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Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε – Α.Α.Ε.ΟΤΑ (ΑΝΕΘ.) 
EL 008 
 
Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε – Α.Α.Ε.ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) είναι φορέας υλοποίησης 

του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014 – 2020 για περιοχές εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 

και ειδικότερα των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου  

, Θέρμης, Θερμαϊκού  , Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα. 

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) ανέρχεται σε 8.100.000 ευρώ.  

Δικαιούχοι δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή/και υπό ίδρυση 

επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και φορείς 

τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, 

Α.Μ.Κ.Ε., λοιπές Μ.Κ.Ο. – Ν.Π.Ι.Δ.) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων, όπως κάθε φορά εξειδικεύονται στην πρόσκληση της Ομάδας Τοπικής Δράσης 

για την αντίστοιχη δράση  (ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις). 

Οι δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται στο 100% του συνολικού 

προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ οι ενισχύσεις των ιδιωτικών  επενδύσεων 

αντιστοιχούν στο 50%, 55%, 65%  και100% της συνολικής επένδυσης. 

 

 

1. Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

Η περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα, όπου περιλαμβάνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι και οι αντίστοιχες Δημοτικές 

Ενότητες και Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες.  
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Συνολικός πληθυσμός (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 148.203 κατ. 

Συνολική έκταση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 2.787,61 τετ. χλμ. 
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Περιφέρεια:  Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Ενότητα: Θεσσαλονίκης 

 

Δήμος 
Δημοτική 
Ενότητα 

Δημοτική / Τοπική Κοινότητα 

Βόλβης 

Αγίου Γεωργίου 
Ασπροβάλτα 

Βρασνά 

Απολλωνίας 

Μελισσουργός 

Νέα Απολλωνία 

Νικομηδινό 

Περιστερώνας 

Στίβος 

Αρέθουσας 

Αρέθουσα 

Μαυρούδα 

Σκεπαστό 

Στεφαννινά 

Φιλαδέλφιο 

Εγνατίας 

Ευαγγελισμός 

Νυμφόπετρα 

Προφήτης 

Σχολάρι 

Μαδύτου 

Απολλωνία 

Μόδι 

Νέα Μάδυτος 

Ρεντίνας Άνω Σταυρός 
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Δήμος 
Δημοτική 
Ενότητα 

Δημοτική / Τοπική Κοινότητα 

Βόλβη 

Σταυρός 

Δέλτα Εχεδώρου 

Διαβατά * 

Καλοχώρι 

Νέα Μαγνησία 

Σίνδος 

Θερμαϊκού 

Επανoμής 
Επανoμή 

Μεσημέρι 

Νέας Μηχανιώνας 

Αγγελοχώρι 

Νέα Κερασιά 

Νέα Μηχανιώνα 

Θέρμης 

Βασιλικών 

Αγία Παρασκευή 

Άγιος Αντώνιος 

Βασιλικά 

Λιβάδι 

Περιστερά 

Σουρωτή 

Θέρμης Ταγαράδες 

Μίκρας Κάτω Σχολάρι 

Λαγκαδά 

Ασσήρου 
Άσσηρος 

Κριθιά 

Βερτίσκου 

Βερτίσκος 

Εξάλοφος 

Λοφίκσος 

Όσσα 
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Δήμος 
Δημοτική 
Ενότητα 

Δημοτική / Τοπική Κοινότητα 

Καλλινδοίων 

Αδάμ 

Ζαγκλιβέρι 

Νέα Καλίνδοια 

Πετροκέρασα 

Σαρακήνα 

Κορώνειας 

Άγιος Βασίλειος 

Αρδαμέρι 

Βασιλούδι 

Γερακαρού 

Λαγκαδίκια 

Λαγκαδά 

Ανάληψη 

Ηράκλειο 

Καβαλλάρι 

Κολχικό 

Λαγκαδάς 

Λαγυνά 

Περιβολάκι 

Χρυσαυγή 

Λαχανά 

Καρτερές 

Λαχανά 

Λευκοχώρι 

Νικόπολη 

Ξυλόπολη 

Σοχού 

Ασκός 

Κρυονέρι 
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Δήμος 
Δημοτική 
Ενότητα 

Δημοτική / Τοπική Κοινότητα 

Σοχός 

Πυλαίας - Χορτιάτη Χορτιάτη 

Ασβεστοχώρι 

Εξοχή * 

Φίλυρο * 

Χορτιάτης 

Ωραιοκάστρου 

Καλλιθέας 

Μεσαίο 

Νέα Φιλαδέλφεια 

Νεοχωρούδα 

Πεντάλοφος 

Μυγδονίας 

Δρυμός 

Λητή 

Μελισσοχώρι 

Ωραιοκάστρου 
Ωραιόκαστρο * 

* Οι εντός σχεδίου περιοχές δεν είναι επιλέξιμες 

 
 

2. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η στρατηγική στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος διατυπώνεται ως εξής:  

«Διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της προτεινόμενης περιοχής μέσω της 

κινητοποίησης των πάσης φύσεως αναξιοποίητων πόρων της περιοχής (ανθρώπινων, 

φυσικών, παραγωγικών, πολιτιστικών), της ενσωμάτωσης της καινοτομίας κάθε μορφής, 

λειτουργικής διασύνδεσης των επιμέρους παραγωγικών τομέων, σεβασμού στο φυσικό και 

δομημένο περιβάλλον, ανάπτυξης συνεργασιών και εξωστρέφειας, καθώς και 

στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την 

αποφυγή αποκλεισμών και διακρίσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και τελικά τη 

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η αξιοποίηση του 

βασικότατου  συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής παρέμβασης, που προκύπτει 
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από την εγγύτητα στο Μητροπολιτικό Κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, τόσο από την άποψη των θετικών εισροών (έρευνα, τεχνογνωσία, 

συμβουλευτική, υπηρεσίες, κλπ) όσο και από την άποψη της λειτουργίας του ως μιας 

μεγάλης αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών.» 

 

2.1 Στο πλαίσιο αυτό οι γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος συνοψίζονται 

ως εξής: 

i. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας της περιοχής με έμφαση 

στην ενίσχυση και διαφοροποίηση του τομέα της μεταποιητικής 

δραστηριότητας – κυρίως της αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής – καθώς και 

η διαφοροποίηση και αναβάθμιση του τομέα παροχής υπηρεσιών που 

συνδέεται με την κάθε μορφής τουριστική δραστηριότητα και λειτουργική 

διασύνδεση των δύο ανωτέρω τομέων για την επίτευξη πολλαπλασιαστικών 

αποτελεσμάτων και διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

ii. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής για κατοικία και επίσκεψη, 

επικεντρώνοντας στην ανάπτυξη / αναβάθμιση των αναγκαίων τεχνικών 

υποδομών και βασικών υπηρεσιών, την προστασία και ανάδειξη του διεθνούς 

σημασίας περιβάλλοντος, την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος που 

συνδέεται με την παραγωγή και τα έθιμα της περιοχής και τελικά στην 

δημιουργία και ανάδειξη μιας ισχυρής ταυτότητας για την περιοχή και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

iii. Δημιουργία προϋποθέσεων για μια αναπτυξιακή διαδικασία χωρίς 

αποκλεισμούς, στήριξη της τοπικής απασχόλησης και διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2  Ειδικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος: 
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i. Ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης 

της αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής για τη δημιουργία επιτόπου 

προστιθέμενης αξίας με ενσωμάτωση καινοτομίας, περιβαλλοντικής διάστασης 

και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, καθώς και ενίσχυση της 

δραστηριότητας εκτός διατροφικού τομέα κατά προτεραιότητα σε κλάδους με 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά. 

ii. Στοχευμένη διαφοροποίηση, αναβάθμιση και οργάνωση των τοπικά 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα (εναλλακτικού και κλασσικού 

τουρισμού) και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων (π.χ. αλιευτικός 

τουρισμός), στην κατεύθυνση της ανταπόκρισης στις σύγχρονες απαιτήσεις και 

συνθήκες που διαμορφώνονται στην τουριστική αγορά, εσωτερική και διεθνή.  

iii. Διασύνδεση του τομέα μεταποίησης της τοπικής αγροτικής και αλιευτικής 

(συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας) παραγωγής με την προσφορά 

τουριστικών υπηρεσιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα 

από την ανάπτυξη των 2 βασικών αυτών τομέων της τοπικής οικονομίας μέσω 

προώθησης συνεργασιών και αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής στις 

προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες.  

iv. Ενίσχυση κατά προτεραιότητα σε δράσεις που προωθούν την καινοτομία σε 

όλους τους τύπους ιδιωτικών παρεμβάσεων και κατά περίπτωση δημοσίων 

παρεμβάσεων. 

v. Ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής  με δράσεις προστασίας και ανάδειξης 

του διεθνούς σημασίας φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού 

αποθέματος που συνδέεται με την τοπική παραγωγική δραστηριότητα και την 

καταγωγή του τοπικού πληθυσμού. 

vi. Αναβάθμιση μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων τεχνικής και οργανωτικής 

φύσης των αστικών συγκεντρώσεων της περιοχής στην κατεύθυνση ενίσχυσης 

της ελκυστικότητάς τους και του ρόλου τους ως τοπικών πόλων ανάπτυξης. 

vii. Παροχή ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών μέσω λειτουργίας, κατά το 

δυνατόν, ευέλικτων δομών εξυπηρέτησης με μειωμένο κόστος.  
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viii. Εμψύχωση, τεχνική υποστήριξη και στοχευμένη 

συμβουλευτική υποστήριξη επενδυτών και εργαζομένων για την αναβάθμιση 

των προσόντων και δεξιοτήτων τους στην κατεύθυνση της προώθησης της 

επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας ευκαιριών, στο πλαίσιο αυτό, 

ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στήριξης της τοπικής 

απασχόλησης.    

ix. Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό 

επίπεδο. 

