
Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» (2000-2006) 

Το τοπικό πρόγραμμα Leader+ της Αναπτυξιακής Κιλκίς δομήθηκε γύρω από την έννοια της 

υπεροχής συγκεράζοντας σε αυτή έννοιες όπως αυτή της ολικής ποιότητας, της αειφορείας, της 

εταιρικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, των συμμετοχικών μοντέλων διοίκησης με στόχο τη 

διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που εν τέλει επιφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Υπεροχή για μας σημαίνει ότι, πιστεύοντας στον τόπο μας και στις δυνάμεις μας, μπορούμε να 

μετατρέψουμε τις ευκαιρίες ακόμη και τις αδυναμίες μας σε πλεονεκτήματα, ώστε μέσα από 

ένα έξυπνο και ευέλικτο σύστημα διοίκησης να επιτύχουμε την αειφόρο υπεροχή της υπαίθρου 

του Κιλκίς σε όλες τις διαστάσεις της, οικονομική, κοινωνικοπολιτιστική, περιβαλλοντική, 

υπεροχή δηλαδή ποιότητας ζωής, επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, ικανοποίησης του πολίτη, 

διαφύλαξης και προστασίας περιβάλλοντος και πολιτισμού.  

Το τοπικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με αρ. πρωτ. 830/01.08.2002 απόφαση του Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων και υλοποιήθηκε με βάση την από 01.04.2003 υπογεγραμμένη 

σύμβαση. 

Τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος όπως διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση πρόσθετων 

κατανομών και τις μεταφορές πιστώσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Συνολικό κόστος 11.915.389,9  

Δημόσια Δαπάνη 8.252.600,00 69,26% 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π) 5.791.357,86 48,60% 

Εθνική συμμετοχή (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 2.461.242,12 20,66% 

Ίδια συμμετοχή 3.662.789,91 30,74% 

 
Μέσω του τοπικού προγράμματος αλλά και του εκδηλωθέντος επενδυτικού ενδιαφέροντος 

δόθηκε βαρύτητα τόσο στην ενίσχυση της ποιοτικής και βιώσιμης επιχειρηματικότητας όσο και 

στη δικτύωση των επιχειρήσεων με την ένταξή τους στο δίκτυο «Ποιοτική Υπεροχή Κιλκίς».  

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δημόσιας δαπάνης του 

προγράμματος κατανεμήθηκε σε επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα. Συγκεκριμένα 

ενισχύθηκαν 28 επενδυτικά σχέδια στον τομέα αυτό από τα οποία 15 για τη δημιουργία και 

εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων και 13 για τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων μεταποίησης-τυποποίησης προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής. 

Στον τομέα του τουρισμού υλοποιήθηκαν 7 επενδυτικά σχέδια από τα οποία ένα αφορούσε την 

ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, ένα επιχείρηση εστίασης, ένα Κέντρο 



τουριστικής πληροφόρησης και τα υπόλοιπα νέα ή υφιστάμενα καταλύματα με σημαντική 

αύξηση των διαθέσιμων κλινών. 

Η ποιότητα, ως κεντρομόλος δύναμη και άξονας του τοπικού μας προγράμματος (βλ. Χάρτα 

Επιχειρησιακής Υπεροχής της Υπαίθρου του Κιλκίς), αποτέλεσε το περιεχόμενο 29 επενδυτικών 

σχεδίων επιχειρήσεων οι οποίες απέκτησαν πιστοποιητικά ποιότητας όπως το ISO 9001:2000 

και το ISO 22000:2005 (HACCP). 

Από την υλοποίηση του τοπικού μας προγράμματος και των επενδυτικών σχεδίων 

δημιουργήθηκαν 59 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, 14 εποχικής και μερικής απασχόλησης ενώ 

διατηρήθηκαν 111 υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 

Το 50% των επενδύσεων πραγματοποιήθηκε από επιχειρηματίες (άνδρες και γυναίκες) κάτω 

των 40 ετών και από αυτούς το 25% ήταν κάτω των 30 ετών, στοιχεία που καταδεικνύουν την 

επιτυχία του τοπικού προγράμματος αναφορικά με την ανάπτυξη της νεανικής 

επιχειρηματικότητας. 

Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, υλοποιήθηκαν 

επενδύσεις από τοπικούς φορείς (κυρίως Ο.Τ.Α.) στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και 

συγκεκριμένα 5 σχέδια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού 

περιβάλλοντος και 11 για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος. 

