιεξνλνκηά ιφγσ ηεο 
ζπκβνιή ηεο ζηελ ηδηνηππία θαη ζηε δηαθξηηφηεηα ησλ πφξσλ. 

’ απηφ ην πιαίζην, φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο  ζε παγθφζκηα θιίκαθα, πηνζεηνχλ ην πξφηππν ηεο εδαθηθήο 
αλάπηπμεο σο ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο πνπ κπνξεί κε βάζε ηνπο ηνπηθνχο πφξνπο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ πεξηνρψλ λα εμαζθαιίζεη ηελ ηδηνηππία θαη ηε δηαθξηηφηεηα ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο (ηειηθά πξντφληα). Δμ’ 
αηηίαο απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκηθήο θχζεο ηνπ πξνηχπνπ εδαθηθήο αλάπηπμεο, εθφζνλ ν 
ηδηφηππνο πφξνο δελ ππάξρεη αιιά θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη 
ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ δξψλησλ, απαηηείηαη κηα πξνζαξκνζκέλε κεζνδνινγία θαη λέα εξγαιεία. Ο πφξνο νξίδεηαη 
εδψ σο ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ζπγθεθξηκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαγσγέο θαη κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε 
ηελ πεξηνρή ηνπο. Ο πφξνο απηφο είλαη ηδηφηππνο θαη εδαθηθφο φηαλ ηα παξαπάλσ ζπζηαηηθά ηνπ δηαηεξνχλ 
απνδεδεηγκέλα ηζρπξή αγθχξσζε κε ην ρψξν ηνπο κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζρεηηθήο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο 
(πξαθηηθέο, γλψζεηο, εκπεηξίεο, ηερλνγλσζία θηι). 

Ζ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ πφξνπ εμαξηάηαη, άκεζα απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη κηαο νκάδαο 
δξψλησλ λα ζπλεξγαζζνχλ θαη λα ζπληνλίζνπλ νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, αλάδεημεο θαη ελεξγνπνίεζεο 
ηνπ πφξνπ θαζψο επίζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο ηδηνηππίαο ηνπ. 

4. Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο πλεξγαζίαο, ηεο Γηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, εηαίξσλ θαη θξαηψλ. 

Όπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε SWOT αλάιπζε ζέζε ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απηήλ  βαίλεη επηδεηλνχκελε 
ιφγσ θαη ηνπ ρακεινχ βαζκνχ ελζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο. Απνπζηάδνπλ νη κεραληζκνί δηαζχλδεζεο ηεο 
Έξεπλαο-Σερλνινγίαο-Καηλνηνκίαο (Έ-Σ-Κ) κε ηελ παξαγσγή, ελψ ην αγξνδηαηξνθηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο ηφζν θπζηθνχ φζν θαη νηθνλνκηθνχ,  πνπ ζπρλά 
εκθαλίδνπλ αδπλακία λα επελδχζνπλ ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη έληνλε έιιεηςε δεζκψλ ησλ 
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο αιιά θαη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνλ αγξν-δηαηξνθηθφ ηνκέα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα  ππνζηεξηρζεί έλα επξχ 
θάζκα πλεξγαζηψλ & Γηθηχσζεο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ λέσλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζε γεσξγηθέο πξαθηηθέο θαη 
πηινηηθέο εθαξκνγέο κε ζηφρν ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ θαη δαζνθνκηθνχ ηνκέα γηα 
λέα πξντφληα αληαγσληζηηθά θαη κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. 

5. Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  

ην πιαίζην απηφ θαη δεδνκέλσλ ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, θξίλεηαη ζθφπηκνο ν 
επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο πξνο λέεο, θαηλνηφκεο κνξθέο ηνπξηζκνχ 
πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλέξγεηεο κε άιινπο δπλακηθνχο παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο πεξηνρήο, φπσο ν αγξνηηθφο 
ηνκέαο θαη εαγξνδηαηξνθή.  Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζα 
κπνξνχζε : 

 λα πηνζεηήζεη απνηειεζκαηηθφ «ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο» κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ θαη 
ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνκέα γηα ηελ ράξαμε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο,  πνπ ζα κπνξνχζε 
θαη αξρήλ λα πηνζεηήζεη «ζπζηήκαηα πνηφηεηαο» γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
πνηνηηθή δηαθξηηφηεηα ζηελ δηαλπθηέξεπζε θαη ζηελ εζηίαζε, 

 ηελ ζπλερή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημε θαη ελδπλάκσζε ηεο «ηαπηφηεηαο» ηεο πεξηνρήο, κε βάζε 
ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ηνπηθήο 
γαζηξνλνκίαο, 

 λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο 
παξαγσγνχο ηνπηθψλ αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, 

 λα πξνσζεί ηηο εηδηθέο ζεκαηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ κνξθψλ ηνπ 
ζπκκεηνρηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ ηνπξηζκνχ,  
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 λα απμάλεη ηνλ ξπζκφ ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, 

 λα εηζαγάγεη θαηλνηνκία θαη «έμππλεο» πξαθηηθέο,   

 λα ζπκκεηέρεη ζε Γίθηπα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο «εμσζηξέθεηαο» ηνπ ηνκέα 

 λα επηκνξθψλεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Με ηελ πξνψζεζε ηνπ σο άλσ λένπ κνληέινπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, δεδνκέλεο 
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μεηεψξσλ σο βαζηθνχ πφινπ πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Πχιεο, Διάηεο, ηνπ Πεξηνπιίνπ θαη ησλ ρσξηψλ ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, κπνξνχλ λα 
αλαδεηρζνχλ λέεο ελαιιαθηηθέο νινθιεξσκέλεο κνξθέο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, φπσο ν αγξνηνπξηζκφο, ν 
νηθνηνπξηζκφο, ν πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο, ν ζπκκεηνρηθφο θαη ν δεκηνπξγηθφο ηνπξηζκφο,  κε απνηέιεζκα ηνλ 
εκπινπηηζκφ θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε  ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηελ 
αχμεζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή. 

6. Γηαηήξεζε - βειηίσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο  

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο ζπγθεληξψλεη αμηνζεκείσηε πνηθηιία θαη πιήζνο ηνπηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελψ 
είλαη δηάζπαξηε απφ ηζηνξηθά κλεκεία (θάζηξα, εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα, ζπήιαηα, πέηξηλα γεθχξηα, θιπ)ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθήο ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο, νξηζκέλα απφ ηα νπνία είλαη κνλαδηθά ζην είδνο 
ηνπο (ΗΜ Σηκίνπ ηαπξνχ Γνιηαλψλ, Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ζηελ Καιακπάθα, Πφξηα Παλαγηά ζηελ Πχιε, θιπ), 
κε ην πιένλ εκβιεκαηηθφ κλεκείν λα απνηεινχλ νη βξάρνη ησλ Μεηέσξσλ κε ηηο Ιεξέο Μνλέο θηηζκέλεο ζηηο 
θνξπθέο ηνπ πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ πνιχηηκν πνιηηηζηηθφ πφξν. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαβίσζε ηεο ηνπηθήο 
πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο θαη θπζηνγλσκηψλ φπσο απηή ηνπ πξψηνπ Έιιελα γηαηξνχ, ηνπ Αζθιεπηνχ, ην ηνπηθφ 
πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο. 

7. Η ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ 

θνπφο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ε ελ γέλεη 
πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο 
αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ θνξέσλ. Ωο ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα ζεσξνχληαη θάζε κνξθήο ζπλεηαηξηζκνί (Αγξνηηθνί, 
Αζηηθνί φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ΚνηλΔπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, Αγξνηνπξηζηηθνί, Γπλαηθψλ, Γαζηθνί, Γαζεξγαηηθνί 
θιπ), θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη δίθηπα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη νηθνηερληψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο.  

ην δίθηπν ησλ αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ θνξέσλ, εθηφο απφ ηηο ζπλεξγαηηθέο δνκέο, πεξηιακβάλνληαη εξεπλεηηθά 
θέληξα, παλεπηζηεκηαθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα, θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο, ζρεηηθέο ΜΚΟ, ζρεηηθέο Γεκφζηεο 
ππεξεζίεο θιπ. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ «Δπηρεηξεκαηηθνχ πλεξγαηηζκνχ» απνηειεί κεγάιε 
επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ ζπλεξγαηηθψλ δνκψλ ηεο ππαίζξνπ θαη ηε δηαζχλδεζε απηψλ ηφζν 
κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πφιεηο. Απηφ ζα δψζεη κεγάιε ψζεζε ζηε 
δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπκπιέγκαηνο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ζα επηηαρχλεη ηελ 
εγθαηάζηαζε βξαρέσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ κεηαμχ ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ πφιεσλ.  

Ζ ΟΣΓ  ηδηαίηεξα, κε ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία πνπ δηαζέηεη θαη ηελ εδξαίσζή ηεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, 
κπνξεί λα παίμεη ην ξφιν ηνπ «επηζπεχδνληα θνξέα», λα ππνζηεξίμεη ηα πθηζηάκελα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα λα 
δηθηπσζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα, λα ελζαξξχλεη νκάδεο ελεξγψλ αγξνηψλ 
θαη άιισλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ λα ζπλεξγαζηνχλ παξέρνληάο ηνπο ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε κέζσ ηεο 
ππνζηήξημεο ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηεο 
δεκηνπξγίαο επέιηθηνπ κεραληζκνχ ελζάξξπλζεο ηνπηθψλ ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο ππνζηήξημήο 
ηνπο λα απνθηήζνπλ ζπλεξγαηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

8. Η βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ  

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο βίσζαλ έληνλε δεκνγξαθηθή ζπξξίθλσζε θαη 
θνηλσληθή – νηθνλνκηθή πζηέξεζε, νη νπνίεο επεξέαζαλ αξλεηηθά ηφζν ην δνκεκέλν θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, 
φζν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξήζεθε κηα 
«αλζεθηηθφηεηα» ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ ζηα αξλεηηθά θαηλφκελα ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζψο θαη 
κηα ηάζε επηζηξνθήο αλζξψπσλ ζηελ χπαηζξν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππαίζξνπ ιφγσ κε χπαξμεο 
δηεμφδνπ ζηε αγνξά εξγαζίαο θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο δσήο ζηα αζηηθά θέληξα. 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαηαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηηο ηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο ειθπζηηθφηεξε, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν «παιηέο» φζν θαη ηηο «λέεο» πξνθιήζεηο, 
δίλνληαο έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ησλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ε πινπνίεζε δεκνζίνπ ραξαθηήξα παξεκβάζεσλ πνπ 
αθνξνχλ: 

 ηελ παξνρή θαη βειηίσζε ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα 
δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

 ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσληψλ, 
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 ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχνηθηζηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ππαίζξνπ, ζπλεηζθέξνληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο παξάιιεια 
κε ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο θαη επηζθεςηκφηεηάο ηεο. 

 ε βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (π.ρ. δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, 
δελδξνθπηεχζεηο, πιαθνζηξψζεηο, πεδνδξνκήζεηο, δεκφζηνο θσηηζκφο θαη ζήκαλζε) 

 ε δεκηνπξγία, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ππνδνκψλ αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ θαη ζπλαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. αζιεηηθά/πνιηηηζηηθά θέληξα, σδεία, βηβιηνζήθεο, θέληξα λέσλ) 

 ε δεκηνπξγία, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο δεκνζίσλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη εκπνξία ηνπηθψλ 
αγξνηηθψλ ή άιισλ πξντφλησλ π.ρ. ηνπηθέο/δεκνηηθέο αγνξέο, αγνξέο παξαγσγψλ 

ην επίπεδν ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ε ππνζηήξημε πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζρεηηθψλ κε γεσξγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ δίλεη έκθαζε ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ 
κνξθψλ ηνπ θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε νπνία απνηειεί «άπιν ζπγθξηηηθφ» 
πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο, καδί κε ηηο ζπλαθείο «δεκηνπξγηθέο» κηθξν-βηνηερλίεο θαη νηθνηερλίεο. Δηδηθά, 
δίδεηαη βάξνο ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπξηζκνχ, πνιηηηζκνχ, γαζηξνλνκίαο, πεξηβάιινληνο θαη ηνπηθψλ 
πξντφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα αλάπηπμεο ππεξεζηψλ (π.ρ. αλαςπρήο, θνηλσληθέο θαη 
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) πνπ είλαη «ζπλδεδεκέλεο» κε ηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
πνιπιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα απηήο (θάηη πνπ ελζσκαηψζεθε πξφζθαηα ζηελ εζληθή λνκνζεζία , 
βι. Ν. 4235/2014 γηα ην «πνιπιεηηνπξγηθφ αγξφθηεκα» θαη ηελ «νηθνηερλία», Ν. 4276/2014 γηα ηνλ 
«αγξνηνπξηζκφ» θαη ηνλ «νηλνηνπξηζκφ»).  

Σέινο ζεκαληηθή απφ άπνςε ππνζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζεκαληηθή είλαη εδψ ε ελζάξξπλζε ηεο 
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ζε κηθξέο, θαη νξεηλέο 
αγξνηηθέο θνηλφηεηεο. Ζ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ κπνξεί λα αθνξά εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη 
ηερληθέο ππεξεζίεο (φπσο θνηλσληθή κέξηκλα, ηαηξηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο) ή γεληθήο θχζεσο 
ππεξεζίεο (φπσο κηθξήο θιίκαθαο ιηαλεκπφξην θαη ηερληθά εξγαζηήξηα). Δπηπξφζζεηα, επηπιένλ θξηηήξηα φπσο ηα 
εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ε ζηήξημε λεαληθήο θαη γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε ζηήξημε ηεο δηαθνξνπνίεζεο 
γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κηθξήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε ε ζηήξημε λα 
«επηθεληξψλεηαη» εθεί πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη αλάγθε θαη δπζθνιία πξφζβαζεο ζε πφξνπο ηεο αγνξάο. 

9. Δλίζρπζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγ/ηνο LEADER/CLLD δηαζέηνπλ πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 
ζπκπεξηιακβάλνληαο νξεηλέο πεξηνρέο πινχζηεο ζε δάζε, κε αμηφινγε παλίδα θαη ρισξίδα, ελψ ζεκαληηθφ 
πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηνρή απνηειεί ε έληαμε 4 πεξηνρψλ ζηνλ εζληθφ θαηάινγν ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000 
(Αληηράζηα Όξε-Μεηέσξα, Αζπξνπφηακνο, Κεξθέηην Όξνο, Όξνο Λάθκνο),. Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο θαιχπηεη 
κεγάια ηκήκαηα δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ζηεξίδνληαο ηελ 
νηθνλνκηθή επεκεξία θαη απαζρφιεζε. Κξίλεηαη ηδηαίηεξε ζθφπηκε ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία, επέθηαζε θαη 
βειηίσζε ησλ δαζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσο πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο  θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ηνπ θπζηνιαηξηθνχ 
ηνπξηζκνχ, πξφιεςεο απν θπζηθέο θαηαζηξνθέο θιπ 

Β.5. πλέξγηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ 
& Γξάζεσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

H λέα Σνπηθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο CLLD/LEADER 2014-2020 γηα ηελ ΠΔ Σξηθάισλ πξνζπαζεί λα απαληήζεη 
κε κηα ζεηξά αλαπηπμηαθψλδξάζεσλ (κέηξσλ/measures) πνπ πξνζθέξεη ην CLLD/LEADER 2014-2020, ψζηε 
βαζίκσο λα ππνζηεξηρζεί φηη ην ηνπηθφ πξφγξακκα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο, φηη νη πξνβιεπφκελεο 
ρξεκαηνδνηήζεηο (πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αγγίδνπλ ην 45-65% ηνπ ηδησηηθνχ επελδπηηθνχ θφζηνπο ή ην 100% 
ηνπ δεκφζηνπ αληίζηνηρνπ) «ζπλεξγνχλ» απνηειεζκαηηθά ή/θαη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ «Αλαδηάηαμε ηνπ 
ηνπηθνύ αγξνδηαηξνθηθνύ κνληέινπ θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηώλ θαη ησλ αιιεινζπλδέζεσλ πνπ 
επηθέξεη κεηαμύ ησλ ηξηώλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ πξνώζεζε βηώζηκεο αλάπηπμεο 
θαη δηακόξθσζεο θαη αλάδεημεο ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηόηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο», φπσο νη αθφινπζεο: 

 Δλίζρπζε ζε ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο γηα «κεηαπνίεζε θαη εκπνξία αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ» ζηνπο ηνκείο ηεο ηππνπνίεζεο & ζπζθεπαζίαο: α) πξντφλησλ θξέαηνο, β) ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, γ) 
απγψλ & πνπιεξηθψλ, δ) κειηνχ, ε) ζαιηγθαξηψλ, ζη) ειαηνιάδνπ, δ) νίλσλ πνηφηεηαο θαη απνζηαγκάησλ 
(ηζίπνπξν), ε) λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ζ) παηάηαο, ζχθσλ, νζπξίσλ θαη μεξψλ θαξπψλ θαη η) αξσκαηηθψλ θαη 
θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. ( Γξάζεηο 19.2.2.1, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.4) 

 Πηζηνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε ηθαλνχ αξηζκνχ ηξηθαιηλψλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ ΔΔ 
σο Π.Ο.Π., Π.Γ.Δ., Δ.Π.Π.Δ., φπσο π.ρ. ην παξαδνζηαθφ ηξηθαιηλφ ινπθάληθν (κε πξάζν),  ν 
παξαδνζηαθφοραιβάο «ζαπνπλέ» (παξαδνζηαθή παξαιιαγή ηνπ Φαξζαιηλνχ ραιβά), ηξηθαιηλφ βφεην θξέαο 
ειεπζέξαο βνζθήο,  (Γξάζε19.2.7.2) 

 Τηνζέηεζε απφ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γεσξγνθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θαη ηεο 
κεηαπνίεζεο ηνπο κε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο AGRO, 
δηαδηθαζηψλ κεηαπνίεζεο HACCP, εζεινληηθά ζπζηήκαηα απηνεγγχεζεο, θιπ). (Γξάζεηο 19.2.7.2) 
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 πλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ δηαζχλδεζε κε εξεπλεηηθνχο θνξείο (παλεπηζηεκηαθψλ 
ηδξπκάησλ, ηερλνινγηθψλ ηλζηηηνχησλ, επηρεηξήζεσλ, παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ, θιπ) κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηεο 
εξεπλεηηθήο γλψζεο & ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο ζηελ ηνπηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηνπο ηνκείο α) ηνπ 
θξέαηνο (θηελνηξνθηθφ πάξθν βνείνπ θξέαηνο πνηφηεηαο), β) ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ, βνηάλσλ θαη αηζέξησλ 
ειαίσλ κε brandname ην βνπλφ ηνπ Αζθιεπηνχ «Κφδηαθαο-Κεξθέηηνλ φξνο»), (Γξάζε 19.2.7.2) 

 Σελ πλεξγαζία ησλ ηεζζάξσλ (4) ηνπηθψλ νηλνπνηεηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ αλάπηπμε Γηθηχνπ «Γξφκνη 
ηνπ θξαζηνχ Μεηεψξσλ»,  (Γξάζεηο 19.2.7.3) 

 Σελ δεκηνπξγίαεπηδεηθηηθψλ αγξψλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ αγξνηψλ ζε θαιιηέξγεηεο αξσκαηηθψλ 
θπηψλ θαη βνηάλσλ, (Γξάζεηο 19.2.1.1) 

 Σελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο κε δεκηνπξγία ζχλζεηνπ πιέγκαηνο δξάζεσλ αμηνπνίεζεο 
ηνπ «κχζνπ ηνπ Αζθιεπηνχ» γηα ηα αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα,  (Γξάζεηο 19.2.4.5) 

 Σελ ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο λέσλ ζπιινγηθψλ ζρεκάησλ ζηελ γεσξγνθηελνηξνθηθή παξαγσγή 
(νκάδεο παξαγσγψλ) γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη θνηλήο εκπνξίαο ζην θξέαο (αηγνπξφβεην, 
βφεην), ζηα αξσκαηηθά θπηά θαη βφηαλα θαη ηα πεπνλνεηδή (πεπφληα Ννκήο), (Γξάζεηο 19.2.7.2, 19.2.7.3, 
19.2.7.7) 

 Σελ επηκφξθσζε (φρη θαηάξηηζε) ησλ αγξνηψλ θαη ησλ κεηαπνηεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ΑΔΗ ζηηο λέεο 
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο &κεηαπνίεζεο πξντφλησλ θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο αγξνηψλ 
(farmerexchangesystem) γηα κεηαθνξά γλψζεο θαη εκπεηξηψλ απφ άιιεο πεξηνρέο/ρψξεο ηεο ΔΔ,  (Γξάζεηο 
19.2.1.2) 

 Σελ δεκηνπξγία «ηνπηθψλ αγνξψλ παξαγσγψλ»αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ (smallfarmermarkets), γηα 
ηελ εμνκάιπλζε ηεο παξέκβαζεο ησλ ελδηάκεζσλ ρνλδξεκπφξσλ ζηελ δηαθίλεζε θαη δηάζεζε ηεο ηνπηθήο 
αγξνηηθήο παξαγσγήο, (Γξάζεηο 19.2.7.7) 

 Γεκηνπξγία ηνπηθνχ «Γηθηχνπ πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ» βαζηζκέλνπ ζηελ αλάπηπμε «ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο ηνπξηζκνχ θαη γαζηξνλνκίαο» γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο & ηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο γηα ηελ 
ζπκκφξθσζε ηνπο κε πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, ψζηε λα είλαη επηιέμηκεο γηα επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ 
πθηζηακέλσλ κνλάδσλ.  (Γξάζεηο 19.2.7.3) 

 Γηθηχσζε κέζσ ζπκκεηνρήο ηεο ΟΣΓ ζε ζχλζεηα ζρήκαηα Γηαηνπηθήο&Γηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο 
φπσο:  

 α) ζην παλειιήλην δηαηνπηθφ ζρέδην «Γίθηπν Διιήλσλ Γεχζεηο Δθιεθηέο» γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο βαζηζκέλεο ζε παξαδνζηαθά ηνπηθά αγξνηηθά πξντφληα αιιά κε ζχγρξνλε κνξθή, 
φπσο επηηάζζνπλ νη λέεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, (Γξάζε 19.3.1) 

 β) ζε δηαηνπηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο «πλεξγαηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» ζηηο πεξηνρέο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζπλεξγαδφκελεο ΟΣΓ θαη ε ελ γέλεη πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, κέζσ ηεο 
δεκηνπξγίαο «ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο» αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ θνξέσλ, ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηθηχσζεο θαη 
ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο επέιηθηνπ 
κεραληζκνχ ελζάξξπλζεο ηνπηθψλ ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο ππνζηήξημήο ηνπο ψζηε λα 
απνθηήζνπλ ζπλεξγαηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γξάζε 19.3.2) 

 γ) Σν ρέδην Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο "Οινθιεξσκέλν χζηεκα Δμεηδίθεπζεο θαη Αμηνιφγεζεο 

Πνιηηηθψλ (IDPSS) γηα ηηο πεξηνρέο CLLD/LEADER" πνπ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 
ζπζηήκαηνο πνπ ζα δίλεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηε δπλαηφηεηα λα 
εθαξκφδνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. (Γξάζε 19.3.3) 

 δ) Σνρέδην Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ» 
πνπ αθνξά ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ ησλ 
θπηνθαξκάθσλ θαη ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο κφιπλζεο ησλ πδάησλ, κε παξάιιεινπο ηξφπνπο εκπνξηθήο 
αμηνπνίεζήο ηνπο.Σν ζρέδην απνζθνπείζε πξψην βαζκφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ, ηα 
νπνία απνξξίπηνληαη ζε ΥΤΣΑ, ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ ζπζθεπαζίεο πνπ απνξξίπηνληαη ζε ξέκαηα θαη 
ρσξάθηα. ε δεχηεξν βαζκφ αθνξνχλ ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 
απαζρφιεζεο, κέζσ ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ζπιινγήο, δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ. 
Μαθξνπξφζεζκα πξνβιέπεηαη βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αγξνηψλ, βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα θαη ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ εηδηθφηεξα. (Γξάζε 19.3.4) 

 ε) ζε Θεζζαιηθφ (ησλ ΟΣΓ Θεζζαιίαο) δηαηνπηθφ ζρέδην γηα ηελ «Αμηνπνίεζε ηεο εδαθηθήο 
θαηλνηνκίαο ζηε Θεζζαιία» κε ηελ αλάπηπμε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο εδαθηθψλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ 
ζε πεξηνρέο ηεο ζεζζαιηθήο ππαίζξνπ θαη ζηελ θιίκαθα κηθξψλ αγξνδηαηξνθηθψλ αιπζίδσλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα 
νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία γηα: i) ηνλ εληνπηζκφ, αλάδεημε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ (ηνπηθψλ) πφξσλ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΗΝ ΠΔ ΣΡΙΚΑΛΩΝ                                                                           40 
 

θαη ii) ηελ νξγάλσζε εδαθηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ, iii) ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο εξγαιείνπ 
Δδαθηθνχ πκκεηνρηθνχ πζηήκαηνο Δγγχεζεο (ΔΔ) ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ) ζε γεσξγνθηελνηξνθηθά 
πξντφληα πνπ δελ πιεξνχλ (γηα δηάθνξνπο ιφγνπο) ηηο ηππηθέο πξνδηαγξαθέο αλαγλψξηζεο ηεο ΔΔ σο Π.Ο.Π., 
Π.Γ.Δ., Δ.Π.Π.Δ., θιπ. (Γξάζε 19.3.5) 

 ζη) Σν ρέδην Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο «iFlavours – Αλάδεημε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κέζσ 
ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ». Σν παξφλ ζρέδην ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε κίαο θνηλήο (κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
πεξηνρψλ) ςεθηαθήο εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, tablets) ε νπνία ζα θαζνδεγεί ηνπο 
ηνπξίζηεο (φπσο θαη ηνπο πνιίηεο) ψζηε λα εληνπίδνπλ εχθνια ηα πηζηνπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα ησλ 
πεξηνρψλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ, ΗΠΠ, άιια πηζηνπνηεκέλα) φηαλ ηηο επηζθέπηνληαη θαη λα καζαίλνπλ γηα ηα πξντφληα απηά 
πξηλ ηα αγνξάζνπλ.Σν παξφλ ζρέδην απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ φπσο ε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο 
πξνζθνξάο γηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα, ε αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζε απνθεληξσκέλεο πεξηνρέο 
θαη ήπηεο ηνπξηζηηθέο δψλεο, ε αλαβάζκηζε ηεο αλάδεημεο ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε πξνψζεζε 
ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηνρψλ ζε αλαδεηεηέο πξντφλησλ, ε αχμεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ - σο πξνο ην 
αγξνηηθφ - εηζνδήκαηνο, θαη κειινληηθά ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο Δπξσπατθήο εθαξκνγήο γηα 
πηζηνπνηεκέλα πξντφληα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.(Γξάζε 19.3.6) 

 Όια ηα παξαπάλσ ζπληζηνχλ ηνλ βαζηθφ θνξκφ ησλ παξεκβάζεσλ CLLD/LEADER 2014-2020 γηα ηελ 
ΠΔ Σξηθάισλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνχ αγξν-δηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη αλακέλεηαη λα 
εθαξκνζζνχλ ζηελ επφκελε 5εηία ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ. Μηα πξνζπάζεηα πνπ ε επηηπρία ηεο βαζίδεηαη φρη κφλν ζηελ 
αληαπφθξηζε ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζην γεληθφηεξν αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ 
πνπ ζα δηακνξθσζεί ζην καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ επηδφζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

ην παξαθάησ γξάθεκα θαίλεηαη ην ζχλζεην δηάγξακκα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ ηφρσλ ηεο Σνπηθήο 
ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4.  ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ην παξφλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ4. «ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ» παξνπζηάδνληαη νη Γξάζεηο ηνπ 

ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέγγηζεο CLLD/ LEADER, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ ΟΣΓ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο «Σνπηθή ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο» γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ, νη νπνίεο 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηραΣερληθά Γειηία Γξάζεσλ. 

4.1 Γξάζεηο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ΔΓΣΑΑ  

 

4.1.1 Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.2 

 

 Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο. 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΝΩΔΩΝ & ΔΝΗΜΔΡΩΗ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.1 

Σίηινο ππνδξάζεο Μεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο ζην γεσξγηθφ θαη ην δαζηθφ ηνκέα 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.1.1 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 

Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (γεληθφο deminimis) 
Άξζξν 6 θαη ζεκείν 8.2.ε.1 (Μέξνο 1) θαη Μέξνο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ηνπ ππ’ αξηζ. 808/2014 
εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) ηεο Δπηηξνπήο. 
Άξζξν 3 ηνπ ππ’ αξηζ. 807/2014 θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ (ΔΔ) ηεο Δπηηξνπήο.   
Άξζξν 38 θαλ. (ΔΔ) 702/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

ηελ παξνχζα Τπνδξάζεεληζρχεηαηε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 
αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηε γεσξγία θαη ηε δαζνπνλία, πξνθεηκέλνπ λα 
ελεκεξσζνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηφρνπ, ζε ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζέκαηα. Ζ νκάδα ζηφρνπ πεξηιακβάλεη ηα κέιε ησλ 
δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηνπο παξαγσγνχο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
(κάγεηξεο θαη ζεξβηηφξνη). Σα πξνγξάκκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο, φπσο 
παξνπζηάζεηο λέσλ ηερλνινγηψλ, αληαιιαγέο θιπ.. 
 
Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη: 

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ ζε κέιε Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο γηα ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 995 
(ππνρξεψζεηο θνξέσλ πνπ ηνπνζεηνχλ μπιεία θαη πξντφληα μχινπ ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ) θαη νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζε κέιε 
εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ γηα ηελ νξζή θαη λφκηκε πξαθηηθή ησλ εηζαγσγψλ μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ απφ ρψξεο εθηφο 
ΔΔ (βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 995/2010).Δλεκέξσζε θαη επίδεημε παθέησλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 
φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 995/2010.  

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ ζε δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ηελ πξνψζεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη βειηησκέλσλ ηερληθψλ 
πινηνκίαο κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ελεκέξσζε πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ 
αζθαιέζηεξε εξγαζία, ηε κεγαιχηεξε εξγνλνκία θαη κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο ζην δάζνο. 

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ ζε αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο/ νκάδεο παξαγσγψλ θιπ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηππνπνίεζε 
ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλζε αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο/ νκάδεο παξαγσγψλ θιπ ζρεηηθά κε ηηοαπαηηήζεηο ησλ θπηψλ, 
ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, ηηο απνδφζεηο θιπ Δπηδεηθηηθνχ Αγξνχ,αξσκαηηθψλ θπηψλ & Βνηάλσλ. 

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ ζε καγείξνπο θαη ζεξβηηφξνπο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ηνπηθήο 
γαζηξνλνκίαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ.  

• Οξγάλσζε επηκνξθψζεσλ ζε γεσξγνθηελνηξφθνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε θαη 
ηππνπνίεζε  αξσκαηηθψλ θπηψλ.  

• Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ιεπηνκεξεηψλ πνπ ζα εθδνζεί θαη ζα αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ νπνία ζα εμεηδηθεπηεί ζην εθαξκνζηηθφ πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. 

 
Ζ έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη έσο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ επελδχζεσλ κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο 
ηηο 20.000€.. Γηα ηηο επελδχζεηο κε πξνυπνινγηζκφ αλψηεξν ησλ 20.000€ ην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 60% γηα κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο θαη 70% γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηναξζ. 47 Κ 702 /14,  

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 
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  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
66.500,00 1,31% 1,04% 

Γεκφζηα Γαπάλε 
66.500,00 1,78% 1,32% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη πάξνρνη κπνξεί λα είλαη Γεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο, κε λνκηθή νληφηεηα, νη νπνίνη επηιέγνληαη λα παξέρνπλ 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε -επηκφξθσζε θαη λα πινπνηνχλ δξάζεηο απφθηεζεο δεμηνηήησλ, πξνο φθεινο ησλ αηφκσλ πνπ 
απαζρνινχληαη ζην γεσξγηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσξγηθψλ εξγαηψλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ ζε επηρεηξήζεηο, πνπ 
κεηαπνηνχλ θαη εκπνξεχνληαη γεσξγηθά πξντφληα (κε απνηέιεζκα επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ) θαη ζην δαζηθφ ηνκέα.Δπηρεηξήζεηο ηεο 
κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ή ζχιινγνη θαη ελψζεηο απηψλ.  

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι 

του τοπικοφ προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10% 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 
τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 

αδειϊν 
100 

8% Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 
30 

3 
αφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

αφινεια 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 

4 
Ρεαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 

φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 
50 

5 
Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία 

του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 5 

100 

10% 
5 < 100*(αιτοφμενο-

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 
60 
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10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
> 30 

0 

6 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
6% 

Όχι 0 

7 
χετικι εμπειρία παρόχου ςτθν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 

Ναι 100 
12% 

Όχι 0 

8 
Διακεςιμότθτα υλικοτεχνικισ 

υποδομισ 

Διακζτει πιςτοποιθμζνεσ δομζσ μεταφοράσ 
γνϊςθσ από ΕΟΠΠΕΠ 

100 

12% Διακζτει πρόςβαςθ ςε πιςτοποιθμζνεσ 
δομζσ 

50 

Κανζνα από τα παραπάνω 0 

9 
Διακεςιμότθτα εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ 

Ναι 100 
12% 

Όχι 0 

10 

Ωφελοφμενοι προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ (απαιτείται ο 

κακοριςμόσ τθσ ομάδασ ςτόχου 
/προτεραιότθτασ ςτθν 

περιγραφι τθσ υπο-δράςθσ) 

Ναι 100 

10% 
Όχι 0 
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πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο ππνδξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
   19.1.2.2, 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.4.3, 19.2.7.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9.vi - ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Άμνλα 
Πξνηεξαηφηεηαο 2α ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 10 - Δπελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηελ θαηάξηηζε, θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ 
απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε κε ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 
2β ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 

 
 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΝΩΔΩΝ & ΔΝΗΜΔΡΩΗ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.1 

Σίηινο ππνδξάζεο Μεηαθνξά γλψζεσλ & ελεκέξσζεο ζε ΜΜΔ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.1.2 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 

Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (γεληθφο deminimis) 
Άξζξν 6 θαη ζεκείν 8.2.ε.1 (Μέξνο 1) θαη Μέξνο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ηνπ ππ’ αξηζ. 
808/2014 εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) ηεο Δπηηξνπήο. 
Άξζξν 3 ηνπ ππ’ αξηζ. 807/2014 θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ (ΔΔ) ηεο Δπηηξνπήο.   
Άξζξν 38 θαλ. (ΔΔ) 702/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Ζ αλάγθε κεηαθνξάο γλψζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ 
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη δαζνθνκηθήο παξαγσγήο.Σν ζχλνιν ησλ 
σθεινπκέλσλ ηεο ππνδξάζεο πεξηιακβάλεη κέιε αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, νκάδσλ παξαγσγψλ, παξαγσγνχο δαζηθψλ 
πξντφλησλ θαη δαζεξγάηεο,  Οκάδα ζηφρνπ  ηεο δξάζεο είλαη νη παξαγσγνί αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
ηνπηθή γαζηξνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη νη παξαγσγνί δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ζ ελ ιφγσ δξάζε αθνξά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 
ησλ σθεινπκέλσλ ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε σο βαζηθφ ηκήκα γηα ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη ελεκέξσζεο, 
αιιά θαη αληαιιαγέο εκπεηξίαο, θαη επίδεημε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε ζρεηηθά αληηθείκελα.  
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Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο αθνξνχλ: 
• ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο κε επίδεημε θαη ζπκκεηνρή ζε λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο 

πξντφλησλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε επίζθεςε ζε κνλάδεο κεηαπνίεζεο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη θαιέο πξαθηηθέο. 

• ηελ Δλεκέξσζε ζε λέεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο κε πηνζέηεζε λέσλ ηερληθψλ θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 
ζηνλ ηνκέα ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ. 

• ηελ Δηζαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη έξεπλαο ζηε δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο θαη παξαγσγήο αγξνδηαηξνθηθψλ 
πξντφλησλ  

 
Ζ έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη έσο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ επελδχζεσλ κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο 
ηηο 20.000€.. Γηα ηηο επελδχζεηο κε πξνυπνινγηζκφ αλψηεξν ησλ 20.000€ ην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 60% γηα κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο θαη 70% γηα πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην αξηζ. 47 Κ 702 /14, 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

 
- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   
 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-

κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 35.000,00 0,69% 0,55% 

Γεκφζηα Γαπάλε 35.000,00 0,94% 0,69% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο, κε λνκηθή νληφηεηα, παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο πνπ δηαζέηνπλ ηηο 
θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο φζν αθνξά ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηαθηηθή επηκφξθσζε, επηκειεηήξηα, παλεπηζηεκηαθά θαη 
ηερλνινγηθά ηδξχκαηα θιπ. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί 
ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ 

τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

12% 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
 

Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 
τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

100 

10% Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 
30 

3 
αφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

αφινεια 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 

4 
Ρεαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

12% 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 

φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 
50 

5 
Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 
5 

100 

12% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 
30 

0 

6 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
4% 

Όχι 0 

7 
χετικι εμπειρία παρόχου ςτθν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ 

Ναι 100 
10% 

Όχι 0 

8 
Διακεςιμότθτα υλικοτεχνικισ 

υποδομισ 

Διακζτει πιςτοποιθμζνεσ δομζσ μεταφοράσ 
γνϊςθσ από ΕΟΠΠΕΠ 

100 

10% Διακζτει πρόςβαςθ ςε πιςτοποιθμζνεσ 
δομζσ 

50 

Κανζνα από τα παραπάνω 0 

9 
Διακεςιμότθτα εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ 

Ναι 100 
10% 

Όχι 0 

10 

Ωφελοφμενοι προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ (απαιτείται ο 

κακοριςμόσ τθσ ομάδασ ςτόχου 
/προτεραιότθτασ ςτθν περιγραφι 

τθσ υπο-δράςθσ) 

Ναι 100 

10% 
Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
   19.2.1.1, 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.4.3, 19.2.7.2 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9.vi - ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Άμνλα 
Πξνηεξαηφηεηαο 2α ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 10 - Δπελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηελ θαηάξηηζε, θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ 
απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε κε ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 
2β ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 
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 Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο ζε 
εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνχρνπο 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνχρνπο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.2 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε 

απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.2.1 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 

Σα Άξζξα 17,45 &46 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΑΑ. 
Σν Άξζξν 13 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο 
Άξζξν θαη ζεκείν 8.2.(ε).4 (Μέξνο 1) θαη Μέξνο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 
808/2014. 
Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (De Minimis) 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ζηε ρψξα καο. ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεη ζρεηηθά ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 
ησλ πξντφλησλ, ζηε ρακειή, ελ γέλεη, πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ζε πνηφηεηα, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε θαη ζηελ αδπλακία 
δηείζδπζήο ηνπ ζηηο μέλεο αγνξέο. 
 
Ο κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ εκθαλίδεη κηα έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο 
παξαγσγήο κεηαμχ ησλ  επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ηνκέσλ εληφο απηνχ. 
 
ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ, θαζηζηψληαο ηα πην ειθπζηηθά ζηνλ θαηαλαισηή.  
Ζ ζηήξημε παξέρεηαη θπξίσο ζηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηελ επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ παξαθάησ ηνκέσλ: 

• Κξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα (φπσο ζθαγεία βννεηδψλ, πηελνζθαγεία, ρνηξηλψλ, αηγνπξνβάησλ, παξαγσγή 
θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο, αιιαληηθψλ, κνλάδεο δεκηνπξγίαο δσηθψλ ππνπξντφλησλ) 
· Γάια (φπσο επεμεξγαζία γάιαθηνο, παξαγσγή πξντφλησλ γάιαθηνο, ηπξί, γηανχξηη) 

• Απγά (φπσο ηππνπνίεζε ζπζθεπαζία απγψλ, παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ) 
• Γηάθνξα Εψα (φπσο Μέιη – εξνηξνθία - ζαιηγθάξηα) 
• Εσνηξνθέο (φπσο παξαγσγή κηγκάησλ δσνηξνθψλ γηα νηθφζηηα θαη γνπλνθφξα δψα) 
• Γεκεηξηαθά (φπσο παξαγσγή αιεχξσλ, μήξαλζε δεκεηξηαθψλ) 
• Διαηνχρα Πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ) 
• Οίλνο 
• Οπσξνθεπεπηηθά 
• Άλζε (φπσο ηππνπνίεζε θαη εκπνξία αλζέσλ) 
• Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά 
• πφξνη & Πνιιαπιαζηαζηηθφ Τιηθφ 
• Ξχδη (π.ρ. παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο) 
• Γηάθνξα Εψα (φπσο Μέιη) 

· Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά 
· Όζπξηα 

• Αθξφδξπα  (μεξνί θαξπνί, θαξχδηα, ακχγδαια, θπζηίθηα θιπ) 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 65% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 200.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

307.692,31 6,07% 4,82% 

Γεκφζηα Γαπάλε 200.000,00 5,35% 3,96% 
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Ηδησηηθή πκκεηνρή 107.692,31 8,08% 8,08% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ  επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα 
κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με 
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10% 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
0 

2 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο 

επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό ςχιμα 
αγροτϊν 

Ναι 100 

6% Όχι 0 

  

3 
Προϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ  

ςυλλογικϊν φορζων (υνεταιριςμοί, 
ΚοινΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 100 
2% 

Όχι 0 

4 
Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ 

τθσ πρόταςθσ.  

Σίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΣΕΙ 100 

2% 

Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑ 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 

5 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό με 
τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο 

τα 5 ζτθ) 
  2% 

6 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 

κεφαλαίων για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ 
του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  6% 

7 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ 

ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 

2% Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

8 
Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει 
προτφπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγι ςε ποςοςτό >30% 100 

2% 10%<Παραγωγι ςε ποςοςτό <30% 60 

Παραγωγι ςε ποςοςτό <10% 30 

9 
Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 

παραγόμενων με μεκόδουσ  βάςει 
προτφπων 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό >30% 100 

2% 10%< πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <30% 60 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <10% 30 

10 

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ 
χριςθ ι παραγωγι ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, βιοαζριο 
κ.λ.π.) για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

των μονάδων. 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2% 
10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 30 
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11 
Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (π.χ. ISO 
14.000, EMAS) 

Ναι 100 
2% 

Όχι 0 

12 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ 
χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι 
ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2% 10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 30 

13 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και 

νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ 
μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Σο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 100 

6% 

Η παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό 
τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, 

ι  αφορά ςε χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-καταγραφισ 

δεδομζνων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Η 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 

14 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία άνω 
των δφο (2) νζων κζςεων απαςχόλθςθσ 
ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

8% 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  μίασ 
ζωσ 2 νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε 
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ 
μίασ (1) νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε 
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ 

0 

15 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
100 

8% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ 
για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

16 φςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο 
κλπ) ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

2% 
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 

απαιτείται 
0 

17 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 

και ποιοτικϊν ςθμάτων 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 

ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  
100 2% 

18 Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν 
Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 

ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ που ο φορζασ 
ζχει εξαςφαλίςει από ιδία παραγωγι  

  2% 
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19 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια 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 

20 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ 
και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10% Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

21 
Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

6% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

22 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με 

τθν Οδθγία 75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

4% Μειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

23 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2% 

Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δξάζεηο 
19.2.1.1, 19.2.7.2, 19.2.7.7,19.3.1  πνπ αθνξά ζηελ «αλαδηάηαμε ηνπ ηνπηθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ», θαζψο θαη κε ηηο 
ππφινηπεο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο θαη ηεο RIS 3, φπσο επίζεο θαη ην Δ.Π Καιάζη Πξντφλησλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηηθνχ πξντφληνο 
,νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 3.1 ,4.1, 4.2 , 4.3, 6.1,& 6.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο αιπζίδαο ηνπ 
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.  

 
 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή 

εθαξκνγήο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνχρνπο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.2 

Σίηινο ππνδξάζεο 

Δλίζρπζε επελδχζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε 
απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ πξντφλ γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 

ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.2.2 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 
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Ννκηθή βάζε* 

Σα Άξζξα 17,45 &46 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΑΑ. 
Σν Άξζξν 13 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο 
Άξζξν θαη ζεκείν 8.2.(ε).4 (Μέξνο 1) θαη Μέξνο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ 
(ΔΔ) 808/2014. 
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 
ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (γεληθφ 
deminimis). 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο θαη ηελ SWOT ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο πξνέθπςε απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνζηαγκάησλ, ζηα αηζέξηα 
έιαηα, ηα γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ηα παξαδνζηαθά δπκαξηθά θαη ηα γιπθίζκαηα.  
 
ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξαθάησ ηνκέσλ -πξντφλησλ, θαζηζηψληαο ηα πην ειθπζηηθά ζηνλ 
θαηαλαισηή. Ζ ζηήξημε παξέρεηαη θπξίσο ζηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (γεληθφ deminimis). 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ  κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο πνπ νδεγνχλ ζε κε 
γεσξγηθφ πξντφλ ησλ παξαθάησ ηνκέσλ  
• Δπεμεξγαζία θαπλνχ γηα παξαγσγή πνχξσλ ή ζηγαξίινο 
• Επζνπνηία  
• Δπεμεξγαζία πξντφλησλ θπςέιεο (γχξε, πξφπνιε, βαζηιηθφο πνιηφο)  
• Μνλάδεο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ  
• Μνλάδεο ππξελειαηνπξγείσλ 
• Μνλάδεο παξαγσγήο απνζηαγκάησλ απφ νπσξνθεπεπηηθά ή ακπεινντληθήο πξνέιεπζεο  
• Μνλάδεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο θαη δηαηξνθήο,  
• Μνλάδεο παξαγσγήο εκπνξίαο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ζξέςεο θπηψλ  
• Μνλάδεο παξαγσγήο ππηηάο θαη ζπκππθλσκάησλ απηήο.  
• Αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ  
• Βακβάθη θαη ινηπέο θισζηηθέο ίλεο 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 65% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 200.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν-
κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 307.692,31 6,07% 4,82% 

Γεκφζηα Γαπάλε 200.000,00 5,35% 3,96% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 107.692,31 8,08% 8,08% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 
 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ  επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα 
κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ 
(Ειδικοί ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του 

τοπικοφ προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10% 
υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που 

αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 
70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 
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υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο 
επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό 

ςχιμα αγροτϊν 

Ναι 100 
6% 

Όχι 0 

3 
Προϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ  

ςυλλογικϊν φορζων 
(υνεταιριςμοί, ΚοινΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 100 
2% 

Όχι 0 

4 
Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Σίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΣΕΙ 100 

2% 

Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑ 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 

5 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 

5 ζτθ) 
  2% 

6 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  6% 

7 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με 

τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ) 

Πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 

4% Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

8 
Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ 

βάςει προτφπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγι ςε ποςοςτό >30% 100 

2% 10%<Παραγωγι ςε ποςοςτό <30% 60 

Παραγωγι ςε ποςοςτό <10% 30 

9 
Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
παραγόμενων με μεκόδουσ  

βάςει προτφπων 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό >30% 100 

2% 10%< πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <30% 60 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <10% 30 

10 

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ 
χριςθ ι παραγωγι ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, 

βιοαζριο κ.λ.π.) για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν των μονάδων. 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2% 

10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 30 

11 

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ 
χριςθ – εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι ςυςτιματοσ 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2% 10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 30 

12 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και 

νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ 
μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ 

μονάδεσ) 

Σο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 100 

4% 

Η παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ 
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι  

αφορά ςε χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-καταγραφισ 

δεδομζνων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 
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Η 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 

13 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία άνω 
των δφο (2) νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε 
Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

8% 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  μίασ 
ζωσ 2 νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ 
μίασ (1) νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ 

0 

14 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 

/ αδειϊν 
100 

8% 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 
30 

15 φςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο 
κλπ) ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 
2% 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

16 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 
ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100 4% 

17 Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν 
Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ 

πρϊτθσ φλθσ που ο φορζασ ζχει 
εξαςφαλίςει από ιδία παραγωγι  

  2% 

18 
αφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

αφινεια 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 

19 
Ρεαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 

το μζγεκοσ του ζργου 
50 10% 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΗΝ ΠΔ ΣΡΙΚΑΛΩΝ                                                                          54 
 

επζνδυςθσ Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 

50 

20 
Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία 

του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 5 

100 

6% 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

21 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ 
(ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

4% Μειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

22 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με 

Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2% 

Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 
 
 
 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δξάζεηο 
19.2.1.1, 19.2.7.2, θαη 19.3.1   

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία ζέζεσλ 
απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηηθνχ πξντφληνο ,νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 3.1 ,4.1, 4.2 , 4.3, 6.1,& 6.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ αθνξά 
ζηελ βειηίσζε ηεο αιπζίδαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.  

 
 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Αλάπηπμε / βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη  αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, πεξηνρέο ή δηθαηνχρνπο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.2 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Δλίζρπζε επελδχζεσλ νηθνηερλίαο θαη πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.2.6 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 

Σα Άξζξα 17,45 &46 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΑΑ. 
Σν Άξζξν 13 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο 
Άξζξν θαη ζεκείν 8.2.(ε).4 (Μέξνο 1) θαη Μέξνο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 
808/2014. 
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο 
πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (γεληθφ 
deminimis). 
543/34450/24.3.2017 ΚΤΑ  (ΦΔΚ 1145/Β/2017)Πνιπιεηηνπξγηθά Αγξνθηήκαηα 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 
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Με βάζε ην άξζξν αξ. 46 ηνπ Ν. 4384/2016 – ΦΔΚ 78/Α’ θαη ηελ ΚΤΑ 4912/120862/5-11-2015 – ΦΔΚ 2468/Β’/17-11-2015, 
ξπζκίζηεθαλ ηα ζέκαηα νηθνηερληθήο παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ελεξγνπνηήζεθε ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ κεηξψν 
(Κ.Ζ.Μ.Ο.) θαη ηεο ΚΤΑ 543/34450/24.3.2017 (ΦΔΚ 1145/Β/2017)γηα ηα Πνιπιεηηνπξγηθά Αγξνθηήκαηα. Οη θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ 
πνπ αθνξά απηή ηε ζηηγκή ε νηθνηερλία είλαη θπηηθά πξντφληα (πρ γιπθά θνπηαιηνχ, δπκαξηθά, αξσκαηηθά ιάδηα), πξντφληα κε βάζε 
ην κέιη θαη γαιαθηνθνκηθά. Ζ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ νηθνηερλίαο κπνξεί λα γίλεηαη απφ ην ζεκείν παξαγσγήο, ζε ιατθέο αγνξέο, 
αγνξέο παξαγσγψλ, εθδειψζεηο (πρ παλεγχξηα) αιιά θαη ζε θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο (πρ εζηηαηφξηα, 
ηαβέξλεο). 
Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ νηθνηερληθή παξαγσγή είλαη δχν. Ο νηθνηέρλεο πξέπεη λα είλαη θαηά θχξην 
επάγγεικα αγξφηεο θαη λα παξάγεη ν ίδηνο ην θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ νηθνηερληθνχ πξντφληνο. Δμππαθνχεηαη φηη θαηά ηελ παξαγσγή 
πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 
‒ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ νηθνηερληθήο παξαγσγήο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ παξαθάησ 
ηνκέσλ: 
θπηηθά πξντφληα (πρ γιπθά θνπηαιηνχ, δπκαξηθά, αξσκαηηθά ιάδηα),  
‒ πξντφληα κε βάζε ην κέιη  
‒ θαη γαιαθηνθνκηθά 
Ζ παξαγσγή ηξνθίκσλ νηθνηερλίαο κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηνλ αγξφηε ηε ζεκεξηλή επνρή, δίλνληάο ηνπ πξφζβαζε 
απεπζείαο ζηελ αγνξά θαη επηηξέπνληάο ηνπ λα δψζεη ν ίδηνο πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ηνπ απνιακβάλνληαο κεγαιχηεξν 
εηζφδεκα. 
Σα Πνιπιεηηνπξγηθά Αγξνθηήκαηα, ζπλδένπλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Γηθαίσκα 
δεκηνπξγίαο έρνπλ α) νη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (ΜΑΑΔ), βάζεη ηνπ λ. 3874/2010, πνπ 
ηεξείηαη απφ ην ΤΠΑΑΣ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, β) ζπκπξάμεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ εγγεγξακκέλσλ ζην ΜΑΔΔ θαη 
γ) ζπκπξάμεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ εγγεγξακκέλσλ ζην ΜΑΔΔ κε άιια θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν/νη εγγεγξακκέλνο/ νη ζην ΜΑΑΔ κεηέρεη/-νπλ κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ζηε ζχκπξαμε. 
Ωο ειάρηζηε εληαία έθηαζε ιεηηνπξγίαο ελφο πνιπιεηηνπξγηθνχ αγξνθηήκαηνο νξίδνληαη ηα πέληε ζηξέκκαηα. ε θάζε πεξίπησζε 
γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (γεσξγία/θηελνηξνθία) ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη φξνη ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, φπσο απηνί 
θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηπρφλ πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα δαζηθή θαη πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 
ε θάζε πνιπιεηηνπξγηθφ αγξφθηεκα επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε αγξνηνπξηζηηθήο κνλάδαο έσο 10 δσκαηίσλ 
κέγηζηεο δπλακηθφηεηαο 40 θιηλψλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θάζε θνξά λνκηθά θαη ζεζκηθά πιαίζηα. 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 65% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 200.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

92.307,69 1,82% 1,45% 

Γεκφζηα Γαπάλε 60.000,00 1,61% 1,19% 

Ηδησηηθή 
πκκεηνρή 

32.307,69 2,43% 2,43% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Δλεξγνί γεσξγνί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1307/2013, φπσο πξνζδηνξίζηεθε ζηηο εζληθέο επηινγέο, δηνηθεηηθά κέηξα 
θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ θαη’ εθηέιεζε ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1307/2013 θαη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1306/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 
Γηθαηνχρνη πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 543/34450/24.3.2017 (ΦΔΚ 1145/Β/2017)Πνιπιεηηνπξγηθά 
Αγξνθηήκαηα. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφορoφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

12 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

0 
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υπο-δράςθ 

2 
Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ.  

Σίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΣΕΙ 100 

8 

Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑ 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 

3 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για 

τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  8 

4 
Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει 
προτφπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγι ςε ποςοςτό >30% 100 

6 10%<Παραγωγι ςε ποςοςτό <30% 60 

Παραγωγι ςε ποςοςτό <10% 30 

5 
Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν παραγόμενων με 

μεκόδουσ  βάςει προτφπων 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό >30% 100 

6 10%< πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <30% 60 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <10% 30 

6 Προςταςία περιβάλλοντοσ  

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 

μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 
100 

4 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο του 5% 

0 

7 
Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Χριςθ 

καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ 
μεταποίθςθσ ?και βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

Σο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 
καινοτόμο 

100 

6 

Η παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό 
τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 

προθγμζνθ, ι  αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-

καταγραφισ δεδομζνων ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Η 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 

8 Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
100 

10 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 

απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

9 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 

ποιοτικϊν ςθμάτων 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
και ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100 2 
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10 Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν 
Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 

ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ που ο φορζασ 
ζχει εξαςφαλίςει από ιδία παραγωγι  

  2 

11 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια 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 

12 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

13 Ρεαλιςτικότθτα 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 

14 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με τθν 

Οδθγία 75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

4 Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

15 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δξάζεηο 
19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.1, 19.2.3.2. 
 
 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία ζέζεσλ 
απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηηθνχ πξντφληνο ,νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 3.1 ,4.1, 4.2 , 4.3, 6.1,& 6.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ αθνξά 
ζηελ βειηίσζε ηεο αιπζίδαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 
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 Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
πεξηνρή εθαξκνγήο. 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Οξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε 

απνηέιεζκα γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.1 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 

Σα Άξζξα 17,45 &46 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΑΑ. 
Σν Άξζξν 13 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) 807/2014 ηεο Δπηηξνπήο 
Άξζξν θαη ζεκείν 8.2.(ε).4 (Μέξνο 1) θαη Μέξνο 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ 
(ΔΔ) 808/2014. 
– Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 702/2014 (απαιιαθηηθφο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο) 
– Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 (γεληθφο απαιιαθηηθφο) 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ζηε ρψξα καο. ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεη ζρεηηθά ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη 
δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ζηε ρακειή, ελ γέλεη, πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ζε πνηφηεηα, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε θαη ζηελ 
αδπλακία δηείζδπζήο ηνπ ζηηο μέλεο αγνξέο. 
 
Ο κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ εκθαλίδεη κηα έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο 
παξαγσγήο κεηαμχ ησλ  επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ηνκέσλ εληφο απηνχ. 
ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ, θαζηζηψληαο ηα πην ειθπζηηθά ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ 
ζηήξημε παξέρεηαη θπξίσο ζηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλκεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ παξαθάησ 
ηνκέσλ: 
• Κξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα (φπσο ζθαγεία βννεηδψλ, πηελνζθαγεία, ρνηξηλψλ, αηγνπξνβάησλ, παξαγσγή 
θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο, αιιαληηθψλ, κνλάδεο δεκηνπξγίαο δσηθψλ ππνπξντφλησλ) 
• Γάια (φπσο επεμεξγαζία γάιαθηνο, παξαγσγή πξντφλησλ γάιαθηνο, ηπξί, γηανχξηη) 
• Απγά (φπσο ηππνπνίεζε ζπζθεπαζία απγψλ, παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ) 
• Γηάθνξα Εψα (φπσο Μέιη – εξνηξνθία - ζαιηγθάξηα) 
• Εσνηξνθέο (φπσο παξαγσγή κηγκάησλ δσνηξνθψλ γηα νηθφζηηα θαη γνπλνθφξα δψα) 
• Γεκεηξηαθά (φπσο παξαγσγή αιεχξσλ, μήξαλζε δεκεηξηαθψλ) 
• Διαηνχρα Πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ) 
• Οίλνο 
• Οπσξνθεπεπηηθά 
• Άλζε (φπσο ηππνπνίεζε θαη εκπνξία αλζέσλ) 
• Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά 
• πφξνη & Πνιιαπιαζηαζηηθφ Τιηθφ 
• Ξχδη (π.ρ. παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο) 
• Γηάθνξα Εψα (φπσο Μέιη) 
• Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά 
• • ΌζπξηαΑθξφδξπα  (μεξνί θαξπνί, θαξχδηα, ακχγδαια, θπζηίθηα θιπ) 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλΚαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 702/2014 (γεληθφο απαιιαθηηθφο)κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη 
ζην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

600.000,00 11,84% 9,40% 

Γεκφζηα Γαπάλε 300.000,00 8,03% 5,94% 

Ηδησηηθή 
πκκεηνρή 

300.000,00 22,52% 22,52% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 
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Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ  επηρεηξήζεσλ 
ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με 
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10 

υςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

υςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφοροφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
0 

2 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο 

επάγγελμα αγρότθσ ι εταιρικό ςχιμα 
αγροτϊν 

Ναι 100 
4 

Όχι 0 

3 
Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ.  

Σίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΣΕΙ 100 

2 

Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑ 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 

4 

Επαγγελματικι εμπειρία (Προθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 

μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
  2 

5 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων 

για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  6 

6 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ 

ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 

4 Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

7 
Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει 
προτφπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγι ςε ποςοςτό >30% 100 

2 10%<Παραγωγι ςε ποςοςτό <30% 60 

Παραγωγι ςε ποςοςτό <10% 30 

8 
Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 

παραγόμενων με μεκόδουσ  βάςει 
προτφπων 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό >30% 100 

2 10%< πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <30% 60 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <10% 30 

9 

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ 
χριςθ ι παραγωγι ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, 
βιοντίηελ, βιοαζριο κ.λ.π.) για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν των μονάδων. 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2 
10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 30 

10 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ 
χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι 
ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2 10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 30 

11 Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ Σο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 100 4 
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Χριςθ καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (μονάδεσ μεταποίθςθσ και 

βιοτεχνικζσ μονάδεσ) 

καινοτόμο 

Η παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 

προθγμζνθ, ι  αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-

ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Η 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 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
άνω των δφο (2) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

8 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται 
δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 

0 

13 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

6 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 

απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 

αδειϊν 

60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

14 φςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ 
τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό 
πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται 

ςφςταςθ φορζα 

100 

2 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

15 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 

ποιοτικϊν ςθμάτων 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
και ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100 2 
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16 Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν 

Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 
ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ που ο 

φορζασ ζχει εξαςφαλίςει από ιδία 
παραγωγι  

  2 

17 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια 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 

18 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

19 
Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

6 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

20 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με 

τθν Οδθγία 75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

4 Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

21 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δξάζεηο 
19.2.1.1, 19.2.7.2, 19.3.1   

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο θαη ηεο RIS 3, φπσο επίζεο θαη ην Δ.Π Καιάζη Πξντφλησλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηηθνχ 
πξντφληνο,νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 3.1 ,4.1, 4.2 , 4.3, 6.1,& 6.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο αιπζίδαο 
ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

 
 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Οξηδφληηα εθαξκνγή κεηαπνίεζεο, εκπνξίαο θαη/ή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε απνηέιεζκα κε 

γεσξγηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.2 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 
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Ννκηθή βάζε* Ννκηθή βάζε: Άξζξν 19§1β θαλ. (ΔΔ) 1305/2013 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηελ SWOT ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο πξνέθπςε απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέα ησλ 
απνζηαγκάησλ, ζηα αηζέξηα έιαηα, ηα γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ηα παξαδνζηαθά δπκαξηθά θαη ηα γιπθίζκαηα.  
ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ παξαθάησ ηνκέσλ -πξντφλησλ, θαζηζηψληαο ηα πην ειθπζηηθά 
ζηνλ θαηαλαισηή. Αθνξά ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η 
ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε απνηέιεζκα κε γεσξγηθφ πξντφλ, θαη ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ 
ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηελ ίδξπζε,επέθηαζηε θαη εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο πνπ νδεγνχλ ζε 
κε γεσξγηθφ πξντφλ ησλ παξαθάησ ηνκέσλ: 

• Δπεμεξγαζία θαπλνχ γηα παξαγσγή πνχξσλ ή ζηγαξίινο 
• Επζνπνηία  
• Δπεμεξγαζία πξντφλησλ θπςέιεο (γχξε, πξφπνιε, βαζηιηθφο πνιηφο)  
• Μνλάδεο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ  
• Μνλάδεο ππξελειαηνπξγείσλ 
• Μνλάδεο παξαγσγήο απνζηαγκάησλ απφ νπσξνθεπεπηηθά ή ακπεινντληθήο πξνέιεπζεο  
• Μνλάδεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο θαη δηαηξνθήο,  
• Μνλάδεο παξαγσγήο εκπνξίαο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ζξέςεο θπηψλ  
• Μνλάδεο παξαγσγήο ππηηάο θαη ζπκππθλσκάησλ απηήο.  
• Αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ  
• Βακβάθη θαη ινηπέο θισζηηθέο ίλεο  

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηελ ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ γηα παξαγσγή εκπνξηθψλ 
εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ, θαη εηδηθφηεξα ζε παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ απφ αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ζηελ πεξηνρή 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλΚαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 702/2014 (γεληθφο απαιιαθηηθφο)κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη 
ζην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ  

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνππνινγηζκφο 

360.000,00 7,10% 5,64% 

Γεκφζηα Γαπάλε 180.000,00 4,82% 3,56% 

Ηδησηηθή 
πκκεηνρή 

180.000,00 13,51% 13,51% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά  ή λνκηθά πξφζσπα κε πξνηεξαηφηεηα απηά  ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο  

Κξηηήξηα επηινγήο 

 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με 
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 100 

8 

υςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 70 

υςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφοροφν 0 
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ςτθν υπο-δράςθ 

2 Προτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ  

υςχζτιςθ τθσ επζνδυςθσ με το 
αντικείμενο που ζχει οριςτεί ωσ 
προτεραιότθτα τθσ υποδράςθσ  

100 

12 

Μθ ςυςχζτιςθ τθσ επζνδυςθσ με το 
αντικείμενο που ζχει οριςτεί ωσ 
προτεραιότθτα τθσ υποδράςθσ 

0 

3 
Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο επάγγελμα 

αγρότθσ ι εταιρικό ςχιμα αγροτϊν 

Ναι 100 

6 

Όχι 0 

  

4 
Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ 

πρόταςθσ.  

Σίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΣΕΙ 100 

2 

Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑ 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 

5 

Επαγγελματικι εμπειρία (Προθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ βακμολογείται με 20 

μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
  2 

6 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων 

για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  6 

7 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ 

ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 

2 

Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

8 
Παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει 
προτφπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

Παραγωγι ςε ποςοςτό >30% 100 

2 

10%<Παραγωγι ςε ποςοςτό <30% 60 

Παραγωγι ςε ποςοςτό <10% 30 

9 
Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν παραγόμενων 

με μεκόδουσ  βάςει προτφπων 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό >30% 100 

2 

10%< πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <30% 60 

Πρϊτθ φλθ ςε ποςοςτό <10% 30 

10 

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ 
ι παραγωγι ανανεϊςιμων πθγϊν 
ενζργειασ (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, 

βιοντίηελ, βιοαζριο κ.λ.π.) για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν των μονάδων. 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2 

10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 
30 

11 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ 
– εγκατάςταςθ – εφαρμογι ςυςτιματοσ 

εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2 

10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 30 

12 
Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ 

Χριςθ καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν 
Σο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ 

καινοτόμο 100 4 
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(μονάδεσ μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ 
μονάδεσ) 

Η παραγωγικι διαδικαςία ςτο 
ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι 

προθγμζνθ, ι  αφορά ςε χριςθ 
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-

ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 75 

Η 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 

13 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
άνω των δφο (2) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  100 

6 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται 
δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 0 

14 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 100 

8 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 30 

15 φςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ 
τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό 
πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται 

ςφςταςθ φορζα 100 

2 
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 

απαιτείται 0 

16 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 

ποιοτικϊν ςθμάτων 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
και ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  100 2 

17 Εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν 

Ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ 
ποςότθτασ πρϊτθσ φλθσ που ο 

φορζασ ζχει εξαςφαλίςει από ιδία 
παραγωγι    2 
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18 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 
 100 

8 

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 

19 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 50 

8 

Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 50 

20 
Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 100 

8 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 0 

21 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με τθν 

Οδθγία 75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

4 

Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

22 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 

2 Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δξάζεηο 
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.7.7, 19.3.1   
 
 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία ζέζεσλ 
απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηηθνχ πξντφληνο ,νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 3.1 ,4.1, 4.2 , 4.3, 6.1,& 6.2, 72, 7.4  & 7.5 ηνπ ΠΑΑ 2014-
2020 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ αθνξά ζηελ βειηίσζε ηεο αιπζίδαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.3 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 
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Ζ ΠΔ Σξηθάισλ δηαζέηεη πνηθηιία ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη έρεη αλαπηχμεη κηα «παξάδνζε» ζηνλ ηνπξηζκφ, σο απνηέιεζκα 
πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηνπ «ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ» ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Με θχξην ηνπξηζηηθφ θέληξν ηα Μεηέσξα, θχξηνη 
ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί είλαη επίζεο νη νξεηλέο πεξηνρέο Πχιε, Διάηε- Πεξηνχιη θαη ηα ρσξηά Αζπξνπνηάκνπ. Ζ εκθάληζε λέσλ 
εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε εμεηδηθεπκέλν πεξηερφκελν θαη ζηνρεπκέλν θνηλφ απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ βξίζθεηαη ζε 
αλάπηπμε ηελ ηειεπηαία 15εηία. 
 
Ζ ππνδξάζε αθνξά παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ, κηθξήο δπλακηθφηεηαο 
ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 
 
Δηδηθά ε ππνδξάζε αθνξά ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 
 

• Δλίζρπζε ηεο ίδξπζεο, επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ θαηαιπκάησλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 2986/25-11-2016 
(ΦΔΚ 2885/02-12-2016) «Πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ θαη θαηεγνξηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη 
ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο  απηή 
ηζρχεη θάζε θνξά. 

• ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο (π.ρ εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, παξαδνζηαθά 
θαθελεία)  

• ίδξπζε, επέθηαζε, ή εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, δειαδή επηρεηξήζεηο 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (π.ρ. πνδειαζία, ηππαζία, νξεηβαζία, αλαξξίρεζε, θαλφ – θαγηάθ, θ.α.), εηδηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ (θπζηνιαηξηθφο, ζεξαπεπηηθφο, γαζηξνλνκηθφο, νηλνηνπξηζκφοθ.α.), λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (πνιηηηζηηθφο, 
ζξεζθεπηηθφο, δηάζρηζε βνπλψλ, θ.α.) 

 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) κε έληαζε ελίζρπζεο 55% γηα  
κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηοθαη 45% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 
θαλνληζκφ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

 
- Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

404.545,45 7,98% 6,34% 

Γεκφζηα Γαπάλε 222.500,00 5,95% 4,41% 

Ηδησηηθή 
πκκεηνρή 

182.045,45 13,66% 13,66% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά  ή λνκηθά πξφζσπα κε πξνηεξαηφηεηα απηά  ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο  

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με 
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
0 

2 Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ Σίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΣΕΙ 100 6 
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πρόταςθσ.  Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑ 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 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία (Προθγοφμενθ 
αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε 

αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - 

μζγιςτο τα 5 ζτθ) 
  4 

4 
υμμετοχι ςε υφιςτάμενα και τοπικά 
δίκτυα ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν 

επιχειριςεων 

Ναι 100 
4 

Όχι 0 

5 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων 

για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  4 

6 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ 

ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 

6 Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

7 Προςταςία περιβάλλοντοσ  

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 

μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 
100 

6 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο του 5% 

0 

8 
Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ πρόταςθσ/ 

Χριςθ καινοτομίασ και νζων 
τεχνολογιϊν (τουριςμόσ / υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία 
ςτο προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και 
λειτουργία 

100 2 

9 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
άνω των δφο (2) νζων κζςεων 
απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

6 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία  
μίασ ζωσ 2 νζων κζςεων απαςχόλθςθσ 
ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου προβλζπεται θ δθμιουργία 
ζωσ μίασ (1) νζασ κζςθσ απαςχόλθςθσ 
ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου δεν προβλζπεται δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ 

0 

10 
υμβατότθτα με τθν τοπικι 

αρχιτεκτονικι 

Διατθρθτζο ι παραδοςιακό κτίριο 100 
2 

Παραδοςιακόσ οικιςμόσ  50 

11 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
100 

10 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 

απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 
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Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

12 φςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ 
τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό 
πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται 

ςφςταςθ φορζα 

100 

6 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

13 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 

ποιοτικϊν ςθμάτων 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
και ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100 6 

14 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 
 

100 

8 
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 

15 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

8 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

16 
Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

17 
Παροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν / 

προϊόντων 

Δυνατότθτα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν και 
δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με τθν 

κφρια δραςτθριότθτα (π.χ. κατάλυμα 
και παροχι δραςτθριοτιτων 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ) 

100 2 

18 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με 

τθν Οδθγία 75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

2 Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

19 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα παξνπζηάδεη 
ζπλέξγεηα κε ηηο ππνδξάζεηο 19.2.2.3, 19.2.7.3ηνπ ηνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΗΝ ΠΔ ΣΡΙΚΑΛΩΝ                                                                          69 
 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 
2014-20209.δ πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζην πιαίζην ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία 
ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2β θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο λέσλ ηδεψλ θαη ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ θπησξίσλ 
επηρεηξήζεσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 . 

 
 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο 

εηδψλ κεηά ηελ 1ε κεηαπνίεζε, θαη ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο 
ζηξαηεγηθήο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.4 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

 
Ζ Τπνδξάζε απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε ηελ ελίζρπζεηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ζηελδεκηνπξγία δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο πξνθεηκέλνπλα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχζηελ χπαηζξν, κεπαξάιιειε ελδπλάκσζε ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ 
επηδξάζεσλζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Αθνξά  ηε ζηήξημε ηεο «κηθξήο» επηρεηξεκαηηθφηεηαο  ζε ηνκείο ηνπ 2γελή θαη 3γελή ηνκέα, 
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα  ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.  
 
ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (θαηαπηναπαζρφιεζεο) θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ ζε απηέο ηηο 
πεξηνρέο.   
 
Δηδηθά, αθνξά ηα εμήο: 
 
1)Σελ ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ  Μηθξφ-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (βηνηερληθέο κνλάδεο-εξγαζηήξηα) ζε 

δηάθνξνχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθνί είλαη νη ηνκείο εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο κε γεσξγηθψλ πξντφλησλ φπσο 
επεμεξγαζίαο μχινπ, θαηαζθεπήο επίπισλ, ζηδήξνπ-αινπκηλίνπ, ρξσκάησλ-βεξληθηψλ, αξηνπαξαζθεπαζκάησλ, θεξακηθψλ 
πξντφλησλ, ρεηξνπνίεησλ θνζκεκάησλ, επεμεξγαζία δέξκαηνο θιπ             
2) Σελ ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζε δηάθνξνχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ. 

Δλδεηθηηθνί είλαη νη ηνκείο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, θαηαζηεκάησλ αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, παξαδνζηαθψλ 
παληνπσιείσλ, επηρεηξήζεηο ππνζηήξημεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θιπ                                                                                           
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) κε έληαζε ελίζρπζεο 55% γηα  
κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 45% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 
θαλνληζκφθαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

272.727,27 5,38% 4,27% 

Γεκφζηα Γαπάλε 150.000,00 4,01% 2,97% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 122.727,27 9,21% 9,21% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά  ή λνκηθά πξφζσπα κε πξνηεξαηφηεηα απηά  ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο  

Κξηηήξηα επηινγήο 
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  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί 
ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ 

τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

6 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
Προϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ  

ςυλλογικϊν φορζων 
(υνεταιριςμοί, ΚοινΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 100 
2 

Όχι 0 

3 
Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Σίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΣΕΙ 100 

4 

Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑ 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 

4 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 

ζτθ) 
  4 

5 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

  8 

6 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ 

ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ) 

Πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 

6 Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

7 

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ 
χριςθ ι παραγωγι ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ), 
(φωτοβολταϊκά, βιοντίηελ, 

βιοαζριο κ.λ.π.) για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν των μονάδων. 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

4 10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 30 

8 

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ 
χριςθ – εγκατάςταςθ – εφαρμογι 

ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ 
φδατοσ 

 Ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20% 100 

2 10% ≤ Ποςοςτό < 20% 60 

5% ≤ Ποςοςτό < 10% 30 

9 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και 

νζων τεχνολογιϊν (μονάδεσ 
μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ 

μονάδεσ) 

Σο προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο 100 

4 

Η παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ 
χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι  

αφορά ςε χριςθ ςυςτθμάτων 
αυτοματιςμοφ-ελζγχου-καταγραφισ 

δεδομζνων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

75 

Η 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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10 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία άνω των δφο (2) 
νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

6 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία  μίασ ζωσ 2 νζων 
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ μίασ (1) νζασ 
κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
δεν προβλζπεται δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ 

0 

11 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 

αδειϊν 
100 

8 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 
30 

12 φςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) 

ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 
100 

6 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

13 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 
ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100 4 

14 
αφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

αφινεια 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 

15 
Ρεαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 

φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 
50 

16 
Ρεαλιςτικότθτα 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 

17 Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα Ορεινι 100 4 
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με τθν Οδθγία 75/268/ΕΟΚ) Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

18 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ δξάζε 
19.2.3.2 πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ίδξπζεο/δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ  θαζψο θαη κε ηηο ππφινηπεο δξάζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.  

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία ζέζεσλ 
απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηνπξηζκνχ – νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 7.2, 7.4  & 7.5 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ αθνξά ζηελ 
αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  
Οξηδφληηα ελίζρπζε ζηελ αλάπηπμε /  βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρή εθαξκνγήο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.3 

Σίηινο ππνδξάζεο 

Οξηδφληηα εθαξκνγή ελίζρπζεο επελδχζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αγξνηηθνχ 
πιεζπζκνχ (παηδηθνί ζηαζκνί, ρψξνη αζιεηηζκνχ, πνιηηηζηηθά θέληξα, θιπ) κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ζηφρσλ ηεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.3.5 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Καηά ηε δηάξθεηα θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο 
ελδηαθέξνληνο, παξνπζηάζηεθε ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ζε νξεηλέο 
θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ΠΔ Σξηθάισλ. πλεπψο θξίλεηαη αλαγθαία ε ελίζρπζε δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσήο ζηηο πεξηνρέο απηέο.  
 
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη ε παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ θαηνίθνπο νξεηλψλ 
θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ λα αλαπηχμνπλ πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε 
λα πξνζειθχζνπλ θαη λένπο θαηνίθνπο θαη λα ηνλψζνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 
 
 Ζ ππνδξάζε αθνξά ηελ ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ: 

• ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
• ρψξσλαζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
• ρψξσλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εκςχρσζεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 
• δξαζηεξηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 651/2014 (Πεξηθεξεηαθφο ράξηεο εληζρχζεσλ) κε έληαζε ελίζρπζεο 55% γηα  
κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 45% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 
θαλνληζκφ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

104.545,45 2,06% 1,64% 

Γεκφζηα Γαπάλε 57.500,00 1,54% 1,14% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 47.045,45 3,53% 3,53% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 
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Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο . 

Κξηηήξηα επηινγήο 

 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί 
ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ 

τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

8 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
Σίτλοι πουδϊν ςχετικοί με τθ 

φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

Σίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΣΕΙ 100 

6 

Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑ 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 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία 
(Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ 

απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο 
ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 

(κάκε ζτοσ επαγγελματικισ εμπειρίασ 
βακμολογείται με 20 μονάδεσ - μζγιςτο τα 5 

ζτθ) 
  6 

4 

Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων για τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ ιδιωτικισ 
ςυμμετοχισ *100% 

  6 

5 
Είδοσ επιχείρθςθσ (ςφμφωνα με τθ 

ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ) 

Πολφ μικρζσ επιχειριςεισ 100 

4 Μικρζσ επιχειριςεισ 50 

Μεςαίεσ/μεγάλεσ επιχειριςεισ 0 

6 Προςταςία περιβάλλοντοσ  

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 

ι ίςο του 5% 
100 

6 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

7 

Καινοτόμοσ  χαρακτιρασ τθσ 
πρόταςθσ/ Χριςθ καινοτομίασ και 

νζων τεχνολογιϊν (τουριςμόσ / 
υπθρεςίεσ) 

Οργανωτικι καινοτομία / καινοτομία ςτο 
προϊόν ι ςτθν διαχείριςθ και λειτουργία 

100 4 

8 Αφξθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία άνω των δφο (2) 
νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε 
(Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ).  

100 

8 
Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία  μίασ ζωσ 2 νζων 
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

60 
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Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
προβλζπεται θ δθμιουργία ζωσ μίασ (1) νζασ 
κζςθσ απαςχόλθςθσ ςε Ε.Μ.Ε (Ετιςιεσ 
Μονάδεσ Εργαςίασ). 

30 

Με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
δεν προβλζπεται δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ 

0 

9 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 

αδειϊν 
100 

8 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 
30 

10 φςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) 

ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 
100 

8 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που απαιτείται 0 

11 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων 

Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 
ποιοτικϊν ςθμάτων / προτφπων  

100 4 

12 
αφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

αφινεια 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 

13 
Ρεαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των επιμζρουσ 

φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 
50 

14 
Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του 

κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
≤ 5 

100 

6 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο 
> 30 

0 

15 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα 

με τθν Οδθγία 75/268/ΕΟΚ) 

Ορεινι 100 

2 Mειονεκτικι 50 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

16 Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι 
ςτθν Σοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 

100 

2 
Τπάρχει παρόμοια υπθρεςία / υποδομι 

ςτθν Σοπικι / Δθμοτικι Ενότθτα 
0 

17 υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ Ναι 100 2 
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Εξειδίκευςθ (RIS)  Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζρεηίδεηαη θαη δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ δξάζε 
19.2.3.3, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε φπσο δεκηνπξγία ζέζεσλ 
απαζρφιεζεο, ζηήξημε αγξνηνπξηζκνχ – νηθνηερλίαο θαη ηα κέηξα 7.2, 7.4  & 7.5 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ αθνξά ζηελ 
αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 
 

 Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.4 

Σίηινο ππνδξάζεο 
ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξνηηθφ 
πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ (πρ. παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία, θ.ιπ.) 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.4.2 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε*  Άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 & άξζξα 53, 55 θαη 56 Καλ. (ΔΔ) 651/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Αθνξά ηελ ζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, θαζηζηψληαο ειθπζηηθφηεξεο ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο σο ηφπν δηακνλήο. Οη 
παξεκβάζεηο  αθνξνχλ ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ππνδνκψλ, αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ θαη ζπλαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη βαζηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 
 
πγθεθξηκέλα εληζρχνληαηπαξεκβάζεηο φπσο: 

•  ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο πάξθνπ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  
• ίδξπζε επέθηαζεθαη εθζπγρξνληζκφο παηδηθψλ ζηαζκψλ 
• ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ 
• ίδξπζε επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θιπ  

 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ φηαλ ε πξάμε δελ επηθέξεη θέξδνο. Γηα επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ θέξδνο ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ ππεξβαίλεη 
ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηνπ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο 
αθαηξείηαη απφ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη εχινγσλ πξνβιέςεσλ. Δλαιιαθηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο 
εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ Καλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί ζην 80% ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηε δηεμαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 
Μέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€.Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ άπιεο 
ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000 € γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-

κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

600.000,00 11,81% 9,38% 

Γεκφζηα Γαπάλε 600.000,00 1,61% 1,19% 

Ηδησηηθή 
πκκεηνρή 

0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ Α θαη Β βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο γηα έξγα πνπ ζα αθνξνχλ δηνηθεηηθέο ππνδηαηξέζεηο ηνπο (ηνπηθέο ή 
δεκνηηθέο θνηλφηεηεο). 

Κξηηήξηα επηινγήο 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΗΝ ΠΔ ΣΡΙΚΑΛΩΝ                                                                          76 
 

A/A ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
100 

10 

υςχζτιςθ με το 70% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
70 

υςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
8 

Όχι 0 

3 Ρεαλιςτικότθτα - 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 

4 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

12 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 

του ζργου 
50 

5 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ 

τα απαιτοφμενα για τθ 
βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 

 

100 

12 

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 

6 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

12 

Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 
άδειεσ. 

30 

7 Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με τθ Ορεινι 50 6 
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ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) Mειονεκτικι 20 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

8 
Περιοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ 

καταςτροφζσ 

Ναι 100 
4 

Όχι 0 

9 
Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΣΠΕ ι πιλοτικϊν 

καινοτόμων εφαρμογϊν 

Ναι 100 
8 

Όχι 0 

10 Προςταςία περιβάλλοντοσ  

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 
τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο ι ίςο 
του 5% 

100 

8 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με 

τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ μικρότερο του 5% 

0 

11 

Τλοποίηςη ςε κατηγορίεσ και είδοσ 
περιοχών ςε ςχζςη και με τη 

ςπουδαιότητά τουσ ή την κριςιμότητα 
αςκοφμενωνπιζςεων                                        

                                                    (περιοχζσ 
RAMSAR, NATURA, προςτατευόμενεσ 
περιοχζσ, υγροβιότοποι, κατθγορίεσ 

γεωργικισ δραςτθριότθτασ όπωσ εντατικι 
γεωργία ι λειμϊνεσ και άλλεσ περιοχζσ με 

υψθλζσ πιζςεισ αςκοφμενεσ από τθ 
γεωργία)      

Ναι 

100 

10 

Όχι 

0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηηο "Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε 
ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο" θαη εμππεξεηνχλ ζηε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο θαη ηα κέηξα 7.2, 7.4  & 7.5 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ 
αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε  ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 

 
 
 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.4 

Σίηινο ππνδξάζεο 

ηήξημε γηα επελδχζεηο γηα δεκφζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, 
αλάπιαζεο ρψξσλ εληφο νηθηζκψλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο 
ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. ζεκάλζεηο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, πξνβνιή 
πξνψζεζε πεξηνρψλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.ιπ.) 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.4.3 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 & άξζξα 53, 55 θαη 56 Καλ. (ΔΔ) 

651/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Ζ δξάζε αθνξά ζηε δηακφξθσζε θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (δηακνξθψζεηο – πιαθνζηξψζεηο πιαηεηψλ 
θηι) θαη ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ αλαςπρήο, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ επηζθεπηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη 
κεγαιχηεξα νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο. Όιεο νη παξεκβάζεηο ζα αθνινπζνχλ ηελ θηινζνθία ηεο 
νκνηνκνξθίαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο.  
 
Αλαιπηηθφηεξα εληζρχνληαη νη εμήο παξεκβάζεηο : 

• Αλάπιαζε, βειηίσζε θαη εμσξατζκφο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (θπξίσο ησλ θεληξηθψλ πιαηεηψλ) 
• Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη πιεξνθφξεζεο 
• Πξνβνιή - πξνψζεζε πεξηνρψλ 
• Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο 
• Πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο 
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• Τπνδνκέο αλαςπρήο 
• Σνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο  
• Σνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 

 
ην πιαίζην ηεο ππνδξάζεο, νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπξηζηηθήο θχζεσο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ εμππεξέηεζε 
ησλ επηζθεπηψλ ( π.ρ. ζεκεία πιεξνθφξεζεο) θαη φρη ζηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο 
(παξά κφλν αηηηνινγεκέλα ζε ηνπηθφ επίπεδν ή ηελ πξνβνιή πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη θαη εμππεξεηνχλ ηδησηηθά ζπκθέξνληα 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ φηαλ ε πξάμε δελ επηθέξεη θέξδνο. Γηα επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ θέξδνο ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ ππεξβαίλεη 
ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηνπ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο 
αθαηξείηαη απφ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη εχινγσλ πξνβιέςεσλ.  ε αληίζεηε πεξίπησζε γίλεηαη εμέηαζε 
πνζνχ ελίζρπζεο (επηιέμηκσλ δαπαλψλ) θαη θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 Καλ. (ΔΔ) 651/2014.  
Μέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€.Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ άπιεο 
ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000 € γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-

κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

285.000,00 5,61% 4,46% 

Γεκφζηα Γαπάλε 285.000,00 7,63% 5,64% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ Α  θαη Β βαζκνχ.  