 

Σε πλήρη συνάφεια με την ανωτέρω ανάλυση των στόχων και της στρατηγικής του 

προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος, και λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδοτική 

βαρύτητα των Δράσεών του, προκύπτει καθαρά ότι το πεδίο στο οποίο 

επικεντρώνεται το Τοπικό Πρόγραμμα και αποτελεί τη βασική Θεματική Κατεύθυνση 

(ΘΚ) είναι η «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του 

αγροδιατροφικού τομέα»  της  Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 

ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» 

Δευτερεύουσες/ συμπληρωματικές Θεματικές Κατευθύνσεις, κατά σειρά 

προτεραιότητας και αντίστοιχης χρηματοδοτικής βαρύτητας, αποτελούν, οι εξής:  

I. ΘΚ 10: «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητα ζωής του τοπικού 

πληθυσμού» της  Κατηγορίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ», 

II. ΘΚ 3: «Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας» της 

Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», και 

III. ΘΚ 2: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση 

του τουριστικού προϊόντος» της  Κατηγορίας: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» 

 

 

2.3 Δράσεις Τοπικού Προγράμματος 
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Για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος προβλέπονται 

οι ακόλουθες δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Οι δικαιούχοι των δράσεων εξειδικεύονται σε 

κάθε πρόσκληση. 

 

Ο αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος ανά 

υπό – δράση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) διαμορφώνεται ως εξής: 

ΔΡΑΣΗ 
ΥΠΟ -

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

19.2.1 Μεταφορά 
γνώσεων & 
ενημέρωσης 

19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 
στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

50.000,00 100% 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε 

ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 
50.000,00 100% 

19.2.2  Ανάπτυξη / 
βελτίωση της 

επιχειρηματικότη
τας και  

ανταγωνιστικότητ
ας της περιοχή 
εφαρμογής σε 

εξειδικευμένους 
τομείς, περιοχές ή 

δικαιούχους 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, 
εμπορία και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη 
γεωργικό προϊόν. 

530.000,00 50% 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού. 
280.000,00 65% 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών διατροφής μετά τη 1η 
μεταποίηση και, του εμπορίου 

150.000,00 65% 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 

πολιτιστικά κέντρα, κλπ). 

130.000,00 65% 

19.2.2.6 
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. 
130.000,00 50% ή 65% 

19.2.3 Οριζόντια 
ενίσχυση στην 

ανάπτυξη /  
βελτίωση της 

επιχειρηματικότη
τας και 

ανταγωνιστικότητ
ας της περιοχή 

εφαρμογής 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, 
εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό 

προϊόν. 

942.500,00 50% 

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού. 

380.000,00 65% ή 55% 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη 1η 

μεταποίηση και του εμπορίου. 

300.000,00 65% ή 55% 
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ΔΡΑΣΗ 
ΥΠΟ -

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για 

την εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ). 

400.000,00 65% ή 55% 

19.2.4 Βασικές 
υπηρεσίες & 

ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές 

περιοχές 

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 
(πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 

εντός οικισμού, κ.λπ.), 
συμπεριλαμβανομένης της 

εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

350.000,00 100% 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή 
επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και 

των σχετικών υποδομών. 

300.000,00 100% 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια 
χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός 
οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας. 

600.000,00 100% 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 120.000,00 100% 

19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, 
που συνδέονται με τον πολιτισμό, με 

τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 
αγροτικών τοπίων και των τόπων με 

υψηλή φυσική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς 
και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. 

300.000,00 100% 

19.2.5 Βελτίωση 
πρόσβασης σε 

γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις 

19.2.5.1 
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

100.000,00 100% 

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 

80.000,00 100% 

19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές 
τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 
κινητοποίηση και εμπορία δασικών 

προϊόντων 

50.000,00 65% 
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ΔΡΑΣΗ 
ΥΠΟ -

ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

19.2.7 Συνεργασία 
μεταξύ 

διαφορετικών 
παραγόντων 

19.2.7.2 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, 
διεργασιών και τεχνολογιών στον 

τομέα των τροφίμων και της 
δασοπονίας 

120.000,00 65% 

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 

80.000,00 65% 

19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων 

αλυσίδων και τοπικών αγορών 

70.000,00 65% 

19.2.7.8 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα 
περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες 

περιβαλλοντικές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των 
υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειάς και της διατήρησης 
των γεωργικών τοπίων 

