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Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ 

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ ιδρύθηκε το 1985 με σκοπό να 
αποτελέσει ένα βασικό φορέα ανάπτυξης και στήριξης της κοινωνίας και οικονομίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μέτοχοί της είναι φορείς που εκπροσωπούν τόσο δημόσια 
όσο και συλλογικά ιδιωτικά  συμφέροντα. Το εταιρικό σχήμα της ΑΝΚΟ  αποτελεί μια 
μακροχρόνια και σταθερή δομή αναπτυξιακού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, η οποία 
τεκμηριώνεται από την ενεργό εμπλοκή της στα διάφορα αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής. 
Το «Τμήμα Ανάπτυξης της Υπαίθρου» της ΑΝΚΟ από το 1998 έχει αναλάβει τη στήριξη της 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου στη Δυτική Μακεδονία με όσο το δυνατόν πιο συστηματικό και 
οργανωμένο τρόπο. Στόχος, η συνεχής ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των κατοίκων της 
υπαίθρου αλλά και η διαχείριση προγραμμάτων προς όφελός τους. Η εμπειρία από την 
υλοποίηση των τεσσάρων προγραμμάτων LEADER καθώς και άλλων προγραμμάτων (ΤΠΑ, 
ΟΠΑΑΧ-Άξονας 3, κλπ) έχει διαμορφώσει και αναδείξει έναν ικανό και αποτελεσματικό 
υπηρεσιακό πυρήνα που θα αναλάβει τη στήριξη των επενδυτικών προσπαθειών του τοπικού 
πληθυσμού μέσα από την νέα στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. 

           

Γενικά στοιχεία για την προσέγγιση LEADER  

Κατά το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στη χώρα μας, 
καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και 
πολυτομεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να 
σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη "διαδρομή" ανάπτυξή τους. Τα 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης πειραματικής εφαρμογής, οδήγησαν σε ένα πιο 
συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της, το LEADER II. Η συνέχιση της Πρωτοβουλίας 
κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο, μέσω της LEADER+, η οποία κινήθηκε στη λογική και στη 
φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών είχε σαν στόχο να ενδυναμώσει τους δεσμούς 
συνεργασίας κυρίως μεταξύ των τοπικών Φορέων και των κοινωνικών ομάδων. Μετά την 
εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, η πρωτοβουλία LEADER κατέκτησε το αναγκαίο 
επίπεδο ωριμότητας ώστε να εφαρμοστεί στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του Άξονα 4 του 
ΠΑΑ εξυπηρετώντας βασικούς στόχους αυτού.  
 
 
Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων- TAΠΤΟΚ (CLLD/LEADER)  

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η προσέγγιση LEADER/CLLD διατηρεί το βασικό 
στοιχείο της «εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης» στο σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών 
στρατηγικών και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης καθώς και 
της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής. Διατηρούνται στο σύνολο τους οι καινοτόμες 
προσεγγίσεις των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και παράλληλα δίδεται η 
δυνατότητα διεύρυνσης των τοπικών προγραμμάτων ως προς το είδος των σχεδιαζόμενων 
δράσεων, τη συνεργασία των ΕΔΕΤ αλλά και των περιοχών εφαρμογής.  
 
 
Προϋποθέσεις Υλοποίησης της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης 

� Ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης  κυμαίνεται από 10.000 έως 150.000 

κατοίκους 

� Η περιοχή παρέμβασης πρέπει να περιλαμβάνει Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες των 

οποίων ο μόνιμος πληθυσμός ή ο πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι 

μικρότερος των 15.000 κατοίκων  

� Εφαρμογή προσέγγισης «εκ των κάτω προς τα πάνω» 

� Δυνατότητα εφαρμογής  πολυταμειακής χρηματοδότησης 

� Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του προτεινόμενου μονοταμειακού προγράμματος δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 8 εκ Ευρώ στην περίπτωση που ο μόνιμος πληθυσμός 
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της περιοχής παρέμβασης είναι κάτω των 100.000 κατοίκων και μπορεί να ανέλθει στα 

12 εκ. Ευρώ στην περίπτωση που ο μόνιμος πληθυσμός είναι άνω των 100.000 κατοίκων 

� Στην περίπτωση πολυταμειακής προσέγγισης (ΕΓΤΑΑ & ΕΠΑΛΘ) η Δημόσια Δαπάνη 

μπορεί να ανέλθει μέχρι 12 και 16 εκ Ευρώ αντίστοιχα 

� Τα εταιρικά σχήματα – Ομάδες Τοπικής Δράσης - θα πρέπει να συνιστούν κοινή δομή του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το καταστατικό τους. 