Κξηηήξηα επηινγήο 

 

A/A ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται 
με τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
8 

Όχι 0 

3 Ρεαλιςτικότθτα - 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 

4 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

12 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 

επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 
50 
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5 
αφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

αφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 

τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 
 

100 

12 
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 

6 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 

/ αδειϊν 
100 

12 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 
30 

7 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα 

με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινι 50 

6 Mειονεκτικι 20 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

8 
Περιοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ 

καταςτροφζσ 

Ναι 100 
4 

Όχι 0 

9 
Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΣΠΕ ι 

πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν 

Ναι 100 
8 

Όχι 0 

10 Προςταςία περιβάλλοντοσ  

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 

ι ίςο του 5% 
100 

8 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

11 

Τλοποίθςθ ςε κατθγορίεσ και είδοσ 
περιοχϊν ςε ςχζςθ και με τθ 

ςπουδαιότθτά τουσ ι τθν 
κριςιμότθτα αςκοφμενων πιζςεων     

(περιοχζσ RAMSAR, NATURA, 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ, 

υγροβιότοποι, κατθγορίεσ γεωργικισ 
δραςτθριότθτασ όπωσ εντατικι 
γεωργία ι λειμϊνεσ και άλλεσ 

περιοχζσ με υψθλζσ πιζςεισ 
αςκοφμενεσ από τθ γεωργία)      

Ναι 

100 

10 

Όχι 

0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηηο "Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε 
ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο" θαη εμππεξεηνχλ ζηε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο θαη ηα κέηξα 7.2, 7.4  & 7.5 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ 
αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε  ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 
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Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.4 

Σίηινο ππνδξάζεο Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.4.4 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε*  Άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 & άξζξα 53, 55 θαη 56 Καλ. (ΔΔ) 651/2014. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

ηελ παξνχζα ππνδξάζεεληζρχνληαηπξάμεηοαλαβίσζεοηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο παξάδνζήο ηεο ππαίζξνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
αγξνδηαηξνθηθή θαη γαζηξνλνκηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο απφ θνξείο. ην πιαίζην ηεο δξάζεο εληζρχνληαη: 

 Παξαδνζηαθά παλεγχξηα ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ 

 Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο 

 Φεζηηβάι 

 Δθζέζεηο 

 Πνιηηηζηηθέο ζπλαληήζεηο 

 Παξνπζηάζεηο πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο 
 
Οη πξνηεηλφκελεο εθδειψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηε δηαηήξεζε πνιηηηζηηθψλ/ ηζηνξηθψλ / πεξηβαιινληηθψλ θιπ. 
ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο ή ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη φρη ηελ πξνζέθιπζε ηνπξηζηψλ ή ηελ άκεζε ή 
έκκεζε πξνβνιή ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ φηαλ ε πξάμε δελ επηθέξεη θέξδνο. Γηα επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ θέξδνο ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ ππεξβαίλεη 
ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηνπ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο 
αθαηξείηαη απφ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη εχινγσλ πξνβιέςεσλ.  Δλαιιαθηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο 
εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ Καλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί ζην 80% ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηε δηεμαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 
Μέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€. Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ άπιεο 
ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000,00 € γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

 
- Γηαηήξεζε – βειηίσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-

κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

87.500,00 1,72% 1,37% 

Γεκφζηα Γαπάλε 70.000,00 1,87% 1,39% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 17.500,00 1,30% 1,30% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη πνιηηηζηηθνί - ιανγξαθηθνί ζχιινγνη θαη νξγαληζκνί, είηε επηρεηξήζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ ηνπηθή πνιηηηζηηθή 
ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο, ΟΣΑ, επηκειεηήξηα, ΜΚΟ, κε έκθαζε ζε εθδειψζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ αλάδεημε ηεο γαζηξνλνκίαο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

A/A ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
100 

10 
υςχζτιςθ με το 70% των των 

ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-
δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των 
ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
30 
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υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο 
του  30% των ςτόχων που αφοροφν 

ςτθν υπο-δράςθ 
0 

2 Ρεαλιςτικότθτα - 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 

3 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ 

του ζργου 
50 

4 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια 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 

5 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 
αδειϊν 

100 

10 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 

απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / 

αδειϊν 

60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

6 φςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ 

(εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ) ι 
δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

6 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

7 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με τθ 

ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ) 

Ορεινι 50 

6 Mειονεκτικι 20 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

8 
Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΣΠΕ ι πιλοτικϊν 

καινοτόμων εφαρμογϊν 

Ναι 100 
6 

Όχι 0 

9 
Φφςθ/Αντικείμενο εκδιλωςθσ που 

ςυνδζεται με ιςτορία και τοπικά δρϊμενα 

Πολιτιςτικό γεγονόσ 40 
14 

Ιςτορικό γεγονόσ 40 
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Ακλθτικό γεγονόσ 20 

10 
Επαναλθψιμότθτα εκδιλωςθσ ςτο πλαίςιο 

του παρόντοσ ςχεδίου χρθματοδότθςθσ 

Διοργάνωςθ για 4 και άνω ζτθ 100 

12 Διοργάνωςθ για 2 ι 3 ζτθ 50 

Διοργάνωςθ για 1 ζτοσ 0 

11 Προςταςία περιβάλλοντοσ  

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 

μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 
100 

6 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο του 5% 

0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ηελαλάδεημε ηεο  ηδηαίηεξεο 
«ηαπηφηεηαο» ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεοθαη ηελ αλάδεημε ηεο θπζηθήο & πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ρξήζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 
απνζέκαηνο σο «πφξν» γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο «ηαπηφηεηαο» ηεο πεξηνρήο. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο θαη ηα κέηξα 7.2, 7.4  & 7.5 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ 
αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε  ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 

 
 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.4 

Σίηινο 
ππνδξάζεο 

ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηε δηαηήξεζε, 
απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ 
ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ –κχινη, 
γεθχξηα θ.ιπ.) 

Κσδηθφο 
ππνδξάζεο 

19.2.4.5 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* Άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 & άξζξα 53, 55 θαη 56 Καλ. (ΔΔ) 651/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο παξνπζηάδεη πινχζην πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ απφζεκα κε πςειήο αμίαο θπζηθά ηνπία φπσο ησλ 
Μεηεψξσλ θαη ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ. Ζ παξνχζα ππνδξάζε ππνζηεξίδεη ηελ ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ κέζα απφ επελδχζεηο, κειέηεο θαη ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνζειθχζεη 
πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο θαη λα αλαδσνγνλήζεη ηηο πεξηνρέο απηέο.  
Μέζσ ηεο ππνδξάζεο δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε: 

• Σελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, φπσο γηα παξάδεηγκα κειέηεο θαηαγξαθήο, ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ κέζσ ηεο 
πξνκήζεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, παξαδνζηαθψλ θνξεζηψλ, δεκηνπξγία εθζεηεξίσλ – ζπιινγψλ, πνιηηηζηηθψλ / 
ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, βηβιηνζεθψλ, παξεκβάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
ππαίζξνπ – κχινη, γεθχξηα.  

• Σελ θπζηθή θιεξνλνκηά, φπσο κηθξήο θιίκαθαο ηερληθά έξγα θαζαξηζκνχ, πξνζηαζίαο ή απνθαηάζηαζεο / αλαβάζκηζεο 
ηνπίσλ θαη ρψξσλ. 

• Σελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, φπσο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ, 
εκεξίδσλ, ζρεδίαζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πιηθνχ πξνψζεζεο 

 
Δληζρχεηαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ, φπσο: 
• ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ππνδνκψλ,  γηα ηελ αμηνπνίεζε θηηξίσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ρψξνπο 

πξνβνιήο ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο κεραξαθηεξηζηηθά ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο, δηαδξαζηηθή 
ηερλνινγία, 3D, ςεθηαθή ηερλνινγίαθ.ι.π. 

• απνθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζεπνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ, φπσο γεθχξηα, βξχζεο, θ.ιπ. 
• κειέηεο θαη επελδχζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζρεηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, 

• δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνβνιήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
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• ππνδνκέο πνιηηηζκνχ (κνπζεία, ππαίζξηα ζέαηξα, ρψξνη ζρεηηδφκελνη κε ηζηνξηθά πξφζσπα) 
 
Οη πξνηεηλφκελεο εθδειψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηε δηαηήξεζε πνιηηηζηηθψλ/ ηζηνξηθψλ / πεξηβαιινληηθψλ θιπ. 
ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο ή ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη φρη ηελ πξνζέθιπζε ηνπξηζηψλ ή ηελ άκεζε ή 
έκκεζε πξνβνιή ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ φηαλ ε πξάμε δελ επηθέξεη θέξδνο. Γηα επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ θέξδνο ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ ππεξβαίλεη 
ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ηνπ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο. Σν θέξδνο εθκεηάιιεπζεο 
αθαηξείηαη απφ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο εθ ησλ πξνηέξσλ, βάζεη εχινγσλ πξνβιέςεσλ.  Δλαιιαθηηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο 
εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 53 θαη 55 ηνπ Καλ. 651/2014, ην κέγηζην πνζνζηφ ελίζρπζεο δχλαηαη λα θαζνξηζηεί ζην 80% ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ρσξίο ηε δηεμαγσγή ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 
 
Μέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 600.000,00€.Γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ άπιεο 
ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000 € γηα έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Γηαηήξεζε – βειηίσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-

κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

730.000,00 14,37% 11,42% 

Γεκφζηα Γαπάλε 730.000,00 19,54% 14,64% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ Α΄ θαη Β βαζκνχ, θνξείο ηνπο, θαζψο θαη ινηπνί θνξείο πνπ πξνβιέπνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ηελ 
πινπνίεζε έξγσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

A/A ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί 
ι ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που 
εξυπθρετοφνται με τθν υλοποίθςθ 

τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  30% 
των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

0 

2 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
8 

Όχι 0 

3 
Ρεαλιςτικότθτα - 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 

4 
Ρεαλιςτικότθτα 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ και 
το μζγεκοσ του ζργου 

50 

12 
Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 

επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου 
50 
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5 
αφινεια και πλθρότθτα τθσ 

πρόταςθσ   

αφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ 
και πλθρότθτα ωσ προσ τα απαιτοφμενα για 

τθ βακμολόγθςθ δικαιολογθτικά 
 

100 

12 
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 

6 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ 

τθσ πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων 

/ αδειϊν 
100 

12 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / 

άδειεσ. 
30 

7 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα 

με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινι 50 

6 Mειονεκτικι 20 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

8 
Περιοχζσ που ζχουν υποςτεί 

φυςικζσ καταςτροφζσ 

Ναι 100 
4 

Όχι 0 

9 
Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΣΠΕ ι 

πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν 

Ναι 100 
8 

Όχι 0 

10 Προςταςία περιβάλλοντοσ  

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μεγαλφτερο 

ι ίςο του 5% 
100 

8 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ μικρότερο 
του 5% 

0 

11 

Τλοποίθςθ ςε κατθγορίεσ και είδοσ 
περιοχϊν ςε ςχζςθ και με τθ 

ςπουδαιότθτά τουσ ι τθν 
κριςιμότθτα αςκοφμενων πιζςεων 

(περιοχζσ RAMSAR, NATURA, 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ, 
υγροβιότοποι, κατθγορίεσ 

γεωργικισ δραςτθριότθτασ όπωσ 
εντατικι γεωργία ι λειμϊνεσ και 

άλλεσ περιοχζσ με υψθλζσ πιζςεισ 
αςκοφμενεσ από τθ γεωργία)      

Ναι 

100 

10 

Όχι 

0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ ηελ "Αλάδεημε ηεο θπζηθήο & 
πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ρξήζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο σο «πφξν» γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 
«ηαπηφηεηαο» ηεο πεξηνρήο",ζηηο "Βαζηθέο ππεξεζίεο & αλάπιαζε ρσξηψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο" θαη εμππεξεηνχλ ζηε 
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ θαζψο θαη ζηελ "Πνηνηηθή βειηίσζε αλαβάζκηζε θαη ζεκαηηθή 
δηεχξπλζε ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο" 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγεηα κε ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο θαη ηα κέηξα 7.2, 7.4  & 7.5 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 φζνλ 
αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε  ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 
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 Αλάπηπμε θαη βειηίσζε βησζηκφηεηαο δαζψλ  

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  Αλάπηπμε θαη βειηίσζε βησζηκφηεηαο δαζψλ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.6 

Σίηινο 
ππνδξάζεο 

Πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο 
θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα 

Κσδηθφο 
ππνδξάζεο 

19.2.6.1 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* Άξζξν 34 Καλ . (ΔΔ) 702/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Οη δαζηθέο εθηάζεηο θαιχπηνπλ κεγάια ηκήκαηα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αγξνηηθφ 
πιεζπζκφ, ζηεξίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη απαζρφιεζε. Δίλαη έλαο αλαλεψζηκνο θπζηθφο πφξνο κε ηεξάζηηεο 
αλεμάληιεηεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή, ηνπξηζηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θάζε ηφπνπ.  
 
Κξίλεηαη ηδηαίηεξε ζθφπηκε ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία, επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ δαζηθψλ πφξσλ, φπσο ελίζρπζε ηεο 
αληηδηαβξσηηθήο, αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, άκβιπλζε ησλ θιηκαηηθψλ 
κεηαβνιψλ θαη πξνζαξκνγή ζε απηέο.  
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο: 
- Πξφιεςε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ππξθαγηέο θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο κε δεκηνπξγία ή/θαη βειηίσζε 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ππξθαγηψλ κε ηε δεκηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ, ζπζηεκάησλ 
αλίρλεπζεο, πξνκήζεηα επηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, θ.ά. 
 
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε δξάζεηο παξαθνινχζεζεο ππξθαγηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κε θάκεξεο παξαθνινχζεζεο 
θαη απηφκαηε ελεκέξσζε ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο, ε νπνία ζεσξείηαη ζην ζχλνιν ηεο θαηλνηφκα δξάζε.   
 
Γηα ηηο εληζρχζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, πνπ ρνξεγνχληαη ζε δεκφζηνπο θαηφρνπο 
δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζε άιινπο θνξείο, ε έληαζε ελίζρπζεο αλέξρεηαη έσο ην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη 
αθνινπζεί ην Άξζξν 34 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1702/2014. 
Μέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 200.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Δλίζρπζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 

ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

120.000,00 2,36% 1,88% 

Γεκφζηα Γαπάλε 120.000,00 3,21% 2,38% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0,00 0,00% 0,00% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο φπσο Γαζηθέο, Γήκνη θαη Πεξηθέξεηεο θάηνρνη ή δηαρεηξηζηέο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη νη ελψζεηο 
ηνπο, θαζψο θαη πεξηβαιινληηθνί ή ινηπνί θξαηηθνί θνξείο, ΟΣΑ. 

A/A ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με 
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

8 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
0 
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2 

Προτεραιότθτεσ υπο-δράςθσ (απαιτείται 
θ ςυμπλιρωςθ ςτθν αναλυτικι 

περιγραφι υπο-δράςθσ θ εξειδίκευςθ 
των προτεραιοτιτων κακϊσ και ο 

τρόποσ βακμολόγθςθσ)  

υςχζτιςθ τθσ επζνδυςθσ με το 
αντικείμενο που ζχει οριςτεί ωσ 
προτεραιότθτα τθσ υποδράςθσ  

100 

10 
Μθ ςυςχζτιςθ τθσ επζνδυςθσ με το 

αντικείμενο που ζχει οριςτεί ωσ 
προτεραιότθτα τθσ υποδράςθσ 

0 

3 Αναγκαιότθτα τθσ πράξθσ  

Δεν υπάρχει παρόμοια υπθρεςία / 
υποδομι ςτθν Σοπικι / Δθμοτικι 

Ενότθτα 
100 

8 
Τπάρχει παρόμοια υπθρεςία / 

υποδομι ςτθν Σοπικι / Δθμοτικι 
Ενότθτα 

0 

4 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
8 

Όχι 0 

5 Ρεαλιςτικότθτα - αξιοπιςτία κόςτουσ  

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

8 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

6 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

8 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

7 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 
 

100 

8 
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 

8 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
100 

10 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 

απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

9 
Χωροκζτθςθ τθσ πράξθσ (ςφμφωνα με 

τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 
2003/361/ΕΚ) 

Ορεινι 50 

6 Mειονεκτικι 20 

Λοιπζσ περιοχζσ 0 

10 
Περιοχζσ που ζχουν υποςτεί φυςικζσ 

καταςτροφζσ 

Ναι 100 
8 

Όχι 0 
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11 
Ειςαγωγι καινοτομίασ / ΣΠΕ ι 

πιλοτικϊν καινοτόμων εφαρμογϊν 

Ναι 100 
8 

Όχι 0 

12 Προςταςία περιβάλλοντοσ  

Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ 

μεγαλφτερο ι ίςο του 5% 
100 

6 
Ποςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ 
μικρότερο του 5% 

0 

13 

Τλοποίθςθ ςε κατθγορίεσ και είδοσ 
περιοχϊν ςε ςχζςθ και με τθ 

ςπουδαιότθτά τουσ ι τθν κριςιμότθτα 
αςκοφμενων πιζςεων    (περιοχζσ 

RAMSAR, NATURA, προςτατευόμενεσ 
περιοχζσ, υγροβιότοποι, κατθγορίεσ 

γεωργικισ δραςτθριότθτασ όπωσ 
εντατικι γεωργία ι λειμϊνεσ και άλλεσ 

περιοχζσ με υψθλζσ πιζςεισ αςκοφμενεσ 
από τθ γεωργία)      

Ναι 

100 

4 

Όχι 

0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα κε ηηο παξαθάησ ππνδξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 19.3.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9.vi - ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ 
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2α ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6.γ - Γηαηήξεζε, πξνζηαζία, πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020. 

 

 

 πλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ  

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο πλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Σίηινο ππνδξάζεο 
Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηεο δαζνπνλίαο 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.7.2 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΑΑ. 
Άξζξν 11 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε εθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 807/2014, 808/2014. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 
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Όπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε SWOT αλάιπζε ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο φπσο θαη ηεο Διιάδαο βαίλεη 
επηδεηλνχκελε ιφγσ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ ελζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 
δαπάλεο ζε απηή. Σν αγξνδηαηξνθηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο ηφζν θπζηθνχ φζν 
θαη νηθνλνκηθνχ, πνπ ζπρλά εκθαλίδνπλ αδπλακία λα επελδχζνπλ ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία γηα ηελ 
παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, γεγνλφο πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ 
εθπνλήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο / Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο.  
 
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππνδξάζεο ελζαξξχλεηαη θαη πξνσζείηαη ε έλαξμε θαη ιεηηνπξγία λέαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ, ηνπιάρηζηνλ 
δχν θνξέσλ πξνεξρφκελσλ ηφζν απφ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (γεσξγία, θηελνηξνθία θαη δαζνθνκία) φζν θαη απφ ηελ 
επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ή άιινπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αγξνηηθφ, δαζηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα ησλ 
ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ή θαη επίιπζε πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ, πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζην αγξν-δηαηξνθηθφ 
ζχζηεκα θαη ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν απηφ ιεηηνπξγεί, ρξεζηκνπνηψληαο θαη αλαπηχζζνληαο παξάιιεια θαηλνηφκνπο 
κεζφδνπο. 
 
Ζ δξάζε βξίζθεη εθαξκνγή: 

- ηελ πξνψζεζε κεζφδσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ γεσξγηθνχ & δαζηθνχ ηνκέα, ηεο αιπζίδαο 
ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ δξψλησλ, πνπ ζηφρν έρνπλ ηε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ κε αλαβαζκηζκέλε δηαηξνθηθή αμία ζηελ 
πεξίπησζε ησλ ηξνθίκσλ θαη αλαβαζκηζκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα είλαη ηερλνινγηθή, κε ηερλνινγηθή ή θνηλσληθή, θαη κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε λέεο ή παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο. 

 
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε δξάζε αθνξά ζε ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ε ελίζρπζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
- γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 
- ησλ επελδπηηθψλ εληζρχζεσλ κπνξεί λα θζάζεη έσο ην 65%  
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis), κε έληαζε ελίζρπζεο έσο θαη 
65% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.  
H έληαζε ελίζρπζεο ησλ επελδπηηθψλ εληζρχζεσλ (άκεζσλ δαπαλψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ ή άιισλ δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηλνηνκία) κπνξεί λα θζάζεη έσο ην αλψηαην πνζνζηφ αλάινγα κε ηηο επελδχζεηο πνπ 
αθνξνχλ. 
Σν κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε είλαη 200.000,00 € 
 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

Ζ αλσηέξσ δξάζε ζπλάδεη κε ηελ αθφινπζε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηνπ  Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 
- Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-

κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν 
Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 384.615,38 7,59% 6,03% 

Γεκφζηα Γαπάλε 250.000,00 6,69% 4,95% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 134.615,38 10,40% 10,40% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

 ρήκαηα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ κε λνκηθή νληφηεηα ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ν επηθεθαιήο εηαίξνο θαη ζα δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ 
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο). Σα κέιε ησλ ζπλεξγαζηψλ δχλαηαη λα είλαη παξαγσγνί, ελψζεηο παξαγσγψλ, 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, κεηαπνηεηέο, έκπνξνη ιηαληθήο, Γήκνη, θαηαλαισηέο θαη νξγαλψζεηο ηνπο. 
Οη πλεξγαζίεο πνπ ζα ζπζηαζνχλ ζα έρνπλ λνκηθή νληφηεηα  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Ννκνζεζία θαη ζα ζεζπίζνπλ 
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο (χκθσλν πλεξγαζίαο) κε δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα θαζψο θαη 
δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ  θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 
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  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

12 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων που 
αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν υπο-

δράςθ 
0 

2 
υμμετοχι ςυλλογικϊν ι ερευνθτικϊν 

φορζων ςτθ ςυνεργαςία (δεν αφορά ςτθν 
υποδράςθ 19.2.7.3) 

υμμετοχι ερευνθτικοφ φορζα 100 

12 
υμμετοχι ςυλλογικοφ ι ςυνεργατικοφ 

φορζα 
50 

Κανζνα από τα παραπάνω 0 

3 Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ  
(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί -  
μζγιςτοσ αρικμόσ βακμολογοφμενων 

μελϊν 10) 
  8 

4 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για 

τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  8 

5 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
100 

12 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ 
για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

6 φςταςθ Φορζα 

Εχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο 
κλπ) ι δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα 

100 

10 
Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 

απαιτείται 
0 

7 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 
 

100 

12 
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 

8 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το είδοσ 
και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

9 Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

10 
5 < 100*(αιτοφμενο-

εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 
60 
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10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

10 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Όχι 0 

11 Πρόβλεψθ ενεργειϊν δράςεων προβολισ  
Ναι 100 

4 
Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
   19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.7.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020 θαη ηελ RIS3 ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο.  

 
 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  πλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Σίηινο ππνδξάζεο 

πλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηε θνηλή 
ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη/ή ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.7.3 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 
Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΑΑ. 
Άξζξν 11 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε εθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 807/2014, 808/2014. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Όπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε SWOT αλάιπζε ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο φπσο θαη ηεο Διιάδαο βαίλεη 
επηδεηλνχκελε ιφγσ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ ελζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 
δαπάλεο ζε απηή. Σν αγξνδηαηξνθηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο ηφζν θπζηθνχ φζν 
θαη νηθνλνκηθνχ, πνπ ζπρλά εκθαλίδνπλ αδπλακία λα επελδχζνπλ ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία γηα ηελ 
παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
ηελ παξνχζα Τπνδξάζε εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία ζπκπιεγκαηηθψλ ζρεκάησλ (clusters) θαη δηθηχσλ θαη αθνξά θπξίσο ελέξγεηεο, 
φπσο: 
α) Σνπηθφ χζηεκα Πνηφηεηαο Σνπξηζκνχ & Γαζηξνλνκίαο γηα ηε δεκηνπξγία πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηελ 
γαζηξνλνκία ψζηε κέζα απφ ηελ πνηφηεηα λα πξνβάιινληαη ηα ηνπηθά πξντφληα θαη νη ηνπηθέο ζπληαγέο.  
β)  Γίθηπν Γξφκσλ ηνπ θξαζηνχ κε επηζθέςηκα  νηλνπνηία  γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνοκέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο 
θαη πξνψζεζεο.  
γ) Γεκηνπξγία Διιεληθήο ζπζηάδαο (cluster) επηρεηξήζεσλ Ξχινπ θαη Δπίπινπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Σν cluster επηρεηξήζεσλ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ε νπνία ζα παξέρεη ην απαξαίηεην 
πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 65% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 200.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Γηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-κέηξνπ 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

138.461,54 2,73% 2,17% 
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Γεκφζηα Γαπάλε 90.000,00 2,41% 1,78% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 48.461,54 3,64% 3,64% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

ρήκαηα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ κε λνκηθή νληφηεηα ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ν επηθεθαιήο εηαίξνο θαη ζα δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ 
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο). Σα κέιε ησλ ζπλεξγαζηψλ δχλαηαη λα είλαη παξαγσγνί, ελψζεηο παξαγσγψλ, 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, κεηαπνηεηέο, έκπνξνη ιηαληθήο, Γήκνη, θαηαλαισηέο θαη νξγαλψζεηο ηνπο. 
Οη πλεξγαζίεο πνπ ζα ζπζηαζνχλ ζα έρνπλ λνκηθή νληφηεηα  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Ννκνζεζία θαη ζα ζεζπίζνπλ 
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο (χκθσλν πλεξγαζίαο) κε δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα θαζψο θαη 
δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ  θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με 
τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

10 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
0 

2 Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ  
(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί -  
μζγιςτοσ αρικμόσ βακμολογοφμενων 

μελϊν 10) 
  10 

3 

Εμπειρία του υπευκφνου ςτθν εκτζλεςθ 
και ςυντονιςμό ζργου ςυνεργαςίασ (ο 

υπεφκυνοσ ζχει ςυμμετάςχει τουλάχιςτον 
ςε ζνα ζργο ςυνεργαςίασ) 

Ναι 100 

8 
Όχι 0 

4 
Ικανότθτα, εμπειρία και αξιοπιςτία των 

μελϊν  του δικτφου   

Ποςοςτό >50% των μελϊν τθσ 
ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 

άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 
100 

10 
Ποςοςτό <50% των μελϊν τθσ 

ςυνεργαςίασ ζχει ςυμμετάςχει ςε 
άλλο ςχιμα ςυνεργαςίασ 

0 

5 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων 

για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  8 

6 
Ετοιμότθτα ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

Εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 
100 

10 
Εξαςφάλιςθ μζρουσ των 

απαιτοφμενων 
γνωμοδοτιςεων/εγκρίςεων / αδειϊν 

60 

Τποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για απαραίτθτεσ 

γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ. 
30 

7 φςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ 
τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό 
πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται 

ςφςταςθ φορζα 

100 

8 

Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 
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8 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 
 

100 

12 

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 

9 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

10 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

10 
Ρεαλιςτικότθτα 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 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
2 

Όχι 0 

12 Πρόβλεψθ ενεργειϊν δράςεων προβολισ  
Ναι 100 

2 
Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.7.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.γ - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020. 
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.δ - ηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ΜΜΔ λα αλαπηχζζνληαη ζε πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη 
δηεζλείο αγνξέο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 
2014-2020. 

 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  πλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

Κσδηθφο Γξάζεο  19.2.7 

Σίηινο ππνδξάζεο 

Οξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ γηα ηε 
δεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε βξαρέσλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ 

αγνξψλ 

Κσδηθφο ππνδξάζεο 19.2.7.7 

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε* 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 1305/2013 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην 
ΔΓΣΑΑ. 
Άξζξν 11 ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε εθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 807/2014, 
808/2014. 
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Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ  ππνδξάζεο ζα εληζρπζεί ε ζηήξημε ηεο νξηδφληηαο θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ ζηελ αιπζίδα 
εθνδηαζκνχ (φπσο παξαγσγνί, ελψζεηο παξαγσγψλ, επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, κεηαπνηεηέο, έκπνξνη ιηαληθήο) κε ζθνπφ : 
- ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε βξαρείσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ αιιά θαη  
- ηε δεκηνπξγία  ηνπηθψλ αγνξψλ (Αγνξψλ Παξαγσγψλ – Farmers’ Markets ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Ννκνζεζία)  
- ηελ πξνψζεζε πξνβνιή θαη εμσζηξέθεηα ησλ βξαρέσλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 
Όιεο νη ζπλεξγαζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ δπλάκεη ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ζα έρνπλ ζθνπφ ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο απεπζείαο ζην 
θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ρσξίο λα παξεκβάιινληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο κεζνιαβεηή, κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. Όιεο νη 
ζπλεξγαζίεο ζα είλαη λέεο θαη ζα έρνπλ ζθνπφ ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζσ ιηαλνπσιεηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο ή κέζσ 
ησλ Αγνξψλ Παξαγσγψλ.  
Ζ παξερφκελε ζηήξημε αθνινπζεί ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (DeMinimis) κε έληαζε ελίζρπζεο πνπ νξίδεηαη ζην 65% ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ θαη κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ αλά επέλδπζε, πνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 200.000,00€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη  

- Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, 
εηαίξσλ θαη θξαηψλ.  

