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1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 

Στο Κεφάλαιο 3 του υποβληθέντος Φακέλου Α του τοπικού προγράμματος στην Π.Ε. Χίου  

για την επιλογή του στα πλαίσια των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) παρουσιάστηκαν οι συνολικά δεκατέσσερις (14) 

ενέργειες διαβούλευσης με φορείς, εκ των οποίων οι δεκατρείς (13) είναι εγκατεστημένοι 

τοπικά, στο νησί της Χίου, και ένας (1) στην Μυτιλήνη, όπου βρίσκεται η έδρα της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

 

Αντικείμενο των ενεργειών διαβούλευσης αποτέλεσαν: 

✓ Η σύνθεση της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

✓ Ο καθορισμός της περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, και  

✓ Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος. 

 

Όσον αφορά στην σύνθεση της ΟΤΔ, αποφασίστηκε να προταθεί η Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης Χίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΤΑΧ Α.Α.Ε. ΟΤΑ), ενώ περιοχή 

εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος αποφασίστηκε να θεωρείται ο γεωγραφικός χώρος 

που αποτελεί την Περιφερειακή Ενότητα Χίου (Π.Ε. Χίου). 

Όσον αφορά στον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος, αναδείχθηκαν ως γενικής 

παραδοχήςοι παρακάτω προτεραιότητες: 

 

Α. Δημόσιες παρεμβάσεις 

✓ Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών για την 

βελτίωση της καθημερινότητας του τοπικού πληθυσμού 

✓ Έργα διευκόλυνσης του τοπικού (αγροτικού, περιλαμβανομένων των αλιέων) 

πληθυσμού, στην εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και στην 

δημιουργία συνθηκών βελτίωσης της απασχολησιμότητας και οικονομικής 

μεγέθυνσης.  

✓ Έργα ανάδειξης και παροχής ευκαιριών βιωματικής συμμετοχής (τόσο για τους 

μόνιμους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες) στα πολιτιστικά και στα φυσικά 

προϊόντα, συνήθειες και δραστηριότητες του τόπου, καθώς και ενέργειες 

ανάδειξης και προβολής τους για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

✓ Μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων και υποστήριξη/ενθάρρυνση νέων επενδυτών 

για την υλοποίηση επενδύσεων που θα δημιουργήσουν συνθήκες απασχόλησης 

και οικονομικής ανάπτυξης γενικότερα στην περιοχή παρέμβασης 

 

Β. Ιδιωτικές επενδύσεις 

✓ Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μεταποιητικών επιχειρήσεων για την επεξεργασία, 

τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων του πρωτογενή τομέα της περιοχής 

παρέμβασης, με προτεραιότητα στα προϊόντα  ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.ο.κ.  και τις 

επιχειρήσεις που είτε έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, είτε τα προϊόντά τους 

συνδέονται με τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 
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✓ Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μικρών και πολύ μικρών τουριστικών  επιχειρήσεων, με 

προτεραιότητα σε αυτές που παρέχουν ή που μπορούν αποδεδειγμένα να 

παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φιλοξενίας, εμπλουτισμένες με θεματικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται και αναδεικνύουν το ανθρωπογενές ή/και το 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης.  

✓ Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου της 

εστίασης οι οποίες αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν πρώτες ύλες και έτοιμα 

προϊόντα της περιοχής παρέμβασης, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

του τοπικού προγράμματος  αλλά και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σήματος 

τοπικότητας με το οποίο επίσης θα κληθούν να πιστοποιηθούν. 

✓ Ενίσχυση της τοπικής μικρο-επιχειρηματικότητας του τριτογενή τομέα, η οποία 

απευθύνεται και στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της ζωής των 

κατοίκων της περιοχής παρέμβασης αφενός και των επισκεπτών της 

αφετέρου.   Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που μπορούν 

αποδεδειγμένα, είτε με την ξεχωριστή τους ποιότητα, είτε με τις καινοτόμες (όχι 

μόνο τεχνολογικά) προσεγγίσεις τους,  να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του 

προϊοντικού μείγματος της περιοχής παρέμβασης ή στην ανάδειξη της 

διαφορετικότητάς τους. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν στοιχεία της Β΄ φάσης της «εκ των κάτω προς τα 

πάνω» διαδικασίας η οποία, όπως παρουσιάστηκε συνοπτικά παραπάνω και αναλυτικά 

στον Φάκελο Α, προέκυψε σαν αναγκαιότητα από την Α’ φάση της διαβούλευσης.  

Πιο συγκεκριμένα, η Β΄ φάση της διαδικασίας θεωρήθηκε απαραίτητη, τόσο για να γίνει η 

απαιτούμενη εξειδίκευση των αποτελεσμάτων της Α΄ φάσης σε θεματικέςκατευθύνσεις και 

μέτρα του προγράμματος, όσο και για να καθορισθεί η κατανομή των πόρων του 

προγράμματος ανά κατεύθυνση και στόχο. 

Στις επόμενες σελίδες, παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενέργειες διαβούλευσης που 

υλοποιήθηκαν με φορείς, προκειμένου να συζητηθούν σε βάθος οι προτεραιότητες που 

τέθηκαν από την Α΄ φάση της διαβούλευσης, ώστε να συν-διαμορφωθεί το όραμα και οι 

θεματικές κατευθύνσεις του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και να αποτυπωθούν με 

λεπτομέρεια οι στρατηγικοί του στόχοι και η εξειδίκευσή τους. 

 

Παράλληλα, στο φάκελο των δικαιολογητικών της παρούσας, επισυνάπτονται τα πρακτικά 

των διαβουλεύσεων, τα οποία περιλαμβάνουν αναλυτικά τους συμμετέχοντες, τα θέματα 

που τέθηκαν σε συζήτηση και τα όποια συμπεράσματα εξάχθηκαν και λήφθηκαν υπόψη  

στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος Ανάπτυξηςμε Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου. 

 

 

1.1 Καταγραφή των ενεργειών διαβούλευσης 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες και με συνοπτικό τρόπο, 

το σύνολο των ενεργειών διαβούλευσης στις οποίες έχει προβεί ο φορέας και σχετίζονται 

με την προετοιμασία και την εξειδίκευση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του τοπικού 

προγράμματος.  
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Χάρη στην δημοσιότητα που δόθηκε στην Α’ φάση της διαβούλευσης, αρκετοί δημόσιοι και 

ιδιωτική φορείς από την περιοχή παρέμβασης είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις 

δυνατότητες του πλαισίου CLLD/LEADER και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό του μέσα από 

συναντήσεις διαβούλευσης με την ομάδα έργου του φορέα. 

ΣτηΒ’ φάση επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι φορείς, είτε για επαναληπτική συνάντηση 

διαβούλευσης προς εξειδίκευση συγκεκριμένων θεμάτων, είτε για συνάντηση για πρώτη 

φορά.  Κριτήρια επιλογής των φορέων αποτέλεσαν η εξειδικευμένη τεχνογνωσία και οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες που διαθέτουν μέσα από τις οποίες,  η εμπλοκή τους στην 

εξειδίκευση και την ποσοτικοποίηση των  γενικών κατευθύνσεων και των προτεραιοτήτων 

που καταγράφηκαν κατά την προετοιμασία του Φακέλου Α του Τοπικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης, καθίσταται κρίσιμης σημασίας. 

Στον παρακάτω πίνακα 1.1 δίνονται συνοπτικά οι ενέργειες διαβούλευσης με δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης.  Συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν εννέα (9) 

ενέργειες διαβούλευσης με φορείς, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά εικοσιέξι (26) 

άτομα, πέρα από τα στελέχη του φορέα.  Έξι (6) φορείς ήταν δημόσιου χαρακτήρα και τρείς 

(3) εκπροσωπούσαν ιδιωτικά συμφέροντα.  Για τέσσερις (4) φορείς η συνάντηση 

διαβούλευσης ήταν η πρώτη στα πλαίσια καθορισμού της στρατηγικής του Τοπικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης CLLD/LEADER με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων για την Π.Ε. 

Χίου. 

 

Πίνακας 1.1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης (με φορείς)* 

α/α Ημερομηνία 

διεξαγωγής 

Τόπος 

διεξαγωγής 

Είδος Φορέων που 

συμμετείχαν** 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Αντικείμενο 

Διαβούλευσης 

1. 24-08-2016 Γραφείο 
Δημάρχου Χίου 

Δήμος Χίου 
 

(Δημόσιος) 

8 Στρατηγική 
Τοπικού 

Προγράμματος 

2. 29-08-2016 Έδρα ΕΤΑΧ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Μονομετοχική 
Αξιοποίησης 

Ακινήτων Δήμου 
ΧίουΑΕ ΟΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 
(Δημόσιος) 

5 Στρατηγική 
Τοπικού 

Προγράμματος 
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α/α Ημερομηνία 

διεξαγωγής 

Τόπος 

διεξαγωγής 

Είδος Φορέων που 

συμμετείχαν** 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Αντικείμενο 

Διαβούλευσης 

3. 29-08-2016 Από τα γραφεία 
της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ 

(Χίος)  σε 
τηλεδιάσκεψη με 
τα γραφεία του 
Προϊσταμένου 
της Δ.Α. ΠΕΠ Β. 

Αιγαίου 
(Μυτιλήνη) 

Διαχειριστική Αρχή 
ΠΕΠ Β. Αιγαίου 

 
(Δημόσιος) 

5 Στρατηγική 
Τοπικού 

Προγράμματος 

4. 30-08-2016 Εδρα 3ης ΕΒΑ Εφορία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 

 
(Δημόσιος) 

3 Στρατηγική 
Τοπικού 

Προγράμματος 

5. 02-09-2016 Έδρα 
Λιμενικού 

Ταμείου Χίου 

Λιμενικό Ταμείο 
Χίου 

 
(Δημόσιος) 

7 Στρατηγική 
Τοπικού 

Προγράμματος 

6. 05-09-2016 Έδρα ΕΤΑΧ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Ομάδα Εθελοντικής 
Δράσης Χίου 
«ΟΜΙΚΡΟΝ»    

 
(Ιδιωτικός) 

9 Στρατηγική 
Τοπικού 

Προγράμματος 

7. 05-09-2016 Έδρα ΕΤΑΧ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Σύλλογος Ιδιοκτητών 
Ενοικιαζομένων 

Δωματίων, 
Διαμερισμάτων και 
Εξοχικών κατοικιών 

Ν. Χίου «Ο 
ΟΜΗΡΟΣ» 

 
(Ιδιωτικός) 

5 Στρατηγική 
Τοπικού 

Προγράμματος 
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α/α Ημερομηνία 

διεξαγωγής 

Τόπος 

διεξαγωγής 

Είδος Φορέων που 

συμμετείχαν** 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Αντικείμενο 

Διαβούλευσης 

8. 07-09-2016 Έδρα ΕΤΑΧ ΑΑΕ 
ΟΤΑ 

Σύλλογος  Φίλων 
Περιβάλλοντος 

«ΕΛΙΞ» 
 

(Ιδιωτικός) 

5 Στρατηγική 
Τοπικού 

Προγράμματος 

9. 08-09-2016 Από τα γραφεία 
της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ 

(Χίος)  σε 
τηλεδιάσκεψη με 
τα γραφεία του 
Δήμου Ψαρών 

(Ψαρά) 

Δήμος Ψαρών 
 

(Δημόσιος) 

4 Στρατηγική 
Τοπικού 

Προγράμματος 

*συμπληρώνεται μία γραμμή ανά ενέργεια 

**συμπληρώνεται το είδος των φορέων βάσει συμφερόντων (ιδιωτικών / δημόσιων) 

 

1.2 Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών διαβούλευσης 

Στον Πίνακα 1.2 που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα, γίνεται μια πιο αναλυτική περιγραφή 

των ενεργειών διαβούλευσης με αναφορά στο είδος της ενέργειας, την ημερομηνία 

διεξαγωγής, την ομάδα/στόχο, τους φορείς που συμμετείχαν και τους συμμετέχοντες 

αναλυτικά, όπως και την καταγραφή των συμπερασμάτων ανά διαβούλευση. 

 

Πίνακας 1.2: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας Σύσκεψη 
Νο 
1 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

24-08-2016 

Ομάδα/δες στόχου Δήμος Χίου 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Οχτώ (8) 

Φορείς που 
συμμετείχαν 

Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Χίου Δημόσιος 

1. Βουρνούς Μανώλης, 
Δήμαρχος 

2. Καράλης Δημητρης, 
Αντιδήμαρχος Τουρισμού 

3. Γδύσης Στρατής. 
Αντιδήμαρχος 
Προγραμματισμού &Τ/Υ 

4. Μπελέγρης Γεώργιος, 
Αντιδήμαρχος 
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Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

5. Παπαλάνης Ελευθέριος, 
προϊστάμενος Τ/Υ 

6. Αμύγδαλος Ιάκωβος  
7. Καρράς Ιωάννης 
8. Πολίτης Μιχάλης 

Συμπεράσματα/ 
Αποτελέσματα 

Προτάθηκε οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος να οδηγούν σε: 

o Βελτίωση της ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

o Βελτίωση των υποδομών που διευκολύνουν τον αγροτικό 

πληθυσμό στην άσκηση της εργασίας του. 

o Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και την 

προστασία/αξιοποίηση της (ανέπαφης σε πολλές περιπτώσεις) 

φύσης, σε διττή κατεύθυνση, τόσο με σημείο αναφοράς τους 

κατοίκους της περιοχής, όσο και με τους επισκέπτες 

(τουρισμό). 

o Ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων της περιοχής που 

συνοδεύονται από μοναδικότητες, χαρακτηριστικά ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

και υψηλή διατροφική αξία, για την προώθησή τους 

απευθείας στην τουριστική αγορά του τόπου ή για την 

παραγωγή επεξεργασμένων προϊόντων, προκειμένου να 

αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο από το χωράφι στο πιάτο, όχι 

μόνο των ντόπιων, αλλά και κυρίως των επισκεπτών.   

Σε συνέχεια των ανωτέρω, συμφωνήθηκε η περαιτέρω εξειδίκευση 

σε θεματικούς άξονες και μέτρα, όσο και οι επιμέρους στρατηγικοί 

στόχοι και η προσαρμογή του βάρους της κατανομής του 

προγράμματος ανά κλάδο και τομέα, να προκύψουν από 

συνεκτίμηση των απόψεων, τόσο των φορέων, όσο και του τοπικού 

πληθυσμού, που καταγράφονται κατά την περίοδο της 

διαβούλευσης.  

Συμπληρωματικά, συμφωνήθηκε να ληφθεί υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό, το εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Προκειμένου για την αποφυγή 

επικαλύψεων και δημιουργίας ανταγωνιστικών πλαισίων. Με αυτό 

τον τρόπο αναμένεται με το σχεδιαζόμενο Τοπικό Πρόγραμμα να 

μοχλευτούν συνέργιες που θα φέρουν προστιθέμενη αξία και για 

τα δυο πλαίσια. 

 

 

Είδος ενέργειας Σύσκεψη 
Νο 
2 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

29-08-2016 

Ομάδα/δες στόχου 
Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου ΧίουΑΕ ΟΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Αριθμός Επτά  (7) 
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συμμετεχόντων 

Φορείς που 
συμμετείχαν 

Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Μονομετοχική 
Αξιοποίησης Ακινήτων 

Δήμου ΧίουΑΕ ΟΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Δημόσιος 

1. Καραμανής Γεώργιος, 
Πρόεδρος 

2. Τσουκάρης Σταύρος 
3. Τσουκάλου Ανθή 
4. Παρθενίδου Σοφία 
5. Αμύγδαλος Ιάκωβος  
6. Καρράς Ιωάννης 
7. Πολίτης Μιχάλης 

Συμπεράσματα/ 
Αποτελέσματα 

Οι εκπρόσωποι του φορέα είναι σύμφωνοι με την στρατηγική του 

προγράμματος, όπως παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΟΤΔ και 

πρότειναν για ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος 

CLLD/LEADERτις παρακάτω προτεραιότητες:  

Παρεμβάσεις στις πιο πολυσύχναστες  παραλίες του νησιού, όπου 

βρίσκονται τα περισσότερα καταλύματα, οι οποίες θα δώσουν 

προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν. Ενδεικτικά αναφέρονται 

η δημιουργία υποδομής (ράμπα, κ.ά.)διευκόλυνσης πρόσβασης για 

ΑΜΕΑ, παρεμβάσεις επί της παραλίας αλλά και στους χώρους 

πρόσβασης επί των παραλιακών μετώπων όπως η 

δημιουργία/ανακατασκευή των πεζοδρομίων και των δικτύων 

φωτισμού οι οποίες θα προσφέρουν ασφάλεια και άνεση στους 

λουόμενους.  

Για τον παραπάνω σκοπό προτάθηκαν  τα παρακάτω: 

o Παρεμβάσεις αναβάθμισης κολυμβητικών παραλιών. 

o Παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού μικρής 

κλίμακας (ενδεικτικά αναφέρονται δίκτυα  ηλεκτροφωτιστικά, 

πεζόδρομοι κλπ) τουριστικών παραλιακών μετώπων. 

 

 

Είδος ενέργειας Σύσκεψη/Τηλεδιάσκεψη 
Νο 
3 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

29-08-2016 

Ομάδα/δες στόχου Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Τρεις (3) 

Φορείς που 
συμμετείχαν 

Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρεις Β. Αιγαίου 

Δημόσιος 

1. Πλακωτάρης Γεώργιος  
2. Αμύγδαλος Ιάκωβος  
3. Δημητρακόπουλος 

Παντελής  

Συμπεράσματα/ 
Αποτελέσματα 

Προτάθηκε οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος να οδηγούν σε: 

o Βελτίωση της ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

o Βελτίωση των υποδομών που διευκολύνουν τον αγροτικό 
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πληθυσμό στην άσκηση της εργασίας του. 

o Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και την 

προστασία/αξιοποίηση της (ανέπαφης σε πολλές περιπτώσεις) 

φύσης, σε διττή κατεύθυνση, τόσο με σημείο αναφοράς τους 

κατοίκους της περιοχής, όσο και με τους επισκέπτες 

(τουρισμό). 

o Ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων της περιοχής που 

συνοδεύονται από μοναδικότητες, χαρακτηριστικά ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

και υψηλή διατροφική αξία, για την προώθησή τους 

απευθείας στην τουριστική αγορά του τόπου ή για την 

παραγωγή επεξεργασμένων προϊόντων, προκειμένου να 

αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο από το χωράφι στο πιάτο, όχι 

μόνο των ντόπιων, αλλά και κυρίως των επισκεπτών.   

Σε συνέχεια των ανωτέρω, συμφωνήθηκε η περαιτέρω εξειδίκευση 

σε θεματικούς άξονες και μέτρα, όσο και οι επιμέρους στρατηγικοί 

στόχοι και η προσαρμογή του βάρους της κατανομής του 

προγράμματος ανά κλάδο και τομέα, να προκύψουν από 

συνεκτίμηση των απόψεων, τόσο των φορέων, όσο και του τοπικού 

πληθυσμού, που καταγράφονται κατά την περίοδο της 

διαβούλευσης.  

Συμπληρωματικά, συμφωνήθηκε να ληφθεί υπόψη κατά τον 

σχεδιασμό, το εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. Προκειμένου για την αποφυγή 

επικαλύψεων και δημιουργίας ανταγωνιστικών πλαισίων. Με αυτό 

τον τρόπο αναμένεται με το σχεδιαζόμενο Τοπικό Πρόγραμμα να 

μοχλευτούν συνέργιες που θα φέρουν προστιθέμενη αξία και για 

τα δυο πλαίσια. 

 

 

Είδος ενέργειας Σύσκεψη 
Νο 
4 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

30-08-2016 

Ομάδα/δες στόχου Τρίτη Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (3η ΕΒΑ) 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Τρεις (3) 

Φορείς που 
συμμετείχαν 

Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

3η ΕΒΑ Δημόσιος 
1. Βάσση Όλγα 
2. Καρράς Ιωάννης 
3. Πολίτης Μιχάλης 

Συμπεράσματα/ 
Αποτελέσματα 

Οι εκπρόσωποι του φορέα είναι σύμφωνοι με την στρατηγική του 

προγράμματος, όπως παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΟΤΔ και 

πρότειναν για ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος 

CLLD/LEADER τις παρακάτω προτεραιότητες:  

o Διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου στα Κάτω Φανά. 
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o Παρεμβάσεις σε ένα παλιό πατητήρι και σύνδεση του με την 

οινική παράδοση της Χίου. 

o Παρέμβαση στον Άγιο Ιωάννη Αργέντη, κλπ. 

o Αποκατάσταση τειχών Βολισσού. 

o Αποπεράτωση εργασιών αποκατάστασης οικισμού Αναβάτου. 

 

 

Είδος ενέργειας Σύσκεψη 
Νο 
5 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

02-09-2016 

Ομάδα/δες στόχου Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Τρεις (3) 

Φορείς που 
συμμετείχαν 

Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Διαδημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Χίου 

Δημόσιος 

1. Μπελέγρης Μιχάλης 
2. Χούλης Νικόλαος 
3. Δαββέτα Σωτηρία 
4. Λαγού Παρασκευή 
5. Καρράς Ιωάννης 
6. Πολίτης Μιχάλης 

Συμπεράσματα/ 
Αποτελέσματα 

Οι εκπρόσωποι του φορέα είναι σύμφωνοι με την στρατηγική του 

προγράμματος, όπως παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΟΤΔ και 

πρότειναν για ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος 

CLLD/LEADERτις παρακάτω προτεραιότητες:  

o Εκσυγχρονισμός – επισκευή Αλιευτικών καταφυγίων ( Μεστών 

– Λιθίου). 

Στα αλιευτικά καταφύγια τόσο των Μεστών όσο και του Λιθίου  
ελλιμενίζονται πολλοί επαγγελματίες αλιείς και  συγκεκριμένα 
στο αλιευτικό καταφύγιο Μεστών παρουσιάζεται αύξηση των 
αλιευτικών σκαφών. Προτάθηκε ο εκσυγχρονισμός των δύο 
καταφυγίων  (ηλεκτροφωτισμός, κιβώτια παροχής ρεύματος, 
κ.ά.), καθώς και έργα υποδομής με σκοπό την  ασφάλεια των 
αλιευτικών σκαφών. 

o Μετατροπή κτιρίου παλαιάς ιχθυόσκαλας σε αίθουσα 

αναμονής επιβατών εξωτερικού. 

Τα τελευταία  χρόνια παρατηρείται αύξηση της εισροής των 
τουριστών από χώρες εκτός Ε.Ε. Η μετατροπή του κτιρίου της 
παλαιάς ιχθυόσκαλας θα συμβάλει στην διαμόρφωση 
καλύτερων συνθηκών ελέγχου τόσο για τους υπαλλήλους οι 
οποίοι διενεργούν τον έλεγχο όσο και για τους τουρίστες 
αποφεύγοντας φαινόμενα ταλαιπωρίας των τουριστών τα 
οποία δυσφημίζουν το νησί και υποβαθμίζουν το τουριστικό 
προϊόν. 