70.000,00 65% 

19.3.1.: 
ΔΙΑΤΟΠΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

19.3.1 
Προβολή - προώθηση της Μακεδονικής 

κουζίνας 
120.000,00 100% 

19.3.2 Τόποι προσκυνήματος της ΠΚΜ 80.000,00 100% 

19.3.3 Ανάπτυξη Συνεργατισμού 50.000,00 100% 

19.3.4 
Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός 

γαστρονομικός πολιτισμός 
35.000,00 100% 

19.3.5 Φάροι γνώσης και Καινοτομίας 25.000,00 100% 

19.4: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΜΨΥΧΩΣΗ 

19.4.1 
Δαπάνες για τη λειτουργία της ΟΤΔ και  

την εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού 
2.207.500,00 100% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014-2020 

(ΕΓΤΑΑ) 
8.100.000,00  
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3. Στοιχεία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) 

H Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD-LEADER της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και 

διαχείριση του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από τοπικούς φορείς δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα από τους ακόλουθους: 

Α/Α Δημόσιοι Φορείς Συνολικό Ποσοστό Δημόσιου Φορέα 

1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

44,44 % 

2. ΠΚΜ / ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

3. ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας 

4. 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ - 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Α/Α Ιδιωτικοί φορείς Συνολικό ποσοστό Ιδιωτικού Φορέα 

1. 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΕ 

55,55 % 

2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

3. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ 

4. 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ"  

5. 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ  "Ο 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 
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4. Στοιχεία υπηρεσιακού πυρήνα Ομάδας Τοπικής Δράσης 

 

Συντονιστής Προγράμματος: Βασίλειος Παπαβασιλείου – Συντονιστής Τοπικού 

Προγράμματος 

 
Στελέχη Ομάδας Έργου: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

E - mail Τηλ. Επικοινωνίας 

1. 
Βασίλειος 

Παπαβασιλείου  
Συντονιστής 

papavasileiou@aneth.gr +30 2310 80 10 57 

2. Ανατολή Σιαμίδου 
Αναπληρώτρια 
Συντονίστρια 

siamidou@aneth.gr +30 2310 80 10 67 

3. Γεώργιος Πετρίδης Χημικός Μηχανικός 
petridis@aneth.gr +30 2310 80 10 62 

4. Πασχάλης Αμπατζής Πολιτικός Μηχανικός 
ampatzis@aneth.gr +30 2310 80 10 60 

5. Σοφία Κοντάκη Γραμματέας 
kontaki@aneth.gr +30 2310 80 10 71 

6. Αικατερίνη Τζικοπούλου Γεωπόνος 
tzikopoulou@aneth.gr +30 2310 80 10 65 

7. Ηλίας Δημητριάδης  
Αγρ. Τοπογράφος 

Μηχανικός 
eliasdim@aneth.gr +30 2310 80 10 73 

8. Αγλαΐα - Μαρία Λάσδα Μηχανικός Χωροταξίας 
lasda@aneth.gr +30 2310 80 10 76 

9. 
Ευφροσύνη 

Ουζουνθανάση 
Οικονομολόγος 

papadopoulou@aneth.gr +30 2310 80 10 54 

10. Ευαγγελία Κανάκη Γεωπόνος 
kanaki@aneth.gr +30 2310 80 10 75 

11. Ελένη Καραμανλή Γραμματέας Διοίκησης 
karamanli@aneth.gr +30 2310 80 10 55 

12. 
Αθανάσιος 

Τριανταφυλλίδης  
Τοπογράφος Μηχανικός 

trian@aneth.gr +30 2310 80 10 66 

13. Γεώργιος Ζιάνκας Δασολόγος 
ziankas@aneth.gr +30 2310 80 10 68 

14. Αθανάσιος Ουζούνης Πολιτικός Μηχανικός 
ouzounis@aneth.gr +30 2310 80 10 78 

15. Γεώργιος Παπαργυρίου  Μηχανολόγος Μηχανικός 
gpapargyriou@aneth.gr +30 2310 80 10 61 

16. Δημήτριος Τσιτσιπάτης Οικονομολόγος 
tsitsipatis@aneth.gr +30 2310 80 10 6 

17. Νικολαΐδου Αικατερίνη Νομικός - +30 2310 80 10 69 

mailto:papavasileiou@aneth.gr
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mailto:lasda@aneth.gr
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mailto:trian@aneth.gr
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5. Στοιχεία επικοινωνίας ΟΤΔ: 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΝΕΘ Α.Ε. 

Διεύθυνση Ο.Τ.Δ. Πλούτωνος  27, Τ.Κ. 546 55 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο  Επικοινωνίας +30 23 180 10 70 

Fax +30 2310 40 35 93 

E - mail aneth@aneth.gr 

Website www.aneth.gr 

Facebook https://www.facebook.com/anaptyksiaki.thessalonikis 

 
  

mailto:aneth@aneth.gr
http://www.aneth.gr/
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