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε 

επίπεδν ππν-κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε 
επίπεδν Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 184.615,38 3,64% 2,89% 

Γεκφζηα Γαπάλε 120.000,00 3,21% 2,38% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 64.615,38 4,85% 4,85% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  CLLD/LEADER ηεο Π.Δ. Σξηθάισλ 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

ρήκαηα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ κε λνκηθή νληφηεηα ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη ν επηθεθαιήο εηαίξνο θαη ζα δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ 
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο). Σα κέιε ησλ ζπλεξγαζηψλ δχλαηαη λα είλαη παξαγσγνί, ελψζεηο παξαγσγψλ, 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, κεηαπνηεηέο, έκπνξνη ιηαληθήο, Γήκνη, θαηαλαισηέο θαη νξγαλψζεηο ηνπο.  
Οη πλεξγαζίεο πνπ ζα ζπζηαζνχλ ζα έρνπλ λνκηθή νληφηεηα  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δζληθή Ννκνζεζία θαη ζα ζεζπίζνπλ 
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο (χκθσλν πλεξγαζίαο) κε δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα θαζψο θαη 
δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ  θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Κξηηήξηα επηινγήο 

  ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

κοπιμότθτα τθσ πρόταςθσ (Ειδικοί ι 
ςτρατθγικοί ςτόχοι του τοπικοφ 

προγράμματοσ που εξυπθρετοφνται με τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ) 

υςχζτιςθ με το ςφνολο των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

100 

14 

υςχζτιςθ με το 70% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

70 

υςχζτιςθ με το 30% των των ςτόχων 
που αφοροφν ςτθν υπο-δράςθ 

30 

υςχζτιςθ με ποςοςτό μικρότερο του  
30% των ςτόχων που αφοροφν ςτθν 

υπο-δράςθ 
0 

2 Αξιολόγθςθ ςυνεργατικοφ ςχθματιςμοφ  
(για κάκε μζλοσ δίδονται 10 βακμοί -  
μζγιςτοσ αρικμόσ βακμολογοφμενων 

μελϊν 10) 
  12 

3 

Εμπειρία του υπευκφνου ςτθν εκτζλεςθ και 
ςυντονιςμό ζργου ςυνεργαςίασ (ο υπεφκυνοσ 

ζχει ςυμμετάςχει τουλάχιςτον ςε ζνα ζργο 
ςυνεργαςίασ) 

Ναι 100 

12 
Όχι 0 

4 
Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων για 

τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ 
ςχεδίου 

Ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων επί τθσ 
ιδιωτικισ ςυμμετοχισ *100% 

  10 

5 φςταςθ Φορζα 

Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ 
τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό 
πρόςωπο κλπ) ι δεν απαιτείται 

ςφςταςθ φορζα 

100 10 
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Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ που 
απαιτείται 

0 

6 αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ   

αφινεια του περιεχομζνου τθσ 
πρόταςθσ και πλθρότθτα ωσ προσ τα 
απαιτοφμενα για τθ βακμολόγθςθ 

δικαιολογθτικά 
 

100 

14 

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 

7 
Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ επζνδυςθσ 

Χρονοδιάγραμμα ςφμφωνο με το 
είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου 

50 

12 Ορκολογικόσ προςδιοριςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του 

ζργου 
50 

8 Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ 

100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 5 

100 

12 

5 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 10 

60 

10 < 100*(αιτοφμενο-
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο ≤ 30 

30 

100*(αιτοφμενο -
εγκεκριμζνο)/εγκεκριμζνο > 30 

0 

9 
υςχζτιςθ τθσ πρόταςθσ με Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ (RIS)  

Ναι 100 
4 

Όχι 0 

 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 40 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πλνπηηθά ε δξάζε έξρεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
19.2.1.1, 19.2.1.2, 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.4.3, 19.2.7.2. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.γ - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020. 
- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.δ - ηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ΜΜΔ λα αλαπηχζζνληαη ζε πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη 
δηεζλείο αγνξέο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 
2014-2020. 
 
 
 

4.1.2 Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.3 

Ζ ΟΣΓ ζην πιαίζην ησλ Γξάζεσλ ηεο «Γηθηχσζε» ζπκκεηέρεη ζε ζχλζεηα ζρήκαηα Γηαηνπηθήο&Γηαθξαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ελψ είλαη πληνλίζηξηα ΟΣΓ ζε έλα Γηαηνπηθφ ρέδην (19.3.5. Αμηνπνίεζε ηεο εδαθηθήο θαηλνηνκίαο ζηε 

Θεζζαιία).  

 ρέδηα Γηαηνπηθψλ πλεξγαζηψλ 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  Γεχζεηο Διιήλσλ Δθιεθηέο ΙΙ: Διιεληθφο γαζηξνλνκηθφο πνιηηηζκφο - ρέδην Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο  

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.1 

ΔΓΔΣ ΕΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε
*
 Άξζξν 44 & 61 θαλ. (ΕΕ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΕΕ) 1303/2013 
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Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο 

Σν παξφλ ρέδην αθνξά ζηελ αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ γαζηξνλνκηθνχ πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ εθιεθηψλ ειιεληθψλ 

γεχζεσλ ηεο παξαδνζηαθήο θαη ζχγρξνλεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο θαη αθνξά απφιπηεο ζπζρέηηζεο κε ην ηνπηθφ πξφγξακκα κε 

ζηφρεπζε ζηελ αλάδεημε ηεο γαζηξνλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  

 

Σν ρέδην πνπ πινπνηήζεθε θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο ζηφρσλ:  

• Αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο ηεο Διιάδνο, κε γεχζεηο, εδέζκαηα θαη πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ 

πνηφηεηα, θήκε θαη άκεζε ζχλδεζε κε ηελ πεξηνρή παξαγσγήο.  

• Γηαζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ πεξηνρψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηνπο θαη αλάπηπμε ηνπ 

γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ.  

• Γηεχξπλζε ηνπ «Γηθηχνπ Γεχζεσλ Διιήλσλ Δθιεθηψλ», κε ελζσκάησζε λέσλ κειψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ απφ 

θάζε πεξηνρή, θαιχπηνληαο γεσγξαθηθά φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρψξαο.  

• Δλζσκάησζε ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνπδίλα ησλ πην εθιεθηψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ΠΟΠ, ΠΓΔ θαη επηιεγκέλα, κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ πην εθιεθηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γεχζεσλ.  

• Γηθηχσζε θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή εθιεθηψλ πξντφλησλ, ηε γαζηξνλνκία θαη ηνλ 

ηνπξηζκφ σο ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ηνπ Γηθηχνπ, γηα ηε ζπιινγηθή πινπνίεζε δξάζεσλ. 

 
Αλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ 
Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εηαίξσλ είλαη: Οη εηαίξνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξνεγνχκελν ρέδην θαη λένη εηαίξνη απφ πεξηνρέο κε 

αμηφινγα αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα θαη ζεκαληηθέο ππνδνκέο γαζηξνλνκηθνχ πνιηηηζκνχ. 

Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζην πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ Σπλεξγαζίαο 
 ΚΤΡΙΩ ΦΑΗ   
Α. Γηεχξπλζε θαη αλάπηπμε Γηθηχνπ: Γξάζεηο δηεχξπλζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ Γ.Δ.Δ. 

Β. ρεδηαζκφο δξάζεσλ θαη ζπληνληζκφο πινπνίεζεο Έξγνπ:  

• ρεδηαζκφο ηαπηφηεηαο πεξηνρψλ θαη ηνπηθψλ ζεζκψλ,  

• ρεδηαζκφο δηαδηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη marketing,  

• ρεδηαζκφο  ήκαλζεο πεξηνρψλ θαη πζηήκαηνο πξνβνιήο ησλ Δθιεθηψλ Διιεληθψλ Γεχζεσλ,  

• ρεδηαζκφο δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ franchise εθιεθηψλ γεχζεσλ,  

• Οκάδα έξγνπ ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο,  

• Σνπηθή δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε πινπνίεζεο απφ ηηο ΟΣΓ,  

• πλαληήζεηο εηαίξσλ θαη νξγάλσλ δηαρείξηζεο ηνπ ρεδίνπ.  

Γ. Τινπνίεζε δξάζεσλ Γηθηχνπ:  

• Αλάπηπμε brand θαη δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ,  

• Ζιεθηξνληθέο θαη δηαδηθηπαθέο ππνδνκέο,  

• Τινπνίεζε marketingplan θαη νξγάλσζεο πξνβνιήο,  

• 4.πκκεηνρή ζε εθζέζεηο,  

• χζηεκα πξνβνιήο Γ.Δ.Δ. ζε ηνπξηζηηθέο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο,  

• Αλάδεημε ειιεληθνχ νίλνπ, νηλνπλεπκαησδψλ θαη γαζηξνλνκίαο,  

• Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ειηάο θαη ηνπ ειαηνιάδνπ,  

• Δξγαζίεο δηαζχλδεζεο ηεο γλψζεο κε ηελ παξαγσγή, 

• ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ.  

 
Πόξνη πνπ ζα δηαηεζνύλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο  
 Αλζξψπηλν δπλακηθφ: ηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ εηαίξσλ, κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε, ζηαζεξνί 

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, κε εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα, εμεηδηθεπκέλνη εμσηεξηθνί χκβνπινη, φπνπ απαηηεζεί θαηά ηελ 
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.  
 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 
πλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ρεδίνπ: 1.300.000,00 € (ΟΣΓ ΚΔΝΑΚΑΠ: 70.500,00 €) 

Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξηνρή:  

• Δλίζρπζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηφλσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ελζάξξπλζε ηεο 
ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δεκηνπξγψληαο παξάιιεια «ηαπηφηεηα - branding» γηα ην γεπζηηθφ ηδίσκα ηεο πεξηνρήο,  

• επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο,  
• αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ηεο επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζσ πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ, φπσο ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο,  
• αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο,  
• δεκηνπξγία εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο. 

 
Πξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ ζπλεξγαζίαο:  

• Οξηζκφο νκάδαο ζπληνληζκνχ, αλαδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο 
ζπλεξγάηεο θαη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ ζρεδίνπ,  

• δηαηνπηθέο ζπλαληήζεηο θαη επηθνηλσλία ησλ εηαίξσλ θαη νκάδαο ζπληνληζκνχ, δηα δψζεο ή ειεθηξνληθά, κέζσ internet, γηα 
αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ιήςε αλαγθαίσλ απνθάζεσλ,  

• αμηνιφγεζε παξαδνηέσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απαηηεζεί. 
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Ζ ζηήξημε δε θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Δπηπξφζζεηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα 
δηακνξθσζεί (Κ.Τ.Α.). 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

Ζ αλσηέξσ δξάζε ζπλάδεη κε ηελ αθφινπζε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηνπ  Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 
- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ - 

κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο 

70.500,00 23,23% 1,10% 

Γεκφζηα Γαπάλε 70.500,00 23,23% 1,40% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0 0% 0% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οη πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην. 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

πκκεηέρνπζεο ΟΣΓ/θνξείο, Γίθηπν Γήκσλ ησλ Δθιεθηψλ Διιεληθψλ Γεχζεσλ. ΟΣΓ πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ: 

Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα (πληνλίζηξηα), Αραΐαο, Αηησιηθήο, Βνξείνπ Πεινπνλλήζνπ, Γεκνζπλεηαηξηζηηθή  Έβξνπ, Γίθηπν 

πλεξγαζίαο Γήκσλ ΠΔ Νήζσλ Αηηηθήο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Ννκνχ Θεζζαινλίθεο,Ννηίνπ Ζπείξνπ – Ακβξαθηθνχ, 

Καβάιαο, Καξδίηζαο, Καζηνξηάο, Κηιθίο, Λάξηζαο, Λήκλνπ, Μεζζελίαο, Πειίνπ, Σξηρσλίδαο, Σξηθάισλ, Φιψξηλαο, Φζησηηθήο, 

Φσθηθήο, Υαιθηδηθήο 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.7.2, 19.2.7.7, 19.3.6 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε βξίζθεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ζηελ 

νπνία θαηέιεμε ε RIS3, απηφ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπκπιέγκαηνο, θαζψο θαη κε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 

ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ην «Καιάζη Πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο». 

 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ  

Σίηινο 

Γξάζεο  

Αλάπηπμε πλεξγαηηζκνχ - ρέδην Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο  

Κσδηθφο 

Γξάζεο 

19.3.2 

ΔΓΔΣ ΕΓΣΑΑ 

Ννκηθή 

βάζε
*
 

Άξζξν 44 & 61 θαλ. (ΕΕ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΕΕ) 1303/2013 θαη ε νδεγία 2014/24/ΕΕπεξί ζύλαςεο 

Δεκόζησλ  πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο 

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 
ζπλεξγαδφκελεο ΟΣΓ θαη ε ελ γέλεη πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο 
αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ θνξέσλ.  
Ωο ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα ζεσξνχληαη θάζε κνξθήο ζπλεηαηξηζκνί (Αγξνηηθνί, Αζηηθνί φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ΚνηλΔπ φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, Αγξνηνπξηζηηθνί, Γπλαηθψλ, Γαζηθνί, Γαζεξγαηηθνί θιπ), θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη δίθηπα κηθξψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη νηθνηερληψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο. ην δίθηπν ησλ αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ θνξέσλ, 
εθηφο απφ ηηο ζπλεξγαηηθέο δνκέο, πεξηιακβάλνληαη εξεπλεηηθά θέληξα, παλεπηζηεκηαθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα, θνξείο ηεο 
Απηνδηνίθεζεο, ζρεηηθέο ΜΚΟ, ζρεηηθέο Γεκφζηεο ππεξεζίεο θιπ. 
Αλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ 

ηε δξάζε ζα επηδησρζεί λα ζπκκεηέρεη κία ηνπιάρηζηνλ ΟΣΓ απφ θάζε Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 
ππάξρεη ήδε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο Αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο πνπ ζα ζπλεξγαζηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. ην 
ζρέδην ζα ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ13 Αλαπηπμηαθέο Δηαηξίεο: ΑΝΚΑ (πληνλίζηξηα ΟΣΓ), Αραΐαο, ΑΝΓΩ, Ζπείξνπ, Ζξαθιείνπ, 
ΑΝΔΘ, ΑΝΗΟΝ, ΚΔΝΑΚΑΠ, ΑΝΚΟ, ΔΣΑΛ, ΟΑΔ, Πάξλσλαο, ΑΝΡΟ 
Σεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

Σν CLLD απνηειεί κεγάιε επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ ζπλεξγαηηθψλ δνκψλ ηεο ππαίζξνπ θαη ηε δηαζχλδεζε 
απηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πφιεηο. Απηφ ζα δψζεη κεγάιε ψζεζε ζηε 
δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπκπιέγκαηνο ζηελ χπαηζξν θαη ζα επηηαρχλεη ηελ εγθαηάζηαζε βξαρέσλ 
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εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ κεηαμχ ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ πφιεσλ. Οη ΟΣΓ ηδηαίηεξα, κε ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ θαη ηελ 
εδξαίσζή ηνπο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κπνξνχλ λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπ «επηζπεχδνληα θνξέα»

1
, λα ππνζηεξίμνπλ ηα 

πθηζηάκελα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα λα δηθηπσζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα, λα ελζαξξχλνπλ 
νκάδεο ελεξγψλ αγξνηψλ θαη άιισλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ λα ζπλεξγαζηνχλ παξέρνληάο ηνπο ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε.     
Απηφ ζα επηρεηξεζεί κέζσ: 
1. ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ θαη 
2. ηεο δεκηνπξγίαο επέιηθηνπ κεραληζκνχ ελζάξξπλζεο ηνπηθψλ ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο ππνζηήξημήο ηνπο λα 
απνθηήζνπλ ζπλεξγαηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ  

Ζ δηθηχσζε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηηθψλ δνκψλ ζα ππνζηεξηρηεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «δσληαλψλ εξγαζηεξίσλ» 
(RegionalLivingLabs θαη γηα ζπληνκία RLL). Πξφθεηηαη γηα ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα φινη νη εκπιεθφκελνη. ηηο 
ζπλαληήζεηο απηέο αλαδεηείηαη κε ζπλαίλεζε έλα θνηλφ πξφγξακκα δξάζεο, ακνηβαία επσθειέο.  
Οη ππεξεζίεο επαηζζεηνπνίεζεο, πιεξνθφξεζεο, ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο κε ζηφρν ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ 
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ, ζα παξέρνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ επηιεγκέλα ζηειέρε ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ ΟΣΓ (κέζσ ελεξγεηψλ 
ηεο δξάζεο 19.2.1), ηα νπνία ζα εθπαηδεπηνχλ ζην πιαίζην ηεο δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο νη κέζνδνη πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, 
ηα εξγαιεία θαη ηα εθπαηδεπηηθά παθέηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα ζρεδηαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα φιεο ηεο ζπκκεηέρνπζεο ΟΣΓ ζε 
εζληθφ επίπεδν, ζην πιαίζην ηεο δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο.    
Ζ δξάζε, ρσξίδεηαη ζε δχν Φάζεηο: 

 Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε 

 Φάζε Τινπνίεζεο 
Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε 

Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: 
1. Γηαηνπηθέο ζπλαληήζεηο εηαίξσλ γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ εθαξκνγήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πινπνίεζεο 
2. Τπνγξαθή πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη νη θνηλέο δξάζεηο, νη ζπκβαιιφκελνη, ν ζθνπφο, ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ην αληηθείκελν ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ, νη θάζεηο πινπνίεζεο, ε αλάιεςε ηνπ θφζηνπο αλά 
θάζε, ν ηξφπνο ζπληνληζκνχ  θαη νξγάλσζεο ηνπ ζρεδίνπ, θιπ.  

3. χληαμε θαη ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ, ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γηαρείξηζεο πξνο έγθξηζε.  
Φάζε Τινπνίεζεο 

Ζ Φάζε Τινπνίεζεο, γηα ιφγνπο κεζνδνινγίαο ρσξίδεηαη ζε παθέηα εξγαζίαο (ΠΔ), ηα νπνία είλαη: 

 ΠΔ1. Γεκηνπξγία Γνκήο ππνζηήξημεο ζε θάζε πεξηνρή («Θεξκνθνηηίδαο πλεξγαηηζκνχ» ή «επηηαρπληή ζπλεξγαηηζκνχ») 

 ΠΔ2. Γεκηνπξγία RLL (Regional Living Labs) 

 ΠΔ3. Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εθπαηδεπηψλ 

 ΠΔ4. Γηάρπζε – Γηάδνζε - Πξνβνιή 

 ΠΔ5. Μειέηε Βησζηκφηεηαο ηνπ ρεδίνπ 

 ΠΔ6. Γηνίθεζε – πληνληζκφο. Ο πληνληζκφο ηνπ ζρεδίνπ ζα γίλεη απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Καξδίηζαο ΑΑΔ ΟΣΑ (ΑΝ.ΚΑ) 
Δπηπξφζζεηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα δηακνξθσζεί (Κ.Τ.Α.) 
Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ρεδίνπ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεδίνπ εθηηκάηαη ζηα 390.000€. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΟΣΓ ΚΔΝΑΚΑΠ αλέξρεηαη ζηηο 43.000€. 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

Ζ αλσηέξσ δξάζε ζπλάδεη κε ηελ αθφινπζε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηνπ  Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 
- Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
πεξηνρψλ, εηαίξσλ θαη θξαηψλ 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ - κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 

Πξνυπνινγηζ

κφο 

43.000,00 14,17 % 0,67% 

Γεκφζηα 

Γαπάλε 

43.000,00 14,17 % 0,85% 

Ηδησηηθή 

πκκεηνρή 

0 0% 0% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

χλνιν πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Οη ΟΣΓ πνπ πινπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 32-35 ηνπ 

Καλ. 1303/2013 θαη θνξείο πνπ εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ ή ζπιινγηθά ζπκθέξνληα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ή έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζρεηηθή κε ην ζέκα 

                                                           
1
 Η καηάππεςζη ηων παπαδοζιακών ζςνεηαιπιζμών και η απογοήηεςζη πος έσει πποκαλέζει ζηοςρ αγπόηερ, ζε ζςνδςαζμό με ηη 

δςζθήμιζη πος ςπέζηη ηο ζςνεηαιπιζηικό κίνημα από ηην κακή διασείπιζη, ηη διαπλοκή και ηη διαθθοπά ζε κάποιερ πεπιπηώζειρ, 

καθιζηούν απαπαίηηηη ηην ενθάππςνζη και ηην ςποζηήπιξη ηων ενεπγών αγποηών και άλλων καηοίκων ηηρ ςπαίθπος από κάποιον 

αξιόπιζηο θοπέα πος θα παίξει ηο πόλο ηος «επιζπεύδονηα».     
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ηεο ζπλεξγαζίαο θαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

19.2.7.2, 19.2.7.3, 19.2.7.7, 19.3.3. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε βξίζθεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ζηελ 

νπνία θαηέιεμε ε RIS3, απηφ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπκπιέγκαηνο, θαζψο θαη κε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 

ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ην «Καιάζη Πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο». 

 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο 

Γξάζεο  

Οινθιεξσκέλν χζηεκα Δμεηδίθεπζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πνιηηηθψλ (IDPSS) γηα ηηο πεξηνρέο CLLD/LEADER - 

ρέδην Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο  

Κσδηθφο 

Γξάζεο 

19.3.3 

ΔΓΔΣ ΕΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε
*
 Άξζξν 42 Καλ.(ΕΕ)1305/2013 θαη Άξζξν 34-35 Καλ.(ΕΕ)1305/2013 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο: 

Ζ δξάζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δίλεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία 
ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  
 
Αλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ:ΔΣΑΝΑΜ, ΖΠΔΗΡΟ ΑΔ, Αλαπηπμηαθή Καζηνξηάο & Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλθαζψο θαη ην ΜΔΚΓΔ 

ηνπ ΔΜΠ. πληνληζηήο Δηαίξνο ζα είλαη ε ΖΠΔΗΡΟ ΑΔ. 
 
Σεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο: 

Ζ επηινγή βαζίζζεθε ζηα πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, πξνβιήκαηα αιιά θαη πξννπηηθέο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρέο πνπ εθαξκφδνληαη ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα LEADER. 
 
Αλάιπζε πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ: 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε  
πλαληήζεηο εηαίξσλ θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζεο 
Κπξίσο Φάζε 
Ζ ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

1. πγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο 
2. Πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο- Αλάιπζε θαη θσδηθνπνίεζε 

δεδνκέλσλ 
3. Δπαθή κε εκπιεθφκελεο αξρέο, θνξείο & ζπιινγηθφηεηεο.Καηαγξαθή απφςεσλ ζε ζρέζε κε ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε 

ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ 
4. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
5. Γηεμαγσγή αληηπξνζσπεπηηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο  
6. Γεκηνπξγία ζρεζηαθήο ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ  
7. χλδεζε πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνρή κειέηεο κε ηα πξνβιήκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηε δπλακηθή θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο  
8. Πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή αλάιπζε  
9. Δληνπηζκφο, επηινγή & αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε γεληθφηεξεο πνιηηηθέο  
10. Γεκηνπξγία Γηαδξαζηηθνχπζηήκαηνο. 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη: 

 Αλακελφκελνο αξηζκφο εηαίξσλ: 5 
 πλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο: 180.000€  
 Πξνυπνινγηζκφο Αλαπηπμηαθήο Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ.: 30.000€ 

 
Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία: 
Απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ζα είλαη ε δεκηνπξγία δπλακηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, ηε δηθηχσζε θαη ηε 
ζπλεξγαζία, ηελ ελίζρπζε ηεο λεαληθήο θαη ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ 
πεξηνρψλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθά επάισησλνκάδσλ θαη ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ηε ζχλδεζε 
ηνπ πξσηνγελήηνκέακεηνποινηπνχοηνκείοηεονηθνλνκίαοθαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. 
Παξάιιεια ζα είλαη εθηθηή εππνζηήξημεθαηε εκςχρσζεησλελδπλάκεηδηθαηνχρσλησληνπηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ν 

δηαξθήο έιεγρνο, παξαθνινχζεζε θαηαμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ. 
 
Δλέξγεηεο πνπ ηπρφλ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο: 

χληαμε ηεο πξφηαζεο, αλαδήηεζε εηαίξσλ θαη σξίκαλζε ηνπ έξγνπ 
Πξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο 
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Σν ζρέδην ζα εμειηρζεί ζε δχν θάζεηο: 
Α. Πξνθαηαξθηηθή Φάζε 
Γηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζεο 
Β. Κχξηα Φάζε 
 
Τινπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, απνινγηζκφο έξγνπ 

Ζ ζηήξημε δελ θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ.  

Θεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη: 

Ζ αλσηέξσ δξάζε ζπλάδεη κε ηελ αθφινπζε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηνπ  Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

- Γηαζχλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ 

- κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 

Πξνυπνινγηζκ

φο 

30.000,00 9,88% 0,47% 

Γεκφζηα 

Γαπάλε 

30.000,00 9,88% 0,59% 

Ηδησηηθή 

πκκεηνρή 

0 0% 0% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Γηαηνπηθή δψλε φπνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηιέμηκεο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADERζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Άξηαο, 

Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Πξέβεδαο, Καζηνξηάο θαη Σξηθάισλ. 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνο θνξέαο ζα είλαη ην δίθηπν ησλ ΟΣΓ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Άξηαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Πξέβεδαο, Καζηνξηάοθαη Σξηθάισλ θαη ην Μεηζφβην 

Κέληξν Γηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα κε ηηο παξαθάησ δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.7.3, 19.2.7.7 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε βξίζθεηαη ζε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο, ην ΠΑΑ 2014-2020 θαη ην ΔΠΑ 2014-2020.  

 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  ρέδην Γηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ» 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.4 

ΔΓΔΣ ΕΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε
*
 Άξζξν 44 & 61 θαλ. (ΕΕ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΕΕ) 1303/2013, Άξζξν 8 ηνπ Καλ. (ΕΕ) 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο 

Σν παξφλ ρέδην αθνξά ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ ησλ 
θπηνθαξκάθσλ θαη ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο κφιπλζεο ησλ πδάησλ, κε παξάιιεινπο ηξφπνπο εκπνξηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο.  
Ο ζρεδηαζκφο ηεο πξφηαζεο εκπιέθεη άκεζα ηνπο παξαθάησ θξίθνπο ηεο αιπζίδαο: 

 Σνπο ρξήζηεο ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ ησλ θπηνθαξκάθσλ, πνπ θαινχληαη λα ηνπνζεηνχλ ζε εηδηθνχ ηχπνπ θαη 
ρξψκαηνο αηνκηθέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζπιινγήο ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο κεηά ηελ ρξήζε ηνπο ζην ρσξάθη θαη ηελ απφζεζε 
ηεο ζαθνχιαο ζπιινγήο ζε εηδηθνχ ρξψκαηνο θάδνπο ηνπ ηνπηθνχ δήκνπ. 

 Σνπο Γήκνπο πνπ ηνπνζεηνχλ ηνπο εηδηθνχ ρξψκαηνο (κεγάινπο) θάδνπο ζπιινγήο ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία θαη αλαιακβάλνπλ 
ηελ πεξηζπιινγή θαη ηελ κεηαθνξά ησλ αηνκηθψλ ζαθνπιψλ κε ηηο πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ζηα ηδησηηθά ηνπηθά θέληξα πξψηεο 
επεμεξγαζίαο ή απιψο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο θαη δηαινγήο. 

 Ηδηψηεο επελδπηέο ή άιια επελδπηηθά ζρήκαηα νη νπνίνη ηδξχνπλ ηνπηθά θέληξα πξψηεο επεμεξγαζίαο (έλα αλά πεξηνρή). 

 Μεγάιν ηδηψηε επελδπηή ν νπνίνο αθνχ έρεη εμαζθαιίζεη ηελ πξψηε (αλαθπθιψζηκε) χιε ηδξχεη έλα θεληξηθφ – δεπηεξνβάζκην 
θεληξηθφ θέληξν ηειηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιαζηηθψλ ζπζθεπαζηψλ. 

 
1 Αλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ 

Διιεληθέο ΟΣΓ πνπ πινπνηνχλ Σ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 ζηελ Διιάδα ηφζν ζε πεδηλέο φζν θαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο, ζηηο 
νπνίεο είλαη αλεπηπγκέλνο ν πξσηνγελήο ηνκέαο. Πξνο ην παξφλ πξφζεζε  ζπκκεηνρήο έρνπλ εθδειψζεη ε ΑΔΝΟΛ Α.Δ, ε 
Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα Α.Δ, ε Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ θαη ε Σξηρσλίδα Α.Δ. πληνλίζηξηα Ο.Σ.Γ ζα είλαη ε Δ.Α.Π 
Α.Δ. 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΗΝ ΠΔ ΣΡΙΚΑΛΩΝ                                                                          100 
 

 
2 Σεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

Απφ ηελ κειέηε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο πξνθχπηεη φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο είλαη αλεπηπγκέλνο 
θαη φηη ε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ είλαη απμεκέλε, ρσξίο φκσο θακία κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή ηνπο δηάζεζε, κε απνηέιεζκα λα 
παξαηεξνχληαη θαηλφκελα κφιπλζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Δπεηδή ην θαηλφκελν πθίζηαηαη ζε φιε ηε ρψξα θαη επεηδή νη 
ζπζθεπαζίεο ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη νη ζπζθεπαζίεο πιαζηηθψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζεσξνχληαη κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη θαη λα 
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή λα αλαθπθιψλνληαη, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ πεξηνρψλ, ψζηε λα απμεζεί ε θξίζηκε κάδα 
ζπιιεγφκελσλ ζπζθεπαζηψλ.  
 
3 Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ πλεξγαζίαο 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη: 

 Δπηβεβαίσζε πξνθαηαξθηηθνχ ζρεδηαζκνχ (πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε). 

 Δλεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε παξαγσγψλ – αγξνηψλ. 

 Δλεκέξσζε επαηζζεηνπνίεζε ζπκκεηερφλησλ. 

 Γεκηνπξγία πηινηηθνχ δηθηχνπ ζπιινγήο ζπζθεπαζηψλ ζε θάζε πεξηνρή. 

 Γεκηνπξγία πξφηαζεοκνλάδαο ηειηθήο επεμεξγαζίαο 
Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ πξνβιέπνληαη νη εμήο δξάζεηο: 

 Μειέηε ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ αλά πεξηνρή.  

 Μειέηε πξσηνγελνχο ρεηξηζκνχ ησλ ζπζθεπαζηψλ (ζήκαλζε, ζπιινγή, πξσηνγελήο απνζήθεπζε, δηαρσξηζκφο). 

 Αμηνιφγεζε δηαρείξηζεο 

 Δπαηζζεηνπνίεζε αγξνηψλ. 

 Παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ. 

 Δθπαίδεπζε αγξνηψλ - παξαιεπηψλ 

 Γεκηνπξγία ζηαζκψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πξψηνπ βαζκνχ. 

 Μειέηε πιηθνχ ζπιινγήο. 

 Πηινηηθφ πξφγξακκα ζπιινγήο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. 

 Μειέηε βησζηκφηεηαο δεκηνπξγίαο κνλάδαο ηειηθήο επεμεξγαζίαο. 
 
