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1. ΝΕΟ LEADER/CLLD : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β’ ΦΑΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη την 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της SWOT  ανάλυσης 
για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, τις εισηγήσεις και απόψεις τοπικών 
φορέων και πληθυσμού όπως αυτές προέκυψαν από τις ενέργειες διαβούλευσης, 
καθόρισε τους στόχους του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, καθώς και τη 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων αυτών. Με βάση τα παραπάνω 
κατατέθηκε ο τελικός φάκελος υποψηφιότητας, για το νέο τοπικό πρόγραμμα 
CLLD/LEADER, το οποίο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων στις 15/9/2016, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που δημοσιεύτηκε από το Υ.Π.Α.Α.Τ. στο ΦΕΚ 1839/22-6-2016.

Στις 27/10/2016 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων τα αποτελέσματα του δεύτερου και τελικού σταδίου της αξιολόγησης 
των τοπικών προγραμμάτων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του 
ΠΑΑ 2014-2020. Σύμφωνα με τα εν λόγω αποτελέσματα η πρόταση που κατέθεσε 
η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER 
του Ν. Πέλλας κατέλαβε τη δέκατη έβδομη θέση ανάμεσα σε σαράντα επτά άλλες 
προτάσεις που εγκρίθηκαν σε Ομάδες Τοπικής Δράσης σε όλη τη χώρα.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες και μετά την διαδικασία τυχόν ενστάσεων, θα γίνει 
ο υπολογισμός του ανώτατου ποσού που θα κατανεμηθεί σε κάθε τοπικό 
πρόγραμμα με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. πρ. 1637/08-07-2016 
(ΦΕΚ 2174/Β/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης & Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Παράλληλα αυτή την περίοδο υλοποιούνται όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες 
που αφορούν τη διαδικασία υλοποίησης και ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων 
πράξεων του ΠΑΑ 2007-2013 στον Άξονα 4 με 20 έργα και στον Άξονα 3 με 7 
έργα για την Πέλλα.
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2. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η προσέγγιση LEADER 
διατηρεί το βασικό στοιχείο της “εκ των κάτω προς τα επάνω 
προσέγγισης” στο σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών και 
παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης, 
καθώς και της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής. 

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(Community-Led Local Development-CLLD), βασισμένη στην 
προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης 
τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή 
των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας 
των πολιτών και των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές που διαθέτουν επαρκή κρίσιμη 
μάζα. 

Ο πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης μπορεί να κυμαίνεται 
μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκων και αποτελείται από Τοπικές / 
Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο 
μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 
15.000 κατοίκων.
Για την ΠΈΛΛΑ η περιοχή παρέμβασης αναφέρεται σε 88.661 
κατοίκους
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3. Η  "Προσέγγιση" LEADER/CLLD

• Η Προσέγγιση LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de
l' Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της
οικονομίας του αγροτικού χώρου), από το 1991 που ξεκίνησε να
υλοποιείται ως Κοινοτική Πρωτοβουλία της ΕΕ με στόχο την προώθηση
της πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, λειτούργησε ως μια καινοτόμος
«Προσέγγιση» που με τη στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων παρείχε στις
αγροτικές κοινότητες μια μέθοδο για την αύξηση της συμμετοχής των
τοπικών εταίρων στη διαμόρφωση της μελλοντικής ανάπτυξης της
περιοχής τους.