� Η Επιτροπή Διαχείρισης πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών 

τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων  

� Δυνατότητα υποβολής κοινής πρότασης που θα αφορά το  Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 

και την Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλθ 2014-2020  

 

 

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης – Μέτρο 19 του ΠΑΑ 

Το μέτρο 19.2  του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 αφορά τη στήριξη για την 

υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, με τη δυνατότητα 

υλοποίησης επενδύσεων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα με σκοπό την επίτευξη των 

παρακάτω στόχων: 

� Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού 

συστήματος.  

� Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών 

περιοχών.  

� Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών. 

 

Έμφαση θα  δοθεί σε έργα που συμβάλουν : 

� στην ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της 

τοπικής ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της τοπικής οικονομίας,  

� στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της 

επισκεψιμότητας,  

� στην ενίσχυση της διαφοροποίησης και των ενεργειών συνεργασίας,  

� στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων,  

� στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τη μείωση της ανεργίας,  

� στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων, 

της κοινωνικής απομόνωσης και την  υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,  

� στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής εφαρμογής και στην περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας  

� στην βελτίωση της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού  

 

Μέσω του μέτρου μπορούν να ενταχθούν και υλοποιηθούν τα παρακάτω είδη παρεμβάσεων:  

� Επιχειρηματικής δραστηριότητας  

� Δημόσιου χαρακτήρα 

� Δράσεις Συλλογικών φορέων 
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Παρεμβάσεις Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

 

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

 
Μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν 

γεωργικό  

� Κρέας, γάλα, αυγά, μέλι, σαλιγκάρια, ελαιούχα προϊόντα, δημητριακά, οίνος, 

οπωροκηπευτικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, άνθη, σπόροι, κλπ.  

Μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη 

γεωργικό  

� Αποστάγματα αλκοολούχων ποτών, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, ζυμαρικά, αλευρώδη 

προϊόντα, αρτοποιία – νωπά είδη ζαχαροπλαστικής, αιθέρια έλαια – εκχυλίσματα, κλπ.  

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες & στην επεξεργασία, διακίνηση & εμπορία 

δασικών προϊόντων  

� Παραγωγή pellets από δασική βιομάζα, καυσόξυλα, στρογγυλή ξυλεία κωνοφόρων και 

πλατύφυλλων, φελλός, στύλοι ΔΕΗ, θρυμματισμού, ξυλάνθρακες, ξυλοκυτταρίνη,  

μοριοσανίδες, ινοσανίδες, επικολλητά, αντικολλητά, MDF,κλπ 

Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων στο 

δευτερογενή τομέα  

� Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, μονάδων οικοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης 

Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τριτογενή 

τομέα  

� Επενδύσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό  δραστηριοτήτων στον 

τουριστικό  τομέα (καταλύματα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, 

εστίασης, αναψυχής, κ.λπ)  

� Επενδύσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό  δραστηριοτήτων στον  

τριτογενή τομέα εκτός του τουριστικού κλάδου (καλλιτεχνικές δραστηριότητες,  

catering, παιδικοί σταθμοί, κ.λπ) 

 
Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα 

 

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

 
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές   

� Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς (π.χ. ύδρευση, 

αποχέτευση, οδοποιία, εξοικονόμηση ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια)  

� Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό (π.χ. αγροτικά ιατρεία, 

παιδικοί σταθμοί, κ.α.)  
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� Δημιουργία υποδομών αναψυχής και σχετικών υποδομών (αθλητικές υποδομές και 

πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις)  

� Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών 

(μουσεία, εκθετήρια, αρχεία, βιβλιοθήκες, συλλογές, θέατρα, πολιτιστικά κέντρα, 

ενισχύσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων, προβολή - προώθηση κ.α.)  

� Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και 

τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (κέντρα πληροφόρησης, κλπ)  

� Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών (ανάπλαση 

περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, μονοπάτια, θέσεις θέας, δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κ.α.)  

� Μετεγκατάσταση κτιρίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής ή του περιβάλλοντος  

Υποδομές στη γεωργία 

� Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

� Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις   

Επενδύσεις για την ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών  

� Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση  από πυρκαγιές,  φυσικές καταστροφές και 

καταστροφικά συμβάντα 

� Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των 

δασικών οικοσυστημάτων 

 

Δράσεις συλλογικών φορέων - Συνεργασίες 

 Συνεργασία σε δράσεις εκτός γεωργικού τομέα  

� Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 

στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 

� Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και 

την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και / ή την 

εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

� Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και 

δραστηριότητες προώθησης 

� Συνεργασία για περιβαλλοντική έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για 

κλιματική αλλαγή 

� Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν στην 

εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και την διατροφή 

� Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την 

υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και την γεωργία που στηρίζεται από τις 

τοπικές κοινότητες 
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Δράσεις μεταφοράς γνώσεων & ενημέρωσης  

� Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων,  επίδειξης, ενημέρωσης  και 

ανταλλαγές στο γεωργικό και δασοκομικό τομέα.  

� Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης  

σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών εκτός γεωργικού τομέα 

 

Προϋπολογισμός παρεμβάσεων  :   

� Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00€ εκτός των έργων που 

αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης στα οποία ο 

συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 2.000.000 €.  

� Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των  50.000,00 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και τις 100.000,00€ 

για τα ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.   

� Το ποσοστό ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με την δραστηριότητα. Ανέρχεται από 40% για τα 

ιδιωτικά έργα και έως 100% για έργα δημόσιου χαρακτήρα. 

Ενδεικτικές Επιλέξιμες δαπάνες :   

� Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων 

� Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου  

� Δαπάνες αγοράς καινούργιου εξοπλισμού και λογισμικού 

� Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και 

συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών. 

� Δαπάνες προβολής και προώθησης. 

� Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και 

πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κλπ). 

� Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης –εγκατάστασης και πιστοποίησης 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων. 

 

Όροι επιλεξιμότητας 

 
Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να είναι:  

� στοχευμένα και να συμβάλουν στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη 

των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων των τοπικών προγραμμάτων,  

� σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με το 

CLLD/Leader,  

� να εξυπηρετούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη αυτής.  
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Προτεραιότητα 4 του  ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

 

ΔΡΑΣΗ 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 

περιοχών 

 
� α. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων 

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διαφοροποίησης, εκτός 
των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
σχετικές με την αλιεία. 

Δικαιούχοι: αλιείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή 
που δραστηριοποιούνται σε αυτήν) με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη 
συμπλήρωση των εισοδημάτων τους 

 

� β. Επενδύσεις από μη αλιείς  

Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που θα στοχεύουν στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, 
υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει  η ανάπτυξη 
εσωτερικών υδάτων.  

Δικαιούχοι: μη αλιείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή 
παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

 

ΔΡΑΣΗ 2 : Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 

περιοχών 

 

� Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  

� Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας όπως: υποδομές μικρής 
κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης 
ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας, κλπ)  

� Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές: όπως 
αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση π.χ. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη 
μετατροπή τους σε χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκες και γενικώς 
βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. 
 

Δικαιούχοι: φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους καθώς και συλλογικοί φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα  

 

Προϋπολογισμός παρεμβάσεων  :   

� Ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00€  

� Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των  50.000,00 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα και τις 100.000,00 

για τα ιδιωτικού χαρακτήρα έργα.   

� Το ποσοστό ενίσχυσης διαφέρει ανάλογα με την δραστηριότητα.  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  CLLD/LEADER 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΓΝΩΣΕΩΝ- 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων,  επίδειξης, 

ενημέρωσης  και ανταλλαγές στο γεωργικό και δασοκομικό τομέα. 

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης 

και ενημέρωσης  σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών εκτός γεωργικού τομέα  

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

/ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ /Η 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν - 1η μεταποίηση 

Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν - 2η 

μεταποίηση 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Επενδύσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό  

δραστηριοτήτων στον τουριστικό  τομέα (καταλύματα, εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, εστίασης, αναψυχής ,κλπ)  

Επενδύσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό  

δραστηριοτήτων στον  δευτερογενή τομέα (βιοτεχνικές μονάδες, 

οικοτεχνίες, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, κλπ) 

Επενδύσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό  

δραστηριοτήτων στον  τριτογενή τομέα εκτός του τουριστικού κλάδου 

(καλλιτεχνικές δραστηριότητες,  catering, παιδικοί σταθμοί, κ.λπ) 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

Πρόληψη, αποκατάσταση  ζημιών σε δάση  από πυρκαγιές,  φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 

διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας και της 

περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ  

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ύδρευση, αποχέτευση, 

οδοποιία) και εξοικονόμηση  ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση, επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ) 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών αναψυχής 

και σχετικών υποδομών (αθλητικές υποδομές, ψυχαγωγικές 

εγκαταστάσεις, κλπ) 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών 

πολιτισμού, καθώς και των σχετικών υποδομών 

Στήριξη επενδύσεων για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής, 

τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 
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ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  CLLD/LEADER 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/CLUSTERS 

 

 

 

 

 

 

Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, 

αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων καθώς 

και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

Στήριξη για επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση κτιρίων 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εξαιρουμένων του εκσυγχρονισμού και 

της αύξησης παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων  

Πιλοτικά έργα - Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών και τεχνολογιών 

