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Συνοπτική περιγραφή 

Η επένδυση αφορά την ίδρυση μιας καινοτόμου 

επιχείρησης η οποία παράγει και διανέμει τοπικά 

και παραδοσιακά προϊόντα (ζυμαρικά, τραχανά, 

λαζάνια, φύλλα κ.λπ.) με χώρο γευσιγνωσίας. Η 

επένδυση βρίσκεται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. 

Περιλαμβάνει ένα εργαστήριο παραγωγής 

ζυμαρικών (παραδοσιακά ζυμαρικά, τραχανά, 

λαζάνια, φύλλα κ.λπ.), έναν χώρο πωλήσεων, μια 

κουζίνα και έναν χώρο εστίασης και γευσιγνωσίας. Η επιχείρηση είναι μοναδική, καθώς δεν 

υπάρχει άλλη αντίστοιχη στην περιοχή. Ειδικά, ο χώρος εστίασης και γευσιγνωσίας αποτελεί τη 

μεγάλη καινοτομία της επιχείρησης. 

Περιγραφή κατάστασης/πλαισίου 

Η επένδυση βρίσκεται στον Πολύγυρο, ανάμεσα στην ορεινή και την παράκτια περιοχή της 

Χαλκιδικής. Η αύξηση της οδικής κυκλοφορίας, η αναβάθμιση του τουριστικού μείγματος του 

νομού και η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού απαιτούν καινοτόμες επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες που θα προωθήσουν τα τοπικά προϊόντα, τη γαστρονομία, την παράδοση και την 

πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα προωθούν τη δικτύωση και τη συνεργασία 

των τουριστικών επιχειρήσεων με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Από αυτήν την άποψη, 

η προτεινόμενη επιχείρηση στοχεύει στην καινοτομία και τη σημαντική διαφοροποίηση σε 

σύγκριση με παρόμοιες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή. 

Στόχοι 

Με αυτό το εγχείρημα, ο επενδυτής στοχεύει να δημιουργήσει έναν όμορφο υπαίθριο δημόσιο 

πολυχώρο όπου το εργαστήριο παραγωγής ζυμαρικών, η κουζίνα, ο χώρος πωλήσεων και ο χώρος 

εστίασης και γευσιγνωσίας θα λειτουργούν αρμονικά. Παράλληλα, η επιχείρηση είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, ενώ σέβεται τα πολιτιστικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί μόνο πρώτης ποιότητας πρώτες ύλες (πχ. βιολογικό αλεύρι 

Χαλκιδικής) με μέσα και εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν βέλτιστη ασφάλεια και υγιεινή, καθώς 

και συνθήκες προστασίας του καταναλωτή. Τέλος στόχος είναι να συνεργαστεί με τοπικούς 

κοινωνικούς οργανισμούς και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, όπως τουριστικά καταλύματα. 
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Δραστηριότητες του έργου 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότ ητες για την κατασκευή 

συγκροτήματος που περιλαβμάνει χώρο εργαστηρίου για την παραγωγή ζυμαρικών 

(παραδοσιακά ζυμαρικά, τραχανάς, λαζάνια , φύλλα κ.λπ.), χώρο ως πρατήριο λιανικής 

πώλησης, είδικά διαμορφωνένο χώρο εστίασης 

και γευσιγνωσίας και χώρο 50 m² στο υπόγειο που 

λειτουργεί βοηθητικά στις προαναφερθείσες 

δομές (χώρος αποθήκευσης). 

Στις δαπάνες του έργου περιλαμβάνεται και όλος 

ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη σωστή 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Αποτελέσματα 

Η προτεινόμενη επένδυση συμβάλλει σημαντικά 

στους στόχους και τις προτεραιότητες του 

τοπικού προγράμματος LEADER. Πιο 

συγκεκριμένα: 

• Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την 

απασχόληση στην περιοχή παρέχοντας ποιοτικά 

προϊόντα & καινοτόμες υπηρεσίες γευσιγνωσίας 

και τροφοδοσίας. 

• Ενισχύει την ελκυστικότητα της περιοχής παρέμβασης. 

• Προωθεί τα τοπικά προϊόντα, την τοπική γαστρονομία και γενικά την παράδοση και τον 

πολιτισμό της περιοχής. 

• Συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και στην εκμετάλλευση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, βελτιώνοντας το εισόδημα και την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων. 

• Προάγει την δικτύωση, τη συνεργασία και τις συνέργειες σε όλο το εύρος της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης. 

Γενικά στοιχεία 

Τίτλος έργου Ίδρυση επιχείρησης για παραγωγή και διανομή τοπικών και 

παραδοσιακών προϊόντων με χώρο γευσιγνωσίας 

Διάρκεια έργου 20/1/2015 – 8/10/2018 
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Περιοχή Πολύγυρος Χαλκιδικής – Κεντρική Μακεδονία  

Είδος δικαιούχου  Μικρομεσαία επιχείρηση  

Μέτρο Μέτρο 19, LEADER/CLLD 

Προτεραιότητα 

Περιοχή εστίασης 

6β Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη 

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)                                    Στοιχεία επικοινωνίας   

Συνολικό 

κόστος  

238.733,61 Δικαιούχος  Νικολαΐδης Παναγιώτης 

Δημόσια 

δαπάνη 

119.366,80 Εκπρόσωποι 

επικοινωνίας 

Νικολαΐδης Παναγιώτης 

Κοινοτική 

συμμετοχή 

113.398,46 Τηλέφωνα 6978116500 

Εθνική 

συμμετοχή 

5.968,34 email  

Ιδιωτική 

συμμετοχή 

119.366,81 Website  
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