 

 

Είδος ενέργειας Σύσκεψη Νο 
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6 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

05-09-2016 

Ομάδα/δες στόχου Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου «ΟΜΙΚΡΟΝ» 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Τέσσερις (4) 

Φορείς που 
συμμετείχαν 

Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Ομάδα Εθελοντικής 
Δράσης Χίου 
«ΟΜΙΚΡΟΝ» 

Δημόσιος 

1. Ροδάκης Γεώργιος 
2. Τριπολίτης Πέτρος 
3. Καρράς Ιωάννης 
4. Πολίτης Μιχάλης 

Συμπεράσματα/ 
Αποτελέσματα 

Οι εκπρόσωποι του φορέα είναι σύμφωνοι με την στρατηγική του 

προγράμματος, όπως παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΟΤΔ και 

πρότειναν για ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος 

CLLD/LEADERτις παρακάτω προτεραιότητες, οι οποίες αφορούν 

στην πρόληψη πυρκαγιών.Συγκεκριμένα προτάθηκε: 

o Καθαρισμός του δάσους και ειδικά των τμημάτων εκείνων που 
εφάπτονται στο οδικό δίκτυο. 

o Προμήθεια εξειδικευμένων μηχανημάτων τεμαχισμού κλαδιών 
από τα δένδρα (ρυμουλκούμενος τεμαχιστής κλαδιών) αλλά 
και καθαρισμού και τεμαχισμού της υφιστάμενης βλάστησης 
σε επικλινή εδάφη.  

o Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών οι οποίοι θα 
ενισχύσουν την υπάρχουσα υποδομή σε θέματα έγκαιρης 
προειδοποίησης και εξέλιξης μιας πυρκαγιάς.  

o Εγκατάσταση καμερών σε σημεία όπως είναι η Βορειοδυτική 
Χίος και τα οποία δεν ελέγχονται από τις υπηρεσίες λόγω 
έλλειψης προσωπικού και οχημάτων.  

o Προμήθεια μηχανημάτων όπως υδροφόρα ή πλαστικές 
δεξαμενές νερού οι οποίες  θα βοηθούν στην μεταφορά 
ποσοτήτων νερού στα σημεία εκδήλωσηςπυρκαγιάς. 

 

 

Είδος ενέργειας Σύσκεψη 
Νο 
7 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

05-09-2016 

Ομάδα/δες στόχου 
Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων 
και Εξοχικών κατοικιών Ν. Χίου «Ο ΟΜΗΡΟΣ» 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Έξι (6) 

Φορείς που 
συμμετείχαν 

Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Σύλλογο Ιδιοκτητών 
Ενοικιαζομένων 

Δωματίων, 
Διαμερισμάτων και 

Εξοχικών κατοικιών Ν. 
Χίου «Ο ΟΜΗΡΟΣ» 

Δημόσιος 

1. Κιτριλάκης Δημήτρης 
2. Μυλωνάδης Γιώργος 
3. Ψώρας Εμμανουήλ 
4. Μελέκου Αφροδίτη 
5. Καρράς Ιωάννης 
6. Πολίτης Μιχάλης 



Φάκελος Β Σελίδα 11  

Συμπεράσματα/ 
Αποτελέσματα 

Οι εκπρόσωποι του φορέα είναι σύμφωνοι με την στρατηγική του 

προγράμματος, όπως παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΟΤΔ και 

πρότειναν για ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος 

CLLD/LEADERτις παρακάτω προτεραιότητες αναβάθμισης του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής και διεύρυνσης της 

τουριστικής περιόδου:  

o Έμφαση σε άλλες μορφές τουρισμού όπως ο περιπατητικός, ο 
αναρριχητικός τουρισμός, κ.ά. ώστε να ελαχιστοποιηθεί  ο 
κίνδυνος μείωσης του τουριστικού ρεύματος από απρόβλεπτα 
γεγονότα. 

o Δημιουργία έντυπου το οποίο θα αναδεικνύει τις Βίγλες της 
Δυτικής Χίου και δημιουργία διαδρομών πρόσβασης προς τις 
Βίγλες από το οδικό δίκτυο της περιοχής. 

o Μείωση των ελάχιστων προδιαγραφών επιλεξιμότητας των 
επιχειρήσεων για ένταξη στα πλαίσια του προγράμματος, 
βάση κατάταξης. Ανάγκη για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 
και των όρων και περιορισμών του τίθενται ως 
προαπαιτούμενα για την επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα,όσον 
αφορά τις λειτουργικές μορφές του καταλυμάτων για τα πολύ 
μικρά νησιά. 

o ΔημιουργίαΔικτύου συναφών επιχειρήσεων του τουριστικού 
τομέα μέσω του οποίου θα γίνεται η προβολή του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής παρέμβασης. 

o Στήριξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων μέσω της 
προβολής και πώλησης τους από τα καταλύματα. Για τον 
σκοπό αυτό σημαντικό ρόλο θα μπορεί να έχει το Δίκτυο. 
Συγκεκριμένα θα μπορεί να διαπραγματεύεται με τους 
τοπικούς παραγωγούς, ώστε τα μέλη του Δικτύου να έχουν 
καλύτερες τιμές προϊόντων. 

o Προστασία, αειφόρος διαχείριση και ανάδειξη των αξιόλογων, 
φυσικών πόρων και του αξιόλογου φυσικού τοπίου της 
περιοχής (με έμφαση στην χαρακτηρισμένη περιοχή Natura 
2000) σε συνδυασμό με την παράδοση και τον πολιτισμό. 

o Δημόσιες παρεμβάσεις που θα τονίσουν και θα αναδείξουν το 
τουριστικό προϊόν όπως η ανάδειξη των παραλίων και των 
τουριστικών παραλιακών μετώπων καθώς και η βελτίωση των 
υποδομών τουρισμού (πύλες εισόδου εξόδου στο νησί κλπ).   

 

 

Είδος ενέργειας Σύσκεψη 
Νο 
8 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

07-09-2016 

Ομάδα/δες στόχου Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος ‘’ΕΛΙΞ’’ 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Πέντε (5) 

Φορείς που 
συμμετείχαν 

Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Σύλλογος Φίλων 
Περιβάλλοντος ‘’ΕΛΙΞ’’ 

Δημόσιος 
1. Χαλάτσης Γεώργιος  
2. Μισετζής Γεώργιος 
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3. Μπάλλας Βασίλειος 
4. Καρράς Ιωάννης 
5. Πολίτης Μιχάλης 

Συμπεράσματα/ 
Αποτελέσματα 

Οι εκπρόσωποι του φορέα είναι σύμφωνοι με την στρατηγική του 

προγράμματος, όπως παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΟΤΔ και 

πρότειναν για ενίσχυση στα πλαίσια του προγράμματος 

CLLD/LEADERτις παρακάτω προτεραιότητες:  

o Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο περιπατητικός, 
ο θρησκευτικός και ειδικότερα ο τουρισμός εκείνος  ο οποίος 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική παράδοση και πολιτιστική 
κληρονομιά (αγροτουρισμός, περιπατητικός τουρισμός, 
τουρισμός που συνδέεται με την παράδοση τον πολιτισμό και 
την ιστορία της Χίου, θαλάσσιος τουρισμός).  

o Ιεραρχημένη χωρικά διάχυση του τουρισμού ως αναπτυξιακού 
άξονα - θεματική ιεράρχηση του τουριστικού προϊόντος με 
έμφαση στον ιαματικό – θερμαλιστικό τουρισμό, 
γαστρονομικό – οινικό εναλλακτικό τουρισμό και 
αγροτουρισμό. 

o Δημιουργία δύο Δικτύων περιπατητικών διαδρομών: Το 1ο  
στην κεντρική Χίο,  το  οποίο θα ενώνει μνημεία ιδιαίτερου 
κάλους όπως είναι η Νέα Μονή (προστατεύεται από την 
UNESCO) με παραδοσιακά χωριά, όπως ο Ανάβατος και το 2ο 
στην βόρεια Χίο,το οποίο θα διέρχεται μέσα από παραδοσιακά 
χωριά, αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο της Βόρεια Χίου. 
Τα δύο Δίκτυα περιπατητικών διαδρομών θα δώσουν την 
δυνατότητα να δημιουργηθούν κοντά σ’ αυτά επιχειρήσεις, οι 
οποίες προωθούν τις ήπιες μορφές τουρισμού. Θα δώσει 
επίσης την ευκαιρία σε ομοειδείς επιχειρήσεις (ξεναγοί, 
καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις οι 
οποίες ασχολούνται με το mountain bike, κλπ) μέσω της 
δημιουργίας ενός  δικτύου να εκμεταλλευτούν στον μέγιστο 
βαθμό την δημιουργία των δύο Δικτύων περιπατητικών 
διαδρομών. 

 

 

Είδος ενέργειας Σύσκεψη/Τηλεδιάσκεψη 
Νο 
9 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 

08-09-2016 

Ομάδα/δες στόχου Δήμος Ψαρών 

Αριθμός 
συμμετεχόντων 

Τέσσερις (4) 

Φορείς που 
συμμετείχαν 

Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Ψαρών Δημόσιος 

1. Βρατσάνος  
Κωνσταντίνος, Δήμαρχος 
Ψαρών 

2. Χατζηπαναγιώτης 
Παναγιώτης 

3. Καρράς Ιωάννης 
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4. Πολίτης Μιχάλης 

Συμπεράσματα/ 
Αποτελέσματα 

Οι εκπρόσωποι του φορέα Δήμος Ψαρών είναι σύμφωνοι με την 

στρατηγική του προγράμματος, όπως παρουσιάστηκε από τα 

στελέχη της ΟΤΔ και πρότειναν για ενίσχυση στα πλαίσια του 

προγράμματος CLLD/LEADERτις παρακάτω προτεραιότητες του 

Δήμου:  

o Αντιμετώπιση του προβλήματος της υπεραλίευσης και της 

απειλής εξαφάνισης διαφόρων ειδών ψαριών. Δράσεις 

ενημέρωσης  κοινού και αλιέων. 

o Ανάδειξη του φυσικού κάλους του νησιού σε συνδυασμό με 

την παράδοση και τον πολιτισμό (Natura) με παράλληλα μέτρα 

για την προστασία της περιοχής Νatura. 

o Ανάγκη δημιουργίας νέου ιατρείου για την κάλυψη των 

αναγκών των μόνιμων κατοίκων και των τουριστών. 

o Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και της παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων (μέλι από θυμάρι) μέσω της δικτύωσης των 

παραγωγών και της προώθησης των προϊόντων στην ελληνική 

και ξένη αγορά. 

o Τουρισμός – εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων 

τουριστικών μονάδων – εναλλακτικές μορφές τουρισμού  

(αγροτουρισμός, περιπατητικός τουρισμός, τουρισμός που 

συνδέεται με την παράδοση τον πολιτισμό και την ιστορία, 

θαλάσσιος τουρισμός). Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και των όρων και περιορισμών 

του τίθενται ως προαπαιτούμενα για την επιλεξιμότητα στο 

πρόγραμμα και αφορούν τις λειτουργικές μορφές του 

καταλυμάτων για τα πολύ μικρά νησιά. 

 

 

1.3 Άλλες Ενέργειες διαβούλευσης Β’ φάσης 

Στον δικτυακό τόποwww.leaderchios.grπου 

δημιουργήθηκε (από την Α΄ φάση της διαβούλευσης) για 

λογαριασμό της Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου με 

σκοπό την ευρεία δημοσιότητα και διαβούλευση για τον 

σχεδιασμό του τοπικού προγράμματοςCLLD/LEADER, 

αναρτήθηκε φόρμα διατύπωσης πρότασης-ιδέας 

επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να καταγραφούν τα 

ενδιαφέροντα ιδιωτών επενδυτώνπου θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος.  

Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφούν οχτώ (8) ιδέες-

προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, των οποίων μια 

συνοπτική περιγραφή, δίνετται στον παρακάτω πίνακα 

1.3  

Πιο αναλυτικά: 

http://www.leaderchios.gr/
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Πίνακας 1.3: Συγκεντρωτικός Πίνακας άλλων Ενεργειών Διαβούλευσης (Β’ φάσης) 

α/α Ιδέα-πρόταση Τόπος 

υλοποίησης 

Προϋπολογισμός 

επένδυσης 

Ονοματεπώνυμο 

1. Υπηρεσίες οργανωμένου 
camping 

Καρίντα 200.000€ Λιόβαρος 
Μιχάλης 

2. Υπηρεσίες εκμάθησης 
Ελληνικής γλώσσας ως 

ξένης γλώσσας 

Χίος 135.000€ Ανώνυμος 

3. Τυποποίηση ελαιολάδου Χαλκειός 250.000€ Πούπαλος 
Δημήτρης 

4. Εκσυγχρονισμός – 
αύξηση δυναμικότητας 

Ζυθοποιίας 

Κάμπος 360.000€ Ναζλίδης 
Εμμανουήλ 

5. Αύξηση δυναμικότητας 
καταλύματος 

Μεστά 600.000€ Ανώνυμος 

6. Ίδρυση καταλύματος Καρδάμυλα 300.000€ Ανώνυμος 

7. Εκσυγχρονισμός 
εστιατορίου 

Καρφάς 120.000€ Ρωξάνας Νίκος 

8. Εκσυγχρονισμός 
καταλύματος 

Γιόσωνας 
Καρδαμύλων 

90.000€ Ζαννίκου 
Βικτωρία 

 

 

1.4 Συνοπτική καταγραφή αποτελεσμάτων 

Οι συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς που πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του 

σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος και κυρίως κατά την Β’ φάση του, είχαν  σκοπό τον 

σχεδιασμό της στρατηγικής του προγράμματος και βασίστηκαν στην τεχνογνωσία που 

φέρουν οι συγκεκριμένοι φορείς στην διαχείριση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, καθώς 

και στην συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των εκπροσώπων που συμμετείχαν στις 

διαβουλεύσεις, χάρη στην πολύχρονη παρουσία τους στους φορείς τους. 

 

Το κλίμα των συναντήσεων καθορίζονταν από το ύφος και τα χαρακτηριστικά των των 

ειδήσεων και των γεγονότων που συνέβαιναν καθημερινά στα νησιά της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου (Π.Ε. Χίου), η οποία αποτελεί την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, σε μια 

περίοδο που είναι γεγονός ότι δεν κυριάρχησαν οι καλές ειδήσεις.   Στην ανασφάλεια με 

την οποία βιώνουν, στην πιο ελαφριά της εκδοχή, οι Έλληνες τις συνέπειες από την 

οικονομική κρίση που ξεκίνησε από το 2008 στη χώρα μας, ήρθαν αυτό το καλοκαίρι, ως 
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ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία της ψυχολογίας του μέσου κατοίκου της Π.Ε. Χίου, να 

προστεθούν: 

• Η αίσθηση της απομόνωσης που δημιουργήθηκε από την μείωση της τουριστικής 

κίνησης η οποία, παραδοσιακά τα καλοκαίρια, αφενός ενισχύει τα εισοδήματα του 

τοπικού πληθυσμού και αφετέρου κάνει τους κατοίκους να νιώθουν ότι είναι 

κάτοικοι ενός μεγάλου παγκόσμιου χωριού και ότι τα νησιά τους «ξαναμπαίνουν 

στον χάρτη», αν υποθέσουμε ότι τον χειμώνα παραμένουν σχεδόν απροσπέλαστα 

για τους υπόλοιπους κατοίκους αυτού του «μεγάλου χωριού». 

• Αυτή δε η αίσθηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, έγινε ακόμα πιο βαριά 

και πιο εμφανής το φετινό καλοκαίρι, περίοδο στην οποία διενεργήθηκε η 

διαβούλευση για την στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος, αφού συμπεριέλαβε 

και την αίσθηση της αδυναμίας αντίδρασης για την αναστροφή των δυσμενών 

συνθηκών που αντιμετωπίζονται, τις οποίες δεν δημιούργησαν οι τοπικές 

κοινωνίες και που σαν τέτοιες, μάλλον δεν μπορούν να λύσουν οι ίδιες (οι τοπικές 

κοινωνίες).  Αιτία γι αυτή την αίσθηση αποτέλεσε η εικόνα που δημιουργήθηκε 

στον υπόλοιπο κόσμο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και η οποία 

περιλαμβάνει, στην πιο θλιβερή της μορφή, προσφυγόπουλα να «ξεβράζονται» στη 

θάλασσα, πρόσφυγες (κυνηγημένοι από πολεμικές καταστάσεις και αυταρχικά 

καθεστώτα των χωρών τους)που παραμένουν παρά τη θέλησή τους στα νησιά και 

που όμως μπορεί να φέρουν αρρώστιες και να διαπράττουν εγκληματικές 

ενέργειες, και γενικά μια εικόνα που ενοχλεί (στην πιο απλή της εκδοχή) την 

ανεμελιά των διακοπών. 

• Οι δυο(!) μεγάλες πυρκαγιές, μέσα σε διάστημα ενός μήνα περίπου, που ήρθαν να 

συμπληρώσουν την καταστροφή που προκάλεσε μια ακόμα μεγάλη πυρκαγιά 

μόλις το 2012, κατακαίοντας μεγάλες δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με 

καλλιέργειες, επιβαρύνοντας (πέραν όλων των άλλων) την έτσι κι αλλιώς άσχημη 

οικονομική κατάσταση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής και πλήττοντας 

ιδιαίτερα τους μαστιχοπαραγωγούς. 

Σε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία, υπό το βάρος των οποίων διενεργήθηκε η διαβούλευση 

του τοπικού προγράμματος, ήρθαν να αντιπαρατεθούν μια σειρά από ελπιδοφόρα 

στοιχεία: 

• Οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται πεπεισμένοι για την αξία του τόπου τους, όπως 

αυτή μετριέται σε όρους ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος, φυσικού κάλους, 

παράδοσης στη θάλασσα, πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερων και μοναδικών 

προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα. 

• Φαίνονται δε ιδιαίτερα συνειδητοποιημένοι ότι αυτά είναι τα «εργαλεία» που 

έχουν στα χέρια τους για την αναστροφή της σημερινής εικόνας, και τα οποία θα 

πρέπει να αποτελέσουν τους πυλώνες στήριξης της «επόμενης μέρας». 

• Οι φορείς φαίνονται αποφασισμένοι να αναστρέψουν την δυσμενή 

πραγματικότητα, μέσα από την βελτίωση της καθημερινότητας και την εν γένει 

στήριξη του τοπικού πληθυσμού, γεγονός απαραίτητο καταρχήν για την επιστροφή 

της αισιοδοξίας, της αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης, και κατά δεύτερον για 

την δημιουργία ξανά συνθηκών ικανών να «κρατήσουν» τον τοπικό πληθυσμό και 

ιδιαίτερα τους νέους στην περιοχή τους, με όρους ευημερίας και ανάπτυξης. 

Από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, επιχειρώντας κάποιος να «μεταφράσει» 
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σε όρους σχεδιασμού Τοπικού Προγράμματος ανάπτυξης τις απόψεις που καταγράφηκαν, 

σίγουρα θα περιελάμβανε ενέργειες στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

✓ Άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης, λόγω της υφιστάμενης 

οικονομικής κρίσης. 

✓ Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας που θα στηρίζεται και θα αναδεικνύει τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα: 

o Αναβάθμιση με όρους ποιότητας και ανάδειξη με όρους εξωστρεφούς 

προσανατολισμούτου τοπικού αγροδιατροφικού συστήματος παραγωγής.  

o Αναβάθμιση και στήριξη της λειτουργικότητας των φυσικών 

ελκυστικοτήτων της περιοχής (παραλίες, φυσικές διαδρομές, κ.ά.) 

o Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

της υπαίθρου, που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε ένα νέο 

εμπλουτισμένο, πολυλειτουργικό, πιο ελκυστικό και εν κατακλείδι πιο 

αποδοτικό τουριστικό προϊόν.  

✓ Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, με δράσεις αναβαθμισμένων υποδομών 

υγείας, παιδείας, άθλησης και ψυχαγωγίας, καταρχήν για τον τοπικό πληθυσμό και 

για τους επισκέπτες της περιοχής γενικότερα. 

✓ Προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της μάστιγας των πυρκαγιών, στις 

οποίες η περιοχή φάνηκε ιδιαίτερα ευάλωτη. 

✓ Επίτευξη ανταγωνιστικής τοπικής οικονομίας με ισόρροπη ανάπτυξη των 

οικονομικών τομέων. 

✓ Συμβατότητα όλων των έργων με τις αρχές της αρχές στήριξης των ευπαθών 

ομάδων(άτομα με αναπηρία, νέοι, γυναίκες, κ.ά.).  

✓ Αξιοποίηση συνεργειών με άλλα θεσμικά πλαίσια ενίσχυσης και παροχής κινήτρων, 

προκειμένου για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. 

 

Όλα τα παραπάνω είναι που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της στρατηγικής 

του προτεινόμενου προγράμματος, έτσι όπως θα εξειδικευτεί στα επόμενα κεφάλαια της 

παρούσας, προκειμένου να αποτελέσουν τις κατευθύνσεις, του άξονες, τα μέτρα και τις 

δράσεις ενός τεκμηριωμένου και στοχευμένου πολυτομεακού, πολυταμειακού, 

ελπιδοφόρου και χωρίς διακρίσεις προγράμματος τοπικής ανάπτυξης που θα στοχεύει 

στην βελτίωση της ζωής του τοπικού πληθυσμού μέσα από την δημιουργία και 

αναβάθμιση δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και 

της απασχόλησης, με πυλώνες την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης. 

 

 

Στο παράρτημα της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης επισυνάπτονται φωτογραφικό υλικό 

και Πρακτικά συναντήσεων, συνεδριάσεων της Β’ φάσης της διαβούλευσης (αφού τα 

αντίστοιχα της Α’ φάσης υποβλήθηκαν με τον Φάκελο Α της παρούσας πρότασης)  μέσα 

από τα οποία αποδεικνύεται η διαβούλευση μεταξύ των βασικών φορέων της 

προτεινόμενης περιοχής κατά την ετοιμασία της στρατηγικής της ομάδας. 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ) 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η ανάλυση SWOT της περιοχής παρέμβασης (Π.Ε. Χίου), δηλαδή 

η ανάλυση των δυνάμεων - πλεονεκτημάτων (Strengths), αδυναμιών - μειονεκτημάτων 

(Weaknesses), προοπτικών - ευκαιριών (Opportunities) και απειλών - κινδύνων (Threats), 

που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων 

και στην αποτελεσματικότερη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής.  

 

Η SWOT ανάλυση λαμβάνει στοιχεία από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και 

βοηθάει στην εξαγωγή συμπερασμάτων.  

 

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί βασικό στάδιο στη διαδικασία του 

σχεδιασμού, στο οποίο επισημαίνονται τα προβλήματα που έχουν προκύψει καθώς και τα 

θετικά / αρνητικά στοιχεία της συγκεκριμένης περιοχής.  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της 

προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης απορρέουν σε μεγάλο βαθμό από τη γεωγραφική 

θέση της. Ειδικότερα: 

✓ Ο ακριτικός χαρακτήρας και η «νησιωτικότητα», στοιχεία τα οποία συμβάλλουν 

στην περιθωριοποίηση και στην αναπτυξιακή της υστέρηση, αφενός λόγω της 

ανεπαρκούς προσπελασιμότητας προς τα αναπτυγμένα 

✓ αστικά κέντρα της Ελλάδας, και αφετέρου λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών στην 

περιοχή. 

✓ Ωστόσο, η θέση και ο ρόλος της περιοχής παρέμβασης (δηλαδή των νησιών Χίου, 

Ψαρών και Οινουσσών) στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές χωρικό σύστημα, 

εξαρτάται, πέραν της γεωγραφικής θέσης, από τον τρόπο που ενσωματώνει και 

εκφράζει την αναπτυξιακή της διάσταση εφαρμόζοντας πολιτικές που θα την 

εντάξουν παραγωγικά στους αναπτυξιακούς Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς άξονες.  

✓ Η μικρή απόσταση της Χίου από τη Μικρασιατική ακτή διευρύνει το διεθνή ρόλο 

της, ερχόμενη σε επαφή με παραγωγικό δυναμικό, με επιρροές που μπορούν να 

αναπτυχθούν στην ενδοχώρα της Μικρασίας (μεταφορές, μεταποίηση κλπ), υπό 

την προϋπόθεση διαμόρφωσης κατάλληλου κλίματος συνεργασίας, μέσω της 

συνεχούς βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αναπτυξιακή δυναμική 

αναπτύσσεται ασφαλώς και σήμερα, περιλαμβάνοντας των τομέα των υπηρεσιών, 

με έμφαση κυρίως στον τουρισμό, που αποτελεί μια βασική συνιστώσα ανάπτυξης 

για τη Χίο.  