4 Πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη) 
 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ ζα εμαζθαιηζηνχλ ζπλεξγαζίεο σο εμήο: 

 Με ζηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ εηαίξσλ, κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε. Πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε κε 
κεξηθή/πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε, αλάινγα κε ηελ πνξεία θαη ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο, 

 Με ζηαζεξνχο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

 Με εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, φπνπ απαηηεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.  
 
 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 

Σα ζηνηρεία ηνπ ρεδίνπ έρνπλ σο εμήο: 
Αλακελφκελνο αξηζκφο εηαίξσλ: 5  
πλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο: 3500.000,00€ γηα 5 εηαίξνπο  
Πξνυπνινγηζκφο ζπληνληζηή εηαίξνπ: ΟΣΓ ΔΑΠ Α.Δ.: 150.000,00€ (πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ινηπψλ εηαίξσλ: 50.000,00€ / 
εηαίξν). Πξνυπνινγηζκφο Αλαπηπμηαθήο Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ.: 50.000€. 
 
5 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξηνρή (βξαρππξφζεζκα, καθξνπξφζεζκα) 

Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ζε πξψην βαζκφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ, ηα νπνία 
απνξξίπηνληαη ζε ΥΤΣΑ, ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ ζπζθεπαζίεο πνπ απνξξίπηνληαη ζε ξέκαηα θαη ρσξάθηα. ε δεχηεξν βαζκφ 
αθνξνχλ ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, κέζσ ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ζπιινγήο, 
δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ. Μαθξνπξφζεζκα πξνβιέπεηαη βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
αγξνηψλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα θαη ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ εηδηθφηεξα. 
 
6 Δλέξγεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

 Γηαδηθαζία αλαδήηεζεο εηαίξσλ. Δπηθνηλσλία (επηζηνιέο, e-mail) κε ηηο ΟΣΓ πνπ επέδεημαλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο. 

 Απνζηνιή πξφηαζεο θαη ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ ζε ππνςήθηνπο εηαίξνπο. 

 Παξαθνινχζεζε αληαπφθξηζεο. 
 
7 Πξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ ζπλεξγαζίαο 

Πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ν παξαθάησ ηξφπνο εθαξκνγήο: 

 Οξηζκφο νκάδαο ζπληνληζκνχ. 

 Οξηζκφο ζπληειεζηψλ πινπνίεζεο γηα ηηο ηνπηθέο δξάζεηο θάζε εηαίξνπ θαζψο θαη γηα ηηο θεληξηθέο δξάζεηο. 

 Αλαδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη θνξείο γηα ηελ 
πινπνίεζε δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ. 

 Γηαξθήο επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ εηαίξσλ απφ ηνλ ζπληνληζηή εηαίξν. 

 Γηαηνπηθέο ζπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη νκάδαο ζπληνληζκνχ, δηα δψζεο ή ειεθηξνληθά, κέζσ internet, γηα αμηνιφγεζε ηεο 
πνξείαο πινπνίεζεο θαη ιήςε αλαγθαίσλ απνθάζεσλ. 

 Αμηνιφγεζε παξαδνηέσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απαηηεζεί. 

 Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο πινπνίεζεο ρεδίνπ. 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΗΝ ΠΔ ΣΡΙΚΑΛΩΝ                                                                          101 
 

 
Ζ ζηήξημε δε θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

Θεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη 

 

Ζ αλσηέξσ δξάζε ζπλάδεη κε ηελ αθφινπζε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηνπ  Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

- Δλίζρπζε δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ - κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο 

50.000,00 16,47% 0,78% 

Γεκφζηα Γαπάλε 50.000,00 16,47% 0,99% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0 0% 0% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οη πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην. 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Σσμμετέτοσσες ΟΤΔ/υορείς 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα κε ηηο παξαθάησ δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.7.3, 19.2.7.7 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  

- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 9.vi - ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 2α ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 

- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 6.α - Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα 

επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 

 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  Αμηνπνίεζε ηεο εδαθηθήο θαηλνηνκίαο ζηε Θεζζαιία - ρέδην Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.5 

ΔΓΔΣ ΕΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε
*
 Άξζξν 44 & 61 θαλ. (ΕΕ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΕΕ) 1303/2013 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο 

Σν παξφλ ζρέδην αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ε απφθηεζε ηθαλνηήησλ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ ζπλαθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάδεημε, ηελ εγγχεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηδηφηππσλ εδαθηθψλ πφξσλ. 

ηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη: 

α) ε εθπφλεζε ελφο Οδεγνχ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο εδαθηθψλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ θαη ζηελ 

θιίκαθα κηθξψλ αγξνδηαηξνθηθψλ αιπζίδσλ ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία γηα i) ηνλ εληνπηζκφ, 

αλάδεημε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ (ηνπηθψλ) πφξσλ θαη ii) ηελ νξγάλσζε εδαθηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ, 

β) ν ζρεδηαζκφο ελφο εξγαιείνπ Δδαθηθνχ πκκεηνρηθνχ πζηήκαηνο Δγγχεζεο (ΔΔ) ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ θαη 

γ) ε εθπαίδεπζε ζηειερψλ ησλ πεξηνρψλ δξάζεο ησλ ΟΣΓ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνηνκηθνχ εξγαζηεξίνπ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ γηα ηα ζηειέρε ησλ Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξεηψλ ηεο Θεζζαιίαο θαη άιισλ εδαθηθψλ θνξέσλ (Γήκνη, ζχιινγνη θηι) θαη 

απφθηεζεο ηεο ηθαλφηεηαο λα πξνζαξκφδνπλ, εκπινπηίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία ζε νπνηαδήπνηε 

αγξνδηαηξνθηθή αιπζίδα ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο. 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πφινπ εδαθηθήο θαηλνηνκίαο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζε κηα πηινηηθή 

νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ΔΔ ζην ηνκέα ησλ νζπξίσλ. Δπηκέξνπο ζθνπνί ηνπ ρεδίνπ είλαη:  

1. Ζ αλάδεημε, εγγχεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαηλνηνκίαο ζηε Θεζζαιία. 

2. Ζ νηθνδφκεζε κηαο λέαο αληαγσληζηηθφηεηαο ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ κνλαδηθφηεηα θαη δηαθξηηφηεηα ηνπ πξντφληνο, κέζα απφ 

ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ κε ηζρπξνχο 

δεζκνχο κε ηε πεξηνρή παξαγσγήο ηνπο. 

3. Ζ απφθηεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηεο Θεζζαιίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην λέν πξφηππν ηεο εδαθηθήο 

αλάπηπμεο. 
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4. Ζ αλάπηπμε ηνπηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ πξντφλησλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο λέαο αληαγσληζηηθφηεηαο 

βαζηζκέλεο ζηε δηαθνξνπνίεζε, θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αχμεζε – ηνπηθά – ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ.  

5. Ζ βειηίσζε ησλ ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο ησλ νκάδσλ δξψλησλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπηθψλ αιπζίδσλ αμηνπνίεζεο 

ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ πφξσλ. 

Σν ζρέδην βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ επηηπρεκέλνπ επξσπατθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «LACTIMED - Πξνψζεζε ησλ 

Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ηεο Μεζνγείνπ» πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο (Δηαίξνπ ηεο Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο), ζηνλ γαιαθηνθνκηθφ ηνκέα ηεο Θεζζαιίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεσπνληθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Απηφ επηηξέπεη θαη δηαζθαιίδεη ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο 

απηήο θαη ζε άιινπο θιάδνπο - πξντφληα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο Θεζζαιίαο. 

Δηαηξηθό Σρήκα 
Σν ζρέδην δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο ζα εθαξκνζηεί απφ ηηο 4 ΟΣΓ ηεο Θεζζαιίαο (ΑΝΚΑ ΑΔ, ΔΑΠ ΑΔ, ΑΔΝΟΛ ΑΔ, ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ), 

θαη ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ). Ζ εκπεηξία ησλ 4 ΟΣΓ ζηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη θηλεηνπνίεζε ηνπηθψλ δξψλησλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ ζηελ παξαγσγή γλψζεσλ 

θαη κεζνδνινγηψλ εμαζθαιίδεη πςειή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη νινθιήξσζε σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο 

δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Τεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
Ζ δηαηνπηθή ζπλέξγηα-ζπλεξγαζία απνβιέπεη ζηελ παξνρή ηθαλνηήησλ, ζε θάζε πεξηνρή κέζσ ησλ ΟΣΓ, γηα ηελ εκπέδσζε, 

πξνζαξκνγή θαη εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ εξγαιείνπ αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ ηδηνηππηψλ ησλ πφξσλ, ψζηε είηε λα 

νξγαλσζεί κηα κηθξή αιπζίδα ζηα φξηα θάζε πεξηνρήο, είηε λα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο αιπζίδαο ζε ζεζζαιηθή θιίκαθα. 

Απηφ πνπ θαζηζηά εθηθηφ έλαλ ηέηνην ζηφρν ζπλεξγαζίαο είλαη: 

- ε εκπεηξία ηεο θάζε Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο, δεδνκέλνπ φηη νη 4 ΟΣΓ – Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο ηεο Θεζζαιίαο απνηεινχλ 
ηνπο θαηεμνρήλ θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ κε έκθαζε ζηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ δπλακηθψλ, 

- ε εκπεηξία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο δεδνκέλνπ φηη έρεη αλαπηχμεη ην ζεσξεηηθφ, 
κεζνδνινγηθφ θαη πξαθηηθφ πιαίζην ηνπ πξνηχπνπ ηεο Δδαθηθήο Αλάπηπμεο θαη ηελ πξνζαξκνζκέλε εθαξκνγή ηνπ γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ εδαθηθψλ πφξσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηνρψλ κε βάζε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηδηνηππίαο θαη ηεο 
δηαθξηηφηεηαο ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ εξγαιείνπ ζε έλαλ θνηλφ πφξν ηεο Θεζζαιίαο, επηιέρζεθε ν πφξνο «φζπξηα» γηαηί : 

- ε θαιιηέξγεηά ηνπο  εθηείλεηαη ζε φιε ηε Θεζζαιία θαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζηάδεη αικαηψδε αχμεζε (256% ησλ 
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ), ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε νξγάλσζε θαη εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε,  

- απνηειεί έλα παξαδνζηαθφ πξντφλ ηεο Θεζζαιίαο κε θήκε θαη αλαγλσξηζηκφηεηα (βαζηζκέλε πεξηζζφηεξν ζηελ πνηφηεηα 
θαη φρη ζηελ νξγαλσκέλε πξνβνιή θαη ηεθκεξίσζε) ηφζν ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ φζν θαη ησλ πεδηλψλ 
πεξηνρψλ. Τπάξρεη επνκέλσο δπλαηφηεηα, ε αλάδεημε ησλ ζεζζαιηθψλ νζπξίσλ λα ζηεξηρζεί φρη κφλν ζηε ζεζζαιηθή 
πξνέιεπζε αιιά θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αληίζηνηρε θιεξνλνκηά ηεο θάζε πεξηνρήο 

Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζην πιαίζην ηνπ Σρεδίνπ Σπλεξγαζίαο 
 Πξνπαξαζθεπαζηηθή Φάζε  

1. Γηαηνπηθέο ζπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζεο 
 Κπξίσο Φάζε  

1. πληνληζκφο ηνπ ρεδίνπ Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο 

α. Οκάδα έξγνπ ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο - Ο πληνληζκφο ηνπ ζρεδίνπ 
ζα γίλεη απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ ΑΑΔ ΟΣΑ (ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ) 

β. Σνπηθή δηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφο πινπνίεζεο απφ ηηο Ο.Σ.Γ. 
γ. πλαληήζεηο εηαίξσλ θαη νξγάλσλ δηαρείξηζεο ηνπ ρεδίνπ  

Δεκηνπξγία ζρήκαηνο ζπληνληζκνύ ηεο Δηαηνπηθήο πλεξγαζίαο κε ηα απαξαίηεηα όξγαλα θαη εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη πινπνίεζή ηεο 

2. ρεδηαζκφο Οδεγνχ θαη θαηαζθεπήο Δδαθηθνχ πκκεηνρηθνχ πζηήκαηνο   Δγγχεζεο (ΔΔ)  

α. ρεδηαζκφο νδεγνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ, αλάδεημε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ.  

β. ρεδηαζκφο ηνπ Δξγαιείνπ Δδαθηθνχ πκκεηνρηθνχ πζηήκαηνο Δγγχεζεο.  

ρεδηαζκόο κηαο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο εδαθηθήο θαηλνηνκίαο (ΟΜΕΚ) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη έλα νδεγό 

εδαθηθήο αλάπηπμεο θαη έλα εξγαιείν εθ ησλ θάησ εγγύεζεο ηνπ εδαθηθνύ ραξαθηήξα ησλ πξντόλησλ αληιώληαο από ηελ 

απνθηεζείζα ήδε εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εδαθηθνύ θιάζηεξTerraThessalia ζηε Θεζζαιία. 

3.Δθπαίδεπζε νκάδαο Πφινπ Δδαθηθήο Καηλνηνκίαο  

α. εληνπηζκφο –ζπγθξφηεζε νκάδαο ζηειερψλ ζηελ θιίκαθα ηεο θάζε Αλαπηπμηαθήο (ΟΣΓ) γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, 

β. εθπαίδεπζε ζηειερψλ ζην πιαίζην ηεο εδαθηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

ζηελ εθαξκνγή ηεο εδαθηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ρξήζε ζπλαθψλ εξγαιείσλ. 

4. Δθαξκνγή Οδεγνχ θαη Δξγαιείσλ  

α. βησκαηηθή εθπαίδεπζε ζηειερψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ εξγαιείνπ ζε έλα πφξν ζεζζαιηθήο εκβέιεηαο (π.ρ 

φζπξηα) 

β. εκπινπηηζκφο θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ εξγαιείνπ κε βάζε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζηε Θεζζαιία 

Ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ζηειερώλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλήο κεζνδνινγίαο ζηα δεηήκαηα:  

i)  ηνπ εληνπηζκνύ, ηεο αλάδεημεο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ηνπηθώλ εδαθηθώλ πόξσλ 

ii) ηεο νξγάλσζεο εδαθηθώλ κνξθώλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνύ θαη 

iii)ηεο θαηαζθεπήο ελόο εξγαιείνπ ζπκκεηνρηθνύ ζπζηήκαηνο εγγύεζεο, ηνπηθώλ ηδηόηππσλ αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ. 
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5.ρεδηαζκφο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο Πφινπ Δδαθηθήο Καηλνηνκίαο 

α. Υάξηα ζπλεξγαζίαο θαη θαηακεξηζκφο δξάζεσλ, 

β. Δηαηξηθή Γνκή πλεξγαζίαο 

γ. ρέδην δξάζεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ αμηώλ θαη αξρώλ ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο, θαη ησλ ππεξεζηώλ θαη δξάζεσλ 

πνπ ζα παξέρεη ν πόινο κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ελόο εδαθηθνύ πξόηππνπ αλάπηπμεο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα ζηε Θεζζαιία βαζηζκέλν ζηνπο δεζκνύο κε ηνλ ηόπν παξαγσγήο θαη ηε ζρεηηθή ηνπηθή 

θιεξνλνκηά. 

Πόξνη πνπ ζα δηαηεζνύλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (αλζξώπηλν δπλακηθό, ρξεκαηννηθνλνκηθνί πόξνη) 
 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

     Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ ζα εμαζθαιηζηνχλ ζπλεξγαζίεο σο εμήο: 

- Με ζηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ εηαίξσλ, κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε. Πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε κε 
κεξηθή/πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε, αλάινγα κε ηελ πνξεία θαη ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο, 

- Με ζηαζεξνχο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

- Με εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, φπνπ απαηηεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.  
 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 

    Σα ζηνηρεία ηνπ ρεδίνπ έρνπλ σο εμήο: 

- Αλακελφκελνο αξηζκφο εηαίξσλ: 6  

- πλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο: 200.000,00 € γηα 6 εηαίξνπο 

- Μέζνο πξνυπνινγηζκφο αλά ΟΣΓ: 50.000,00€ 
Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα από ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξηνρή (βξαρππξόζεζκα, καθξνπξόζεζκα) 

- Αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

- Αχμεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ 

- Γηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πνπ εληζρχεη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηεο. 

- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ πξντφλησλ 

- Αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ 
παξαγσγηθψλ θνξέσλ (παξαγσγνί, κεηαπνηεηέο, έκπνξνη) θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θνξέσλ θαη κεραληζκψλ (δεκφζηεο 
ππεξεζίεο, δεκνηηθέο ππεξεζίεο, εξγαζηήξηα αλαιχζεσλ, εξεπλεηηθνί θνξείο, αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο θιπ) 

- Βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ ζηειερψλ ησλ αλαπηπμηαθψλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Θεζζαιίαο. 

- Έληαμε θαη ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εδαθηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο εγγχεζεο – 
πηζηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

- Τηνζέηεζε ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπηθψλ 
αγξνδηαηξνθηθψλ αιπζίδσλ. 

Δλέξγεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

- Μειέηε θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ: 
 ζην έξγν «LACTIMED - Πξνψζεζε ησλ Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ηεο Μεζνγείνπ» πνπ εθπνλήζεθε απφ ην 

Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 
 ζην έξγν «NOVAGRIMED: Γεσξγηθέο Καηλνηνκίεο ζε κεζνγεηαθέο εδαθηθέο πεξηνρέο» ζηε ζεκαηηθή «Πξνζαξκνγή 

ησλ κεζνγεηαθψλ πξντφλησλ: αξσκαηηθά θπηά» 
 «Καηαζθεπή ηνπ πφξνπ φζπξηα Διιελφππξγνπ» 

- πλάληεζε εξγαζίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ρεδίνπ Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο. Δπηθνηλσλία (e-
mail) κεηαμχ ησλ ζεζζαιηθψλ ΟΣΓ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ) 

- χληαμε πξφηαζεο δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο, κε πεξηγξαθή θαη απνζαθήληζε δξάζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ ΓΣ. 
Πξνβιεπόκελνο ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ ζπλεξγαζίαο 

- Οξηζκφο νκάδαο ζπληνληζκνχ. 

- Οξηζκφο ζπληειεζηψλ πινπνίεζεο γηα ηηο ηνπηθέο δξάζεηο θάζε εηαίξνπ θαζψο θαη γηα ηηο θεληξηθέο δξάζεηο. 

- Αλαδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη θνξείο γηα ηελ 
πινπνίεζε δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ. 

- Γηαξθήο επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ εηαίξσλ απφ ηνλ ζπληνληζηή εηαίξν. 

- Γηαηνπηθέο ζπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη νκάδαο ζπληνληζκνχ, δηα δψζεο ή ειεθηξνληθά, κέζσ internet, γηα αμηνιφγεζε ηεο 
πνξείαο πινπνίεζεο θαη ιήςε αλαγθαίσλ απνθάζεσλ. 

- Αμηνιφγεζε παξαδνηέσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απαηηεζεί. 

- Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο πινπνίεζεο ρεδίνπ. 
Ζ ζηήξημε δε θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

 

Θεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη: 

Ζ αλσηέξσ δξάζε ζπλάδεη κε ηελ αθφινπζε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηνπ  Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 
- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα 

  
Πνζφ (€) 

Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ - 

κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 30.000,00 9,88% 0,47% 

Γεκφζηα Γαπάλε 30.000,00 9,88% 0,59% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0 0% 0% 
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Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ησλ 4 ΟΣΓ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

πκκεηέρνπζεο ΟΣΓ/θνξείο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ) 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα κε ηηο παξαθάησ δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.7.3, 19.2.7.7  

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Σν παξφλ ζρέδην είλαη ζε ζπλέξγεηα – ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο ησλ Θεκαηηθψλ ηφρσλ 1 & 3 ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-

2020. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Θ 1- Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθή αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

 Θ 3- Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ) θαη ηνπ 
ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο (γηα ην ΔΣΘΑ) 

Δπίζεο, ην ζρέδην είλαη ζε ζπλέξγεηα – ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη κε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ην 

«Καιάζη Πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο» 

 

 

 ρέδηα Γηαθξαηηθψλ πλεξγαζηψλ 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο  iFlavours – Αλάδεημε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κέζσ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.3.6 

ΔΓΔΣ ΕΓΣΑΑ 

Ννκηθή βάζε
*
 Άξζξν 44 & 61 θαλ. (ΕΕ) 1305/2013 θαη Άξζξν 65 θαλ. (ΕΕ) 1303/2013, Άξζξν 8 ηνπ Καλ. (ΕΕ) 808/2014 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο ζπλεξγαζίαο 

Σν παξφλ ζρέδην ζα πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη κία θνηλή (κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ πεξηνρψλ) ςεθηαθή εθαξκνγή γηα θηλεηέο 
ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, tablets) ε νπνία ζα θαζνδεγεί ηνπο ηνπξίζηεο (φπσο θαη ηνπο πνιίηεο) ψζηε λα εληνπίδνπλ εχθνια ηα 
πηζηνπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα ησλ πεξηνρψλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ, ΗΠΠ, άιια πηζηνπνηεκέλα) φηαλ ηηο επηζθέπηνληαη θαη λα καζαίλνπλ 
γηα ηα πξντφληα απηά πξηλ ηα αγνξάζνπλ. 
Σα πηζηνπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ φηαλ ςάρλνπλ γηα λένπο 
πξννξηζκνχο ή φηαλ επηζθέπηνληαη κία πεξηνρή. Ωζηφζν, νη ηνπξίζηεο ζήκεξα δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ νινθιεξσκέλεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη θάζε πεξηνρή θαη δπζθνιεχνληαη θαη λα εληνπίζνπλ ηα πξντφληα, κε 
απνηέιεζκα λα ηθαλνπνηνχληαη απιά φηαλ ηα βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο θαηά ηχρε ή λα νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο ηηο αζηηθέο 
αγνξέο γηα λα ηα αλαδεηήζνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα πφξσλ γηα ηηο πεξηαζηηθέο θαη ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ηνπο 
θαηνίθνπο ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή κεηψλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα, αθαηξεί απφ ηηο απνθεληξσκέλεο 
πεξηνρέο ηελ επθαηξία λα πξνζειθχζνπλ ηνπξίζηεο κε έλα απφ ηα ιίγα «φπια» ηνπο πέξα απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηε γαιήλε πνπ 
πξνζθέξνπλ. 
Σν δηαθξαηηθφ ρέδην πλεξγαζίαο “iFlavours – Αλάδεημε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κέζσ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ” απνζθνπεί ζηελ 
επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: 

 Αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο γηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα 

 Αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζε απνθεληξσκέλεο πεξηνρέο θαη ήπηεο ηνπξηζηηθέο δψλεο 

 Αλαβάζκηζε ηεο αλάδεημεο ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Πξνψζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηνρψλ ζε αλαδεηεηέο πξντφλησλ 

 Αχμεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ - σο πξνο ην αγξνηηθφ - εηζνδήκαηνο 

 Μειινληηθή νινθιεξσκέλε Δπξσπατθή εθαξκνγή γηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 
 
8 Αλαδήηεζε ελ δπλάκεη εηαίξσλ 

Διιεληθέο ΟΣΓ πνπ πινπνηνχλ Σ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 ζηελ Διιάδα θαη ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο θνξείο ζην 
Δμσηεξηθφ, κε ραξαθηεξηζηηθά:   

• Σελ χπαξμε πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ πνηφηεηα, θήκε θαη άκεζε ζχλδεζε κε ηελ πεξηνρή παξαγσγήο. 
• Αμηφινγα πηζηνπνηεκέλα αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα.  
• Σε ιεηηνπξγία ππνδνκψλ κεηαπνίεζεο. 

πληνλίζηξηα Ο.Σ.Γ ζα είλαη ε Δ.Α.Π Α.Δ. 
 

9 Σεθκεξίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

Απφ ηελ κειέηε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ δπλακηθφ ζε φηη αθνξά ηελ 
παξαγσγή Πξντφλησλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Πξντφλησλ Γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΔ). Έηζη θαηαγξάθεηαη έλαο κεγάινο 
αξηζκφο απφ απηά. 
Σα πξντφληα ΠΟΠ/ΠΓΔ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο είλαη:  ΠΟΠ Μήια Εαγνξάο Πειίνπ,  ΠΟΠ Φηξίθη Πειίνπ,  ΠΟΠ Αριάδηα 
Κξπζηάιιηα Πειίνπ Βφινπ,  ΠΟΠ Κνλζεξβνιηά Πειίνπ Βφινπ, ΠΟΠ Οίλνο Αγρίαινο, ΠΟΠ Σπξί Φέηα, ΠΟΠ Σπξί Καζέξη, ΠΟΠ Σπξί 
Μαλνχξη, ΠΟΠ Σπξί Αλζφηπξνο, ΠΟΠ Σπξί Κεθαινηχξη, ΠΟΠ Σπξί Μπδήζξα, ΠΟΠ Σπξί Σειεκέο, ΠΟΠ Σπξί Γαινηχξη, ΠΓΔ Οίλνη 
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Μαγλεζία, ΠΓΔ Μήια Πειίνπ Βφινπ, ΠΓΔ Διαηφιαδν Πειίνπ Βφινπ. 
Σα πξντφληα ΠΟΠ Σπξί Φέηα, ΠΟΠ Σπξί Καζέξη, ΠΟΠ Σπξί Μαλνχξη, ΠΟΠ Σπξί Αλζφηπξνο, ΠΟΠ Σπξί Κεθαινηχξη, ΠΟΠ Σπξί 
Μπδήζξα, ΠΟΠ Σπξί Σειεκέο, ΠΟΠ Σπξί Γαινηχξη, παξάγνληαη ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 
Καη’ αλαινγία κε ηελ πεξηνρή ηεο Δ.Α.Π Α.Δ, νη ππφινηπεο πεξηνρέο ησλ ππαξρφλησλ εηαίξσλ δηαζέηνπλ παξφκνηα πηζηνπνηεκέλα 
πξντφληα. 
10 Αλάιπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ πλεξγαζίαο 

- Γηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζεο. 

- Αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο iFlavours (πιαηθφξκα/ ιεηηνπξγίεο - design) 

- πιινγή, αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε δεδνκέλσλ γηα ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θάζε πεξηνρήο (πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλεη ε 
εθαξκνγή ζηνπο ρξήζηεο) 

- Οξγάλσζε εκεξίδσλ ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ γηα ηελ εθαξκνγή/ ζπιινγή αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο (θαη απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ) 

- Οινθιήξσζε ζπκθσλεηηθψλ κε ηηο επηρεηξήζεηο (πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλερή πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ηε κφληκε 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηηο ΟΣΓ γηα θάζε αιιαγή status – ιεηηνπξγίαο, δηάζεζεο πξντφλησλ θιπ) 

- Ζιεθηξνληθή ζπιινγή γεσγξαθηθνχ ζηίγκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ 

- Δγθαηάζηαζε πεξηερνκέλνπ, ζελάξηα ιεηηνπξγίαο, έιεγρνη 

- Αίηεζε έγθξηζεο ηεο εθαξκνγήο απφ ηα ζπζηήκαηα Playstore (GoogleAndroid) θαη iStore (AppleiOS) 

- ρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία promowebsite 

- ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή πξνσζεηηθήο κπξνζνχξαο ζε 5.000 αληίηππα 

- ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή αθίζαο ζε 100 αληίηππα 

- ρεδηαζκφο banner (stand) θαη παξαγσγή ζε 5 αληίηππα 

- ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή promovideo δηάξθεηαο 5 ιεπηψλ θαη short e-bannervideo 

- ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή κπινχδαο, θαπέινπ θαη ζαθνχιαο ζε 2.000 αληίηππα 

- πκκεηνρή ζε δχν ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο κε stand 

- Γχν (2) δηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ εηαίξσλ 
11 Πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη) 
 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ ζα εμαζθαιηζηνχλ ζπλεξγαζίεο σο εμήο: 

 Με ζηειέρε απφ ην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ εηαίξσλ, κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε. Πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε κε 
κεξηθή/πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε, αλάινγα κε ηελ πνξεία θαη ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο, 

 Με ζηαζεξνχο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

 Με εμεηδηθεπκέλνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, φπνπ απαηηεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ.  
 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 

- Αλακελφκελνο αξηζκφο εηαίξσλ: 5 – 6 

- πλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο: 500.000 € 

- Μέζνο πξνυπνινγηζκφο αλά εηαίξν: 80.000 -100.000 € 
12 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πεξηνρή (βξαρππξφζεζκα, καθξνπξφζεζκα) 

Ζ αλάδεημε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κέζσ πινπνίεζεο ηνπ δηαθξαηηθνχ ρεδίνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 
πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ηφλσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια:  
• Αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 
• Αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ 
• Δλίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 
• Δλίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζθεπηψλ 
• Αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ζηελ πεξηνρή θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
13 Δλέξγεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

• Γηαδηθαζία αλαδήηεζεο εηαίξσλ. Δπηθνηλσλία (επηζηνιέο, e-mail) κε ηηο ΟΣΓ πνπ επέδεημαλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο. 
• Απνζηνιή πξφηαζεο θαη ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ ζε ππνςήθηνπο εηαίξνπο. 
• Παξαθνινχζεζε αληαπφθξηζεο. 
14 Πξνβιεπφκελνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ ζπλεξγαζίαο 

Πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ν παξαθάησ ηξφπνο εθαξκνγήο: 

 Οξηζκφο νκάδαο ζπληνληζκνχ. 

 Οξηζκφο ζπληειεζηψλ πινπνίεζεο γηα ηηο ηνπηθέο δξάζεηο θάζε εηαίξνπ θαζψο θαη γηα ηηο θεληξηθέο δξάζεηο. 