• Μέσω της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και πολυτομεακή
ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να
σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη "διαδρομή"
ανάπτυξής τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης
πειραματικής εφαρμογής και η διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία συνέβαλε,
αντιστρόφως ανάλογα με τον προϋπολογισμό της, στην ενεργοποίηση του
τοπικού πληθυσμού, οδήγησαν σε ένα πιο συστηματικό και
ολοκληρωμένο σχεδιασμό της, το LEADER II. Κατά την Β΄ Προγραμματική
Περίοδο (1994-1999), η πρωτοβουλία στόχευσε στην περαιτέρω
ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού για το σχεδιασμό «εκ των κάτω
προς τα επάνω» στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, παρέχοντας στήριξη και
σε τομείς και κατηγορίες δικαιούχων που συχνά δεν λάμβαναν κανενός
είδους στήριξη ή λάμβαναν μόνο περιορισμένη στήριξη στο πλαίσιο
άλλων προγραμμάτων που υλοποιούνταν στις αγροτικές περιοχές, όπως
οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος,
η αποκατάσταση κτιρίων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικής
κληρονομιάς, ο αγροτουρισμός, η βελτίωση της διασύνδεσης παραγωγών
και καταναλωτών..

• Η συνέχιση της Πρωτοβουλίας κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο
(2000-2006), μέσω της LEADER+, κινούμενη στη λογική και τη φιλοσοφία
των προηγούμενων εφαρμογών, εστίασε στην εισαγωγή και ενδυνάμωση
των δεσμών συνεργασίας κυρίως μεταξύ των τοπικών φορέων και των
κοινωνικών ομάδων με στόχο την εφαρμογή πιο ολοκληρωμένων Τοπικών
Στρατηγικών.

• Με την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, η πρωτοβουλία
LEADER, διαθέτοντας πλέον υψηλό βαθμό αποδοχής σε όλη την Ευρώπη,
έφτασε σε επίπεδο ωριμότητας ώστε κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο
2007-2013/ ΆΞΟΝΑΣ 4, ενσωματώθηκε σε όλα τα εθνικά/περιφερειακά
προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Επιπλέον,
κατά την ίδια περίοδο αποτέλεσε για πρώτη φορά εργαλείο για την
υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των αλιευτικών κοινοτήτων με τη
στήριξη του Ε.Τ.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) σε 22 κράτη μέλη τη ΕΕ.
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4. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 2016

Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1) αφορά στην 
παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν 
υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη 
γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, 
να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και 
να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών 
δραστηριοτήτων τους. 

Δικαιούχοι
• Δικαιούχοι του μέτρου για το έτος 2016 είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 

από 18 έως και 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 
και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο 2016 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον 
αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση 
να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.

• Η γεωργική/κτηνοτροφική εκμετάλλευση τους πρέπει να έχει μέγεθος 
παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 
τουλάχιστον ίσο με 8.000,00€ έως και 100.000,00€.

• Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που 
προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 

• Δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα 
τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης 
εγκατάστασης. 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό 
σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια 
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

• Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014–
2020 εντός 36μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής 
τους.

• Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης 
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο. 

• Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα
οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει 
στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

• Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν
αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
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Δημιουργικό - Ιδέα

▪ Γιάννου Δημήτριος, 
Διευθύνων Σύμβουλος -
Δήμαρχος Έδεσσας

Αρχισυνταξία – Υπεύθυνος 
σύνταξης

▪ Kιοσέογλου Ιορδάνης, 
Γενικός Διευθυντής

Υπεύθυνος δημιουργικού

▪ Τζέκος Ευριπίδης- Ιωάννης, 
Πληροφορικός

Συντακτική Ομάδα

 Κιοσέογλου Ιορδάνης, 
Οικονομολόγος, Λογιστής

 Καλτσίδης Ιωάννης, 
Περιβαλλοντολόγος

 Πετσινάρη Αναστασία, 
Διοικητικός

 Ζάχου Άννα, Μηχανικός 

Στοιχεία Εταιρείας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.)

Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ. 
58200 Έδεσσα
DEVELOPMENT AGENCY OF 
PELLA
14, Sakellaropoulou str, GR 
58200 Edessa, Greece
T: (+30)2381024858
F: (+30)2381023181
Email: anpe@otenet.gr
www.anpe.gr
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Ύψος ενίσχυσης
Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και 
καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού 
στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης 
ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη 
με προϋπόθεση την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Το 
ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000,00 έως 22.000,00 ευρώ.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis από 31/10/2016 
έως 30/11/2016.
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