✓ Η περιοχή παρέμβασης, λόγω της θέσης, υφίσταται σαφώς, σήμερα, την πίεση εξ 

ανατολών του μεταναστευτικού ρεύματος από εμπόλεμες περιοχές και περιοχές σε 

κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης. Η διακίνηση και εκμετάλλευση των ανθρώπων 

αυτών, που αναζητούν μια καλύτερη τύχη εντός της ΕΕ από τα διάφορα κυκλώματα 

σύγχρονης δουλεμπορίας, έχει σαν τελικό προορισμό τις χώρες της δυτικής 

Ευρώπης. Λόγω όμως της θέσης της διπλής περιφερικότητας της Χίου (και των 

άλλων νησιών του Βορείου Αιγαίου) σε συνδυασμό με την ευκολότερη 
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προσπέλαση των θαλάσσιων συνόρων, μεγάλο μέρος της διακίνησης γίνεται μέσα 

από αυτή. 

 

2.1 Πλεονεκτήματα 

Ένα από τα βασικά στοιχεία της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης είναι η 

περιγραφή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Τα πλεονεκτήματα αποτελούν ένα βασικό 

άξονα της ανάλυσης S.W.O.T. και είναι αυτά που δίνουν την κατευθυντήρια αρχή στην 

επιλεγόμενη στρατηγική. 

 

Οικονομία 

✓ Ποσοστό απασχολουμένων υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας 

αλλά οριακά υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό που καταγράφεται σε επίπεδο 

Περιφέρειας Β. Αιγαίου.  

✓ Θετική διακύμανση της απασχόλησης που εκφράστηκε με αύξηση κατά 12,8% σε 

επίπεδο περιφερειακής ενότητας.  

✓ Τριτογενοποίηση της τοπικής οικονομίας, καθώς η πλειοψηφία του πληθυσμού 

απασχολείται στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο. 

✓ Ύπαρξη δυναμικών κλάδων (μαστιχοκαλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια, 

μανταρινοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια, αλιεία, κτηνοτροφία) στον αγροτικό τομέα. 

✓ Εξωστρέφεια σημαντικών τοπικών επιχειρήσεων. 

✓ Παραδοσιακές καλλιέργειες ήπιας μορφής που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

✓ Παραγωγή προϊόντων ποιότητας. 

✓ Συγκριτικό πλεονέκτημα στη μεταποίηση της ρητίνης των μαστιχόδεντρων και το 

μανταρινιού. 

✓ Παράδοση στην ποτοποιία. 

✓ Συγκέντρωση του 40% των εκμεταλλεύσεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της 

Περιφέρειας Β. Αιγαίου στην περιοχή παρέμβασης. 

✓ Εξαγωγικός χαρακτήρας των ιχθυοκαλλιεργειών που υφίστανται στην περιοχή.  

✓ Σημαντικές προοπτικές του δευτερογενή τομέα στη μεταποίηση προϊόντων που 

συνδέονται με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και την παραγωγή της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

✓ Σταδιακή αναπτυξιακή πορεία εξορυκτικής δραστηριότητας. 

 

Περιβάλλον 

✓ Ύπαρξη σημαντικού αριθμό φυσικών οικοσυστημάτων και μεμονωμένων στοιχείων της 

φύσης τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και οικολογικό ενδιαφέρον 

και ανήκουν στο δίκτυο ΦΥΣΗ (NATURA) 2000. 

✓ Σημαντικός γεωλογικός πλούτος, στον οποίο περιλαμβάνονται μνημεία ευρύτερου 

γεωλογικού ενδιαφέροντος (ηφαίστεια, γεωλογικές διαμορφώσεις), καθώς και μνημεία 

παλαιο-αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα απολιθώματα 

φυτών και ζώων και πολλά λατομεία διαφόρων ιστορικών εποχών και πετρωμάτων. 

✓ Ευνοϊκές για τον πρωτογενή τομέα εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες. 

✓ Οικολογική και αισθητική αξία αγροτικών τοπίων. 
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Πολιτισμός 

✓ Μοναδικότητα και ποικιλότητα του πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

✓ Μνημεία Ενταγμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO  

✓ Λειτουργία σημαντικού αριθμού μουσείων με σημαντικότερο το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Χίου. 

✓ Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης μέσα από μια σειρά 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, που σχετίζονται με τα ήθη και έθιμα της περιοχής και 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 

 

Κοινωνία 

✓ Ενθαρρυντικές τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού, αλλά και εν γένει της περιοχής μέσα 

από τη θετικά υψηλή συμμετοχή των κατά βάση παραγωγικών τάξεων στη 

πληθυσμιακή σύνθεση. 

✓ Υψηλό μορφωτικό επίπεδο στην περιοχή παρέμβασης, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα σε 

επίπεδο Περιφέρειας και προσεγγίζοντας και τα αντίστοιχα στο επίπεδο της χώρας 

συνολικά. 

✓ Λειτουργία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης. 

 

Υποδομές 

✓ Ύπαρξη πολιτικού αεροδρομίου και λιμανιού. 

✓ Αυξημένες δυνατότητες για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

 

 

2.2 Αδυναμίες 

Όπως η περιγραφή πλεονεκτημάτων, έτσι και η αναφορά των μειονεκτημάτων 

(αδυναμιών) είναι εξίσου σημαντική κατά τη διαδικασία επιλογής της αναπτυξιακής 

στρατηγικής του παρόντος τοπικού προγράμματος. Τα μειονεκτήματα αποτελούν τα 

σημεία εκείνα που πρέπει να αντιμετωπισθούν και να μετριασθούν, αφού χαρακτηρίζονται 

ως ενδογενείς αδυναμίες που προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής και 

έχουν την αιτία της ύπαρξής τους σε εσωτερικούς παράγοντες και καταστάσεις.  

 

Οικονομία 

✓ Υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων, που στηρίζονται κατά βάση στον τριτογενή 

τομέα και ιδιαίτερα στον τουρισμό, που λειτουργεί σε συνδυασμό με άμεση εξάρτηση 

από τις μεταφορές λόγω νησιωτικού χαρακτήρα.  

✓ Χαμηλή παραγωγικότητα με μικρό βαθμό εξειδίκευσης των απασχολουμένων και 

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον 

δευτερογενή τομέα, σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης. 

✓ Έλλειψη διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγική και 

κοινωνική βάση και χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης πτυχιούχων και επιστημόνων στην 

επιχειρηματική κοινότητα. 

✓ Χαμηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας, απουσία εκσυγχρονισμού και οικονομιών 

κλίμακας για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

✓ Εξάρτηση από την ηπειρωτική Ελλάδα. 
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✓ Έντονα προβλήματα ανεργίας, με μικρότερη όμως αύξηση σε σχέση με το σύνολο της 

χώρας κατά την τελευταία δεκαετία. 

✓ Χαμηλό ποσοστό καλλιεργούμενης γης σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό του 

κλήρου και τη μικρή έκταση των αγροτεμαχίων. 

✓ Οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεις, με σχετικά χαμηλή τεχνολογική υποδομή και 

παραδοσιακές πρακτικές τόσο στον τρόπο οργάνωσης, όσο και στον τρόπο διαχείρισης 

των συντελεστών παραγωγής. 

✓ Υστέρηση στο μέγεθος των αρδευόμενων και αρδευθείσων εκτάσεων σε σχέση με τη 

χώρα. 

✓ Πτωτική πορεία της μελισσοκομίας και εγκατάλειψη θερμοκηπίων. 

✓ Στασιμότητα βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα. 

✓ Έλλειψη πεντάστερων ξενοδοχειακών μονάδων με αποτέλεσμα την αδυναμία 

προσέγγισης αγορών του εξωτερικού (όπως αυτή της Ρωσίας), που επιλέγουν τέτοιου 

είδους καταλύματα κατά τη διαμονή τους στη χώρα μας.  

✓ Έλλειψη καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών υποδομών σε Οινούσσες και Ψαρά.  

✓ Μη ικανοποιητική πληρότητα καταλυμάτων σε συνδυασμό με την άτονη τουριστική 

προβολή. 

 

Κοινωνία 

✓ Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, σε συνδυασμό με την άνιση χωρική κατανομή του 

πληθυσμού με όλο και εντονότερη συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό οικισμών. 

✓ Υψηλό ποσοστό οικογενειών που πλήττονται από την ανεργία. 

✓ Προβλήματα υποδομών στους οικισμούς ΡΟΜΑ στους οικισμούς Μυρσυνιδίου και 

Χαλκειούς. 

✓ Φαινόμενα παθογένειας όπως ενδοοικογενειακή βία, η επαιτεία, η παιδική 

εκμετάλλευση, αποκλίνουσα συμπεριφορά και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους 

ανωτέρω οικισμούς. 

 

Περιβάλλον 

✓ Χαμηλή εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λόγω περιβαλλοντικών 

περιορισμών και προβλημάτων διασύνδεσης με το ηπειρωτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα 

την αδυναμία κάλυψης ενεργειακών αναγκών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και 

την αυξημένη εξάρτηση από το πετρέλαιο. 

✓ Υψηλή συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. 

✓ Διαρκής υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω της υπερβόσκησης. 

✓ Σημαντική σεισμική δραστηριότητα. 

 

Πολιτισμός 

✓ Μικρός μέχρι σήμερα βαθμός παρεμβάσεωνανάδειξης σε πολιτιστικά μνημεία και 

άλλα σημεία γενικότερα, προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα. 

✓ Απουσία οργανωμένων δράσεων ανάδειξης της πολιτιστικής κουλτούρας και του 

πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης. 

 

Υποδομές 

✓ Ελλείψεις σε οδικά δίκτυα που σε συνδυασμό με τις ανάγκες δημιουργούν  αυξημένο 
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κόστος μεταφοράς και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα σε περιόδους 

τουριστικής αιχμής.  

✓ Σημαντικές ανάγκες βελτίωσης κυρίως του εθνικού και δευτερευόντως του επαρχιακού 

οδικού δικτύου. 

✓ Επιδείνωση του υδρευτικού προβλήματος της περιοχής. 

 

 

2.3 Ευκαιρίες 

Οι ευκαιρίες αποτελούν τον τρίτο κρίκο της ανάλυσης S.W.O.T. και αναφέρονται σε 

δυνατότητες που παρουσιάζονται ή πρόκειται να παρουσιασθούν, και προέρχονται από 

εξωγενείς καταστάσεις.  

 

Οικονομία 

✓ Διαθεσιμότητα κοινοτικών και εθνικών πόρων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-

2020.  

✓ Πολυλειτουργικότητά αλλά και πολυδραστηριότητα του πληθυσμού της περιοχή 

παρέμβασης.  

✓ Σημαντικές προοπτικές του δευτερογενή τομέα στη μεταποίηση προϊόντων που 

συνδέονται με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και την παραγωγή της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

✓ Αύξηση της ζήτησης ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων. 

✓ Αύξηση της ζήτησης για νέες μορφές υπηρεσιών στους τομείς του τουρισμού, των 

μεταφορών και της ενέργειας. 

✓ Αυξανόμενη ζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

✓ Προοπτικές ανάπτυξης δυναμικών συνεργατικών σχηματισμών. 

 

Κοινωνία 

✓ Διαφαινόμενη τάση επιστροφής στην ύπαιθρο. 

✓ Δομές υποστήριξης της ποιότητας ζωής (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης). 

✓ Δικτύωση συλλόγων αποδήμων σε μια δομή που θα σχεδιάζει και θα ενεργεί στο 

πλαίσιο της περιοχής παρέμβασης αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

τοπικών κοινοτήτων.  

✓ Δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και εκπαιδευτικών φορέων 

για την υποστήριξη σχεδίων απασχόλησης προσαρμοσμένα στην παραδοσιακή τεχνική 

εκπαίδευση. 

 

Περιβάλλον 

✓ Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενίσχυση των περιβαλλοντικών θεσμικών 

οργάνων και κανονισμών. 

✓ Χρήση τεχνολογικών γεωπληροφορικής για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 

οικοτόπων. 

✓ Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

✓ Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου. 
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Πολιτισμός 

✓ Δημιουργική αξιοποίηση και δικτύωση φυσικών και πολιτιστικών διαθέσιμων της 

περιοχής παρέμβασης. 

✓ Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών και ιστορικών μνημείων. 

✓ Έρευνα για επαναλειτουργία μουσείων και πολιτιστικών χώρων. 

✓ Περαιτέρω ανάδειξη θρησκευτικών μνημείων. 

✓ Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αξιοποίησης των οικισμών. 

 

Υποδομές 

✓ Εγκατάσταση υποδομών τηλεϊατρικής τεχνολογίας. 

✓ Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

✓ Προγράμματα για την ενσωμάτωση των μεταναστών. 

 

2.4 Απειλές 

Η περιγραφή των κινδύνων αποτελεί τον τελευταίο συνδετικό κρίκο στη διαδικασία της 

S.W.O.T. ανάλυσης. Ως κίνδυνοι αναφέρονται εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να παίξουν 

σημαντικό αρνητικό ρόλο στη διαδικασία της ανάπτυξης.  

 

Οικονομία 

✓ Η Οικονομική κρίση στη χώρα, η δημοσιονομική προσαρμογή και η περιορισμένη 

χρηματοδότηση των επενδύσεων από τις τράπεζες. 

✓ Το πολύπλοκο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο. 

✓ Μείωση της ζήτησης και ως εκ τούτου και της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών 

στην τοπική αγορά. 

✓ Αυξημένος ανταγωνισμός από άλλους τουριστικούς προορισμούς. 

 

Κοινωνία 

✓ Αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

✓ Φαινόμενα μετανάστευσης πληθυσμού με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 

✓ Αδυναμία καλλιέργειας τουριστικής και επιχειρηματικής παιδείας στην τοπική 

κοινωνία.  

 

Περιβάλλον 

✓ Μεταβολές στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσικής πραγματικότητας της περιοχής 

λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. 

✓ Μειωμένη περιβαλλοντική προστασία λόγω της οικονομικής κρίσης. 

✓ Κίνδυνος υποβάθμισης από την τουριστική δραστηριότητα. 

✓ Μείωση ποσότητας ιχθυοαποθεμάτων. 

 

Πολιτισμός  

✓ Σταδιακή απώλεια παραδοσιακών τεχνικών καλλιέργειας.  

✓ Ερήμωση χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 

 



Φάκελος Β Σελίδα 23  

Υποδομές 

✓ Αδυναμία παρακολούθησης και αξιοποίησης της τεχνολογικής εξέλιξης από τις τοπικές 

επιχειρήσεις. 

✓ Εξάρτηση από διεθνείς σχέσεις χώρας. 

✓ Μεταβολές στο νομικό καθεστώς σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

 

 

Στις επόμενες σελίδες δίνεται υπό την μορφή πινάκων η SWOTΑΝΑΛΥΣΗ της περιοχής 

παρέμβασης για κάθε τομέα ξεχωριστά. 

 

 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τον προσδιορισμό των δυνατών και 

αδυνάτων σημείων της περιοχής απορρέει η δυναμική αλλά μια σειρά 

αναπτυξιακώναναγκών του Νομού Χίου, οι οποίες αφορούν στις εξής: 

1. Ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένους τομείς 

κλάδους 

2. Ενίσχυση των εξυπηρετήσεων και των  υποδομών υποστήριξης του τοπικού 

παραγωγικού κυκλώματος 

3. Αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας  

4. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και άρση της κοινωνικής 

παθογένειας του πληθυσμού 

5. Βελτίωση των όρων διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού 

6. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

7. Ενίσχυση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος και της πολιτιστικής ταυτότητας 

της περιοχής 

8. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπος επενδύσεων και κατοικίας 
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2.5 Πίνακας αποτελεσμάτων SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ για την περιοχή παρέμβασης 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Ποσοστό απασχολουμένων υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας 
αλλά οριακά υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό που καταγράφεται σε επίπεδο 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου.  

✓ Θετική διακύμανση της απασχόλησης που εκφράστηκε με αύξηση κατά 12,8% σε 
επίπεδο περιφερειακής ενότητας.  

✓ Τριτογενοποίηση της τοπικής οικονομίας, καθώς η πλειοψηφία του πληθυσμού 
απασχολείται στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο. 

✓ Ύπαρξη δυναμικών κλάδων (μαστιχοκαλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια, 
μανταρινοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια, αλιεία, κτηνοτροφία) στον αγροτικό τομέα. 

✓ Εξωστρέφεια σημαντικών τοπικών επιχειρήσεων. 
✓ Παραδοσιακές καλλιέργειες ήπιας μορφής που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
✓ Παραγωγή προϊόντων ποιότητας. 
✓ Συγκριτικό πλεονέκτημα στη μεταποίηση της ρητίνης των μαστιχόδεντρων και το 

μανταρινιού. 
✓ Παράδοση στην ποτοποιία. 
✓ Συγκέντρωση του 40% των εκμεταλλεύσεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της 

Περιφέρειας Β. Αιγαίου στην περιοχή παρέμβασης. 
✓ Εξαγωγικός χαρακτήρας των ιχθυοκαλλιεργειών που υφίστανται στην περιοχή.  
✓ Σημαντικές προοπτικές του δευτερογενή τομέα στη μεταποίηση προϊόντων που 

συνδέονται με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και την παραγωγή 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

✓ Σταδιακή αναπτυξιακή πορεία εξορυκτικής δραστηριότητας. 

✓ Υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων, που στηρίζονται κατά βάση στον τριτογενή 
τομέα και ιδιαίτερα στον τουρισμό, που λειτουργεί σε συνδυασμό με άμεση 
εξάρτηση από τις μεταφορές λόγω νησιωτικού χαρακτήρα.  

✓ Χαμηλή παραγωγικότητα με μικρό βαθμό εξειδίκευσης των απασχολουμένων και 
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον 
δευτερογενή τομέα, σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης. 

✓ Έλλειψη διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγική και 
κοινωνική βάση και χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης πτυχιούχων και επιστημόνων 
στην επιχειρηματική κοινότητα. 

✓ Χαμηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας, απουσία εκσυγχρονισμού και οικονομιών 
κλίμακας για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

✓ Εξάρτηση από την ηπειρωτική Ελλάδα. 
✓ Έντονα προβλήματα ανεργίας, με μικρότερη όμως αύξηση σε σχέση με το σύνολο της 

χώρας κατά την τελευταία δεκαετία. 
✓ Χαμηλό ποσοστό καλλιεργούμενης γης σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό του 

κλήρου και τη μικρή έκταση των αγροτεμαχίων. 
✓ Οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεις, με σχετικά χαμηλή τεχνολογική υποδομή και 

παραδοσιακές πρακτικές τόσο στον τρόπο οργάνωσης, όσο και στον τρόπο 
διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής. 

✓ Υστέρηση στις αρδευόμενες και αρδευθείσες εκτάσεις σε σχέση με τη χώρα. 
✓ Πτωτική πορεία της μελισσοκομίας και εγκατάλειψη θερμοκηπίων. 
✓ Στασιμότητα βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα. 
✓ Έλλειψη πεντάστερων ξενοδοχειακών μονάδων με αποτέλεσμα την αδυναμία 

προσέγγισης αγορών του εξωτερικού (όπως αυτή της Ρωσίας), που επιλέγουν 
τέτοιου είδους καταλύματα κατά τη διαμονή τους στη χώρα μας.  

✓ Έλλειψη καταλυμάτων & λοιπών τουριστικών υποδομών σε Οινούσσες και Ψαρά.  
✓ Μη ικανοποιητική πληρότητα καταλυμάτων σε συνδυασμό με την άτονη τουριστική 

προβολή. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) 

✓ Διαθεσιμότητα κοινοτικών και εθνικών πόρων κατά την προγραμματική περίοδο 
2014-2020.  

✓ Πολυλειτουργικότητα αλλά και πολυδραστηριότητα του πληθυσμού της περιοχή 
παρέμβασης.  

✓ Σημαντικές προοπτικές του δευτερογενή τομέα στη μεταποίηση προϊόντων που 
συνδέονται με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και την παραγωγή 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

✓ Αύξηση της ζήτησης ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων. 
✓ Αύξηση της ζήτησης για νέες μορφές υπηρεσιών στους τομείς του τουρισμού, των 

μεταφορών και της ενέργειας. 
✓ Αυξανόμενη ζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
✓ Προοπτικές ανάπτυξης δυναμικών συνεργατικών σχηματισμών. 

ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

✓ Η Οικονομική κρίση στη χώρα, η δημοσιονομική προσαρμογή και η περιορισμένη 
χρηματοδότηση των επενδύσεων από τις τράπεζες. 

✓ Το πολύπλοκο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο. 
✓ Μείωση της ζήτησης και άρα της κατανάλωσης αγαθών & υπηρεσιών στην τοπική 

αγορά. 
✓ Αυξημένος ανταγωνισμός από άλλους τουριστικούς προορισμούς. 
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Ύπαρξη σημαντικού αριθμό φυσικών οικοσυστημάτων και μεμονωμένων στοιχείων 
της φύσης τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και οικολογικό 
ενδιαφέρον και ανήκουν στο δίκτυο ΦΥΣΗ (NATURA) 2000. 

✓ Σημαντικός γεωλογικός πλούτος, στον οποίο περιλαμβάνονται μνημεία ευρύτερου 
γεωλογικού ενδιαφέροντος (ηφαίστεια, γεωλογικές διαμορφώσεις), καθώς και 
μνημεία παλαιο-αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα 
απολιθώματα φυτών και ζώων και πολλά λατομεία διαφόρων ιστορικών εποχών και 
πετρωμάτων. 

✓ Ευνοϊκές για τον πρωτογενή τομέα εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες. 
✓ Οικολογική και αισθητική αξία αγροτικών τοπίων. 

✓ Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, σε συνδυασμό με την άνιση χωρική κατανομή του 
πληθυσμού με όλο και εντονότερη συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό οικισμών. 

✓ Υψηλό ποσοστό οικογενειών που πλήττονται από την ανεργία. 
✓ Προβλήματα υποδομών στους οικισμούς ΡΟΜΑ στους οικισμούς Μυρσυνιδίου και 

Χαλκειό. 
✓ Φαινόμενα παθογένειας όπως ενδοοικογενειακή βία, η επαιτεία, η παιδική 

εκμετάλλευση, αποκλίνουσα συμπεριφορά και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους 
ανωτέρω οικισμούς. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

✓ Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενίσχυση των περιβαλλοντικών θεσμικών 
οργάνων και κανονισμών. 

✓ Χρήση τεχνολογικών γεωπληροφορικής για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
οικοτόπων. 

✓ Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
✓ Ολοκλήρωση Εθνικού Κτηματολογίου. 

✓ Μεταβολές στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσικής πραγματικότητας της περιοχής 
λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. 

✓ Μειωμένη περιβαλλοντική προστασία λόγω της οικονομικής κρίσης. 
✓ Κίνδυνος υποβάθμισης από την τουριστική δραστηριότητα. 
✓ Μείωση ποσότητας ιχθυοαποθεμάτων. 

 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Μοναδικότητα και ποικιλότητα του πολιτισμικού περιβάλλοντος. 
✓ Μνημεία Ενταγμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO  
✓ Λειτουργία σημαντικού αριθμού μουσείων με σημαντικότερο το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Χίου. 
✓ Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης μέσα από μια σειρά 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, που σχετίζονται με τα ήθη και έθιμα της περιοχής και 
λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 

✓ Μικρός μέχρι σήμερα βαθμός παρεμβάσεων ανάδειξης σε πολιτιστικά μνημεία και 
άλλα σημεία γενικότερα, προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα. 

✓ Απουσία οργανωμένων δράσεων ανάδειξης της πολιτιστικής κουλτούρας και του 
πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

✓ Δημιουργική αξιοποίηση και δικτύωση φυσικών και πολιτιστικών διαθέσιμων της 
περιοχής παρέμβασης. 

✓ Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών και ιστορικών μνημείων. 
✓ Έρευνα για επαναλειτουργία μουσείων και πολιτιστικών χώρων. 
✓ Περαιτέρω ανάδειξη θρησκευτικών μνημείων. 
✓ Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αξιοποίησης των οικισμών. 