 Αλαδήηεζε, αμηνιφγεζε θαη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη θνξείο γηα ηελ 
πινπνίεζε δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ. 

 Γηαξθήο επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ εηαίξσλ απφ ηνλ ζπληνληζηή εηαίξν. 

 Γηαηνπηθέο ζπλαληήζεηο εηαίξσλ θαη νκάδαο ζπληνληζκνχ, δηα δψζεο ή ειεθηξνληθά, κέζσ internet, γηα αμηνιφγεζε ηεο 
πνξείαο πινπνίεζεο θαη ιήςε αλαγθαίσλ απνθάζεσλ. 

 Αμηνιφγεζε παξαδνηέσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απαηηεζεί. 

 Αμηνιφγεζε ζπλνιηθήο πινπνίεζεο ρεδίνπ. 
 
Ζ ζηήξημε δε θαζηζηά θξαηηθή ελίζρπζε, δελ απνθέξεη θέξδνο θαη ην αλψηαην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 100% ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ 

Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη 

Ζ αλσηέξσ δξάζε ζπλάδεη κε ηελ αθφινπζε ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηνπ  Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

 - Δλίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 
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  Πνζφ (€) Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππφ - κέηξνπ Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο 

80.000,00 26,36% 1,25% 

Γεκφζηα Γαπάλε 80.000,00 26,36% 1,58 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0 0% 0% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οη πεξηνρέο παξέκβαζεο ησλ ΟΣΓ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην. 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Ο.Σ.Γ. πνπ πινπνηνχλ CLLD εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα κε ηηο παξαθάησ δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο: 

 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε:  

- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.γ - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο επέθηαζεο πξνεγκέλσλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2014-2020 

- Σελ Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 3.δ - ηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ΜΜΔ λα αλαπηχζζνληαη ζε πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη 

δηεζλείο αγνξέο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

2014-2020 
(*) Αλαθνξά ζην αξζξν/α ηνπ Καλ (ΕΕ) 808/2014 γηα ην ΕΓΣΑΑ βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ε επηιεμηκόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο δξάζεο. 

(**) Γηα ηα ππνκέηξα ηα νπνία ζα πινπνηεζνύλ θαη κέζσ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ζα ηζρύζνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηα θξηηήξηα όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα 

αληίζηνηρα ππνκέηξα ηνπ ΠΑΑ 2014-2020. 

(***) πκπιεξώλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο δείθηεο ηνπ Καλ (ΕΕ) 808/2014 γηα ην ΕΓΣΑΑ. 

4.1.3 Γξάζεηο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ππν-κέηξνπ 19.4 

ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19.4 ε ΟΣΓ ζα θαιχςεη ην θφζηνο εθαξκνγήο (Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο) ηεο Σνπηθήο 

ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο CLLD/LEADER 2014-2020 ζε απνινγηζηηθφ επίπεδν. 

 

 ηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηελ εκςχρσζε 

Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ ΔΓΣΑΑ 

Σίηινο Γξάζεο ηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηελ εκςχρσζε 

Κσδηθφο Γξάζεο 19.4  

ΔΓΔΣ ΔΓΣΑΑ  

Ννκηθή βάζε* 

Σα άξζξα 32, 35 θαη 65 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013. 
Σα άξζξα 41, 42, 44 θαη 61 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013. 
Ζ Οδεγία 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ – 
πξνκεζεηψλ – ππεξεζηψλ. 

Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Γξάζεο 

ηφρνο ηνπ ππνκέηξνπ είλαη ε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΗΚΑΛΩΝ Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. 
(ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ.) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο.  
Tνππν-κέηξν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δαπαλψλ - δξάζεηο: 
19.4.1 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ 
19.4.2 Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 
19.4.3 Πάγηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 
19.4.4 Δλέξγεηεο εκςχρσζεο 
19.4.5 Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο (εθπφλεζεο κειεηψλ, ελέξγεηεο επηκφξθσζεο, απηφαμηνιφγεζε) 

 
 

19.4.1 Ακνηβέο πξνζσπηθνύ θαη εμσηεξηθώλ ζπκβνύισλ 

Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά ηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, ηεο ΟΣΓ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

19.4.2 Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο  
Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο θαη αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο ΟΣΓ, φπσο αλαιψζηκα 
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πιηθά, γξαθηθή χιε, δαπάλεο ελνηθίαζεο ρψξνπ γξαθείσλ, δαπάλεο ζέξκαλζεο, δαπάλεο ζπληήξεζεο γξαθείσλ, δαπάλεο γηα 
ΓΔΚΟ, ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο, ηξαπεδηθά έμνδα, δαπάλεο ζπληήξεζεο κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο,  δαπάλεο θαζαξηζκνχ, 
ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, θ.ιπ.. 

19.4.3 Πάγηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 
Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο θαη αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ κεραλνξγάλσζεο (Ζ/Τ, 

θσηναληηγξαθηθά, εθηππσηέο, projector θιπ) θαζψο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ.  

19.4.4 Δλέξγεηεο εκςύρσζεο 

Ζ Ο.Σ.Γ. ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο ζα πξνβεί ζε ελέξγεηεο εκςχρσζεο, ζε ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο, επαηζζεηνπνίεζεο 
θαη ελεκέξσζεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ηελ ηνπηθή αλαπηπμηαθή 
ζηξαηεγηθή, ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.  
Δλδεηθηηθά, ε ΟΣΔ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο ζα πξνβεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 ηνλ ζρεδηαζκφ θαη έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (θπιιάδην, αθίζα), ζηελ ζχληαμε θαη αλαπαξαγσγή θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο 
θαη νδεγνχ εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξαγσγή θαη πξνβνιή ξαδηνθσληθνχ θαη ηειενπηηθνχ κελχκαηνο (spot), 
Ζκεξίδεο ελεκέξσζεο- επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα θάζε κία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο  πξνζθιήζεηο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο. 

 Γεκνζηεχζεηο, θαηαρσξήζεηο, ζπλεληεχμεηο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν.  

 Αλάξηεζε θάζε πιεξνθνξίαο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΟΣΓ θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. 
19.4.5 Υπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο (εθπόλεζεο κειεηώλ, ελέξγεηεο επηκόξθσζεο, απηό-αμηνιόγεζε) 

ηελ δξάζε πεξηιακβάλνληαη ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
1. Δθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ελ γέλεη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην 
ηνπηθφ πξφγξακκα, 
Πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε ησλ παξαθάησ κειεηψλ: 
α) Μειέηε δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο. 

Απφ ηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο πξνθχπηνπλ ππνιείκκαηα θαη απφβιεηα, ησλ νπνίσλ 
ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ζπληζηά κία πξφζζεηε επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ. Ζ έιιεηςε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ 
ηεο θπηηθήο θαη δστθήο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέγεζνο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη 
αιιά θαη ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, ελεξγεηαθά  θαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαρείξηζή ηνπο, 
επηβάιιεη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο εηδηθή θαηεγνξία απνβιήησλ θαη σο εθ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο 
γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ππνιεηκκάησλ.  
Ζ πξνηεηλφκελε κειέηε ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά, ηα εμήο: 
1. Αλάιπζε – αμηνιφγεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη πξαθηηθήο 
2. Δπηζθφπεζε λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο  
3. Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο  
4. Δθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ δστθψλ θαη θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ 
5. Γηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ δηαρείξηζεο ππνιεηκκάησλ θπηηθήο θαη δστθήο παξαγσγήο 
6. ρέδην δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ θπηηθήο θαη δστθήο παξαγσγήο 
β.Μειέηε αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ & ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο 
γαζηξνλνκίαο  

 Καηαγξαθή / αμηνιφγεζε ησλ ηνπηθψλ / παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ππνδνκψλ / ππεξεζηψλ παξαγσγήο 
θαη εκπνξίαο ηνπο (γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο, πξαηήξηα δηάζεζεο, θαηαζηήκαηα παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 
θιπ). 

 Δθηίκεζε πξννπηηθψλ ζπκβνιήο ησλ ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 
ζηελ πεξηνρή, θαη εηδηθφηεξα ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ νηλνηνπξηζκνχ / πλνπηηθή θαηαγξαθή 
ππάξρνπζαο εκπεηξίαο απφ παξφκνηεο ζεκαηηθέο ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Πξφηαζε ζεκαηηθψλ δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο κε δηαζχλδεζε ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, επίζθεςεο παξαγσγηθψλ 
κνλάδσλ, επηρεηξήζεσλ, κνπζείσλ θιπ. θαζψο θαη ππνδνκψλ θηινμελίαο (θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα) θαηά κήθνο ησλ ζεκαηηθψλ 
δηαδξνκψλ, κε πιήξε πεξηγξαθή απηψλ. 

 Πξνηάζεηο θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
δηαρείξηζε, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ (π.ρ. ελέξγεηεο πξνβνιήο, ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο & 
ελεκέξσζεο, πξνδηαγξαθέο γηα επηρεηξήζεηο θιπ).  
γ. Μειέηε δηακφξθσζεο  «ηνπηθήο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο» γηα ηελ ηφλσζε ηεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πξνζέιθπζε 
επηζθεπηψλ  

ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ηηο ηνπηθέο 
ηζηνξίεο, ηηο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αγξνηηθή θιεξνλνκηά θαη λα πξνζδηνξίζεη ηξφπνπο δηάζσζήο ηνπο θαζψο θαη 
αμηνπνίεζεο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  
Ζ κειέηε ζα εληνπίζεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη άιινπο ζπλαθείο πφξνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα 
πξνζδηνξίζεη ηνπο ηξφπνπο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο κέζσ θαηάιιειεο πξνψζεζεο & πξνβνιήο θαη ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη 
έληαμήο ηνπο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αλαπηπμηαθφ ππιψλα γηα ηελ πεξηνρή.   
Ζ πξνηεηλφκελε κειέηε ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

 Καηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, εζίκσλ, ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξφπνπ 
δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  

 Δθηίκεζε ησλ πξννπηηθψλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ.  

 Πξνηάζεηο θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζην πιαίζην δηακφξθσζεο 
λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ ηελ «εκπεηξία» ηεο πεξηνρήο.  

 Πξνηάζεηο θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ θηλεηνπνίεζεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 
δηακφξθσζε ησλ λέσλ απηψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. 
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δ. Μειέηε δηεξεχλεζεο δπλαηνηήησλ έληαμεο θαη ζπλεξγαζίαο κε επξσπατθέο / δηαθξαηηθέο δηθηπψζεηο επηρεηξήζεσλ 
εηδηθψλ / ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ 

 Απνηχπσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο σο πξνο ηηο εηδηθέο / ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (αθίμεηο, 
δηαλπθηεξεχζεηο, ππνδνκέο, ππεξεζίεο, ηάζεηο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο) 

 Απνηχπσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δηθηπψζεσλ, ζπλεξγαζηψλ θαη ζπλεξγεηψλ επηρεηξήζεσλ εηδηθψλ / ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ ή/θαη αλάδεημε δπλαηνηήησλ ζπγθξφηεζεο ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηπψζεσλ. 

 Γηεξεχλεζε επξσπατθνχ / δηεζλνχο πεξηβάιινληνο ζηήξημεο δξάζεσλ δηθηπψζεσλ επηρεηξήζεσλ εηδηθψλ / ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ – εληνπηζκφο ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

 Γηαηχπσζε πξνηάζεσλ έληαμεο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηπψζεσλ ζηνλ 
ηνκέα ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε επξσπατθά θαη δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα. 
ε. Αλάδεημε θαη πξνβνιή κνλνπαηηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηπαηεηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Καηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο σο πξνο ηελ αλάδεημε, ζπληήξεζε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηζηνξηθψλ κνλνπαηηψλ 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

 Καηαγξαθή ππάξρνπζαο εκπεηξίαο απφ παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο κνλνπαηηψλ, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 
επίπεδν. 

 Δπηινγή θαηάιιεισλ πεξηνρψλ θαη κνλνπαηηψλ γηα αλάδεημε θαη πξνζηαζία.  

 Πξφηαζε θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο (επηζθεπέο θαη ζεκαηνδνηήζεηο ησλ κνλνπαηηψλ).  

 Δθηίκεζε ησλ επξχηεξσλ πξννπηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε πεξηνρή απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ κνλνπαηηψλ ζηελ αλάπηπμε 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 
2. Δλέξγεηεο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο ΟΣΓ αιιά θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  
Ζ Ο.Σ.Γ. γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ησλ ΟΣΓ αιιά θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ηα κέιε ηνπ Δπηπέδνπ Λήςεο Απνθάζεσλ) ζα πξνβεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο επηκφξθσζεο 
ζηα πεδία: 

 Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Γηαρείξηζε Υξφλνπ / Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ / Γηαρείξηζε Κξίζεσλ 

 Δπηθνηλσλία θαη Γηθηχσζε 

 Project CycleManagement (PCM) 
θνπφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ησλ ΟΣΓ αιιά θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ πνπ 
ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνοψζηε λα αληαπνθξηζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
3. Δλέξγεηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο ΟΣΓ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο  

Ζ ΟΣΓ ζα εθαξκφδεη, ζε ζπλερή βάζε, πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο θαη απηφ-αμηνιφγεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
ηίζεληαη θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα νξγαλσζνχλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
ελέξγεηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζηα παξαθάησ πεδία:  

 ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ απνθιίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή  

 ζηελ αλάγθε ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ 

 ππνρξέσζε ησλ κειψλ ηεο ΟΣΓ λα γλσξίδνπλ θαη λα ππεξεηνχλ ηνλ ξφιν ηνπο 

 ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο/ ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 
Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ζα είλαη ε ζχληαμε θαη πεξηνδηθή ρξήζε ελφο ζσζηά δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
Οη απαληήζεηο ζηηο ζρεηηθέο δνκεκέλεο εξσηήζεηο ζα είλαη  απφ ην «Γηαθσλψ απφιπηα» κέρξη ην «πκθσλψ απφιπηα» κε βάζε ηελ 
θιίκαθα Likert. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πξνζέγγηζε δίλεη ηελ επθαηξία λα εμαρζνχλ αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα.  

 

 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία 

19.4 ηήξημε γηα ηηο 
ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο θαη ηελ 
εκςχρσζε 

Πνζφ (€) 
Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν ππν-
κέηξνπ 

Πνζνζηφ (%) ζε επίπεδν Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο 

πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζκφο 

1.010.000,00         100% 20% 

Γεκφζηα Γαπάλε 1.010.000,00   100%  20% 

Ηδησηηθή πκκεηνρή 0,00  0% 0% 

Πεξηνρή Δθαξκνγήο 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER. 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνη 

Δλ δπλάκεη δηθαηνχρνο ηνπ Μέηξνπ είλαη ε ΟΣΓ θαζψο επίζεο θαη ν Σνπηθφο πιεζπζκφο, νη ΟΣΑ θαη νη Φνξείο ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.7.3, 19.2.7.7 

πλέξγεηα / ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο  δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Με φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 

4.1.4 Πεξηγξαθή θαηλνηφκσλ έξγσλ, έξγσλ ζπλεξγαζίαο θαη έξγσλ ζπιινγηθψλ δξάζεσλ 

Ζ Σνπηθή ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ηεο ΟΣΓ ζην πιαίζην ησλ θαηλνηφκσλ έξγσλ, ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο θαη έξγσλ 

ζπιινγηθψλ δξάζεσλ πεξηιακβάλεη έλα πιέγκα δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ αθφινπζσλ Μέηξσλ ηνπ ΠΑΑ 2014-2020: 

 MΔΣΡΟ 16 - πλεξγαζία 

 ΜΔΣΡΟ 19.4 - Γηαηνπηθά & Γηαθξαηηθά ρέδηα ζπλεξγαζίαο 

 

4.1.4.1 Καηλνηφκα έξγα 

Σν ηνπηθφ πξφγξακκα ηεο ΟΣΓ ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. έρεη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάδεημε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη 

ζρεδίσλ γηα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθε ελδηαθέξνλ ήδε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπηθνχο θνξείο θαη 

νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δίλαη ζεκαληηθή ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηε βαζηθή 

ζηφρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο, ηεο γαζηξνλνκίαο θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ ηνπηθνχ 

απνζέκαηνο.  

Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη νη εμήο: 

 Η δξάζε 19.2.4.5 ηήξημε γηα κειέηεο, ππεξεζίεο θαη επελδχζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, κε 

ηε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξηψλ, 

ησλ αγξνηηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ ηφπσλ κε πςειή θπζηθή αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηζηηθψλ / ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πνιηηηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππαίζξνπ –κχινη, γεθχξηα θ.ιπ.), ζηνρεχεη ζε ζεκαηηθέο επελδχζεηο γηα ηελ 

αλαβίσζε ηνπηθψλ πξνζσπηθνηήησλ φπσο είλαη απηή ηνπ Αζθιεπηνχ. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπκπιέγκαηνο δξάζεσλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ πνξεία θαη δξάζε ηνπ 

Αζθιεπηνχ ζηελ πεξηνρή ησλ Σξηθάισλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ νλφκαηνο (brand) πνπ ζα ζπλδεζεί κε 

ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα. Ζ θπξίσο θαηλνηφκα δξάζεαθνξά ηε δεκηνπξγία ελφο επηζθέςηκνπ δηαδξαζηηθνχ  

ςεθηαθνχ ρψξνπ-κνπζείνπ φπνπ ζα δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ Αζθιεπηνχ θαη 

ζα ζπλδπαζηεί κε παξάιιειεο δξάζεηο φπσο απηή  ηνπ επηζθέςηκνπ επηδεηθηηθνχ βνηαληθνχ θήπνπ γηα ηα 

βφηαλα ηνπ Αζθιεπηνχ θαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ κε εθαξκνγέο πγείαο βαζηδφκελσλ 

ζηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή, ηε δηαηξνθή θαη ζηε ρξήζε ησλ βφηαλν-ζεξαπεπηηθσλ ζρεκάησλ ηνπ Αζθιεπηνχ.  

 Η δξάζε 19.2.6.1 Πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ππξθαγηέο θαη άιιεο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα, ζα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζε θαηλνηφκα έξγα γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

πξφβιεςε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο θαη άιισλ θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ. Οη δξάζεηο απηέο ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ θαηαζηξνθψλ, κε ςεθηαθή απεηθφληζε 

ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη άκεζε ελεκέξσζε ηεο ππξνζβεζηηθήο θαη αξκνδίσλ θνξέσλ ζε πεξίπησζε πνπ ην 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ππνδεηθλχεη απμεκέλν θίλδπλν ππξθαγηάο είηε άιινπ θαηαζηξνθηθνχ ζπκβάληνο. 

4.1.4.2 Έξγα ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο/έξγα 

Α. Έξγα Γηαηνπηθήο-Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο 

Ζ ΟΣΓ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19.3«Γηαηνπηθή&Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζίαο» ηνπ CLLD/LEADER ζπκκεηέρεη ζηα 

αθφινπζαέμη (6) ρέδηα ζχλζεηα ζρήκαηα Γηθηχσζεο: 

 α) ζην παλειιήλην δηαηνπηθφ ζρέδην «Γίθηπν Διιήλσλ Γεχζεηο Δθιεθηέο» γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο 

γαζηξνλνκίαο βαζηζκέλεο ζε παξαδνζηαθά ηνπηθά αγξνηηθά πξντφληα αιιά κε ζχγρξνλε κνξθή, φπσο 

επηηάζζνπλ νη λέεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, (Γξάζε 19.3.1) 
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 β) ζε δηαηνπηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο «πλεξγαηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» ζηηο πεξηνρέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζπλεξγαδφκελεο ΟΣΓ θαη ε ελ γέλεη πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο «ηνπηθνχ νηθνζπζηήκαηνο» αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ θνξέσλ, ηεο ππνζηήξημεο ηεο δηθηχσζεο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο επέιηθηνπ 

κεραληζκνχ ελζάξξπλζεο ηνπηθψλ ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηεο ππνζηήξημήο ηνπο ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ζπλεξγαηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γξάζε 19.3.2) 

 γ) ζην δηαηνπηθφ ζρέδην "Οινθιεξσκέλν χζηεκα Δμεηδίθεπζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πνιηηηθψλ"  πνπ αθνξά  

ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δίλεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, θαη έρεη σο ζηφρν ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία, ηελ ελίζρπζε ηεο 

λεαληθήο θαη ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ, ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ θαη ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ηε 

ζχλδεζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα κε ηνπο ινηπνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο.Παξάιιεια ην ζρέδην ζηνρεχεη ζηελππνζηήξημε θαηεκςχρσζε ησλ ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ ησλ 

ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ζην δηαξθή έιεγρν, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ(Γξάζε 19.3.3). 

 δ) ζην ρέδην Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θπηνθαξκάθσλ» 
πνπ αθνξά ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ ησλ 
θπηνθαξκάθσλ θαη ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο κφιπλζεο ησλ πδάησλ, κε παξάιιεινπο ηξφπνπο εκπνξηθήο 
αμηνπνίεζήο ηνπο.Σν ζρέδην απνζθνπείζε πξψην βαζκφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ, ηα 
νπνία απνξξίπηνληαη ζε ΥΤΣΑ, ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ ζπζθεπαζίεο πνπ απνξξίπηνληαη ζε ξέκαηα 
θαη ρσξάθηα. ε δεχηεξν βαζκφ αθνξνχλ ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 
απαζρφιεζεο, κέζσ ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ζπιινγήο, δηαινγήο θαη αλαθχθισζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ. 
Μαθξνπξφζεζκα πξνβιέπεηαη βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αγξνηψλ, βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα θαη ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ εηδηθφηεξα. (Γξάζε 19.3.4) 

 ε) ζε Θεζζαιηθφ ( ησλ 4 ΟΣΓ Θεζζαιίαο) δηαηνπηθφ ζρέδην γηα ηελ «Αμηνπνίεζε ηεο εδαθηθήο θαηλνηνκίαο 

ζηε Θεζζαιία» κε ηελ αλάπηπμε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο εδαθηθψλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ζε 

πεξηνρέο ηεο ζεζζαιηθήο ππαίζξνπ θαη ζηελ θιίκαθα κηθξψλ αγξνδηαηξνθηθψλ αιπζίδσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία γηα: i) ηνλ εληνπηζκφ, αλάδεημε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ (ηνπηθψλ) 

πφξσλ θαη ii) ηελ νξγάλσζε εδαθηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ, iii) ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

εξγαιείνπ Δδαθηθνχ πκκεηνρηθνχ πζηήκαηνο Δγγχεζεο (ΔΔ) ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ) ζε 

γεσξγνθηελνηξνθηθά πξντφληα πνπ δελ πιεξνχλ (γηα δηάθνξνπο ιφγνπο) ηηο ηππηθέο πξνδηαγξαθέο 

αλαγλψξηζεο ηεο ΔΔ σο Π.Ο.Π., Π.Γ.Δ., Δ.Π.Π.Δ., θιπ. (Γξάζε 19.3.5) 

 ζη)ζηνρέδην Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο «iFlavours – Αλάδεημε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κέζσ 
ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ». Σν παξφλ ζρέδην ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε κίαο θνηλήο (κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ 
πεξηνρψλ) ςεθηαθήο εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, tablets) ε νπνία ζα θαζνδεγεί ηνπο 
ηνπξίζηεο (φπσο θαη ηνπο πνιίηεο) ψζηε λα εληνπίδνπλ εχθνια ηα πηζηνπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα ησλ 
πεξηνρψλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ, ΗΠΠ, άιια πηζηνπνηεκέλα) φηαλ ηηο επηζθέπηνληαη θαη λα καζαίλνπλ γηα ηα πξντφληα 
απηά πξηλ ηα αγνξάζνπλ.Σν παξφλ ζρέδην απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ φπσο ε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη 
ηεο πξνζθνξάο γηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα, ε αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζε απνθεληξσκέλεο 
πεξηνρέο θαη ήπηεο ηνπξηζηηθέο δψλεο, ε αλαβάζκηζε ηεο αλάδεημεο ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε 
πξνψζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηνρψλ ζε αλαδεηεηέο πξντφλησλ, ε αχμεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ - σο 
πξνο ην αγξνηηθφ - εηζνδήκαηνο, θαη κειινληηθά ε αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο Δπξσπατθήο 
εθαξκνγήο γηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.(Γξάζε 19.3.6) 

Β. Λνηπέο ζπιινγηθέο δξάζεηο/έξγα θαη έξγα ζπλεξγαζίαο 

Οη δξάζεηο πλεξγαζίεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη  αθνξνχλ ζε εθαξκνγέο ζπλεξγαζίαο κε ηνπιάρηζηνλ 2 
θνξείοθνξείο γηα ηελ πξνψζεζε, αλάπηπμε θαη δηάδνζε λέσλ ηδεψλ, θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ηερληθψλ, ζηνλ 
αθξνδηαηξνδηθφηνκέα, ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαηζηνλ δαζνθνκηθφ ηνκέα, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ή ηελ πηνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ ηερληθψλ/πξαθηηθψλ ζε λέν 
γεσγξαθηθφ/πεξηβαιινληηθφ πιαίζην. Οη δξάζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 19.2.7.2 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, πξαθηηθψλ, δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο 
δαζνπνλίαο 
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 19.2.7.3 πλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα δηνξγάλσζε θνηλψλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηε θνηλή ρξήζε 
εγθαηαζηάζεσλ θαη πφξσλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη/ή ηελ εκπνξία ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη 
κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ 

 19.2.7.7Οξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε βξαρέσλ αιπζίδσλ θαη ηνπηθψλ αγνξψλ 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΔΡΓΑ 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ, ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (ΔΓΣΑΑ) 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ, ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΕΓΣΑΑ)  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ποςό % Ποςό %* Ποςό %* Ποςό % 

19.2.4.5 

τιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και 
επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον 
πολιτιςμό, 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 κ.λπ.) 

730.000,00 730.000,00 100%         0,00 0% 

19.2.6.1 

Πρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν 
και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ 
και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και 
καταςτροφικά ςυμβάντα 

120.000,00 120.000,00 100%         0,00 0% 

19.2.7.2 

Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, 
διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον 
τομζα των τροφίμων και τθσ 
δαςοπονίασ 

384.615,38 250.000,00 65%         134.615,38 35% 

19.2.7.3 

υνεργαςία μεταξφ μικρϊν 
επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν 
μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ 
εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και 
για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία 
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που 
ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό 

138.461,54 90.000,00 65%         48.461,54 35% 

19.2.7.7 

Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία 
μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία, τθν 
ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ  βραχζων 
αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

184.615,38 120.000,00 65%         64.615,38 35% 

19.3.1 
Γεφςεισ Ελλινων Εκλεκτζσ ΙΙ: Ελλθνικόσ 
γαςτρονομικόσ πολιτιςμόσ 

70.500,00 70.500,00 100%         0,00 0% 

19.3.2 Ανάπτυξθ υνεργατιςμοφ 43.000,00 43.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.3 
Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Εξειδίκευςθσ 
και Αξιολόγθςθσ Πολιτικϊν 

30.000,00 30.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.4 
Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 
ςυςκευαςιϊν φυτοφαρμάκων 

50.000,00 50.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.5 
Αξιοποίθςθ τθσ εδαφικισ καινοτομίασ 
ςτθ Θεςςαλία 

30.000,00 30.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.6 
iFlavours – Ανάδειξθ πιςτοποιθμζνων 
προϊόντων μζςω ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν 

80.000,00 80.000,00 100%         0,00 0% 

  

1.861.192,31 1.613.500,00           247.692,31   
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4.3 Σεθκεξίσζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο (ΔΓΣΑΑ) 
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4.4 Σεθκεξίσζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε ινηπέο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

Oη αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο CLLD/LEADER 2014-2020 γηα ηελ ΠΔ Σξηθάισλ. 
ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πνιηηηθέο:  

α)ηεοΔπξσπατθήοΈλσζεο (Europe 2020, EU Rural Development Programme 2014-2020),  

β) ηηο Δζληθέο Πνιηηηθέο αλάπηπμεο (Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 20140-2020),  

γ) ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο (ΠΔΠ) 2014-2020 θαη ηδηαίηεξα κε ην «RIS 3» θαη ην «Καιάζη ησλ 
πξντφλησλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο», θαη  

γ) ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ ΟΣΑ ηεο ΠΔ Σξηθάισλ). 

4.4.1. ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ:  

Ζ Σνπηθή ηξαηεγηθή ΑλάπηπμεοCLLD/LEADER 2014-2020 γηα ηελ ΠΔ Σξηθάισλείλαη ζπκβαηή : 

1. κε ηελ ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» γηα κηα «έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε»θαη 

εηδηθφηεξα κε ηνπο πέληε (5) πξσηαξρηθνί ζηφρνη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020. Οη πέληε 

απηνί ζηφρνη αθνξνχλ ηελ: i) ηελ απαζρφιεζε, ii) ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, iii) ην θιίκα & ηελ ελεξγεηαθή 

βησζηκφηεηα, iv) ηελ εθπαίδεπζε, v) ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο. 

