
 
 

 

Ρόδος 30-08-2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έναρξης του νέου προγράμματος LEADER /CLLD της ΑΝ.ΔΩ.  

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος.  
 

Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER / 

CLLD (ΕΔΠ LEADER) της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου. Στην Επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης 

του προγράμματος συμμετέχουν οι φορείς:  

1. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου με εκπρόσωπο την κ. Βασιλική Παπαδημητρίου – 

Ξεπαπαδάκη, Πρόεδρος της ΑΝΔΩ και της Επιτροπής,  

2. η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με εκπρόσωπο τον κ. Νικόλαο Νικολή,  

3. ο Δήμος Ρόδου με εκπρόσωπο τον κ. Μιχάλη Παλαιολόγου,  

4. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου με εκπρόσωπο την κ. Φαίδρα Σπανού,  

5. το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παράρτημα Αιγαίου με εκπρόσωπο τον κ. Νικόλαο Ταταράκη,  

6. η Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Δωδεκανήσου με εκπρόσωπο τον κ. Αντώνη Χατζηιωάννου,  

7. η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Νοτίου Αιγαίου με εκπρόσωπο τον κ. Μανώλη 

Ζηδιανάκη και  

8. ο Αλιευτικός Σύλλογος Παράκτιας Αλιείας – Ξιφία Καλύμνου «Παναγιά Υπαπαντή» με εκπρόσωπο 

τον κ. Μανώλη Κουλλιά.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ξεπαπαδάκη αφού ευχήθηκε καλή αρχή, καλωσόρισε όλα τα μέλη της 

Επιτροπής και ιδιαιτέρως το νέο μέλος της, τον κ. Ζηδιανάκη, εκπρόσωπο των ατόμων με αναπηρία και 

επισήμανε το σημαντικό ρόλο της εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας στη νέα σύνθεση. Στη θέση της 

Αντιπροέδρου της Επιτροπής εκλέχθηκε η κ. Σπανού και στη θέση του Γραμματέα ο κ. Ζηδιανάκης. Tη 

συνεδρίαση παρακολούθησε και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΝΔΩ κ. Ρένα Παυλάκη – Διακίδη.  

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή της εταιρείας και συντονιστή του προγράμματος 

κ. Κώστα Ζήφο, για το περιεχόμενο του αναμορφωμένου τοπικού προγράμματος LEADER / CLLD όπως 

εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναλύθηκαν οι Θεματικές Κατευθύνσεις 

και οι στόχοι του νέου προγράμματος ενώ παρουσιάσθηκαν οι δράσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν. 

Συνοπτικά οι δράσεις είναι: 

Επιχειρηματικές δράσεις: 

- Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με ποσοστά 

ενίσχυσης 65% ή 75% 

- Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση, με ποσοστό ενίσχυσης 65% 



- Ενισχύσεις επενδύσεων στο τομέα του τουρισμού υπό προϋποθέσεις, με ποσοστά ενίσχυσης 30% 

ή 65% 

- Ενισχύσεις επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (υπό 

προϋποθέσεις), με ποσοστά ενίσχυσης 30% ή 65% 

- Συνεργασίες μικρών επιχειρήσεων (clustering) με ποσοστό ενίσχυσης 65%  

Δράσεις δημόσιου χαρακτήρα από ΟΤΑ και λοιπούς φορείς (συλλόγους κλπ), με ποσοστά ενίσχυσης 

80% ή 100%: 

- Δημιουργία και βελτίωση βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό 

- Υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 

- Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

- Υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με την αναβάθμιση πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς της υπαίθρου 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ για τα ιδιωτικά έργα ενώ τα 

έργα δημόσιου χαρακτήρα (Δήμοι, σύλλογοι, λοιποί φορείς μη κερδοσκοπικοί) μέσω του ΟΠΣ Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Αναμένεται η οριστικοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής και η έκδοση των 

απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής των έργων.  

Στόχος του Υπουργείου είναι η έκδοση των πρώτων προσκλήσεων να γίνει μέσα στο επόμενο τρίμηνο.  

Αν και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων είναι συνεχής και αδιάκοπη από πλευράς της ΑΝΔΩ, μετά την 

οριστικοποίηση των παραπάνω λεπτομερειών εφαρμογής, θα ενταθούν οι δράσεις ενημέρωσης και 

πληροφόρησης του κοινού ώστε να υπάρξει το μεγαλύτερο δυνατόν επενδυτικό ενδιαφέρον και να 

επιτευχθούν οι στόχοι του τοπικού προγράμματος για τα Δωδεκάνησα. 

Για τις εξελίξεις για το πρόγραμμα μπορείτε να ενημερώνεστε από το site της ΑΝΔΩ (www.ando.gr), από 

τη σελίδα της ΑΝΔΩ στο facebook www.facebook.com/anaptixiaki/, στα τηλέφωνα 2241075323, 78230 και 

στα γραφεία της εταιρείας μας, 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο.  

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ και της ΕΔΠ 
Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη 
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