✓ Σταδιακή απώλεια παραδοσιακών τεχνικών καλλιέργειας.  
✓ Ερήμωση χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Ενθαρρυντικές τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού, αλλά και εν γένει της περιοχής μέσα 
από τη θετικά υψηλή συμμετοχή των κατά βάση παραγωγικών τάξεων στη 
πληθυσμιακή σύνθεση. 

✓ Υψηλό μορφωτικό επίπεδο στην περιοχή παρέμβασης, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα σε 
επίπεδο Περιφέρειας και προσεγγίζοντας και τα αντίστοιχα στο επίπεδο της χώρας 
συνολικά. 

✓ Λειτουργία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης. 

✓ Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, σε συνδυασμό με την άνιση χωρική κατανομή του 
πληθυσμού με όλο και εντονότερη συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό οικισμών. 

✓ Υψηλό ποσοστό οικογενειών που πλήττονται από την ανεργία. 
✓ Προβλήματα υποδομών στους οικισμούς ΡΟΜΑ στους οικισμούς Μυρσυνιδίου και 

Χαλκειούς. 
✓ Φαινόμενα παθογένειας όπως ενδοοικογενειακή βία, η επαιτεία, η παιδική 

εκμετάλλευση, αποκλίνουσα συμπεριφορά και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους 
ανωτέρω οικισμούς. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

✓ Διαφαινόμενη τάση επιστροφής στην ύπαιθρο. 
✓ Δομές υποστήριξης της ποιότητας ζωής (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης). 
✓ Δικτύωση συλλόγων αποδήμων σε μια δομή που θα σχεδιάζει και θα ενεργεί στο 

πλαίσιο της περιοχής παρέμβασης αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
τοπικών κοινοτήτων.  

✓ Δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και εκπαιδευτικών 
φορέων για την υποστήριξη σχεδίων απασχόλησης προσαρμοσμένα στην 
παραδοσιακή τεχνική εκπαίδευση. 

✓ Αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
✓ Φαινόμενα μετανάστευσης πληθυσμού με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 
✓ Αδυναμία καλλιέργειας τουριστικής και επιχειρηματικής παιδείας στην τοπική 

κοινωνία.  

 
 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Ύπαρξη πολιτικού αεροδρομίου και λιμανιού. 

✓ Αυξημένες δυνατότητες για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

✓ Ελλείψεις σε οδικά δίκτυα που σε συνδυασμό με τις ανάγκες δημιουργούν  αυξημένο 

κόστος μεταφοράς και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα σε περιόδους 

τουριστικής αιχμής.  

✓ Σημαντικές ανάγκες βελτίωσης κυρίως του εθνικού και δευτερευόντως του 

επαρχιακού οδικού δικτύου. 

✓ Επιδείνωση του υδρευτικού προβλήματος της περιοχής. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

✓ Εγκατάσταση υποδομών τηλεϊατρικής τεχνολογίας. 
✓ Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων. 
✓ Προγράμματα για την ενσωμάτωση των μεταναστών. 

✓ Αδυναμία παρακολούθησης και αξιοποίησης της τεχνολογικής εξέλιξης από τις 
τοπικές επιχειρήσεις. 

✓ Εξάρτηση από διεθνείς σχέσεις χώρας. 
✓ Μεταβολές στο νομικό καθεστώς σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στην συγγραφή του Φακέλου Α του Σχεδίου Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ 2014-2020 

που αφορά στην Π. Ε. Χίου, παρουσιάστηκαν η Περιοχή Παρέμβασης και Ομάδα Τοπικής 

Δράσης (εταιρική σχέση).   

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθεί η Στρατηγική του προτεινόμενου Τοπικού 

Προγράμματος.  Είναι γεγονός ότι τα τρία αυτά συστατικά (Περιοχή, Εταιρική Σχέση και 

Στρατηγική) πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά και μεθοδικά, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασμού 

ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. 
 

Για τη διατύπωση της στρατηγικής του Σχεδίου Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ 2014-2020 

που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ελήφθησαν υπόψη: 

✓ Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα βασικότερα στοιχεία της οποίας 

αποτυπώθηκαν στο κεφάλαιο 2 του Φακέλου Α. 

✓ Ο προσδιορισμός των δυνατών και αδυνάτων σημείων της περιοχής παρέμβασης, οι 

ευκαιρίες και οι κίνδυνοι, όπως αποτυπώθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (SWOT 

analysis) της παρούσης (Φάκελος Β). 

✓ Τα παρακάτω προγραμματικά κείμενα: 

o το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 

o το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) και κυρίως το Μέτρο 

19 αυτού, 

o το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και κυρίως η 

προτεραιότητα 4 αυτού, 

o η Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

o η Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής 

Ένταξης για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

✓ Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον πληθυσμό της 

περιοχής παρέμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις, στα πλαίσια του 

προτεινόμενου σχεδιασμού. 

✓ Οι στρατηγικοί στόχοι του ΠΑΑ 2014-2020:  

o Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα  

o Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών  

✓ Οι στρατηγικές επιλογές του ΕΠΑλΘ 2014-2020:  

o Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και 

της Υδατοκαλλιέργειας  

o Για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας 

των πόρων  

✓ Οι στοχεύσεις των οριζόντιων πολιτικών για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 

και ειδικότερα:  

o η ενίσχυση της απασχόλησης,  

o η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,  

o η προστασία του περιβάλλοντος και  
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o η προώθηση ίσων ευκαιριών. 

Ο στρατηγικός στόχος για τη μετάβαση της περιοχής αναφοράς (Π.Ε. Χίου) σε ένα νέο 

μοντέλο ανάπτυξής της, που θα βασίζεται στις έννοιες της διαφοροποιημένης και 

πολυλειτουργικής υπαίθρου με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

αποτελεί μείζον οικονομικό-κοινωνικό και πολιτικό εγχείρημα, το οποίο προϋποθέτει 

ευρείες χωρικές αναδιαρθρώσεις και νέους μηχανισμούς διαχείρισης των ανθρώπινων και 

φυσικών πόρων αλλά και τον οικονομικών εισροών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι πρωταρχικοί 

στόχοι της αναπτυξιακής διαδικασίας μπορεί να συνίστανται στην προσαρμογή και 

ανάπτυξη του αγροτικού τομέα για τη μείωση της αγροτικής εξόδου, την αναζωογόνηση της 

απασχόλησης, αλλά και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του τοπικού πληθυσμού.  

 

Με βάση την SWOT ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, για την περιοχή παρέμβασης 

θα πρέπει πρωτίστως να αντιμετωπιστούν τα θέματα που σχετίζονται με την πληθυσμιακή 

της συρρίκνωση και την γήρανση του τοπικού πληθυσμού.  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 

αναληφθούν δράσεις για την δημιουργία προϋποθέσεων για την παραμονή νέων στον τόπο 

καταγωγής τους.   

Σε αυτή την κατεύθυνση, κυρίαρχο ρόλο θα έχουν οι δράσεις ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα των νέων,προκειμένου να 

αμβλυνθούν τα προβλήματα ανεργίας στην περιοχή παρέμβασης. Είναι γεγονός ότι υπό το 

βάρος της οικονομικής κρίσης που βιώνεται στη χώρα μας, αλλά και του προσφυγικού 

ζητήματος που επιβάρυνε τις οικονομικές εισροές στην περιοχή παρέμβασης, η εξασφάλιση 

εργασίας αποτελεί το πρώτο θέμα που απασχολεί τον τοπικό πληθυσμό.  Αντίθετα, μέσω 

της δημιουργίας νέων ή του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι κάτοικοι θα 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα βιωσιμότητάς τους, είτε ασκώντας οι ίδιοι το 

επιχειρείν, είτε μέσω μισθωτής εργασίας στις επιχειρήσεις της περιοχής, αφού αυτές 

καταστούν ανταγωνιστικές και βελτιώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη.   

Ο τόπος εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος και κυρίως η ύπαιθρος, παρουσιάζει 

ιδιαίτερα ελκυστικό (και σχεδόν ανέπαφο) φυσικό περιβάλλον στη μεγαλύτερη του έκταση, 

πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα.  Οι 

παράγοντες αυτοί που συνθέτουν την ιδιαίτερη και ανταγωνιστική τοπική ταυτότητα, 

προτείνεται να αποτελέσουν τους πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.  

Στα πλαίσια δε του τοπικού προγράμματος, προβλέπεται η ανάληψη στοχευμένων 

δράσεων για την προστασία/ενίσχυση/ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν την τοπική 

ταυτότητα της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτά περιγράφηκαν αμέσως προηγούμενα. 

Σημαντικό στοιχείο του τοπικού προγράμματος που θα συνδράμει στην αναστροφή της 

πληθυσμιακής συρρίκνωσης, πέρα από την ενίσχυση των εισοδημάτων του τοπικού 

πληθυσμού, αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων σε επίπεδο 

καθημερινότητας με την δημιουργία και βελτίωση υποδομών (υγείας, άθλησης, κ.ά.). 

 

Στα πλαίσια αυτά τίθεται η βασική στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ 2014-

2020 που αφορά στην Π. Ε. Χίου ως εξής: 

Στήριξη του τοπικού πληθυσμού με δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας και  

ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, ιδιάιτερα της επιχειρηματικότητας των νέων, 

με μοχλό την ιδιαίτερη φυσική και ανθρωπογενή  ταυτότητα της περιοχής παρέμβασης. 
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Συμπερασματικά, η στρατηγική του τοπικού προγράμματος διαρθρώνεται γύρω από μια 

βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης και δυο αλληλένδετες και 

συμπληρωματικές δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης, που 

προσβλέπουν κατά προτεραιότητα: 

✓ στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης που οφείλεται στην 

υφιστάμενη οικονομική κρίση 

✓ στην επίτευξη ανταγωνιστικής τοπικής οικονομίας με ισόρροπη ανάπτυξη των 

οικονομικών τομέων, και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής 

✓ στην αναβάθμιση της τοπικής παραγωγής με όρους ποιότηταςκαι ενίσχυσης της 

εμπορίας των αγροτικών προϊόντων 

✓ στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής με ιδιάιτερη φροντίδα για τουs νέους 

✓ στη συμβατότητα όλων των έργων με τις αρχές της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας 

και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία 

Η ανάδειξη του γενικού αναπτυξιακού στόχου έχει άμεση εξάρτηση από το χαρακτήρα και 

τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης. Εξυπηρετεί δε τις αρχές της συμπληρωματικότητας 

και της συνέργιας όλων των παρεμβάσεων στην περιοχή. 

Επιπλέον, η αναπτυξιακή αυτή στρατηγική δικαιολογείται και υποστηρίζεται αφενός από τη 

βούληση και τους σχεδιασμούς των τοπικών επιχειρηματιών και φορέων, όπως 

καταγράφηκαν στις ενέργειες διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν, και αφετέρου από 

το συνδυασμό δυνάμεων με ευκαιρίες (επιθυμητός στρατηγικός συνδυασμός), καθώς και 

από την ύπαρξη ανεπιθύμητων συνδυασμών μειονεκτημάτων με απειλές, όπως και από την 

ύπαρξη μεμονωμένων αδυναμιών οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν κατάλληλα, 

προκειμένου να μετατραπούν σε δυνάμεις, ώστε να εξυπηρετηθεί η εξής βασική θεματική 

κατεύθυνση:  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Η κατεύθυνση αυτή, η οποία εμφανίζει και τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο 

τοπικό πρόγραμμα παρουσιάζει αλληλεπιδράσεις και συμπληρωματικότητα με δυο ακόμα  

δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης:  

 

Πρώτη (1η) Δευτερεύουσα Θεματική κατεύθυνση 

Διατήρηση – βελτίωση πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης 

των τοποθεσιών κοινοτικού ενδιαφέροντος Natura 2000, της προστασίας των 

οικοσυστημάτων από εξωτερικές απειλές (κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα) μια 

και είναι πολύ νωπές οι συνέπειες καταστροφικών πυρκαγιών στο νησί της Χίου το 2012 και 

δυο φορές μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε. Επιπλέον θα 

επιδιωχθεί η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, είτε 

έμεσα, είτε ακόμα και άμεσα με τα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια της περιοχής να 

αποτελούν στόχο αξιοποίησηςτους για την άσκηση της επιχειρηματικότητας. 

Επιπλέον, θα ενισχυθούν δράσεις στον τομέα του πολιτισμού, με στόχο την ενδυνάμωση 

της ελκυστικότητας των περιοχών και της αύξησης της επισκεψιμότητάς τους.  

 

Προς την κατεύθυνση αυτή θα επιδιωχθεί η υλοποίηση : 
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✓ Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου. 

✓ Έργα δημιουργίας, ανάπτυξης ή βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής και 

πολιτισμού. 

✓ Ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.  

✓ Έργα πρόληψης και αποκατάστασης δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές. 

✓ Αύξηση της ελκυστικότητας επενδύσεων σε στοιχεία που αναδεικνύουν το 

πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής παρέμβασης. 

✓ Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 

παρέμβασης.  

 

Δεύτερη (2η) Δευτερεύουσα Θεματική κατεύθυνση 

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των χωρικών ανισοτήτων και προκειμένου να 

αυξηθεί η ελκυστικότητα και πολυλειτουργικότητα της περιοχής παρέμβασης, θα 

επιδιωχθεί η ενίσχυση δράσεων αναβάθμισης βασικών υποδομών και υπηρεσιών στην 

περιοχή παρέμβασης, ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές συνθήκες άνετης και καλής 

διαβίωσης των κατοίκων, στους τομείς της πρόσβασης σε δημόσια αγαθά στο δημόσιο 

περιβάλλον, αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών που παρέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί 

φορείς στις τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης.  

Προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπεται η υλοποίηση έργων : 

✓ Υποδομών ή υπηρεσιών (καθαριότητας, υγείας, κ.ά.) για την εξυπηρέτηση του 

τοπικού πληθυσμού. 

✓ Αναβάθμισης ή/και δημιουργίας χώρων ψυχαγωγίας και αναψυχής του τοπικού 

πληθυσμού. 

✓ Αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, περιλαμβανομένων των παραλιών, με 

διαμορφώσεις αναπλάσεις και προσθήκες σύγχρονου εξοπλισμού που καθιστούν 

την περιοχή παρέμβασης λειτουργική για τους κατοίκους (κυρίως) της και τους 

επισκέπτες της (δευτερευόντως). 

Επιπλέον έμφαση θα δοθεί στην ενίσυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών είτε από νέους, 

είτε πρωτοβουλιών που αναδυκνείουν το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής παρέμβασης, 

είτε που σχετίζονται με την προώθηση των αγροτικών προϊόντων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο της γενικευμένης κρίσης την οποία διανύουμε, βασική 

προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση της στρατηγικής αποτελεί η διαμόρφωση και υιοθέτηση 

ενός νέου οράματος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματικές κοινωνικές 

ανάγκες και να περιγράφει το δρόμο προς τη δημιουργική αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας με τη 

δημιουργία μιας ανταγωνιστικής τοπικής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή 

προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική και κοινωνική συνοχή, δίνοντας παράλληλα 

έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. 

Ως εκ τούτου,  η προτεινόμενη βασική στρατηγική του τοπικού προγράμματος καλείται να 

εξυπηρετήσει μια σειρά στόχων που καλύπτουν κάθε παράμετρο παρεμβάσεων και είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένοι (και μετρήσιμοι όπου αυτό είναι εφικτό, ιδιαίτερα στο 

πεδίο των Ειδικών στόχων), επιτεύξιμοι, ενώ παράλληλα μπορούν να λειτουργήσουν και ως 

υποκινητικοί παράγοντες για την καλύτερη υλοποίηση και την μεγαλύτερη 
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αποτελεσματικότητα της τοπικής στρατηγικής. Με γνώμονα λοιπόν την προσπάθεια 

επίτευξη τους, οι Γενικοί Στόχοι μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν στα εξής: 

 

 
 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι αναλύονται και εξειδικεύονται περαιτέρω σε μία σειρά Ειδικών 

Στόχων ως εξής: 

ΓΣ1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης και δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό 

✓ ΕΣ1.1: Βελτίωση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής 

✓ ΕΣ.1.2: Συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο  

✓ ΕΣ1.3: Μείωση της ανεργίας 

✓ ΕΣ1.4: Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της δημιουργίας καινοτόμων 

παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας 

✓ ΕΣ1.5: Ίσες ευκαιρίες σε όλους τους κατοίκους 

✓ ΕΣ1.6: Ενθάρρυνση της εισόδου και της παραμονής των νέων και των γυναικών 

στην αγορά εργασίας 

✓ ΕΣ1.7: Τόνωση της εξωστρέφειας  

✓ ΕΣ1.8: Ενθάρρυνση της ανάπτυξης διακλαδικών/ διατομεακών σχέσεων 

✓ ΕΣ1.9: Ενθάρρυνση των νέων για ανάλειψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

 

ΓΣ2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας με μοχλό την 

προστιθέμενη αξία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και των 

αγροδιατροφικών προϊόντων 

✓ ΕΣ2.1: Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της περιοχής 

✓ ΕΣ2.2: Ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων 

✓ ΕΣ2.3: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

✓ ΕΣ2.4: Διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος 

✓ ΕΣ2.5: Προβολή προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος. 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης και 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας με μοχλό 
την προστιθέμενη αξία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και του αγροδιατροφικού τομέα

Βελτίωση των όρων διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μείωση της 
έντασης των κοινωνικών προβλημάτων

ΓΣ 1 

ΓΣ 2 

ΓΣ 3 
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✓ ΕΣ2.6: Δημιουργία τοπικών δικτύων 

✓ ΕΣ2.7: Ενθάρρυνση της ανάπτυξης διακλαδικών/ διατομεακών σχέσεων 

✓ ΕΣ2.8: Αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης 

✓ ΕΣ2.9: Προβολή προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

για την αύξηση του τουριστικού ρεύματος 

✓ ΕΣ2.10: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής 

✓ ΕΣ2.11: Συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

✓ ΕΣ2.12: Ενθάρρυνση της αξιοποίησης και επανάχρησης πολιτιστικών στοιχείων 

της περιοχής παρέμβασης, όπως θεωρούνται ότι είναι τα παραδοσιακά ή 

διατηρητέα κτίρια της περιοχής παρέμβασης για την μετατροπή τους σε 

τόπους άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

ΓΣ3. Βελτίωση των όρων διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μείωση της έντασης των 

κοινωνικών προβλημάτων 

✓ ΕΣ3.1: Βελτίωση των τεχνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού 

πληθυσμού 

✓ ΕΣ3.2: Αναβάθμιση των υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 

(πρόνοια, εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός) 

✓ ΕΣ3.3: Συμπλήρωση των υποδομών στα μικρά αγροτικά κέντρα 

 

Η ανάδειξη του γενικού αναπτυξιακού στόχου έχει άμεση εξάρτηση από το χαρακτήρα και 

τις ανάγκες που διαπιστώθηκαν στην Π.Ε. Χίου, οι οποίες συνεκτιμώντας τα ευρήματα της 

SWOT ανάλυσης αφορούν στις εξής: 

1. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα των νέων, σε 

επιλεγμένους τομείς κλάδους 

2. Ενίσχυση των εξυπηρετήσεων και των  υποδομών υποστήριξης του τοπικού 

παραγωγικού κυκλώματος 

3. Αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας, ιδιάιτερα των νέων, για τη διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας  

4. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και άρση της κοινωνικής 

παθογένειας του πληθυσμού 

5. Βελτίωση των όρων διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού 

6. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

7. Ενίσχυση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος και της πολιτιστικής ταυτότητας 

της περιοχής 

8. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπος επενδύσεων και κατοικίας 

 

Η συνάφεια της στοχοθέτησης (Γενικών Στόχων) του τοπικού προγράμματος με τις ανάγκες 

της περιοχής απεικονίζεται στην παρακάτω μήτρα συνάφειας: 

 

Διαπιστωμένες ανάγκες (ευρήματα SWOT) στην ΠΕ Χίου ΓΣ1 ΓΣ2 ΓΣ3 

1. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
ιδιαίτερα των νέων, σε επιλεγμένους τομείς κλάδους 
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Διαπιστωμένες ανάγκες (ευρήματα SWOT) στην ΠΕ Χίου ΓΣ1 ΓΣ2 ΓΣ3 

2. Ενίσχυση των εξυπηρετήσεων και των  υποδομών 

υποστήριξης του τοπικού παραγωγικού κυκλώματος 

   

3. Αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας, ιδιάιτερα των νέων, 

για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας 

   

4. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης 

και άρση της κοινωνικής παθογένειας του πληθυσμού 

   

5. Βελτίωση των όρων διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού    

6. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος    

7. Ενίσχυση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος και 

της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής 

   

8. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπος 

επενδύσεων και κατοικίας 

   

Επιπρόσθετα, το τοπικό πρόγραμμα εξυπηρετεί τις αρχές της συμπληρωματικότητας και της 

συνέργιας όλων των παρεμβάσεων στην περιοχή, έτσι όπως απορρέουν και εξυπηρετούν 

τον ευρύτερη στρατηγική που υιοθετείται για την περιοχή από φορείς του τοπικού, εθνικού 

ή/και περιφερειακού επιπέδου. 

Ειδικότερα, η επιλεγείσα στρατηγική συμβαδίζει με τις στοχεύσεις του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού των δήμων της περιοχής εφαρμογή, ως εξής: 

Δ. Χίου: Το τοπικό πρόγραμμα εμφανίζει συμπληρωματικότητα και συνέργια με τους εξής 

βασικούς άξονες προτεραιότητας του Δήμου Χίου:  

Άξονας προτεραιότητας 1: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος 
Άξονας προτεραιότητας 2: Η αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού 
Άξονας προτεραιότητας 3: Οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και αύξηση απασχόλησης 

Δ. Ψαρών: Το τοπικό πρόγραμμα εμφανίζει συμπληρωματικότητα και συνέργια με το 

όραμα του Δήμου που αφορά στην ανάδειξη του νησιού των Ψαρών και της ιστορικής του 

κληρονομιάς ως ελκυστικού προορισμού για τους τουρίστες με εξειδικευμένα 

ενδιαφέροντα που ανταποκρίνονται στο τουριστικό προϊόν που είναι σε θέση να προσφέρει 

ο Δήμος Ψαρών, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα ανέγγιχτα χαρακτηριστικά του νησιού των 

Ψαρών και του παρθένου περιβάλλοντος του, και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων μέσω της βελτίωσης των εξυπηρετήσεων και των δημόσιων υποδομών με 

σεβασμό στο περιβάλλον.  

Εξάλλου, συμπληρωματικότητα και συνέργια εμφανίζει το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα 

CLLD/LEADER και με τους στρατηγικούς στόχους τους προγράμματος του Δήμου:  

Άξονας προτεραιότητας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Άξονας προτεραιότητας 2: Κοινωνική Πολιτική – Παιδεία - Πολιτισμός και Αθλητισμός  

Άξονας προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία- Απασχόληση 

Δ. Οινουσσών: Το τοπικό πρόγραμμα εμφανίζει συμπληρωματικότητα και συνέργια με το 

όραμα του Δήμου αφού αφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην 

προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής. 
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Επιπλέον, οι επιλεγείσες δράσεις του τοπικού προγράμματος για την Π.Ε. Χίου εντάσσονται 

στη γενικότερη φιλοσοφία ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ), όπως αυτή 

εκφράζεται στο αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020.  