2. κε ηελ  Δπξσπατθή Πνιηηηθή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα κε ηηο ηέζζεξεηο(4) απφ ηηο έμη (6) θνηλέο 

πξνηεξαηφηεηεο:  

i. πξνψζεζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε γεσξγία, ζηε δαζνθνκία θαη ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, 

ii. βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φισλ ησλ ηχπσλ γεσξγίαο θαη πξνψζεζε ησλ 

θαηλνηφκσλ γεσξγηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, 

iii. πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ, ηεο θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, 

iv. πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

4.4.2. ΔΘΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ:  

Ζ Σνπηθή ηξαηεγηθή ΑλάπηπμεοCLLD/LEADER 2014-2020 γηα ηελ ΠΔ Σξηθάισλ είλαη ζπκβαηή : 

1. κε ην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο – ΔΠΑ 2014-2020) πνπ 

απνβιέπεη «ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνύ θαη 

θνηλσληθνύ ηζηνύ ηεο ρώξαο θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε βηώζηκσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο, έρνληαο σο αηρκή 

ηελ εμσζηξεθή, θαηλνηόκν θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη γλώκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

θαη ηεο αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο»θαη εηδηθφηεξα κε ηηο ηξεηο(4) απφ ηηο πέληε (5) αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο:  

i. Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ), 

κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ θαηλνηνκία θαη αχμεζε ηεο εγρψξηαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

ii. Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – ελεξγφο θνηλσληθή ελζσκάησζε, 

iii. Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκφο – ζπκπιήξσζε ππνδνκψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, 

2. κε ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014 - 2020) ηνπ ΤΠΑΑΣ, φπνπ ην φξακα γηα ηελ 

αγξνηηθή αλάπηπμε ζπλνςίδεηαη σο ε «Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη βηψζηκε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ»θαη εηδηθφηεξα είλαη ζπκβαηή κε ηνποηξεηο (3) αιιειέλδεηνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο 

ζηφρνπο, σο αθνινχζσο:  

i. Γεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ, αληαγσληζηηθνχ θαη βηψζηκνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ii. Πξναγσγή ηεο αεηθνξίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  
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iii. Γεκηνπξγία Βηψζηκσλ &Πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

4.4.3. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ:  

Ζ Σνπηθή ηξαηεγηθή ΑλάπηπμεοCLLD/LEADER 2014-2020 γηα ηελ ΠΔ Σξηθάισλ είλαη ζπκβαηή : 

1. Με ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Θεζζαιίαο (ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020), κε ηνληξαηεγηθφ 

ηφρν Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, λα είλαη «ηζρπξή θαη θαηλνηφκνο 

νηθνλνκία ζηελ Δπξψπε, κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο έμππλεο, βηψζηκεο θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο».  

Ηδηαίηεξα είλαη ζπκβαηή κε ηηο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο (RIS3), θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ πξψην ππιψλα εζηίαζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο 

θαηλνηνκίαο πνπ είλαη ην αγξνδηαηξνθηθφ ζχκπιεγκα, ήηνη ε ζεψξεζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ηεο πξψηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ – πνηψλ σο εληαία πεξηνρή παξέκβαζεο. Σα πεδία παξεκβάζεσλ, 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ «θαξδηά» ηνπ πξψηνπ ππιψλαηνπ RIS3(ηξαηεγηθή Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε - ResearchandInnovationStrategiesforSmartSpecialisation - 

RIS3) κε ηα νπνία ε Σνπηθή ηξαηεγηθή ΑλάπηπμεοCLLD/LEADER 2014-2020 είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε είλαη ηα 

αθφινπζα: 

α) Δθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ρξήζε ηερλνινγηθά νδεγνχκελεο 

θαηλνηνκίαο: 

i. Αλάπηπμε λέσλ, αληαγσληζηηθψλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

πξντφλησλ ζηα ηξφθηκα – πνηά αμηνπνηψληαο εηζξνέο απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

ii. Υξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο γηα κείσζε ησλ εηζξνψλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

β) Βειηίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε πξνζαξκνγή θαη ρξήζε νξγαλσηηθψλ θαη 

πξνσζεηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ΣΠΔ, ηεο ελίζρπζεο ησλ πεγψλ κνλαδηθφηεηαο 

(π.ρ., πξντφληα ΠΟΠ) θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ ηνκέα κε ην «δεκηνπξγηθφ» ηνπξηζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

γ) Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο αγξν-δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο ηνμηθφηεηαο ησλ απνβιήησλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηφο ηνπο. 

δ) Τπνζηήξημεθαηάιισλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε πξννπηηθή αλάπηπμεο ψζηε θπξίσο λα 

εληζρπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηηο πεξηθεξεηαθέο εμεηδηθεχζεηο.  

2. Με ηηο αλαπηπμηαθέο ζηνρεχζεηο ησλ αθφινπζσλ Μειεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο:  

 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΚΑΛΑΘΙ ΘΔΑΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ. Δηδηθφηεξα ην "Καιάζη ηεο 

Πεξηθέξεηαο"είλαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε 

αληηθείκελν ηε ρξεκαηνδφηεζε ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε, ηελ πηζηνπνίεζε, ηελ 

εκπνξία θαη ηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο.Σν θαιάζη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

απνηειείηαη απφ πξντφληα θαη απφ ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο πνπ επηρεηξνχλ λα αλαζπγθξνηήζνπλ ηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία θαη λα νδεγήζνπλ ζε βηψζηκε αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ κέζσ 

ηεο Πεξηθέξεηαο.Πξνηεξαηφηεηά είλαη ε επέλδπζε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο θαη ε αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο θαη ηεο πνηφηεηα ηνπο. Σα ελ ιφγσ πξντφληα 

πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλκηα πιαηθφξκα ηξνθίκσλ κε επεξγεηηθή δξάζε ζηελ πγεία, θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ 

πφιν έιμεο ησλ ληφπησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ησλ ηνπξηζηψλ. Σν θαιάζη αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζα 

πεξηιακβάλεη:  

α)Πξντφληα πνπ έρνπλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ,  

β)πξντφληα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο, θαη  

γ)πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηηο επηζηηηζηηθέο αλάγθεο ηφζν ηεο Πεξηθέξεηαο φζν θαη ηεο ρψξαο. 

 ΓΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ, 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

ΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΟΠΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ CLLD/LEADER 2014-2020 ΣΗΝ ΠΔ ΣΡΙΚΑΛΩΝ                                                                          117 
 

 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΦΣΩΥΔΙΑ, 

4.4.4. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΔ ΣΡΙΚΑΛΩΝ: 

ε ηνπηθφ επίπεδνηέινο ειήθζεζαλ ππφςε ηα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ησλ ηεζζάξσλ (4)  Γήκσλ ηεο ΠΔ Σξηθάισλ, 

πνπ ππνρξεσηηθά ζπληάζζνληαη απφ ηνπο ΟΣΑ κε βάζε ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 

3463/2006) θαη ην άξζξν 266 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο). 

8. ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, πεξηγξάθεηαη ην «φρεκα» ηνπ Γήκνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ απφθξηζή ηνπ ζηηο  πξνθιήζεηο ηεο επνρήο κε βάζε κηα Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή δεθαεηνχο 

δηάξθεηαο πνπ νξίδεη ην αθφινπζν φξακα γηα ην Γήκν Σξηθθαίσλ κε νξίδνληα ην 2025: «Τξίθαια 2025: Τα 

Τξίθαια Έμππλνο, Απηάξθεο θαη Αλζεθηηθόο Γήκνο» (Trikala 2025: TrikalaSmartandResilientCity 2015 – 

2025) 

Ζ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο έμππλνπ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, απηάξθε απέλαληη ζε θξίζεηο (πνιηηηθέο, 

νηθνλνκηθέο, δηαηξνθηθέο), θαζψο θαη αλζεθηηθνχ, επέιηθηνπ θαη βηψζηκνπ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ. 

Δλφο Γήκνπ ειθπζηηθνχ ζε επελδχζεηο, επηζθέπηεο θαη λένπο πνιίηεο. ην αλσηέξσ φξακα ζπγθεληξψλνληαη νη 

αθφινπζεο έλλνηεο: 

 Έμππλε πφιε (smartcity): ε πφιε πνπ ελζσκαηψλεη θαηλνηφκεο ιχζεηο (φρη απαξαίηεηα βαζηζκέλεο ζηελ 

πιεξνθνξηθή), νη νπνίεο αλαβαζκίδνπλ ηηο εμήο έμη (6) δηαζηάζεηο κηαο πφιεο: α) Πνιίηεο, β) Γηαθπβέξλεζε, δ) 

Οηθνλνκία, ε) Μεηαθνξέο, ζη) Πεξηβάιινλ, θαη δ)  Πνηφηεηα δσήο 

 Απηάξθεο πφιε (efficientcity): ε πφιε πνπ δηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα λα απνθξηζεί απέλαληη ζε 

θαηαγεγξακκέλνπο θαη αλαγλσξηζκέλνπο θηλδχλνπο.  

 Αλζεθηηθή πφιε (resilientcity): αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ Γήκνπ λα επαλέιζεη κεηά απφ θάπνηα απφ ηηο 

αλσηέξσ θξίζεηο, ζηελ πξν-εκθάληζεο ηεο θξίζεο θαηάζηαζε.  

 Δπέιηθηνο δήκνο (agilecity): αθνξά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ –θπξίσο- αιιά 

θαη κέξνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ πφιε (πρ. θνηλσληθνί εηαίξνη, θνξείο κεηαθνξψλ θιπ.) λα απνθξηζνχλ ζε 

αιιαγέο.  

 Βηψζηκνο Γήκνο (sustainablecity): αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαη ησλ κειινληηθψλ 

ζρεδίσλ κε ζηφρν πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ ρσξίο λα επηβαξχλνληαη νη 

κειινληηθέο γεληέο (πρ. ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο ρξήζεσλ γεο, αλνηθηνί ρψξνη, δίθηπα 

κεηαθνξψλ θιπ.). 

9. ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο ην φξακα ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο 

είλαη «κέζα από θαηλνηόκα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα ν Δήκνο λα παξνπζηάδεη αληίζηαζε, επειημία,αλζεθηηθόηεηα, λα 

δίλεη ιύζεηο ζε θξίζεηο (νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο , θνηλσληθέο, δηαηξνθηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θιηκαηηθέο θ.ι.π) θαη λα 

απνηειέζεη έηζη πξόηππν βηώζηκεο αλάπηπμεο». 

ην παξαπάλσ πιαίζην, ην φξακα ηνπ Γήκνπ, κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:  

 ε ρσξηθή αλάπηπμε θαη ε κεηαηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη ηεο πφιεο ηεο Καιακπάθαο κε επίθεληξν ην ζαχκα ησλ 

Μεηεψξσλ ζε έλα δπλακηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηεο ρψξαο γηα θάζε επνρή, αιιά θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, κε ζηφρν ε πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ λα θαηαζηεί κηα 

δπλακηθή παξαγσγηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο.  

 ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε κεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο ζε πεξηνρή πεξηβαιινληηθήο αξηζηείαο.  

  ε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ησλ Μεηεψξσλ.  

 ε ζπγθξφηεζε ηνπ ηνπηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο πεξηνρήο κε ηελ δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζηα λέα δεδνκέλα ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο.  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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 ν νξγαλσηηθφο εθζπγρξνληζκφο ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο γηα λα πινπνηήζεη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, 

αιιά θαη λα πξνεηνηκαζηεί, ηφζν γηα ην λέν ΔΠΑ 2014-2020, φζν θαη γηα νπνηαδήπνηε κειινληηθή 

κεηαξξχζκηζε.  

10. ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Πχιεο ην φξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, είλαη «ε 

αλάδεημε ηνπ Δήκνπ Πύιεο, ζε Δήκν ηζρπξό, πνπ ζέβεηαη ην θπζηθό θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ θαη έρεη επίθεληξν 

ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνλ άλζξσπν». ηφρνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ε ηζφξξνπε αλάπηπμε φισλ ησλ Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ε ηαπηνπνίεζε θαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ 

ηφπνπ, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο αιιειεγγχεο, ε αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε φισλ ησλ ηνπηθψλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ πςειφ επίπεδν 

πνηφηεηαο δσήο ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο. Οη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Οξάκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηεί ν ζρεδηαζκφο ησλ 

Δηήζησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, αλαιχνληαη σο εμήο:  

 Άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ επί ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηνπο, 

 Δλεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ελζάξξπλζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηα δεκνηηθά δξψκελα, 

 Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ζηαδηαθήο εμπγίαλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ, 

 Σφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη δηαξθήο ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

 πλερήο βειηίσζε ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε βηψζηκε πξνψζεζε ηεο 
απαζρφιεζεο, 

 Δμαζθάιηζε θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο, 

 Τηνζέηεζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ βηψζηκεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, 

 Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηελ πηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ 
παξεκβάζεσλ, 

 Αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ησλ νηθηζκψλ κε ηελ πηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηνπο δεκφζηνπο 
ρψξνπο θαη ζην δεκνηηθφ θηηξηαθφ απφζεκα,  

 Τπνζηήξημε ζεκαηηθψλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη δξάζεσλ κε εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ, 

 Αλαβάζκηζε παξερφκελσλ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 
11. ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Φαξθαδφλαο ην φξακα ηνπ Γήκνπ Φαξθαδφλαο 

είλαη ε «αλάδεημε ηεο πεξηνρήο σο ηόπνο θαηνίθεζεο θαη εμππεξεηήζεσλ κέζα ζε έλα αλαβαζκηζκέλν θπζηθό θαη 

θνηλσληθν-πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ, ηελ αλάπηπμε 

ηνπηθώλ αγξν-δηαηξνθηθώλ αιπζίδσλ θαη ηε αμηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ Δήκνπ ζηνλ αλαπηπμηαθό άμνλα Σξηθάισλ – 

Λάξηζαο». Οη ηξαηεγηθνί ηφρνη ηνπ Οξάκαηνο εμεηδηθεχνληαη σο εμήο :  

 Αμηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο πεξηνρήο ζηνλ άμνλα Λάξηζαο – Σξηθάισλ σο ηφπν πξνζέιθπζεο λέσλ θαηνίθσλ 
θαη επηρεηξήζεσλ, 

 Πξνζθνξά ζηνλ πιεζπζκφ ηεο ελφο πνηνηηθνχ πιαηζίνπ δσήο κέζσ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ 
ξπζκίζεσλ θαη εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ εμππεξεηήζεσλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  

 Αλάδεημε ηεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο σο ηφπν κε θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζχλδεζή ηεο κε ηελ 
ηνπηθή νηθνλνκία κέζσ νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο, 

 Αλάπηπμε ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξά ηφζν ηηο ελδνγελείο δπλακηθέο κε αμηνπνίεζε ησλ 
ηνπηθψλ ηερλνγλσζηψλ, φζν θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ΒΗΠΑ Φαξθαδφλαο, 

 Γηακφξθσζε ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ ζε δψλε κε νξζνινγηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, 

 Αλάδεημε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα σο βαζηθνχ παξάγνληα αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ πξνψζεζε 
πνηνηηθψλ θαη ηαπηνηηθψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, κέζσ ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο γεσξγίαο θαη 
θηελνηξνθίαο, 

 Γηεχξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ εηαηξηθψλ κνξθψλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ θαη δξψλησλ ηνπ ηνπηθνχ, 
λνκαξρηαθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ, 

 Βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εμππεξέηεζε 
ησλ πνιηηψλ ηνπ, 

 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο γεηηνληθνχο Γήκνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5.  ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  

ην παξφλ Κεθάιαην 5. «ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΠΛΑΝΟ» παξνπζηάδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ζηελ ΠΔ Σξηθάισλ.  

πγθεληξσηηθφο Υξεκαηνδνηηθφο Πίλαθαο 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ ΚΩΔΙΚΟ ΤΝ. ΚΟΣΟ ΔΗΜ. ΔΑΠ. 
ΚΟΙΝ. 

ΤΜΜ. 
ΕΘΝ. 

ΤΜΜ. 
ΙΔΙΩΣ. ΤΜΜ. 

ΜΕΣΡΟ 19 «ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜE ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 

τιριξθ για τθν προετοιμαςία 
ςτρατθγικισ τθσ τοπικισ 

ανάπτυξθσ 
19.1 80.000,00 80.000,00   -   - 0,00 

τιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων των 
ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ 

με πρωτοβουλία τοπικϊν 
κοινοτιτων (CLLD/LEADER) 

19.2 5.081.202,80 3.736.500,00   -   - 1.344.702,80 

τιριξθ για τθν προπαραςκευι 
και τθν υλοποίθςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ (διακρατικι και 
διατοπικι) 

19.3 303.500,00 303.500,00   -   - 0,00 

τιριξθ για τισ λειτουργικζσ 
δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ 

19.4 1.010.000,00 1.010.000,00   -   - 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΡΟΤ 19 ΠΑΑ 2014 -
2020 

  6.394.702,80 5.050.000,00 0,00 0,00 1.344.702,80 

Σεκείσζε:ζην Γεληθό ύλνιν δελ ππνινγίδεηαη ην πνζό ηνπ 19.1 

 

Υξεκαηνδνηηθή Βαξχηεηα 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ   

  ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΕΣΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020* 19.1 19.2 19.3 19.4 

υνολικό κόςτοσ Τπομζτρου 80.000,00 5.081.202,80 303.500,00 1.010.000,00 

Ποςοςτό % ςυν. κόςτουσ Τπομζτρου επί του ςυν. 
κόςτουσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ 

  79,46% 4,75% 4,75% 

Δημόςια Δαπάνη Τπομζτρου 80.000,00 3.736.500,00 303.500,00 1.010.000,00 

Ποςοςτό % δθμόςιασ δαπάνθσ υπομζτρου επί τθσ 
δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ 

ανάπτυξθσ 
  73,99% 6,01% 6,01% 

Κοινοτική υμμετοχή Τπομζτρου         

Ποςοςτό % Κοινοτικισ υμμετοχισ Τπομζτρου επί τθσ 
Κοινοτικισ υμμετοχισ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ 

ανάπτυξθσ 
        

*Πνζνζηό θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 59, παξ. 4 ηνπ Καλ. (ΕΕ) 1305/2013 σο αθνινύζσο: 80% γηα ηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο θαη 90% γηα ηηο ινηπέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο.
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πγθεληξσηηθφο Υξεκαηνδνηηθφο Πίλαθαο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο αλά έηνο (Δηήζηα Γεκφζηα Γαπάλε) 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΕΣΟ (ΕΣΗΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 

ΣΙΣΛΟ 
ΤΠΟΜΕΣΡΟΤ 

ΚΩΔΙΚΟ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΜΕΣΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020 

τιριξθ για τθν 
προετοιμαςία 

ςτρατθγικισ τθσ 
τοπικισ 

ανάπτυξθσ 

19.1 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

τιριξθ 
υλοποίθςθσ 

δράςεων των 
ςτρατθγικϊν 

τοπικισ 
ανάπτυξθσ με 
πρωτοβουλία 

τοπικϊν 
κοινοτιτων 

(CLLD/LEADER) 

19.2 0,00 0,00 200.000,00 589.416,67 589.416,67 589.416,67 589.416,67 589.416,67 589.416,65 

τιριξθ για τθν 
προπαραςκευι 

και τθν 
υλοποίθςθ τθσ 
ςυνεργαςίασ 

(διακρατικι και 
διατοπικι) 

19.3 0,00 0,00 0,00 50.583,33 50.583,33 50.583,33 50.583,33 50.583,33 50.583,35 

τιριξθ για τισ 
λειτουργικζσ 

δαπάνεσ και τθν 
εμψφχωςθ 

19.4 0,00 20.000,00 141.428,57 141.428,57 141.428,57 141.428,57 141.428,57 141.428,57 141.428,58 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

  0,00 20.000,00 341.428,57 781.428,57 781.428,57 781.428,57 781.428,57 781.428,57 781.428,58 

Σεκείσζε: ζην Γεληθό ύλνιν δελ ππνινγίδεηαη ην πνζό ηνπ 19.1 
 

Αλαιπηηθφο Υξεκαηνδνηηθφο Πίλαθαο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο αλά Τπνκέηξν θαη Γξάζε (ΔΓΣΑΑ)  

  
  
  
  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΗ 
(ΕΓΣΑΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

  
 

  Ποςό % Ποςό %* Ποςό %* Ποςό % 
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19.2.1.1 

Μεταφορά γνϊςεων & 
ενθμζρωςθσ ςτο 
γεωργικό και το δαςικό 
τομζα 

66.500,00 66.500,00 100% 
    

0,00 0% 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνϊςεων & 
ενθμζρωςθσ ςε ΜΜΕ 
αγροτικϊν περιοχϊν 

35.000,00 35.000,00 100% 
    

0,00 0% 

1
9

.2
.2

 Α
νά

π
τυ

ξθ
 /

 β
ελ

τί
ω

ς
θ

 

τθ
σ 

επ
ιχ

ει
ρ

θ
μ

α
τι

κό
τθ

τα
σ 

κα
ι  

α
ντ

α
γω

νι
ς

τι
κό

τθ
τα

σ 
τθ

σ 

π
ερ

ιο
χι

 ε
φ

α
ρ

μ
ο

γι
σ 

ς
ε 

εξ
ει

δ
ικ

ευ
μ

ζν
ο

υ
σ 

το
μ

εί
σ,

 
π

ερ
ιο

χζ
σ 

ι
 δ

ικ
α

ιο
φ

χο
υ

σ 

19.2.2.1 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτθν μεταποίθςθ, 
εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν 
προϊόντων με 
αποτζλεςμα γεωργικό 
προϊόν για τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

307.692,31 200.000,00 65% 
    

107.692,31 35% 
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19.2.2.2 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
ςτθν μεταποίθςθ, 
εμπορία και/ι 
ανάπτυξθ γεωργικϊν 
προϊόντων με 
αποτζλεςμα μη 
γεωργικό προϊόν για 
τθν εξυπθρζτθςθ 
ειδικϊν ςτόχων τθσ 
τοπικισ ςτρατθγικισ. 

307.692,31 200.000,00 65% 
    

107.692,31 35% 

19.2.2.6 

Ενίςχυςθ επενδφςεων 
οικοτεχνίασ και 
πολυλειτουργικϊναγρο
κτθμάτωνμε ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ ειδικϊν 
ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

92.307,69 60.000,00 65% 
    

32.307,69 35% 
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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. 

600.000,00 300.000,00 50% 
    

300.000,00 50% 

19.2.3.2 

Οριηόντια εφαρμογι 
μεταποίθςθσ, εμπορίασ 
και/ι ανάπτυξθσ 
γεωργικϊν προϊόντων 
με αποτζλεςμα μη 
γεωργικό προϊόνμε 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

360.000,00 180.000,00 50% 
    

180.000,00 50% 

19.2.3.3 

Οριηόντια εφαρμογι 
ενίςχυςθσ 
επενδφςεωνςτον τομζα 
του τουριςμοφ με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςτόχων τθσ τοπικισ 
ςτρατθγικισ. 

404.545,45 222.500,00 55% 
    

182.045,45 45% 

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. 

272.727,27 150.000,00 55% 
    

122.727,27 45% 

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. 

104.545,45 57.500,00 55% 
    

47.045,45 45% 
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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.) 

600.000,00 600.000,00 100% 
    

0,00 0% 

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 κ.λπ.) 

285.000,00 285.000,00 100% 
    

0,00 0% 

19.2.4.4 
Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων 

87.500,00 70.000,00 80% 
    

17.500,00 20% 

19.2.4.5 

τιριξθ για μελζτεσ, 
υπθρεςίεσ και 
επενδφςεισ, που 
ςυνδζονται με τον 
πολιτιςμό, 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 
(ςυμπεριλαμβανομζνω
ν πολιτιςτικϊν / 
ςυνεδριακϊν κζντρων, 
μουςείων, πολιτιςτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ 
υπαίκρου –μφλοι, 
γεφφρια κ.λπ.) 

730.000,00 730.000,00 100% 
    

0,00 0% 
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19.2.6.1 

Πρόλθψθ και 
αποκατάςταςθ δαςϊν 
και δαςικϊν εκτάςεων 
από πυρκαγιζσ και 
άλλεσ φυςικζσ 
καταςτροφζσ και 
καταςτροφικά 
ςυμβάντα 

120.000,00 120.000,00 100% 
    

0,00 0% 
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19.2.7.2 

Ανάπτυξθ νζων 
προϊόντων, πρακτικϊν, 
διεργαςιϊν και 
τεχνολογιϊν ςτον τομζα 
των τροφίμων και τθσ 
δαςοπονίασ 

384.615,38 250.000,00 65% 
    

134.615,38 35% 
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19.2.7.3 

υνεργαςία μεταξφ 
μικρϊν επιχειριςεων 
για διοργάνωςθ κοινϊν 
μεκόδων εργαςίασ και 
τθ κοινι χριςθ 
εγκαταςτάςεων και 
πόρων κακϊσ και για 
τθν ανάπτυξθ και/ι τθν 
εμπορία τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν, που 
ςυνδζονται με τον 
αγροτουριςμό 

138.461,54 90.000,00 65% 
    

48.461,54 35% 

19.2.7.7 

Οριηόντια και κάκετθ 
ςυνεργαςία μεταξφ 
φορζων τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ για τθ 
δθμιουργία, τθν 
ανάπτυξθ και τθν 
προϊκθςθ βραχζων 
αλυςίδων και τοπικϊν 
αγορϊν 

184.615,38 120.000,00 65% 
    

64.615,38 35% 
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19.3.1 

Γεφςεισ Ελλινων 
Εκλεκτζσ ΙΙ: Ελλθνικόσ 
γαςτρονομικόσ 
πολιτιςμόσ 

70.500,00 70.500,00 100% 
    

0,00 0% 

19.3.2 
Ανάπτυξθ 
υνεργατιςμοφ 

43.000,00 43.000,00 100% 
    

0,00 0% 

19.3.3 

Ολοκλθρωμζνο 
φςτθμα Εξειδίκευςθσ 
και Αξιολόγθςθσ 
Πολιτικϊν 

30.000,00 30.000,00 100% 
    

0,00 0% 

19.3.4 

Ολοκλθρωμζνθ 
διαχείριςθ 
ςυςκευαςιϊν 
φυτοφαρμάκων 

50.000,00 50.000,00 100% 
    

0,00 0% 

19.3.5 
Αξιοποίθςθ τθσ 
εδαφικισ καινοτομίασ 
ςτθ Θεςςαλία 

30.000,00 30.000,00 100% 
    

0,00 0% 

19.3.6 

iFlavours – Ανάδειξθ 
πιςτοποιθμζνων 
προϊόντων μζςω 
ψθφιακϊν εφαρμογϊν 

80.000,00 80.000,00 100% 
    

0,00 0% 
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19.4 
τιριξθ για τισ 
λειτουργικζσ δαπάνεσ 
και τθν εμψφχωςθ 

1.010.000,00 1.010.000,00 100% 
    

0,00 0% 

    φνολο 6.394.702,80 5.050.000,00 
     

1.344.702,80 
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Αλαιπηηθφο Υξεκαηνδνηηθφο Πίλαθαο Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα Έξγα Καηλνηφκα, πιινγηθνχ Υαξαθηήξα 
θαη Έξγα πλεξγαζίαο (ΔΓΣΑΑ) 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ, ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
(ΕΓΣΑΑ)  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧ

Η 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΜΜΕΣ

ΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ποςό % Ποςό %* 
Πος

ό 
%
* 

Ποςό % 

19.2.4.5 

τιριξθ για μελζτεσ, υπθρεςίεσ και 
επενδφςεισ, που ςυνδζονται με τον 
πολιτιςμό, 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 κ.λπ.) 

730.000,00 730.000,00 100%         0,00 0% 

19.2.6.1 

Πρόλθψθ και αποκατάςταςθ δαςϊν 
και δαςικϊν εκτάςεων από πυρκαγιζσ 
και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και 
καταςτροφικά ςυμβάντα 

120.000,00 120.000,00 100%         0,00 0% 

19.2.7.2 

Ανάπτυξθ νζων προϊόντων, πρακτικϊν, 
διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτον 
τομζα των τροφίμων και τθσ 
δαςοπονίασ 

384.615,38 250.000,00 65%         134.615,38 35% 

19.2.7.3 

υνεργαςία μεταξφ μικρϊν 
επιχειριςεων για διοργάνωςθ κοινϊν 
μεκόδων εργαςίασ και τθ κοινι χριςθ 
εγκαταςτάςεων και πόρων κακϊσ και 
για τθν ανάπτυξθ και/ι τθν εμπορία 
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που 
ςυνδζονται με τον αγροτουριςμό 

138.461,54 90.000,00 65%         48.461,54 35% 

19.2.7.7 

Οριηόντια και κάκετθ ςυνεργαςία 
μεταξφ φορζων τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ για τθ δθμιουργία , τθν 
ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ βραχζων 
αλυςίδων και τοπικϊν αγορϊν 

184.615,38 120.000,00 65%         64.615,38 35% 

19.3.1 
Γεφςεισ Ελλινων Εκλεκτζσ ΙΙ: Ελλθνικόσ 
γαςτρονομικόσ πολιτιςμόσ 

70.500,00 70.500,00 100%         0,00 0% 

19.3.2 Ανάπτυξθ υνεργατιςμοφ 43.000,00 43.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.3 
Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Εξειδίκευςθσ 
και Αξιολόγθςθσ Πολιτικϊν 

30.000,00 30.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.4 
Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 
ςυςκευαςιϊν φυτοφαρμάκων 

50.000,00 50.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.5 
Αξιοποίθςθ τθσ εδαφικισ καινοτομίασ 
ςτθ Θεςςαλία 

30.000,00 30.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.6 
iFlavours – Ανάδειξθ πιςτοποιθμζνων 
προϊόντων μζςω ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν 

80.000,00 80.000,00 100%         0,00 0% 

  

1.861.192,31 1.613.500,00           247.692,31   

 