στον τομέα τροφίμων 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 

μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων 

καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών 

που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων 

και τοπικών αγορών -  δραστηριότητες προώθησης 

Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής 

κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή 

Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες 

που αφορούν στην εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και την 

διατροφή 

Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες 

που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και 

την γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες 

 

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 / ΕΠΑλΘ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Επενδύσεις από αλιείς : Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 

και δραστηριοτήτων διαφοροποίησης (αλιευτικός τουρισμός, 

εστιατόρια,κλπ)  

Επενδύσεις από μη αλιείς :  Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

που θα στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 

αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, κλπ) 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας 

(ανάδειξη περιοχών, αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας ,κλπ) 

Υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές 

(αποκατάσταση κτηρίων για κοινωφελή χρήση, ανάπλαση 

κοινόχρηστων χώρων κλπ) 
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Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης  CLLD/LEADER & Προτεραιότητας 4/ΕΠΑλΘ :   

 

� Έκταση: 5.714,83 km2 
� Πληθυσμός: 107.207 κάτοικοι (απογραφή 2011), κάτω  από το μέγιστο όριο των 

150.000 κατοίκων. 
� Αποτελείται από Τοπικές /Δημοτικές Κοινότητες, των οποίων ο μόνιμος πληθυσμός 

ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών, είναι μικρότερος των 15.000 
κατοίκων 

� Διαθέτει την επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού 
και των χρηματοοικονομικών πόρων 

� Ειδικά σε ότι αφορά την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος της 
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, αυτή αποτελεί παραλίμνια  περιοχή, 
στην οποία ποσοστό του πληθυσμού >0,36% απασχολείται στον τομέα της αλιείας 
και είναι λειτουργικά συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη 

 

                             

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ CLLD/LEADER 

Π.Ε. 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

Δ.ΚΟΖΑΝΗΣ 

Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Δ.ΒΟΙΟΥ 

    

Π.Ε. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Δ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

LEADER 2014-2020 ΑΛΙΕΙΑ 2014-2020 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 3.423,97 75.450 395,75 13.399 

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.290,86 31.757 172,811 1.338 

ΣΥΝΟΛΟ 5.714,83 107.207 568,56 14.737 

Εξαιρούνται :  

Οι Δημοτικές Κοινότητες 

Κοζάνης και Πτολεμαΐδας στις 

οποίες ο μόνιμος πληθυσμός  

υπερβαίνει τους 15.000 

κατοίκους 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΑλΘ 2014-2020 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ - 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΣΕΡΒΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΑ ΡΟΔΙΤΗΣ  

ΝΕΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΥΛΕΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΙΜΕΡΑ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΓΟΥΛΕΣ ΜΕΣΙΑΝΗ ΑΥΡΑ 

ΝΕΡΑΙΔΑ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ  

       

ΔΗΜΟΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΙΑΝΗ ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ  

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ  

ΣΠΑΡΤΟ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΡΥΜΝΙΟ  

       

ΔΗΜΟΣ 

ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
ΚΑΡΠΕΡΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 

 

 

 

 

Παραλίμνια ζώνη της λίμνης Πολυφύτου & της λίμνης  Ιλαρίωνα 
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Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ, ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης 

(ΟΤΔ), διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης/ ενημέρωσης, με στόχο την προετοιμασία 

του νέου τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του  Μέτρου 19 : «Στήριξη για τοπική 

ανάπτυξη μέσω του CLLD/ LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 

του ΕΠΑλΘ 2014-2020  για τους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών.  

 

Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η 

ενεργή  συμμετοχή όλων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και Φορέων της περιοχής, 

στις ενέργειες διαβούλευσης/ ενημέρωσης.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούνται οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός να 

συμμετέχουν στις ενημερωτικές εκδηλώσεις στις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 

προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, όσο και για τη 

στρατηγική του νέου τοπικού προγράμματος καθώς και να υποβάλλουν το καταρχήν 

επενδυτικό ενδιαφέρον  τους, καταθέτοντας το συνοπτικό έντυπο υποβολής πρότασης/ιδέας, 

έτσι ώστε το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα να απαντά στις ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής 

εφαρμογής και να είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. 
 

 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ευρείας ενημέρωσης /  διαβούλευσης έχει αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ (www.ankoleader.gr).  
 

Περισσότερες πληροφορίες  

Τηλέφωνο  : 2461024022  

Fax             :  2461038628 

Mail            : anko@anko.gr, zgerechte@anko.gr 

 

 

 

Το πλήρες υλικό για τη διαδικασία της διαβούλευσης προκειμένου να καθοριστεί η περιοχή και 
η στρατηγική του νέου τοπικού προγράμματος, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ 
www.ankoleader.gr.  
Διατίθεται επίσης σχετικό έντυπο για την κατάθεση πρότασης ή ιδέας. 
 