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει συνέργια με τουςδυοαπό τους πέντεεπί μέρους Στρατηγικούς 

Στόχους - Αναπτυξιακές Προτεραιότητες: 

Στρατηγικός Στόχος 2: Υιοθέτηση και διασφάλιση εφαρμογής Περιφερειακού 

Χωροταξικού Προτύπου, βελτίωση του δομημένου οικιστικού ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, προστασία και βιώσιμη διαχείριση αξιόλογων οικιστικών συνόλων και 

λοιπών αξιόλογων οικοσυστημάτων.  Με την αναθεώρηση του Περιφερειακού 

Χωροταξικού Πλαισίου, η ΠΒΑ στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων χωροθέτησης 

διαχείρισης αποβλήτων, προστασίας της αγροτικής γης, προώθησης ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων βιώσιμης ανάπτυξης, ανάδειξης παραδοσιακών οικισμών, του φυσικού 

πλούτου και ζωνών υποστήριξης της επιχειρηματικής λειτουργίας.  Είναι αποδεκτό ότι στα 

πλαίσια αυτού του στρατηγικού στόχου, οι πολιτικές προστασίας των οικοσυστημάτων, της 

φύσης, της βιοποικιλότητας, των ακτών, των ευαίσθητων περιοχών και των περιοχών 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αποτελούν φυσικές πολιτισμικές και αναπτυξιακές 

συνιστώσες κρίσιμες σε όλους τους τομείς ανάπτυξης της Περιφέρειας. 

Στρατηγικός Στόχος 4: Βελτίωση παραγωγικής δομής και ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού με επίκεντρο τη διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος και του 

αγροδιατροφικού τομέα. Μέσα από τον στόχο αυτό,η ΠΒΑ επιδιώκει την αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας η οποία στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της ΠΒΑ, 

καθώς αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της. Η διαμόρφωση ενός πολυθεματικού τουριστικού 

προτύπου με έμφαση στον ήπιο εναλλακτικό τουρισμό και η στήριξη του μέσα από την 

αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και την υποστήριξη της προβολής και διάθεσης 

του προϊόντος αυτού μέσω της δημιουργίας μιας ισχυρής ταυτότητας αποτελεί την 

εξειδίκευση του στρατηγικού στόχου, που βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τους στόχους του 

Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Π.Ε. Χίου. Η ταυτότητα αυτή αναμένεται να 

περιλαμβάνει πέρα από τα φυσικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και ανθρωπογενή στοιχεία 

ταυτισμένα με την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε νησιού. Τέλος, ο πολιτισμός σε συνδυασμό με 

τον αθλητισμό προτείνεται να αξιοποιηθεί ως συντελεστής προσέλκυσης και δημιουργίας 

τουριστικών δραστηριοτήτων και βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων 

της Περιφέρειας 

 

Τέλος, η επιλεγείσα στρατηγική όπως εξειδικεύεται σε γενικούς και ειδικούς στόχους, 

συμβαδίζει με τις εξής θεματικές προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020: 

✓ Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας 

✓ Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 

 

Από την παραπάνω ανάλυση αναδεικνύεται η συσχέτιση της στρατηγικής του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD/LEADER για την Π.Ε. Χίου με την ευρύτερη στρατηγική που υιοθετείται 

για την περιοχή από φορείς εθνικού ή/και περιφερειακού επιπέδου. 
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4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος παρέμβασης περιλαμβάνει 

υπό-μέτρα και δράσει/υπο-δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες 

χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. 
 

4.1 Δράσεις ΤοπικούΠρογράμματος στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 

Στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης του ΕΤΓΑΑ υλοποιούνται τρία (3) υπό-μέτρα και 

επτά (7) δράσεις, ορισμένες από τις οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω σε εικοσιμία (21) 

υπό-δράσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικού προγράμματος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

19.2 
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / Leader) 

19.2.2 

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας 

και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 

σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους  

√ 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην  μεταποίηση, 

εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 

με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής  

√ 

19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 

με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής  

√ 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά 

την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής  

√ 

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση 

της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 

της περιοχής εφαρμογής  

√ 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή μεταοποίησης, εμπορίας 

και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής  

√ 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον 

τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής  

√ 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους 

τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου 

με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής  

√ 

19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων  √ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

19.2.4 
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε 

αγροτικές περιοχές √  

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 

τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 

πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ 

παιδικοί σταθμοιί αγροτικά ιατρεία, κλπ) 

√ 

 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, 

τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, 

κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 

περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

√ 

 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων √  

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών √  

19.2.6.1 

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών 

εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

√ 

 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων  √ 

19.2.7.3 

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.   

√ 

19.3 
Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική 

και διατοπική) 

19.3.1 Σχέδια διατοπικών συνεργασιών   √ 

19.3.1.1 Νήσων Περίπλους   √ 

19.3.1.2 Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές  √ 

19.3.2 Σχέδια διακρατικών συνεργασιών   √ 

19.3.2.1 MEDEAT   √ 

19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

19.4.1 Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων   √ 

19.4.2 Λειτουργικές δαπάνες   √ 

19.4.3 Πάγια και λοιπός εξοπλισμός   √ 

19.4.4 

Ενέργειες εμψύχωσής (διοργάνωση ημερίδων, 

εκδηλώσεων, workshops, σεμιναρίων 

επιμόρφωσης υποψήφιων δικαιούχων κλπ.) 

  √ 

19.4.5 Υποστηρικτικές ενέργειες    √ 
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4.1.1 Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2  
Το υπό-μέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / Leader)» αποτελείται από πέντε(5) δράσεις 

συνολικήςΔημόσιας Δαπάνης3.915.000,00€. 

ΔΡΑΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Παρέμβαση ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

χαρακτήρα 

19.2.2 

 Ανάπτυξη / βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και   
ανταγωνιστικότητας της περιοχή 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους 
τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

1.353.000,00 € 

 

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση στην 
ανάπτυξη/ βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής 

1.750.000,00 € 

 

19.2.4 
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση 
χωριών σε αγροτικές περιοχές 

670.000,00 €  

19.2.6 
Ανάπτυξη και βελτίωση 
βιωσιμότητας δασών 

100.000,00 €  

19.2.7 
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
παραγόντων 

42.000,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 3.915.000,00 € 
 

 

Το 19,67% της απαιτούμενης Δημόσιας δαπάνης για τον προϋπολογισμό αυτών ή ποσό 

770.000,00€ περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα και το 80,33% για 

παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. 

 

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των δράσεων του υπο-μέτρου, καθώς και η περαιτέρω 

εξειδίκευση αυτών σε υπο-δράσεις: 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

19.2.2 
Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και   
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

1.353.000,00 € 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην  μεταποίηση, εμπορία και/ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό 
προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

353.000,00 €   

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

650.000,00 € 

19.2.2.4 
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και 
του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

350.000,00 € 
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τοπικής στρατηγικής 

 
 

 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

19.2.3 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής 

1.750.000,00 € 

19.2.3.1 
Οριζόντια εφαρμογή μεταοποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

550.000,00 € 

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

600.000,00 € 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η 
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

300.000,00 € 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 
(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) 
με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

300.000,00 € 

 
 
 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

19.2.4 
Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές 

670.000,00 € 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών 
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και 
των σχετικών υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοιί αγροτικά 
ιατρεία, κλπ) 

150.000,00 € 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες 
και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, 
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, 
ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

500.000,00 € 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 20.000,00 € 

 
 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
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19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 100.000,00 € 

19.2.6.1 
Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων 
από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και 
καταστροφικά συμβάντα 

100.000,00 € 

 
 
 

ΔΡΑΣΗ/ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 42.000,00 € 

19.2.7.3 

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.  

42.000,00 € 

 

 

4.1.2 Δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.3 
Το υπό-μέτρο 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας» 

αποτελείται από δύο (2) δράσεις διατοπικών συνεργασιών συνολικού προϋπολογισμού 

80.000,00€ και μια (1) δράση διακρατικής συνεργασίας προϋπολογισμού 45.000,00€, όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

A. 19.3.1 Σχέδια διατοπικών συνεργασιών: 

• Δράση 19.3.1.1 «Νήσων Περίπλους» 

• Δράση 19.3.1.2 «Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές» 

B. 19.3.2 Σχέδια διακρατικών συνεργασιών: 

• Δράση 19.3.2.1 MEDEAT» 

4.1.3 Δράσεις υπο-μέτρου 19.4 
Το υπό-μέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» διαρθρώνεται 

σε πέντε (5) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.010.000,00€, που αντιστοιχεί στο 20% 

του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΓΑΑ. 

Αναλυτικά οι δράσει του υπομέτρου: 

1. Δράση 19.4.1 «Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων». 

2. Δράση 19.4.2«Λειτουργικές δαπάνες». 

3. Δράση 19.4.3«Πάγια και λοιπός εξοπλισμός». 

4. Δράση 19.4.4«Ενέργειες εμψύχωσης (διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, 

workshops, σεμιναρίων επιμόρφωσης υποψήφιων δικαιούχων κλπ.)»: 

• 19.4.4.1 «Επικοινωνιακό πλάνο υλοποίησης ενεργειών εμψύχωσης». 

• 19.4.4.2«Ημερίδες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης». 

• 19.4.4.3«Workshops συμβουλευτικής υποστήριξης υποψήφιων δικαιούχων». 

• 19.4.4.4«Σεμινάρια επιμόρφωσης επενδυτών σχετικά με τον τουρισμό». 

• 19.4.4.5«Σεμινάρια επιμόρφωσης επενδυτών στη μεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων». 
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Ο προϋπολογισμός της δράσης 19.4.4 ανέρχεται σε 55.000,00€, που αντιστοιχεί στο 5,45% 

του συνολικού προϋπολογισμού του υπό-μέτρου 19.4.   

5. Δράση 19.4.5.1 «Υποστηρικτικές ενέργειες»: 

• 19.4.5.1.1 «Επιμόρφωση στελεχών της ΟΤΔ και της ΕΔΠ». 

• 19.4.5.2.1 «Συμβουλευτική υποστήριξη τελικών δικαιούχων». 

• 19.4.5.3.1 «Αυτό-αξιολόγηση».  

 

 

4.2 Τεχνικά δελτία δράσεων ΕΓΤΑΑ 

 
Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 

εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση επενδύσεων στην  μεταποίηση, εμπορία  και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 

της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.2.2 

Νομική βάση* Άρθρο 17  / Καν. ΕΕ 1305/2013 και 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν μεταποιητικές 

επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι 

της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα 

αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με 

στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. 

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, 

αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής 

παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.  

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.  

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 € ενώ τα 

ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να ανέλθουν μέχρι 75 % για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις  . Ο Φόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της 

εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 470.666,66 €   8,44% 7,01% 

Δημόσια Δαπάνη 353.000,00 € 9,02% 6,99% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 117.666,66 € 7,08% 7,08% 

Περιοχή Εφαρμογής 
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Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Η στήριξη χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές 

και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  5% 100 5 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 10% 100 10 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
 γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 60  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις /εγκρίσεις / άδειες. 

 30  

3 Σύσταση Φορέα 5% 100 5 

  

Έχει συσταθεί ο φορέαs υλοποίησηs τηs επένδυσηs 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

  Δεν έχει συσταθεί ο φορέαs που απαιτείται  0  

4 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 
με τη φύση της πρότασης) 

5% 100 5 

  
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογήται 
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

 100  

5 Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης. 3% 100 3 

  Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ  100  

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης 
ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

 50  

  Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση  0  

6 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 1% 100 1 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό 
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

 100  

  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

 50  

7 Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 1% 100 1 

  άνεργοι πάνω από 3 χρόνια  100  

  άνεργοι έως 3 χρόνια  50  

8 Προώθηση νεανικήs επιχειρηματικότητας 4% 100 4 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

 100  

  Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το  50  
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μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

9 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

15% 100 15 

  
Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής  
συμμετοχής  * 100% 

   

10 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της 
 Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

1% 100 1 

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις  100  

 Μικρές επιχειρήσεις  50  

 Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις  0  

11 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί 
στόχοι του τοπικούπρογράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης ) 

15% 100 15 

  
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 100  

  
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 70  

  
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 30  

  
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 

 0  

12 
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

10% 100 10 

  Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο  100  

  

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της 
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 
χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική 
διαδικασία 

 75  

  

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων 
είναι νέα ή προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για 
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 
οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 
παραγωγής της, την ποιότητα των προϊόντων ή το 
κόστος παραγωγής της 

 50  

13 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – 
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης 
ύδατος 

2% 100 2 

  Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%  100  

 10% ≤ Ποσοστό < 20%  60  

 5% ≤ Ποσοστό < 10%  30  

14 
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

2% 100 2 

 Ναι  100  

 Όχι  0  

15 Εξασφάλιση πρώτων υλών 2% 100 2 

 

Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης 
ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία 
παραγωγή *100 

   

16 Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 2% 100 2 

  ΝΑΙ  100  
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  ΌΧΙ  0  

17 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 5% 100 4 

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

  5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

  10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

  100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

18 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσηs 

10% 100 10 

  
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 

 50  

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

19 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 2% 100 2 

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας).  

 100  

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

 60  

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

 30  

  
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
 δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων εργασίας 

 0  

 Σύνολο  100%   

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 

19.2.3.3), καθώς και τη δράση «19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων καθώς εξυπηρετούν τους 

ίδιους στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση 

της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, καθώς 

και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και όλες τις 

δράσεις που στόχο έχουν την μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

• Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 
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Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 

εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.2.3 

Νομική βάση* Καν. 1407/13 και άρθρο 19 του  Καν.  1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:  

Α. ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών 

καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016 οι οποίες στεγάζονται σε παραδοσιακά ή 

διατηρητέα κτίρια. Ο εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς 

περιλαμβάνεται στην υποδράση. .Δεν επιτρέπεται η ίδρυση/εκσυχρονισμός κύριων Ξενοδοχειακών καταλυματων. 

Η ίδρυση/εκσυχρονισμός καταλυμάτων αφορά ολοκλήρη την περιοχή παρέμβασης. Από την ΔΕ Χίου επιλέξιμη 

περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου. 

Β. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/ εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και 

αναψυχήςεντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας 

εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και της τοπικής ταυτότητας, μέσω 

της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού 

εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.  

Γ. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με 

δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ για την 

εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού 

δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στεγάζονται 

σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.  

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, 

αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής 

παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.  

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.  

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.  

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίωνφτάνει έως και 65 % των επιλέξιμων δαπανών σε ΜΜΕ βάσει καν. 

ΕΕ 1407/2013 (deminimis).  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που 

δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.000.000,00 €   17,93% 14,90% 

Δημόσια Δαπάνη 650.000,00 € 16,60% 12,87% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 350.000,00 € 21,06% 21,06% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης.  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 
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Η στήριξη χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές 

και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  5% 100 5 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 10% 100 10 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
 γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 60  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 30  

3 Σύσταση Φορέα 5% 100 5 

  

Έχει συσταθεί ο φορέαs υλοποίησηs τηs επένδυσηs 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

  Δεν έχει συσταθεί ο φορέαs που απαιτείται  0  

4 

Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
πρότασης) 

5% 100 5 

  
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογήται 
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

 100  

5 Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης. 3% 100 3 

  Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ  100  

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή 
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

 50  

  Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση  0  

6 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 6% 100 6 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό 
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

 100  

  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

 50  

7 Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 5% 100 5 

  άνεργοι πάνω από 3 χρόνια  100  

  άνεργοι έως 3 χρόνια  50  

8 Προώθηση νεανικήs επιχειρηματικότητας 5% 100 5 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

 100  

  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

 50  

9 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη 15% 100 15 
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υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

  
Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής  * 100% 

   

10 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της 
 Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

3% 100 3 

  Πολύ μικρές επιχειρήσεις  100  

  Μικρές επιχειρήσεις  50  

  Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις  0  

11 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

15% 100 15 

 
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 100  

 
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 70  

 
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 30  

 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορύν στην υπο-δράση 

 0  

12 
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

6% 100 6 

 
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή 
στην διαχείριση και λειτουργία 

 100  

13 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

2% 100 2 

  
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων / προτύπων  

 100  

14 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 5% 100 5 

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

  5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

  10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

  100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

15 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσηs 

5% 100 5 

  
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος 
του έργου 

 50  

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

16 Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προιόντων 5% 100 5 

  

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια 
δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή 
δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού) 

   

 Σύνολο 100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)       

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 

19.2.3.3), καθώς και τη δράση «19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων καθώς εξυπηρετούν τους 

ίδιους στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση 
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της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, καθώς 

και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και όλες τις 

δράσεις που στόχο έχουν την μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

 
 

Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 

εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά 

την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.2.4 

Νομική βάση* Κ. 1407/2013 και Κ. 1305/2013, άρθρο 19. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού 

υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών, χειροτεχνιών) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται π.χ αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων, για την ενίσχυση του 

εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Στον τομέα του εμπορίου ενισχύονται 

αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την εμπορία αγροτικών προϊόντων.  

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, 

αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής 

παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.  

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.  

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.  

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε  65%. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν 

είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ 

(άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 538.461,54 €   9,65% 8,02% 
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Δημόσια Δαπάνη 350.000,00 € 8,94 % 6,93% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 188.461,54 € 11,34% 11,34% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά πρόσωπα ηλικίας κάτων των 35 ετών.  

Η στήριξη χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι (κάτω 

των 35 ετών) με ποσοστό τουλάχιστον 50% και η διαχείριση της επιχείρησης ασκείται αποκλειστικά από νέους.  

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  5% 100 5 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 10% 100 10 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
 γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 60  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 30  

3 Σύσταση Φορέα 4% 100 4 

  

Έχει συσταθεί ο φορέαs υλοποίησηs τηs επένδυσηs 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

  Δεν έχει συσταθεί ο φορέαs που απαιτείται  0  

4 
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
πρότασης) 

5% 100 5 

  
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογήται με 
20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

 100  

5 Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης. 3% 100 3 

  Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ  100  

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή 
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

 50  

  Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση  0  

6 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 4% 100 4 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό 
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

 100  

  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

 50  

7 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

15% 100 15 

 Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής     
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συμμετοχής  * 100% 

8 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της 
 Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

1% 100 1 

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις  100  

 Μικρές επιχειρήσεις  50  

 Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις  0  

9 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

15% 100 15 

 
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν στην 
υπο-δράση 

 100  

 
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 70  

 
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 30  

 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορύν στην υπο-δράση 

 0  

10 
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 

8% 100 8 

  Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο  100  

  

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της 
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 
χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία 

 75  

  

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι 
νέα ή προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά 
βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας 
είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, 
την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής 
της 

 50  

11 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

3% 100 3 

  
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
 ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

 100  

12 Προστασία περιβάλλοντος 5% 100 5 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του 
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

 100  

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο του 5% 

 0  

13 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 5% 100 5 

 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

  5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

  10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

  100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

14 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσηs 

5% 100 5 

  
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος 
του έργου 

 50  

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

15 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 7% 100 7 

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 

 100  
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Εργασίας).  

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

 60  

  

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

 30  

  
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
 δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων εργασίας 

 0  

16 Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης  5% 100 5 

 Ναι    

 Όχι    

 Σύνολο   100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», καθώς και τη δράση «19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 

παραγόντων καθώς εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας και αύξηση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, καθώς 

και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και όλες τις 

δράσεις που στόχο έχουν την μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

 

Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υποδράσης Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 

με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.3.1 

Νομική βάση* Άρθρο 17 και παράρτημα  II  του Καν. ΕΕ 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν τη μεταποίηση, 

εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του 

βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν ίδρυση, 

εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με στόχο την αύξηση 

της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. 
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Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, 

αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής 

παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.  

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.  

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 € ενώ τα 

ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να ανέλθουν μέχρι 75% . Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, 

εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του 

Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 733.333,33 €   13,15% 10,93% 

Δημόσια Δαπάνη 550.000,00 € 14,05% 10,89% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 183.333,33 € 11,03% 11,03% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Η στήριξη χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές 

και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  5% 100 5 

 
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

 
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

 
Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 10% 100 10 

 
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
 γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

 
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 60  

 
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 30  

3 Σύσταση Φορέα 5% 100 5 

 
Έχει συσταθεί ο φορέαs υλοποίησηs τηs επένδυσηs 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

 Δεν έχει συσταθεί ο φορέαs που απαιτείται  0  
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4 
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 
με τη φύση της πρότασης) 

5% 100 5 

 
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογήται 
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

 100  

5 
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή 
εταιρικό σχήμα αγροτών 

2% 100 2 

 ΝΑΙ  100  

 ΌΧΙ  0  

6 Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης. 3% 100 3 

 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ  100  

 
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης 
ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

 50  

 Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση  0  

7 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 1% 100 1 

 
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό 
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

 100  

 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

 50  

8 Προώθηση νεανικήs επιχειρηματικότητας 4% 100 4 

 
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

 100  

 

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του 
 κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό μεγαλυτερο ή 
ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

 50  

9 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

15% 100 15 

 
Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής  
συμμετοχής  * 100% 

   

10 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της 
 Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

1% 100 1 

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις  100  

 Μικρές επιχειρήσεις  50  

 Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις  0  

11 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί 
στόχοι του τοπικούπρογράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης ) 

15% 100 15 

 
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 100  

 
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 70  

 
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 30  

 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορούν στην υπο-δράση 

 0  

12 
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες 
μεταποίησης και βιοτεχνικές μονάδες) 

14% 100 14 

 Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο  100  

 Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της  75  
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χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 
χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική 
διαδικασία 

 

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων 
είναι νέα ή προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας 
σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για 
τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 
οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 
παραγωγής της, την ποιότητα των προϊόντων ή το 
κόστος παραγωγής της 

 50  

13 
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου 
(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

2% 100 2 

 Παραγωγή σε ποσοστό >30%  100  

 10%<Παραγωγή σε ποσοστό <30%  60  

 Παραγωγή σε ποσοστό <10%  30  

14 
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

2% 100 2 

 Ναι  100  

 Όχι  0  

15 
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – 
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης 
ύδατος 

1% 100 1 

  Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%  100  

 10% ≤ Ποσοστό < 20%  60  

 5% ≤ Ποσοστό < 10%  30  

16 Εξασφάλιση πρώτων υλών 1% 100 1 

 
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης 
ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία 
παραγωγή  

   

 ΝΑΙ  100  

 ΌΧΙ  0  

17 Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 2% 100 2 

 ΝΑΙ  100  

 ΌΧΙ  0  

18 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 5% 100 5 

 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

 100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

19 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσηs 

5% 100 5 

 
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 

 50  

 
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

20 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 2% 100 2 

 

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία άνω των δύο (2) νέων 
θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας).  

 100  

 
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
προβλέπεται η δημιουργία  μίας έως 2 νέων θέσεων 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

 60  

 Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου  30  
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προβλέπεται η δημιουργία έως μίας (1) νέας θέσης 
απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). 

 
Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
 δεν προβλέπεται δημιουργία θέσεων εργασίας 

 0  

 Σύνολο  100%   

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 

19.2.3.3), καθώς και τη δράση «19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων καθώς εξυπηρετούν τους 

ίδιους στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση 

της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, 

καθώς και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και 

όλες τις δράσεις που στόχο έχουν την μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

 

Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υποδράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.3.3 

Νομική βάση* Άρθρο 19 του Καν. ΕΕ 1305/2013 και άρθρο (14,22) του Καν. 651/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:  

Α. ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών 

καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση/εκσυχρονισμός 

κύριων Ξενοδοχειακών καταλυματων. Η ίδρυση/εκσυχρονισμός καταλυμάτων αφορά ολοκλήρη την περιοχή 

παρέμβασης. Από την ΔΕ Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου. 

Β. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/ εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και 

αναψυχής, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της 

προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και της τοπικής ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του 

αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των 

κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.Η ίδρυση /εκσυχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης αφορά ολοκλήρη την 

περιοχή παρέμβασης εκτός Δ.Ε Χίου. 

Γ. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με 
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δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ για την 

εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού 

δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.  

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, 

αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της 

περιοχής παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.  

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.  

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 για την 

ίδρυση ή επέκταση μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης  με ποσοστό ενίσχυσης 55% βάση του 

άρθρου 14 του Καν. 651/2014 για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για  μη εισηγμένες μικρές & πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών βάση του άρθρου 22 του Καν. 651/2014 το 

ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 65% και ο προυπολογισμός  μπορεί να ανέλθει έως 600.000,00 ευρώ.  

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.000.000,00 €   17,93% 14,90% 

Δημόσια Δαπάνη 600.000,00 € 15,33% 11,88% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 400.000,00 € 24,07% 24,07% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης.  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Η στήριξη χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές 

περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  5% 100 5 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 10% 100 10 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
 γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 60  



Φάκελος Β Σελίδα 56  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 30  

3 Σύσταση Φορέα 5% 100 5 

  

Έχει συσταθεί ο φορέαs υλοποίησηs τηs επένδυσηs 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

  Δεν έχει συσταθεί ο φορέαs που απαιτείται  0  

4 
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη 
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό 
με τη φύση της πρότασης) 

5% 100 5 

  
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογήται 
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

 100  

5 Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης. 3% 100 3 

  Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ  100  

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης 
ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

 50  

  Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση  0  

6 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 3% 100 3 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό 
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

 100  

  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

 50  

7 Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 5% 100 5 

 άνεργοι πάνω από 3 χρόνια  100  

 άνεργοι έως 3 χρόνια  50  

8 Προώθηση νεανικήs επιχειρηματικότητας 5% 100 5 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

 100  

  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

 50  

9 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

15% 100 15 

 
Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής  * 100% 

   

10 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της 
 Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

1% 100 1 

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις  100  

 Μικρές επιχειρήσεις  50  

11 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί 
στόχοι του τοπικού προγράμματος που 
εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της πρότασης ) 

15% 100 15 

  
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 100  

  
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 70  

  
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 30  

  
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορύν στην υπο-δράση 

 0  

12 Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 11% 100 11 
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καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

 
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή 
στην διαχείριση και λειτουργία 

 100  

13 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

2% 100 2 

 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων / προτύπων  

 100  

14 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 5% 100 5 
 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

15 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

  100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

16 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσηs 

5% 100 5 

  
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το 
μέγεθος του έργου 

 50  

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

17 Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προιόντων 5% 100 5 

  

Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια 
δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή 
δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού) 

   

  Σύνολο  100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 

και 19.2.3.3), καθώς και τη δράση «19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων καθώς εξυπηρετούν 

τους ίδιους στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

αύξηση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, 

καθώς και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και 

όλες τις δράσεις που στόχο έχουν την μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

 

Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 
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Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υποδράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.3.4 

Νομική βάση* Άρθρο 19 του  Καν. ΕΕ 1305/2013 και  αρθρο (14,22) του Καν. 651/14 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού 

υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών, χειροτεχνιών) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται π.χ αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων, για την ενίσχυση του 

εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Αναφορικά με τον τομέα του εμπορίου είναι 

επιλέξιμες πράξεις ίδρυσης ή και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται μονάχα στην 

πώληση τοπικών προϊόντων ή πώληση αγροτικών προϊόντων πχ. Ζωοτροφές.  

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, 

αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής 

παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.  

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.  

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 με ποσοστό 

ενίσχυσης 55% βάση του άρθρου 14 του Καν. 651/2014 για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για  μη εισηγμένες 

μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών βάση του άρθρου 22 του 

Καν. 651/2014 το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 65% και ο προυπολογισμός  μπορεί να ανέλθει έως 

600.000,00 ευρώ 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 500.000,00 €   8,97% 7,45% 

Δημόσια Δαπάνη 300.000,00 € 7,66% 5,94% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 200.000,00 € 12,03% 12,03% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Η στήριξη χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές 

και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή Βάσης 

1 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  5% 100 5 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  
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Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 10% 100 10 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
 γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 60  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 30  

3 Σύσταση Φορέα 5% 100 5 

  

Έχει συσταθεί ο φορέαs υλοποίησηs τηs επένδυσηs 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

  Δεν έχει συσταθεί ο φορέαs που απαιτείται  0  

4 
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
πρότασης) 

5% 100 5 

 
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογήται 
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

 100  

5 Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης. 3% 100 3 

  Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ  100  

  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή 
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

 50  

  Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση  0  

6 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 1% 100 1 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό 
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

 100  

  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

 50  

7 Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 4% 100 4 

  άνεργοι πάνω από 3 χρόνια  100  

  άνεργοι έως 3 χρόνια  50  

8 Προώθηση νεανικήs επιχειρηματικότητας 4% 100 4 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

 100  

  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

 50  

9 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

15% 100 15 

  
Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής συμμετοχής  
* 100% 

   

10 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της 
 Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

1% 100 1 

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις  100  

 Μικρές επιχειρήσεις  50  

 Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις  0  
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11 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

15% 100 15 

 
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 100  

 
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 70  

 
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 30  

 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορύν στην υπο-δράση 

 0  

12 
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (μονάδες μεταποίησης 
και βιοτεχνικές μονάδες) 

10% 100 10 

  Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο  100  

  

Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της 
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 
χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-
καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία 

 75  

  

Η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι 
νέα ή προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά 
βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας 
είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, 
την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής 
της 

 50  

13 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

2% 100 2 

  
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
 ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

 100  

14 Προστασία περιβάλλοντος 5% 100 5 

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του 
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5% 

 100  

  
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του 
περιβάλλοντος μικρότερο του 5% 

 0  

15 Συμβατότητα με την Τοπική Αρχιτεκτονική 5% 100 5 

  Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο  100  

  Παραδοσιακός οικισμός   50  

16 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 5% 100 5 

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

  5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

  10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

  100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

17 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσηs 

5% 100 5 

  
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος 
του έργου 

 50  

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

  Σύνολο  100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 
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δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 

19.2.3.3), καθώς και τη δράση «19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων καθώς εξυπηρετούν τους 

ίδιους στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση 

της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, καθώς 

και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και όλες τις 

δράσεις που στόχο έχουν την μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

 

Τίτλος Δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης 19.2.3 

Τίτλος υποδράσης Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα 

κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.3.5 

Νομική βάση* Άρθρο 19 του  Καν. ΕΕ 1305/2013 και άρθρα (14,22) του  Καν.  651/14 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Η παρούσα δράση αφορά την ίδρυση, δημιουργία νέων ή/και ανάπτυξη εκσυγχρονισμού υφιστάμενων 

επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και συγκεκριμένα, επιχειρήσεις – δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών, που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και τον αγροτικό – νησιωτικό πληθυσμό. Ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφέρονται: παιδικοί σταθμοί, αθλητικές δραστηριότητες  κ.α.  

Αναφορικά με την Δημοτική Ενότητα Χίου επιλέξιμοι θα είναι δικαιούχοι, νέοι επιστήμονες (πτυχιούχοι) κάτω των 

35 ετών.  

Κατά την υλοποίησή τους, επιδιώκεται η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, 

αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής 

παρέμβασης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.  

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.  

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του 

θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 με ποσοστό 

ενίσχυσης 55% βάση του άρθρου 14 του Καν. 651/2014 για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για  μη εισηγμένες 

μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών βάση του άρθρου 22 του 

Καν. 651/2014 το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 65% και ο προυπολογισμός  μπορεί να ανέλθει έως 

600.000,00 ευρώ  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 500.000,00 €   8,97% 7,45% 

Δημόσια Δαπάνη 300.000,00 € 7,66% 5,94% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 200.000,00 € 12,03% 12,03% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. Στη ΔΕ Χίου αφορά μόνο πτυχιούχους (επιστήμονες) νέους γεννημένους μετά την 

1/1/1982 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Η στήριξη χορηγείται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές 

και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 5% 100 5 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 10% 100 10 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
 γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 60  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 30  

3 Σύσταση Φορέα 5% 100 5 

  

Έχει συσταθεί ο φορέαs υλοποίησηs τηs επένδυσηs 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

  Δεν έχει συσταθεί ο φορέαs που απαιτείται  0  

4 
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη αποδεδειγμένη 
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 
πρότασης) 

5% 100 5 

 
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογήται 
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 

 100  

5 Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης. 3% 100 3 

 Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ  100  

 
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή 
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών 
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης 

 50  

 Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση  0  

6 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 1% 100 1 

 Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό  100  
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πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο 
σύνολο τους είναι γυναίκες 

 
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50% γυναίκες 

 50  

7 Προώθηση  επιχειρηματικότητας ανέργων 3% 100 3 

  άνεργοι πάνω από 3 χρόνια  100  

  άνεργοι έως 3 χρόνια  50  

8 Προώθηση νεανικήs επιχειρηματικότητας 4% 100 4 

  

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών 
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 

 100  

  

Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το 
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε 
ποσοστό μεγαλυτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 ετών  

 50  

9 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

15% 100 15 

  
Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής 
συμμετοχής  * 100% 

   

10 
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της  
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

1% 100 1 

 Πολύ μικρές επιχειρήσεις  100  

 Μικρές επιχειρήσεις  50  

11 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται με την 
υλοποίηση της πρότασης ) 

15% 100 15 

  
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 100  

  

Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν 
στην  
υπο-δράση 

 70  

  
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 30  

  
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορύν στην υπο-δράση 

 0  

12 
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

11% 100 11 

 
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή 
στην διαχείριση και λειτουργία 

 100  

13 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών 
σημάτων 

2% 100 2 

 
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και 
 ποιοτικών σημάτων / προτύπων  

 100  

14 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 5% 100 5 

 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

 100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

15 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσηs 

5% 100 5 

 
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος 
του έργου 

 50  

 
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  
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16 Αναγκαιότητα της πράξης  10% 100 10 

 
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

 100  

 
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην 
 Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

 0  

  Σύνολο  100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 

19.2.3.3), καθώς και τη δράση «19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων καθώς εξυπηρετούν τους 

ίδιους στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση 

της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, καθώς 

και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και όλες τις 

δράσεις που στόχο έχουν την μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υποδράσης Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. Παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 

ιατρεία, κλπ) 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.4.2 

Νομική βάση* Άρθρο 20/ Καν. Ε.Ε. 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Η συγκεκριμένη υπο-δράση περιλαμβάνει έργα ανάπλασης και βελτίωσης υποδομών για την εξυπηρέτηση του 

τοπικού πληθυσμού και τη βελτίωση της παροχής βασικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται,  παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης κλπ. Οι κάτοικοι 

στην ύπαιθρο του νησιού της Χίου (πλην της ΔΕ Χίου και Ομηρούπολης), καθώς και των Ψαρών και των Οινουσσών 

αντιμετωπίζουν το ζήτημα της απομόνωσης τους, πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού, 

και συχνά στερούνται πρόσβασης ακόμα και σε βασικές κοινωνικέςυπηρεσίες. Αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας 

η πρόσβαση όλων των κατοίκων σε τέτοιες δομές, πλήρως εξοπλισμένων προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα 

ασφάλειας τους. Για το σκοπό αυτό η δημιουργία τέτοιων κοινωνικών υποδομών που καλύπτουν βασικές 

υπηρεσίες  για την εξυπηρέτηση του τοπικου πληθυσμού, όπου χρειάζεται, καθίσταται αναγκαία.  

Προτεραιότητα, λόγω της σημαντικότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, θα δοθεί στην δημιουργία 

αγροτικών ιατρείων.  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 €.  

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναιανακτήσιμος 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 150.000,00 €   2,69% 2,23% 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 € 3,83% 2,97% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0% 0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ Α & Β Βαθμού, καθώς και φορείς του δημοσίου τομέα καθ’ 

ύλην αρμόδιοι 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 15% 100 15 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  15% 100 20 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 50  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 0  

3 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  10% 100 14 

  
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

 100  

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / 
Δημοτική Ενότητα 

 0  

4 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ /ΤΠΕ ή ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

5% 100 5 

  ΝΑΙ  100  

  ΌΧΙ  0  

5 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΕΙΩΝ) 

20% 100 20 

 ΝΑΙ  100  

 ΟΧΙ  0  

6 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΙ ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 15% 100 15 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

  
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

 100  

  
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

 70  

  
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

 30  

  
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορύν στην υπο-δράση 

 0  

7 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2% 100 2 

  Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο  100  

  Παραδοσιακόs  οικισμόs  50  

8 ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ  10% 100 15 

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

  5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

  10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

9 
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

10% 100 10 

  
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος 
του έργου 

 50  

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

  Σύνολο  100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις άλλες υποδράσεις στην ίδια δράση 19.2.4 καθώς και την δράση 19.2.6 

ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών, διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν 

τα ίδια αποτελέσματα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με δράσεις που υλοποιούνται (ή υλοποιήθηκαν πρόσφατα) στην ευρύτερη 

περιοχή στα πλαίσια: 

• Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: Ανάπλαση δημοτικού 

χώρου στην περιοχή Φάρκαινα, εξοπλισμός δημοτικού ιατρείου εντός του φρουρίου, δημιουργία 

υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους 

χώρους, καθώς και προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ κ.α.) 

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Χίου και συγκεκριμένα αντιπλημμυρική προστασία 

περιοχής «κλούβα» κάμπου 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη και νήσων Αιγαίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: (αποκατάσταση 

ΧΑΔΑ ΔΕ Χίου, Κατασκευή ΣΜΑ Χίου, Κατασκευή ΣΜΑ Αμανής,  κ.α.) 

• ΣΑΤΑ Δ. Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: εσωτερικές και αγροτικές οδοποιίες σε διάφορα 

τμήματα του νησιού, μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας κα.)  

Οι παραπάνω αναπτυξιακές δράσεις περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που  έχουν άμεσο στόχο την βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. 

 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υποδράσης  Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 
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μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 

περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)) 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.4.3 

Νομική βάση* Άρθρο 20/ Καν. Ε.Ε. 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Η δράση αφορά την δημιουργία ή την ανάπτυξη – βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό 

όπως: 

• Αθλητικά Πάρκα / παιδικές χαρές 

• Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη δημιουργία ή ανάπτυξή ή βελτίωση παιδικών χαρών σε συνδυασμό 

με αθλητικά πάρκα. Περιπατητικές διαδρομές 

Η δράση αφορά την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου περιπατητικών διαδρομών, ,  σε περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, γνωρίζει δημογραφική παρακμή και γήρανση του τοπικού πληθυσμού. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια ανανέωση του ενδιαφέροντος εκ μέρους των κατοίκων των πόλεων, οι οποίοι 

αναζητούν να εγκατασταθούν σε περιοχές καθαρές, ήσυχες, μακριά από ρύπους, φυσικά όμορφες κλπ. Η επιλογή 

αυτή έγκειται σε αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής.  

Η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού προϋποθέτει την βελτίωση και την ανάπτυξη νέων υποδομών και 

υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τομέα της αναψυχής και του πολιτισμού.  

Στόχος της δράσης είναι με την δημιουργία των υποδομών που αναφέρθηκαν παραπάνω να καλυφθούν 

γεωγραφικά η πλειοψηφία των κατοίκων τις περιοχής σε χώρους αναψυχής, σύγχρονους, ασφαλείς, φιλικούς προς 

τον χρήστη και φυσικά απόλυτα προσαρμοσμένων στον φυσικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα κάθε περιοχής.  

Επίσης η δράση αφορά ενέργειες προβολής της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή ολόκληρης της Π.Ε. Χίου, ως 

τουριστικού προορισμού σε ξένες αλλά και εγχώριες αγορές. Η Χίος τον τελευταίο χρόνο έχει χάσει σχεδόν 

ολόκληρη την ζήτηση της, ως τουριστικού προορισμού, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις αγορές του 

εξωτερικού, εξαιτίας της έξαρσης του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος, καθώς  υπήρξε ένας από τους 

βασικούς δέκτες των προσφυγικών ροών. Μοναδική αγορά, στην οποία παρά την αστάθεια της, παραμένει η Χίος 

ως τουριστικός προορισμός είναι αυτή της Τουρκίας.  

Προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων είναι η όσο τον δυνατόν 

πιο άμεση ανάκτηση του χαμένου εδάφους στον τουριστικό τομέα, με προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

της περιοχής και της ανάπτυξης ενός διαφορετικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης από αυτόν του μαζικού 

τουρισμού.   

Στόχος της δράσης είναι να γίνουν ολοκληρωμένες και καλά σχεδιασμένες ενέργειες που θα έχουν ένα εμφανές 

και μετρήσιμο αποτέλεσμα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 €. Για άυλες 

ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000,00 €.  

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναιανακτήσιμος 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

εματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 500.000,00 €   8,97% 7,45% 

Δημόσια Δαπάνη 500.000,00 € 12,77% 9,90% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0% 0% 

Περιοχή Εφαρμογής 
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Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και εταιρείες τους, καθώς και ιδιωτικοί φορείς 

με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (πχ. περιβαλλοντικές οργανώσεις- ομάδες) 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή Βάσης 

1 ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 15% 100 15 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  15% 100 20 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 50  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 0  

3 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  10% 100 10 

  
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

 100  

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / 
Δημοτική Ενότητα 

 0  

4 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ /ΤΠΕ ή ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

5% 100 5 

  ΝΑΙ  100  

  ΌΧΙ  0  

5 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ (ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ/ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ/ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) 

20% 100 20 

 ΝΑΙ  100  

 ΟΧΙ  0  

6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ 5% 100 5 

  

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

  Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται  0  

7 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΙ ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ  
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

10% 100 15 

  
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

 100  

  
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

 70  

  
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

 30  

  Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων  0  
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που αφορύν στην υπο-δράση 

8 ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ  10% 100 15 

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

  5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

  10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

  100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

9 
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

10% 100 10 

  
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος 
του έργου 

 50  

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

  Σύνολο  100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις άλλες υποδράσεις στην ίδια δράση 19.2.4 καθώς και με όλες τις 

υποδράσεις της δράσης «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην 

ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής»  που αφορούν 

κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 19.2.3.3), και την δράση 19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων, 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με δράσεις που υλοποιούνται (ή υλοποιήθηκαν πρόσφατα)  στην ευρύτερη 

περιοχή στα πλαίσια: 

• Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: Διαμορφώσεις 

κοινόχρηστων χώρων Φρουρίου – Λάδης, Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Φάρκαινα) 

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Χίου και συγκεκριμένα το έργο Αποκατάσταση 

αρχαιολογικού χώρου Δασκαλόπετρας και αρχιτεκτονική παρέμβαση δημιουργίας πολιτιστικής διαδρομής 

ανάδειξης της ναυτικής παράδοσης κ.α.) 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη και νήσων Αιγαίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: (διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου ανοικτού θεάτρου ΔΕ Καρδαμύλων Δήμου Χίου κ.α.) 

• ΣΑΤΑ Δ. Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών, σήμανση 

πεζοπορικών διαδρομών και διαδρομών mountainbike κ.α.)   

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Χίου και συγκεκριμένα το έργο Ίδρυση και 

εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη και νήσων Αιγαίου και συγκεκριμένα το έργο δράσεις τουριστικής 

προβολής Χίου 

Οι παραπάνω αναπτυξιακές δράσεις περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που  έχουν άμεσο στόχο την βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους ή στόχο έχουν την προβολή και 

ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως τουριστικού προορισμού. 

 

Τίτλος Δράσης Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

Τίτλος υποδράσης Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.4.4 

Νομική βάση* Άρθρο 20/ Καν. Ε.Ε. 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής εφαρμογής και η ιστορία της συγκαταλέγονται ανάμεσα στα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Π.Ε. Χίου και απαιτείται πλήρης ενεργοποίηση των υφιστάμενων πόρων. Από την 



Φάκελος Β Σελίδα 70  

υποδράση ενισχύονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό την υποστήριξη επιλεγμένων μνημείων.της 

περιοχής εφαρμογής ΤΑΠΤοΚ τα οποία λειτουργούν ή έχουν τις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν ως ιδιαίτερο 

σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής που βρίσκονται και να λειτουργήσουν και ως πόλος έλξης 

επισκεπτών, μέσω της διοργάνωσης διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αυτά.  

Η δράση περιλαμβάνει μια σειρά από άυλες ενέργειες – πολιτιστικές εκδηλώσεις που στόχο θα έχουν να 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες πολιτιστικές υποδομές, ώστε να τις αναδείξουν 

(αναφέρεται ενδεικτικά πχ. Μια δράση livinghistory).  

Είναι αυτονόητο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.  

Τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

των 50.000,00 € για δημόσιου χαρακτήρα έργα. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 

100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναιανακτήσιμος 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 20.000,00 €   0,04% 0,03% 

Δημόσια Δαπάνη 20.000,00 € 0,05% 0,40% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0% 0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ Α & Β Βαθμού ή/και οι εταιρείες τους, καθώς και λοιποί 

φορείς του δημοσίου καθ’ ύλην αρμόδιοι 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 15% 100 10 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα 
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  20% 100 20 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 50  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 0  

3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ 10% 100 5 

  
Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 

 100  
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σύσταση φορέα 

  Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται  0  

4 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΙ ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ  
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

15% 100 15 

  
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

 100  

  
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

 70  

  
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

 30  

  
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των 
στόχων που αφορύν στην υπο-δράση 

 0  

5 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

20% 100 15 

 Διοργάνωση για 4 και άνω έτη  100  

 Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη  50  

 Διοργάνωση για 1 έτος  0  

6 
ΦΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ 
ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 

20% 100 15 

  Πολιτιστικό γεγονός  40  

  Ιστορικό γεγονός  40  

  Αθλητικό γεγονός  20  

  Σύνολο  100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις άλλες υποδράσεις στην ίδια δράση 19.2.4 καθώς και με όλες τις 

υποδράσεις της δράσης «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην 

ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής»  που αφορούν 

κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 19.2.3.3), διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και 

επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με δράσεις που υλοποιούνται (είτε υλοποιήθηκαν πρόσφατα) στην ευρύτερη 

περιοχή στα πλαίσια: 

• Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: επανάχρηση του 

κτιρίου της Οθωμανικής σχολής στο Κάστρο της πόλης Χίου, Αποκατάσταση και ανάδειξη 

οχυρωματικού τοιχίσματος φρουρίου Κάστρου Χίου, Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων κληρονομιάς 

οδού Απλωταριάς και διαμόρφωση οδού Απλωταριάς κ.α.) 

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: 

Βελτίωση πολιτιστικών υποδομών της πλατείας Καρουλού Θυμιανών, Βετλίωση πολιτιστικών και 

περιβαλλοντικών υποδομών σχολείου Βολισσού, Αναστύλωση Μύλων Ανέμωνα, Αποκατάσταση 

αρχαιολογικού χώρου Δασκαλόπετρας και αρχιτεκτονική παρέμβαση δημιουργίας πολιτιστικ΄ςη 

διαδρομής ανάδειξης της ναυτικής παράδοσης κ.α.) 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη και νήσων Αιγαίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: 

(διαμόρφωση πλατείας Βαρβάκη και πλατείας Δημαρχείου Ψαρών, δράσεις τουριστικής προβολής 

Χίου κ.α.) 
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• ΣΑΤΑ Δ. Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: αποκατάσταση κτιρίων οδού Δημοκρατίας, Επισκευή 

συντήρηση διαρρύθμιση δημοτικών κτιρίων Βόρειας Χίου, ΔΕ Αμανής και Καρδαμύλλων  

Οι παραπάνω αναπτυξιακές δράσεις περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη των 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου. 

 

Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

Κωδικός Δράσης 19.2.6 

Τίτλος υποδράσης Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυργκαγιές και άλλες 

φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.6.1 

Νομική βάση* Άρθρο 21/ Καν. ΕΕ 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Η δράση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών πρόληψης και προστασίας από τις  πυρκαγιές στα 

υφιστάμενα δάση της περιοχής παρέμβασης.  

Το νησί της Χίου έχει δεχτεί ισχυρότατα πλήγματα από τις πυρκαγιές του 2012 στη νότια Χίο, οι οποίες 

επαναλήφθηκαν σε ένα τμήμα ξανά το καλοκαίρι του 2016, τόσο σε επίπεδο καταστροφής και αλλοίωσης του 

φυσικού περιβάλλοντος, όσο  και σε επίπεδο οικονομικών δεδομένων, αφού καταστράφηκαν μεγάλες εκτάσεις με 

μαστιχόδεντρα. Επιπλέον, η πρόσφατη φωτιά στη ΒΔ Χίο, έφτασε μέχρι και  σε κατοικημένες περιοχές, με 

αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές ζημιές τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και σε ιδιωτικές περιουσίες.  

Η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού άμεσης ανίχνευσης πυρκαγιάς και έγκαιρης ειδοποίησης αποτελεί πλέον 

αναγκαιότητα για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε υφιστάμενα δάση της 

περιοχής παρέμβασης. Επιπλέον απαιτούνται έργα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και την πυρόσβεση αυτών 

των δασών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Με το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται αφενός να διατηρηθεί ο 

υφιστάμενος φυσικός πλούτος του νησιού και αφετέρου η φύση σιγά σιγά να αρχίσει να επουλώνει τις πληγές της, 

αποκαθιστώντας το φυσικό τοπίο, στις κατεστραμμένες περιοχές.  

Στόχος της δράσης είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, το οποίο συνδυάζεται 

άμεσα και με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι παρεμβάσεις δεν θα έχουν αποσπασματικό 

χαρακτήρα, αλλά θα καλυφθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις της περιοχής παρέμβασης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.00,00 €.. Το μέγιστο 

ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή .  
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00 €   1,80% 1,49% 

Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 € 2,55% 1,98% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0% 0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φορείς του δημοσίου τομέα, καθ’ υλην αρμόδιοι 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 15% 100 15 
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Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  10% 100 10 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 50  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 0  

3 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  15% 100 15 

  
Δεν υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην 
Τοπική / Δημοτική Ενότητα 

 100  

  
Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / υποδομή στην Τοπική / 
Δημοτική Ενότητα 

 0  

4 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ /ΤΠΕ ή ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

5% 100 3 

  ΝΑΙ  100  

  ΌΧΙ  0  

5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ 5% 100 2 

  

Εχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

  Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται  0  

6 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΙ ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ  
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

15% 100 15 

  
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορύν στην 
υπο-δράση 

 100  

  
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

 70  

  
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορύν 
στην υπο-δράση 

 30  

  
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορύν στην υπο-δράση 

 0  

7 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 10% 100 5 

 ΝΑΙ  100  

 ΌΧΙ  0  

8 ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ  10% 100 10 

 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  
 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

9 
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

15% 100 10 

  
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος 
του έργου 

 50  
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Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

  Σύνολο  100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις δράσεις  

• Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές  (19.2.4) και συγκεκριμένα τις 

υποδράσεις 19.2.4.3 και 19.2.4.4  

• Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικός και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε 

εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους  (19.2.2) και συγκεκριμένα την υποδράση (19.2.2.3) 

• Οριζόντια ενίσχυση στην ανάτπυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής (19.2.3) και συγκεκριμένα την υποδράση (19.2.3.3).  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση βρίσκεται σε άμεση συνέργεια με δράσεις που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή στα πλαίσια της 

ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας του Δ. Χίου η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει επέκταση και πυροσβεστικών δικτύων και 

δεξαμενών, συντήρηση αγροτικών, δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών σε όλο τον Δήμο Χίου κλπ. 

 

Τίτλος Δράσης Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

Τίτλος υποδράσης 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 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.2.7.3 

Νομική βάση* Άρθρο 35/ Καν. ΕΕ 1305/2013 και Καν. 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Η παρούσα δράση αφορά στην στήριξη των δικτύων (cluster) με δυνατότητα ενίσχυσης ενεργειών δικτύωσης - 

συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Το δίκτυο που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να αποτελείται 

κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη. Σκοπός της δράσης είναι η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σχέση 

με διάφορους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καθώς και η επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών 

που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις / μέλη να διεισδύσουν σε νέες αγορές πέρα από αυτές που τους επιτρέπει η 

δική τους μέχρι τώρα δράση και ικανότητα και η ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων. 

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για μελέτες-επιχειρηματικά σχέδια, εμψύχωση, δικτύωση και λειτουργικές 

δαπάνες. 

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων 

θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 65 %.  

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει 

της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο τοπικού 

προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 64.615,39 €   1,16% 0,96% 
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Δημόσια Δαπάνη 42.000,00 € 1,07% 0,83% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 22.615,39 € 1,36% 1,36% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα 

διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα απαρτίζονται από 

τουλάχιστον πέντε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Μέγιστη Βαθμ. 

1 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης  5% 100 5 

  

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη 
βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

 100  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως 
προς τα  απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 50  

  

Ασαφής περιγραφή της πρότασης  και ελλείψεις ως 
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση 
δικαιολογητικά 

 0  

2 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 10% 100 10 

  
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων 
 γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 100  

  
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών 

 60  

  
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. 

 30  

3 Σύσταση Φορέα 10% 100 10 

 
Έχει συσταθεί ο φορέαs υλοποίησηs τηs επένδυσηs 
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται 
σύσταση φορέα 

 100  

 Δεν έχει συσταθεί ο φορέαs που απαιτείται  0  

4 Αξιολόγηση συνεργατικού σχηματισμού 10% 100 10 

 
(για κάθε μέλος δίδονται 10 βαθμοί -  μέγιστος 
αριθμός βαθμολογούμενων μελών 10) 

 100  

5 
Εμπειρία του υπευθύνου στην εκτέλεση και συντονισμό 
έργου συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει συμμετάσχει 
τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας) 

10% 100 10 

 Ναι  100  

 Όχι  0  

6 
Ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία των μελών  του 
δικτύου   

10% 100 10 

 
Ποσοστό >50% των μελών της συνεργασίας έχει 
 συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας 

 100  

 
Ποσοστό <50% των μελών της συνεργασίας έχει  
συμμετάσχει σε άλλο σχήμα συνεργασίας 

 0  

7 
Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

10% 100 10 

 
Ποσοστό ίδιων κεφαλαίων επί της ιδιωτικής  
συμμετοχής  * 100% 

   

8 
Σκοπιμότητα της πρότασης (Ειδικοί ή στρατηγικοί στόχοι 
του τοπικού 
 προγράμματος που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση 

15% 100 15 
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της πρότασης ) 

 
Συσχέτιση με το σύνολο των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 100  

 
Συσχέτιση με το 70% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 70  

 
Συσχέτιση με το 30% των των στόχων που αφορούν 
στην υπο-δράση 

 30  

 
Συσχέτιση με ποσοστό μικρότερο του  30% των στόχων 
που αφορούν στην υπο-δράση 

 0  

9 
Καινοτόμος  χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση 
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 
υπηρεσίες) 

10% 100 10 

 
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή  
στην διαχείριση και λειτουργία 

 100  

10 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 5% 100 5 

 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  100  

 5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60  

 10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30  

 100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0  

11 
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
επένδυσηs 

5% 100 5 

  
Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με το είδος και το μέγεθος 
του έργου 

 50  

  
Ορθολογικός προσδιορισμός των επιμέρους φάσεων 
υλοποίησης του έργου 

 50  

  Σύνολο  100%   

  ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100 

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ)    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 

19.2.3.3), διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, καθώς και 

το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και όλες τις δράσεις 

που στόχο έχουν την μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο αναπτυξιακό νόμο 

4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

 

Τίτλος Δράσης Σχέδια Διατοπικών Συνεργασιών 

Κωδικός Δράσης 19.3.1 

Τίτλος υποδράσης Νήσων Περίπλους 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.3.1.1 
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Νομική βάση* ΚΑΝ. 1305/2013 – Άρθρο 44 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το σχέδιο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία των νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με θέμα τον 
πολιτισμό και την ανάπτυξη. Το έργο είναι συνεχιζόμενο και θα υλοποιηθεί για τρίτη προγραμματική περίοδο με τη 
συμμετοχή των ΟΤΔ που έχουν την έδρα τους στη νησιωτική Ελλάδα, με ενσωμάτωση εμπειρίας προηγούμενων ΟΤΔ 
και διεύρυνση νέων εταίρων.  
Το σχέδιο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του υπόβαθρου για την εγκαθίδρυση της έννοιας  πολιτιστικής - 
δημιουργικής  βιομηχανίας και τη διασύνδεσή της με το νησιωτικό χαρακτήρα το περιβάλλον και τον πολιτισμό των 
νησιών.   
Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής:  
✓ Ανάδειξη και διάδοση ποικίλων μορφών πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας στη νησιωτική Ελλάδα για την 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας  
✓ Διασύνδεση  και ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και των τεχνών  
✓ Ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα μνημεία (αρχιτεκτονικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά και 

πολιτιστικά)  
✓ Ενσωμάτωση του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και υιοθέτηση νέων μεθόδων εμψύχωσης και 

ενδυνάμωσης νέων που ασχολούνται με τον πολιτισμό  
✓ Προβολή και προώθηση της νησιωτικής πολιτιστικής ταυτότητας με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των νησιών ως 

«τόπους πολιτισμών και τεχνών»   
 
Συντονιστής σχεδίου: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ  
Οι ενέργειες του σχεδίου θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο υποβολής της αναλυτικής πρότασης στην ΕΥΕ.  
Οι εταίροι του σχεδίου  

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2. ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
7. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ N. ΕΥΒΟΙΑΣ 
8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
9. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΣΒΟΥ 
10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ 
12. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ 
13. ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Θ.Κ.: Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 40.000,00 €   32,00% 0,55% 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00 € 32,00% 0,79% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0% 0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι θα είναι οι ΟΤΔ που θα εγκριθούν για να υλοποιήσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.  
Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο σύνταξης του παρόντος σχεδίου είναι οι 13 ΟΤΔ 
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που αναφέρονται παραπάνω. Το εταιρικό σχήμα θα οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των Τοπικών Προγραμμάτων 

σε εθνικό επίπεδο. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή Βάσης 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 

19.2.3.3), καθώς και με όλες τις δράσης του μέτρου 19.3, διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και 

επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση 19.3.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις: 

• Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

Δημιουργία βιώσιμων & πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών  

• Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία  

Α.Π. 3: Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 

• ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020:  

Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Βορείου Αιγαίου 

 

Τίτλος Δράσης Σχέδια Διατοπικών Συνεργασιών 

Κωδικός Δράσης 19.3.1 

Τίτλος υποδράσης Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός  

Κωδικός Υπο-δράσης 19.3.1.2 

Νομική βάση* Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013και η οδηγία 
2014/24/ΕΕπερί σύναψης Δημόσιων  Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 

Αντικείμενο του Σχεδίου, το οποίο αποτελεί συνέχεια του διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»,  είναι η 

ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού μέσω της προβολής των εκλεκτών γεύσεων της παραδοσιακής και 

σύγχρονης γαστρονομίας, με στόχο την ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, μέσω του 

τουρισμού, του πολιτισμού και της δικτύωσης. 

Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 

Εταίροι που συμμετείχαν στο προηγούμενο Σχέδιο και νέοι εταίροι από περιοχές με αξιόλογα αγροδιατροφικά 

προϊόντα και σημαντικές υποδομές γαστρονομικού πολιτισμού. 

Τεκμηρίωση της συνεργασίας  

Οι περιοχές παρέμβασης διαθέτουν χαρακτηριστικά προϊόντα που συμβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής τους 

ταυτότητας και στην ανάπτυξη του γαστρονομικού πολιτισμού.    

Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου  

• ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ   

1. Διεύρυνση και ανάπτυξη Δικτύου: Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης του Δικτύου Γ.Ε.Ε. 

2. Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου: Σχεδιασμός ταυτότητας περιοχών και τοπικών 

θεσμών, Σχεδιασμός διαδικτυακών υποδομών και marketing, Σχεδιασμός Σήμανσης περιοχών και Συστήματος 

προβολής των Εκλεκτών Γεύσεων, Σχεδιασμός δικτύου καταστημάτων franchise εκλεκτών γεύσεων, Ομάδα έργου 

συντονισμού, διαχείρισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης, Τοπική διαχείριση και υποστήριξη 

υλοποίησης από τις ΟΤΔ, Συναντήσεις εταίρων.  

3. Υλοποίηση δράσεων Δικτύου:Ανάπτυξη brand και δημιουργία βάσης δεδομένων, Ηλεκτρονικές και 

διαδικτυακές υποδομές, Υλοποίηση marketing plan και οργάνωσης προβολής, Συμμετοχή σε εκθέσεις, Σύστημα 

προβολής Γ.Ε.Ε. σε τουριστικές πύλες εισόδου της χώρας, Ανάδειξη ελληνικού οίνου, οινοπνευματωδών και 
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γαστρονομίας, Ανάδειξη του πολιτισμού της ελιάς και του ελαιολάδου, Εργασίες διασύνδεσης της γνώσης με την 

παραγωγή, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων.  

Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας  

• Ανθρώπινο δυναμικό: Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, με 

εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα, εξειδικευμένοι εξωτερικοί Σύμβουλοι, όπου απαιτηθεί. 

• Χρηματοοικονομικοί πόροι: Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 850.000,00€ (ΟΤΔ Πάρνωνα: 

75.000,00 €). 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή 

Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και ενθάρρυνση 

της τοπικής επιχειρηματικότητας δημιουργώντας παράλληλα «ταυτότητα - branding» για το γευστικό ιδίωμα, με στόχο 

την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού συμβάλλοντας στην 

αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας. 

Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 

Μελέτη και επεξεργασία του Σχεδίου δράσης του Δικτύου Δήμων Γ.Ε.Ε., σύνταξη Σχεδίου διατοπικής συνεργασίας, 

αποστολή της πρότασης σε υποψήφιους εταίρους και παραλαβή έγγραφης πρόθεσης συνεργασίας από ΟΤΔ. 

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου 

Οριστικοποίηση εταιρικού σχήματος και δράσεων, συναντήσεις και επικοινωνία των εταίρων για το σχέδιο, αξιολόγηση 

της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών, δράσεις δημοσιότητας – 

ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για την 

υλοποίηση του Σχεδίου. 

Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 

ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 

Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 40.000,00 €   32,00% 0,55% 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00 € 32,00% 0,79% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0% 0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας: Αναπτυξιακή Πάρνωνα (Συντονίστρια), Αχαΐας, Βορείου 

Πελοποννήσου, Δημοσυνεταιριστική Έβρου, Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, 

Ηπείρου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λάρισας, Λήμνου, Μεσσηνίας, Πηλίου, Τριχωνίδας, 

Τρικάλων, Φλώρινας, Φθιωτικής, Φωκικής, Χαλκιδικής, Ολυμπίας, Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων, 

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή Βάσης 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 

19.2.3.3), διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
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• Υπομέτρο 4.2.1 - Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος, προβολή και ανάδειξη της κοινής 
τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας με έμφαση στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την 
αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 

• Υπομέτρο 4.3.2 - Ενίσχυση λοιπών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων και ενδυνάμωση της 
αναγνωρισιμότητας τοπικών προϊόντων του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014-2020 

 

Τίτλος Δράσης Σχέδια Διακρατικών Συνεργασιών 

Κωδικός Δράσης 19.3.2 

Τίτλος υποδράσης «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων – MEDEAT» 

Κωδικός Υπο-δράσης 19.3.2.1 

Νομική βάση* ΚΑΝ. 1305/2013 – Άρθρο 44 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το σχέδιο «Medeat – Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των γεύσεων» αφορά την διακρατική 
συνεργασία μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας και Κύπρου, με συντονιστή την ΟΤΔ CoGALMontePoro από την 
Περιφέρεια της Καλαβρίας στην Ιταλία και εθνικό συντονιστή στην Ελλάδα την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Το έργο 
είναι συνεχιζόμενο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.   
Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα των περιοχών παρέμβασης με τον 
τουρισμό και τον πολιτισμό προωθώντας παράλληλα δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και την 
κοινωνική συνοχή στις εμπλεκόμενες περιοχές.  
Στόχοι του σχεδίου είναι: α) η ανάδειξη της γαστρονομίας ως ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν στις περιοχές παρέμβασης, 
β) η δικτύωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων για τη δημιουργία και προώθηση τουριστικών γαστρονομικών 
προϊόντων, γ) η χρήση και η αξιοποίηση τεχνολογίας την ανάδειξη των περιοχών και δ) η δημιουργία γαστρονομικής 
παιδείας και ανταλλαγή εμπειριών.  
Οι ενέργειες του σχεδίου θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο υποβολής της αναλυτικής πρότασης στην ΕΥΕ.  
Συντονιστής εταίρος: CoGALMontePoro και Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως εθνικός συντονιστής 
Εταίροι ΟΤΔ:  

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, εθνικό συντονιστής εταίρος 

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

7. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

9. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ 

10. ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ 

11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ 

12. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

13. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Θεματική κατεύθυνση: Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 45.000,00 € 36,00% 0,61% 

Δημόσια Δαπάνη 45.000,00 € 36,00% 0,89% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0% 0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 
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Δικαιούχοι θα είναι οι ΟΤΔ που θα εγκριθούν για να υλοποιήσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.  
Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο σύνταξης του παρόντος σχεδίου είναι οι 14 ΟΤΔ 

που αναφέρονται παραπάνω. Το εταιρικό σχήμα θα οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των Τοπικών Προγραμμάτων 

σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή Βάσης 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις όλες τις  υποδράσεις των δράσεων «19.2.2 Ανάπτυξη/βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους» και «19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής» και κυρίως αυτές που αφορούν κυρίως τον τουρισμό (19.2.2.3 και 

19.2.3.3), διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση 19.3.4 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις: 

• Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

Δημιουργία ενός ισχυρού ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος  

Δημιουργία βιώσιμων & πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών  

• ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020:  

Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Βορείου Αιγαίου 

 

Τίτλος Δράσης Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 

Κωδικός Δράσης 19.4 

Τίτλος υποδράσης - 

Κωδικός Υπο-δράσης - 

Νομική βάση* Άρθρο 35/ Καν. ΕΕ1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης / Υπο δράσης (max 3.000 χαρακτήρες) 

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της δράσης καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ µε την επωνυμία Εταιρία Τοπικής 

Ανάπτυξης Χίου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α., που κατά το παρελθόν έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών Leader, LeaderII, Leader+ και Leader 2007-2013 και προτίθεται να αναλάβει 

την υλοποίηση του νέου τοπικού προγράμματος. Επίσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων και 

την εμψύχωση των ανθρωπίνων πόρων στην περιοχή παρέμβασης για θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τις 

παρεμβάσεις και το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.  

Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως:  

• Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων 

Αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας και της υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ για την υλοποίηση, παρακολούθηση και 

διαχείριση του τοπικού προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου είναι 

δυνατό αποφασιστεί η συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων στην αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων τελικών 

αποδεκτών καθώς και του τοπικού προγράμματος συνολικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του 

Προγράμματος.  

• Λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ 

Αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας της ΟΤΔ μέσω της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών που συνεπάγονται οι 

εργασίας εκτέλεσης, διαχείρισης και παρακολούθησης του τοπικού προγράμματος. Τέτοιες δαπάνες μπορούν να 

αφορούν σε κόστος αναλώσιμων, δαπάνες μετακινήσεων, κλπ. 

• Αγορά παγίων και λοιπού εξοπλισμού 

Αφορά στην κάλυψη πάγιων δαπανών όπως ενοίκια, έξοδα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κλπ, καθώς και δαπάνες 

προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης και 

παρακολούθησης του προγράμματος. 

• Ενέργειες εμψύχωσης (διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, workshops, klp) 
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Αφορά στην κάλυψη δαπανών που απορρέουν από την υλοποίηση ποικίλων ενεργειών εμψύχωσης καθόλη τη 

διάρκεια του τοπικού προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις όπως: Ημερίδες ενημέρωσης 

ευαισθητοποίησης, workshops συμβουλευτικής υποστήριξης υποψηφίων δικαιούχων, σεμινάρια επιμόρφωσης 

επενδυτών σχετικά με τον τουρισμό, σεμινάρια επιμόρφωσης επενδυτών σχετικά με τη μεταποίηση αγροτικών 

προΪόντων.   

• Υποστηρικτικές ενέργειες (πχ αυτοαξιολόγηση, επιμόρφωση στελεχών ΟΤΔ κλπ) 

Αφορά στην κάλυψη δαπανών που απορρέουν από την υλοποίηση ενεργειών που έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα 

προς τις κύριες δράσεις του τοπικού προγράμματος όπως αυτές περιλαμβάνονται στα υπομέτρα 19.2 και 19.3. 

Ειδικότερα, η επιτυχία υλοποίησης του προγράμματος κρίνεται εν μέρει από τη διασφάλιση εκείνων των παραγόντων 

που συμβάλλουν: 

• στην καλύτερη εξοικείωση των δυνητικών επενδυτών με τους όρους του προγράμματος,  

• στην αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος από τα στελέχη της ΟΤΔ 

• στην εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Έτσι η δράση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: επιμόρφωση στελεχών της ΟΤΔ και ΕΔΠ, Συμβουλευτική υποστήριξη 

τελικών δικαιούχων, αυτοαξιολόγηση κ.α. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες 

του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο αρθρώνεται το οργανωτικό πλαίσιο συντονισμού και διαχείρισης του τοπικού 

προγράμματος είναι η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του συνόλου των εργασιών τεχνικής υποστήριξης, 

διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. 

Με βάση αυτό, η δράση εξυπηρετεί  αυτή καθαυτή την υλοποίηση του προγράμματος, εξυπηρετώντας όλες τις 

θεματικές κατευθύνσεις και τις γενικές και ειδικές στοχεύσεις που έχουν τεθεί, μιας και αφορά σε ένα πλέγμα υπο-

δράσεων που διασφαλίζουν την άρτια τεχνική υποστήριξη, την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των δυνητικών 

δικαιούχων, αλλά και την εμπεριστατωμένη μέσα από μελέτες/εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευση κάποιων υπο-

δράσεων. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 
Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

τοπικού προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.010.000,00 € 100% 13,63% 

Δημόσια Δαπάνη 1.010.000,00 € 100% 20,00% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι Φορείς υλοποίησης είναι η ΟΤΔ 

ΚριτήριαΕπιλογής 

Α.Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή Βάσης 

Στη συγκεκριμένη δράση δεν έχει εφαρμογή η θέσπιση κριτηρίων επιλογής 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε άμεση συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις υπόλοιπες δράσεις που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του leader» του ΠΑΑ 2014-2020 που 

περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα, καθώς χωρίς την συγκεκριμένη δράση δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η ΟΤΔ 

προς την κατεύθυνση υλοποίησής του. Συγκεκριμένα με τα υπομέτρα: 

• 19.2 Στήριξη Υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

o 19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 
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σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

o 19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

o 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

o 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

o 19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

• 19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική) 

o 19.3.1 Σχέδια διατοπικών συνεργασιών 

o 19.3.2 Σχέδια διακρατικών συνεργασιών 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση, στο παραπάνω πλαίσιο, θεωρώντας ότι αποτελεί αναγκαία παρέμβαση για την υλοποίηση του τοπικού 

προγράμματος (χωρίς την οποία ουσιαστικά δεν υφίσταται ΟΤΔ και τοπικό πρόγραμμα)  βρίσκεται σε συνέργεια με 

όλες τις αναπτυξιακές δράσεις που υλοποιούνται (είτε υλοποιήθηκαν πρόσφατα) στην ευρύτερη περιοχή και αφορούν 

είτε ιδιωτικές επενδύσεις ή δημόσιες παρεμβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Χίου  

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Χίου  

• Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 

• Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 κ.α. 

 

 

4.3 Τεκμηρίωση συμπληρωματικότητας μεταξύ των δράσεων του τοπικού 

προγράμματος (ΕΓΤΑΑ) 

Το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
περιοχής εφαρμογής, επιδιώκοντας την κινητοποίηση παραγωγικών επενδύσεων που θα 
συμβάλλουν στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, στη μείωση της ανεργίας μέσα 
από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα προσαρμογής 
της ενίσχυσης στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλάδου της τοπικής οικονομίας, καθώς και 
κινητοποιώντας τον τοπικό πληθυσμό για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, των τοπικών 
προϊόντων και των τοπικών επιχειρήσεων.  
Προς την κατεύθυνση αυτή, η διαμόρφωση του περιεχόμενου του προγράμματος και η 
εξειδίκευσή του σε επιμέρους δράσεις έγινε με επιδίωξη να διασφαλίζεται σαφής σύνδεση 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων ώστε να επιτευχθούν οι επιμέρους τεθέντες 
στόχοι.  
Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις που εντάσσονται στιςδράσεις19.2.2,  19.2.3 και 
19.2.7παρουσιάζουν άμεση συνάφεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους αλλά και με 
τις επενδύσεις που εντάσσονται στις δράσεις 19.2.6, 19.2.7, καθώς και με όλες τις δράσεις 
της διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, διότι όλες μαζί συνθέτουν ένα πλέγμα 
παρεμβάσεων που προάγουν την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής, 
αναδεικνύοντας το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου με γνώμονα την αειφόρο 
τοπική ανάπτυξη συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό του 
ενεργειακού αποτυπώματος της περιοχής, και στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων. 
Οι επενδύσεις που εντάσσονται στις δράσεις19.2.6 και 19.2.7 παρουσιάζουν άμεση 
συνάφεια και συμπληρωματικότητα με τις επενδύσεις που εντάσσονται στις δράσεις 19.2.2,  
19.2.3καθώς στηρίζουν την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπος κατοικίας 
μέσα από τη βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και κατά συνέπεια και τους 
όρους διαβίωσης των κατοίκων. 
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Επιπλέον οι επενδύσεις στις δράσεις 19.2.2 και 19.2.3 παρουσιάζουν άμεση συνάφεια και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ τους,δεδομένου ότι συμβάλλουν στην αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας της περιοχής παρέμβασης, αφού στοχεύουν πρωτίστως στην ενίσχυση 
δράσεων και επενδύσεων που θα επιτρέψουν στην βελτίωση των όρων αξιοποίησης της 
πρωτογενούς (γεωργικής και κτηνοτροφικής κατά βάση) παραγωγής της περιοχής, 
ιδιαίτερα στον τομέα της αγροδιατροφής.  
Σε ό,τι αφορά τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας, η συνάφεια με τις 
λοιπές δράσεις του προγράμματος συνίσταται στο ότι εξυπηρετούν τους ίδιους γενικούς 
στόχους. Επιπλέον, ο σημαντικός βαθμός συμπληρωματικότητας απορρέει από το γεγονός 
ότι η επιτυχής υλοποίηση των σχεδίων διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας αλλά και 
των λοιπών δράσεων διασφαλίζουν τη δημιουργία ενός σταθερού αναπτυξιακού μοντέλου 
που βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύεται η προστιθέμενη αξίας τους και η βέλτιστη αξιοποίηση των τοπικών 
πόρων. 

Τέλος, σαφής είναι η συμπληρωματικότητα της δράσης 19.4 με όλες τις υπόλοιπες δράσεις 
του προγράμματος, καθώς περιλαμβάνει υπο-δράσεις που διασφαλίζουν αφενός την 
ομαλή λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, και αφετέρου την εμψύχωση του τοπικού 
πληθυσμού προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια επιτυχούς υλοποίησης 
του προγράμματος. Παράλληλα, συμπληρώνεται από δράσεις υποστήριξης (σε 
συμβουλευτικό και επιμορφωτικό επίπεδο) τόσο της ΟΤΔ και της ΕΔΠ, όσο και των τελικών 
δικαιούχων, χωρίς να εξαιρεί και την διαμόρφωση διαδικασιών αυτό-αξιολόγησης. 

 

4.4 Τεκμηρίωση συμπληρωματικότητας με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην 

ευρύτερη περιοχή 

Το παρόν τοπικό πρόγραμμα με την προτεινόμενη δομή και στόχευση είναι σε άμεση 
συνάφεια με τις αρχές αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου έτσι όπως 
αυτή αποτυπώνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2015-2019. Ειδικότερα, 
το τοπικό πρόγραμμα συνάδει με το Στρατηγικό Στόχο 4 που αφορά στη βελτίωση της 
παραγωγικής δομής και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με επίκεντρο την 
επαναδραστηριοποίηση της αγροτικής οικονομίας και τον στοχευμένο ποιοτικό τουρισμό. Η 
ώθηση της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα  της Περιφέρειας αποτελεί στρατηγικό στόχο 
καθώς αξιοποιεί το σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας για σημαντικά τοπικά 
ποιοτικά γεωργικά, κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα. Αφενός η στήριξη των ομάδων 
παραγωγών και των επιχειρηματικών συμπράξεων και αφετέρου η ανάπτυξη των έργων 
υποδομής άρδευσης και προώθησης και στήριξης της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων 
θα αποτελέσουν στόχους και κρίσιμα ζητήματα επίτευξης του στρατηγικού αυτού στόχου. 
Επιπλέον, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας εξυπηρετεί την 
υλοποίηση του οράματος και στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της καθώς αποτελεί 
κυρίαρχο στοιχείο της. Η διαμόρφωση ενός πολυθεματικού τουριστικού προτύπου με 
έμφαση στον ήπιο εναλλακτικό τουρισμό και η στήριξή του μέσα από την αναβάθμιση των 
τουριστικών υποδομών και την υποστήριξη της προβολής και διάθεσης του προϊόντος 
αυτού μέσω της δημιουργίας μιας ισχυρής ταυτότητας αποτελεί την εξειδίκευση του 
στρατηγικού στόχου. 

 
Πέραν των προαναφερθέντων, οι δράσεις του τοπικού προγράμματος ενέχουν υψηλό 
βαθμό συνάφειας ή και συμπληρωματικότητας με υλοποιούμενες ή σχεδιαζόμενες 
αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή εφαρμογής, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση των 
τεχνικών υποδομών (π.χ. επεκτάσεις οδικού δικτύων, έργα ύδρευσης-άρδευσης), στην 
αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων (π.χ. βιβλιοθήκη, αθλητικές 
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εγκαταστάσεις), στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος (π.χ. περιπατητικά 
μονοπάτια) και στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση φυσικών 
πόρων (π.χ. κατασκευή φραγμάτων, επεμβάσεις σε χειμάρρους). Τα έργα αυτά 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

1. Τίτλος Πράξης/Έργου:  «Αποπεράτωση Επέκτασης Παραλιακού Δρόμου 
Κοινότητας Λαγκάδας για Κατασκευή Πεζοδρόμου»  

Προϋπολογισμός Έργου:  1.015.000,00 € 
Φάση Υλοποίησης: Το έργο εκτελείται κανονικά, ως συνεχιζόμενο της 

Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2016.  

Κωδικός Έργου: 2010ΕΠ08880003 
Φυσικό Αντικείμενο: 
Επέκταση του παραλιακού δρόμου στον οικισμό Λαγκάδας του ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ και δημιουργία 
χερσαίου χώρου και πεζόδρομου πλάτους από 5 έως 10 μέτρων και μήκους περίπου 190 
μέτρων, με τη δημιουργία στο θαλάσσιο μέτωπο 50 νέων θέσεων πρόσδεσης, σκαφών 
καθώς και ανακατασκευασμένος μώλος μήκους 50μ με τοποθετημένο αναλάμποντα φανό.  

 
 

2. Τίτλος Πράξης/Έργου:  «Υπολειπόμενες Εργασίες Ολοκλήρωσης κατασκευής του 
Φράγματος Κόρης Γεφύρι Νήσου Χίου»  

Προϋπολογισμός Έργου:  4.950.000 € 
Φάση Υλοποίησης:  Το έργο εκτελείται από πόρους του Υπουργείου  

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016, εφόσον 
αρθούν προβλήματα που αφορούν την παρουσία τεχνικού 
συμβούλου για τον έλεγχο του Φράγματος, καθώς και η 
εξασφάλιση της ομαλή του χρηματοδότηση.     

Κωδικός Έργου: 2014ΣΕ08100002 
Φυσικό Αντικείμενο: 
Η εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και έργων για την ολοκλήρωση της κατασκευής 
του Φράγματος Κόρης Γεφύρι της Νήσου Χίου, ταμιευτήρα χωρητικότητας 3 εκ. κμ3, με 
στόχο την αποθήκευση του απορρέοντος νερού από λεκάνη απορροής 21,3 km2. Το φράγμα 
είναι συμμετρικό και είναι κατασκευασμένο από «σκληρό επίχωμα», τεχνολογία 
φραγμάτων που επιτρέπει την υπερπήδησή τους από τα νερά των πλημμυρών, με ανάντη 
πλάκα στεγάνωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

 
 

ΕΡΓΑ ΩΡΙΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 

 

1. Τίτλος Πράξης/Έργου:  «Επέκταση και συντήρηση του δικτύου περιπατητικών 
διαδρομών της Ν. Χίου»  

Εκτιμώμενος   
Προϋπολογισμός Έργου:  300.000,00 € 
Κατάσταση: Στόχος ηένταξη στη νέα Προγραμματική Περίοδο 
Ωριμότητα:  Μερική - Υπάρχουν υπηρεσιακές μελέτες αλλά θα πρέπει 

να επικαιροποιηθούν και απαιτούνται αδειοδοτήσεις 
Φυσικό Αντικείμενο: 
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Παρεμβάσεις, βελτιώσεις και εργασίες επέκτασης και συντήρησης των υφιστάμενων 
περιπατητικών διαδρομών της Π.Ε. Χίου. Στόχος η δημιουργία δικτύου περιπατητικών 
διαδρομών, η καταγραφή φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών πόρων και ο εμπλουτισμός 
της παρερχόμενης πληροφορίας. Διεύρυνση δικτύου περιπατητικών διαδρομών, προσθήκη 
νέων με ενιαία σήμανση κ.λ.π. 

 

2.Τίτλος Πράξης/Έργου :  «Επεμβάσεις σε Χειμάρρους Πληγεισών Περιοχών 
Νοτιοανατολικής Χίου από Πυρκαγιές του 2012» 

Προϋπολογισμός Έργου:  460.000,00 € 
Ωριμότητα:  Πλήρης – έτοιμο για ένταξη στη νέα Προγραμματική 

Περίοδο  
Φυσικό Αντικείμενο: 
Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστούν τα οξυμμένα προβλήματα που έχουν 
δημιουργήσει οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στη Νοτιοανατολική Χίο. Θα 
πραγματοποιηθούν επιμελείς καθαρισμοί χειμάρρων από την αυτοφυή βλάστηση καθώς 
και ένα πλήθος φερτών υλικών, απορριμμάτων και μπαζών, ώστε να διευκολυνθεί η ροή 
των υδάτων, αφού αναμένεται αυξημένη πλημμυρική παροχή εξαιτίας της σχεδόν 
ολοκληρωτικής καταστροφής των γύρω δασικών εκτάσεων.  
 

3.Τίτλος Πράξης/Έργου:  «Επεμβάσεις σε Χειμάρρους Πληγεισών Περιοχών 
Νοτιοδυτικής Χίου από Πυρκαγιές του 2012»  

Προϋπολογισμός Έργου:  670.000,00 € 
Κατάσταση: Έτοιμο για ένταξη στη νέα Προγραμματική Περίοδο 
Ωριμότητα:  Πλήρης – έτοιμο για ένταξη στη νέα Προγραμματική 

Περίοδο 
Φυσικό Αντικείμενο: 
Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστούν τα οξυμμένα προβλήματα που έχουν 
δημιουργήσει οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στη Νοτιοδυτική Χίο. Θα 
πραγματοποιηθούν επιμελείς καθαρισμοί χειμάρρων  από την αυτοφυή βλάστηση καθώς 
και ένα πλήθος φερτών υλικών, απορριμμάτων και μπαζών, ώστε να διευκολυνθεί η ροή 
των υδάτων, αφού αναμένεται αυξημένη πλημμυρική παροχή εξαιτίας της σχεδόν 
ολοκληρωτικής καταστροφής των γύρω δασικών εκτάσεων.  
 

4.Τίτλος Πράξης/Έργου:  «Βελτιώσεις στο τμήμα της Εθνικής Οδού Χίου – 
Καρδαμύλων, τμήμα  από Ιερά Μονή Μυρσινιδίου μέχρι 
κόμβο Συκιάδας»  

Εκτιμώμενος   
Προϋπολογισμός Έργου:  5.000.000,00 € 
Κατάσταση: Στόχος ηένταξη στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Το έργο 

παρότι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013, δεν ολοκληρώθηκε 
λόγω έκπτωσης του αναδόχου για την μη τήρηση 
υποχρεώσεων.    

Ωριμότητα: Υπάρχει Μελέτη αλλά απαιτείται η διεξαγωγή νέας 
Γεωτεχνικής έρευνας για την ασφαλή ολοκλήρωση των 
έργων   

Φυσικό Αντικείμενο: 
Η υλοποίηση του έργου αφορά την βελτίωση της βατότητας και των γεωμετρικών 
χαρακτιριστικών (οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά) οδικών τμημάτων της Εθνικής Οδού 
Χίου – Καρδαμύλων,  και συγκεκριμένα τμήμα από την Μονή Μυρσινιδίου μέχρι τη γέφυρα 
πρώην λατομείου Μυλιγγά και τμήμα Παντουκιός – Είσοδο κόμβου Συκιάδας. Προβλέπει τη 
διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων στις κύριες διασταυρώσεις, την αποκατάσταση και 
βελτίωση των προσβάσεων, την δημιουργία χώρων στάθμευσης και την εξασφάλιση της 
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απορροής ομβρίων.  

 

5. Τίτλος Πράξης/Έργου:  «Βελτίωση κτιριακών υποδομών Δημόσιας βιβλιοθήκης 
Κοραή» 

Εκτιμώμενος   
Προϋπολογισμός Έργου:  4.000.000,00 € 
Κατάσταση: Στόχος ηένταξη στη νέα Προγραμματική Περίοδο 
Ωριμότητα:  Μερική - Έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη και βρίσκεται σε 

εξέλιξη η διαδικασία για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων 
σταδίων  

Φυσικό Αντικείμενο: 
Προβλέπει την εσωτερική διαρρύθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης "Κοραή"  με στόχο την περεταίρω αναβάθμιση 
και ανάδειξη της, καθώς αποτελεί μια από τις παλαιότερες, και σημαντικότερες, δημόσιες 
βιβλιοθήκες της Ελλάδος. 

 

6.Τίτλος Πράξης/Έργου:  «Ανακατασκευή Γηπέδου Εφήβου»  
Εκτιμώμενος   
Προϋπολογισμός Έργου:  4.000.000,00 € 
Κατάσταση: Στόχος ηένταξη στη νέα Προγραμματική Περίοδο 
Ωριμότητα:  Μερική - Υπάρχει εγκεκριμένη αναγνωριστική προμελέτη 

και   πρέπει να βρεθούν πόροι για την ολοκλήρωση των 
υπόλοιπων σταδίων ωριμότητας.  

Φυσικό Αντικείμενο: 
Προβλέπει την ανακατασκευή του υφισταμένου αδιαμόρφωτου χωμάτινου γηπέδου του 
Εφήβου σε ένα υψηλών προδιαγραφών αθλητικό κέντρο, εντός του παραδοσιακού 
οικισμού του Κάμπου της Χίου. 

 

7.Τίτλος Πράξης/Έργου:  «Αξιοποίηση Φράγματος Καλαμωτής για την ύδρευση και 
άρδευση Δημοτικών Ενοτήτων  Μαστιχοχωρίων και 
Δήμου Ιωνίας»  

Εκτιμώμενος   
Προϋπολογισμός Έργου:  8.000.000,00 € 
Κατάσταση: Στόχος ηένταξη στη νέα Προγραμματική Περίοδο 
Ωριμότητα:  Μερική - Έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη και βρίσκεται σε 

εξέλιξη η διαδικασία για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων 
σταδίων  

Φυσικό Αντικείμενο: 
Έργο για την αξιοποίηση του ταμιευτήρα του ολοκληρωμένου φράγματος Καλαμωτής 
(Κατράρη), χωρητικότητας 2 εκ. κ.μ3, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης και 
άρδευσης των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας και να λυθεί 
σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα λειψυδρίας των συγκεκριμένων περιοχών. 
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5.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

 

Στους παρακάτω πίνακες γίνεται η αποτύπωση του χρηματοδοτικού πλάνου του τοπικού 

προγράμματος ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων(CLLD)-LEADER 2014-2020 

για την Π.Ε. Χίου.  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΠ. 
ΚΟΙΝ. 

ΣΥΜΜ. 

ΕΘΝ. 

ΣΥΜΜ. 
ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜ. 

ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 

Στήριξη υλοποίησης 

δράσεων των 

στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER) 

19.2 5.577.076,92 € 3.915.000,00 €     1.662.076,92 € 

Στήριξη για την 

προπαρασκευή και την 

υλοποίηση της 

συνεργασίας 

(διακρατική και 

διατοπική) 

19.3 125.000,00 € 125.000,00 €     0,00 € 

Στήριξη για τις 

λειτουργικές δαπάνες 

και την εμψύχωση 

19.4 1.010.000,00 € 1.010.000,00 €     0,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.712.076,92 € 5.050.000,00 €     1.662.076,92 € 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 – 2020* 19.2 19.3 19.4 

Συνολικό κόστος Υπομέτρου  5.577.076,92 € 125.000,00 € 1.010.000,00 € 

Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του 

συν. κόστους της στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης 

83,09 % 1,86% 15,05% 

Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου 3.915.000,00 € 125.000,00 € 1.010.000,00 € 

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί 

της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης 

77,52% 2,48% 20,00% 

Κοινοτική Συμμετοχή Υπομέτρου    

Ποσοστό % Κοινοτικής Συμμετοχής 

Υπομέτρου επί της Κοινοτικής Συμμετοχής της 

στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

   

*Ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής καθορίζεται βάσει του άρθρου 59, παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ως 

ακολούθως: 80% για την Περιφέρεια Αττικής και 90% για τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας.  

** Ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής καθορίζεται βάσει του άρθρου 94, παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και του 

πίνακα 8.2του ΕΠΑλθ 2014-2020 ως 85%για το σύνολο της χώρας. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020 

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER) 

19.2 

 

  170.000 € 1.400.000 € 800.000 € 1.100.000 € 200.000 € 200.000 € 45.000 € 

Στήριξη για την προπαρασκευή και την 

υλοποίηση της συνεργασίας 

(διακρατική και διατοπική) 

19.3 

 

  15.000 € 30.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €   

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες 

και την εμψύχωση 
19.4 

 

  100.000 € 160.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    285.000 € 1.590.000 € 970.000 € 1.270.000 € 370.000 € 370.000 € 195.000 € 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό %* 

19.2 
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / Leader) 

5.577.076,92 € 3.915.000,00 € 63,13% 
1.662,076,92 

€ 
36,87% 

19.2.2 

 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους 
τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

2.009.128,20 € 1.353.000,00 € 65,00% 656.128,20 € 35,00% 

19.2.2.2 
Ενίσχυση επενδύσεων στην  μεταποίηση, εμπορία  και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

470.666,66 € 353.000,00 € 75 %  117.666,66 € 25,00% 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

1.000.000,00 € 650.000,00 € 65,00% 350.000,00 € 35,00% 

19.2.2.4 
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

538.461,54 € 350.000,00 € 65,00% 188.461,54 € 35,00% 

19.2.3 
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

2.733.333,33 € 1.750.000,00 € 55,78% 983.333,33 € 44,22% 

19.2.3.1 
Οριζόντια εφαρμογή μεταοποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

733.333,33 € 550.000,00 € 75,00% 183.333,33 € 25,00% 

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

1.000.000,00 € 600.000,00 € 
55% ή 

65,00% 
400.000,00 € 

45% ή 
35% 

19.2.3.4 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

500.000,00 € 300.000,00 € 
55% ή 

65,00% 
200.000,00 € 

45% ή 
35% 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής 

500.000,00 € 300.000,00 € 
55% ή 

65,00% 
200.000,00 € 

45% ή 
35% 

19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 670.000,00 € 670.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.2.4.2 
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ παιδικοί 
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ) 

150.000,00 € 150.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.2.4.3 
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 

500.000,00 € 500.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 
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ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό %* 

μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 20.000,00 € 20.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 100.000,00 € 100.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.2.6.1 
Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 

100.000,00 € 100.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 64.615,39 € 42.000,00 € 65,00% 22.615,39 € 35,00% 

19.2.7.3 

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.  

64.615,39 € 42.000,00 € 65,00%      22.615,39 € 35,00% 

19.3 
Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας 
(διακρατική και διατοπική) 

125.000,00 € 125.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.3.1 Σχέδια διατοπικών συνεργασιών 80.000,00 € 80.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.3.1.1 Νήσων Περίπλους 40.000,00 € 40.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.3.1.2 Ελλήνων Γέυσειs Εκλεκτέs 40.000,00 € 40.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.3.2 Σχέδια διακρατικών συνεργασιών 45.000,00 € 45.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.3.2.1 MEDEAT 45.000,00 € 45.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση 1.010.000,00 € 1.010.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.1 Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων 810.000,00 € 810.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.2 Λειτουργικές δαπάνες 85.000,00 € 85.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.3 Πάγια και λοιπός εξοπλισμός 30.000,00 € 30.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.4 
Ενέργειες εμψυχωσής (διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, workshops, 
σεμιναρίων επιμόρφωσης υποψήφιων δικαιούχων κλπ.) 

55.000,00 € 55.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.4.1 Επικοινωνιακό πλάνο υλοποίησης ενεργειών εμψύχωσης 10.500,00 € 10.500,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.4.2 Ημερίδες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 12.000,00 € 12.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 
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ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό %* 

19.4.4.3 Workshops συμβουλευτικής υποστήριξης υποψήφιων δικαιούχων 12.500,00 € 12.500,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.4.4 Σεμινάρια επιμόρφωσης επενδυτών σχετικα με τον  αγροτουρισμό 10.000,00 € 10.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.4.5 Σεμινάρια επιμόρφωσης επενδυτών στη μεταποίηση αγροτικών προΪόντων 10.000,00 € 10.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.5 Υποστηρικτικές ενέργειες  30.000,00 € 30.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.5.1 Επιμόρφωση στελεχών της ΟΤΔ και της ΕΔΠ 10.000,00 € 10.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.5.2 Συμβουλευτική υποστήριξη τελικών δικαιούχων 10.000,00 € 10.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.4.5.3 Αυτό-αξιολόγηση 10.000,00 € 10.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 6.712.076,92 € 5.050.000,00 € 75,24 % 1.662.076,92 € 24,76 % 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ) 

 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό %* 

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

50.000,00 €  37.500,00 € 75 %  12.5000,00  25 % 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

100.000,00 € 65.000,00 € 65,00% 35.000,00 € 35,00% 

19.2.2.4 
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

50.000,00 € 32.500,00 € 65,00% 17.500,00 € 35,00% 

19.2.3.1 
Οριζόντια εφαρμογή μεταοποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

50.000,00 € 37.500,00 € 75,00% 12.500,00 € 25,00% 

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

50.000,00 € 25.000,00 € 50,00% 25.000,00 € 50,00% 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, 
και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής 

50.000,00 € 25.000,00 € 50,00% 25.000,00 € 50,00% 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής 

30.000,00 € 15.000,00 € 50,00% 15.000,00 € 50,00% 

19.2.4.2 
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 
υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ) 

20.000,00 € 20.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι 
χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 

50.000,00 € 50.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 20.000,00 € 20.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.2.6.1 
Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από 
πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 

30.000,00 € 30.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 
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ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό %* 

συμβάντα 

19.2.7.3 

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.  

84.000,00 € 42.000,00 € 50,00% 42.000,00 € 50,00% 

19.3.1.1 Νήσων Περίπλους 40.000,00 € 40.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

  Ελλήνων Γέυσειs Εκλεκτέs 40.000,00 € 40.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

19.3.2.1 MEDEAT 45.000,00 € 45.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 709.000,00 € 524.500,00 € 73,98% 184.500,00 € 26,02% 

 