Συμβάλλοντας στην διατήρηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων και της 

κληρονομιάς μας μέσω του τοπικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε η ενίσχυση 11 

πολιτιστικών συλλόγων για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την βελτίωση των 

υποδομών τους. 

Στον τομέα της προβολής του νομού Κιλκίς, 4 φορείς ανέλαβαν και υλοποίησαν με επιτυχία 

μικρά σχέδια προβολής και προώθησης διαφόρων τομέων της οικονομίας του νομού 

(τουρισμός, μεταποίηση κ.λπ.), στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου της Αναπτυξιακής Κιλκίς.  

Τέλος, την προσπάθεια εξωστρέφειας της εταιρείας ως στόχο αλλά και ως επιτυχημένη 

πρακτική με σκοπό την ανάπτυξη συνεργιών, ανταλλαγής και ανάπτυξης νέας τεχνογνωσίας και 

επίτευξης οικονομιών κλίμακας, χαρακτηρίζουν τα δύο διατοπικά διαπεριφερειακά σχέδια 

συνεργασίας και το ένα διακρατικό σχέδιο με αναπτυξιακές εταιρείες και φορείς της Ελλάδας 

και της Ευρώπης. 

 
 
 
 
 
 
 



Επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν στον τομέα του τουρισμού 7 

Α. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός καταλυμάτων  3 
Β. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός κλινών 112 
Γ. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης 1 
Δ. Κέντρα τουριστικής πληροφόρησης 1 
Ε. Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού 2 
Επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων 28 

Α. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης-τυποποίησης προϊόντων 
πρωτογενούς παραγωγής 

13 

Β. Δημιουργία και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων 15 
Αριθμός επιχειρήσεων που εγκατέστησαν συστήματα διαχείρισης ποιότητας 30 
Επενδύσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον  
  
Επενδύσεις για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 5 

Επενδύσεις για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 11 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 11 
Σχέδια προώθησης - προβολής  4 
Σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας 3 
Επιπτώσεις στην απασχόληση  
Δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εργασίας 59 

Δημιουργία θέσεων εποχικής και μερικής απασχόλησης 14 

Διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας 111 
Επιπτώσεις στη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα  
Επενδύσεις από άνδρες και γυναίκες κάτω των 30 ετών 4 

Επενδύσεις από άνδρες και γυναίκες 31 – 40 ετών 12 

Επενδύσεις από άνδρες και γυναίκες άνω των 40 ετών 16 
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 Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ  (2000-2008) 

 

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) αποτελούσαν 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των  

Περιφερειών. Πρόκειται για παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο Γ’ ΚΠΣ δεδομένου ότι 

συνδύαζαν την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων με την ταυτόχρονη υλοποίηση δημόσιων 

τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. Η εταιρεία παρείχε υπηρεσίες λειτουργώντας ως Αντένα 

του Ν. Κιλκίς της Δομής Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας, με αποδέκτες 

τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών του ν. Κιλκίς. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος 

ανήλθε στα 3.267.000€. 

Οι δράσεις του προγράμματος και τα έργα που υλοποιήθηκαν ήταν οι παρακάτω:6.1 Βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια βελτίωσης γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων με προτεραιότητα στην μεταποίηση), 6.2 Επενδύσεις για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων, 6.3 Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της υλοτόμησης, 

μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων, 6.5.1 Εμπορία γεωργικών προϊόντων 

ποιότητας (Καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας), 6.5.2.1 Βασικές υπηρεσίες για 

την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό – Παροχή τεχνικής υποστήριξης (υπηρεσίες 

διαχείρισης), 6.5.2.2 Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή 

και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα, 6.5.2.3 Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση 

νέων τεχνικών, 6.6 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής 

κληρονομιάς, 6.7.1 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 

γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτωνή 

απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων, 6.7.2.1 Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων, 6.7.2.2 

Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. 

  



Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (2006-2008) 

 

Η Κ.Π. EQUAL αποτέλεσε εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, 

χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στόχευε στην πειραματική 

εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον 

τομέα της απασχόλησης. Η EQUAL ολοκλήρωσε τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια 

των προηγούμενων Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT & ADAPT και συμπλήρωσε τις υπάρχουσες 

πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο της EQUAL η Αναπτυξιακή Κιλκίς συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την 

επωνυμία: «Συγκλήσεις» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Καινοτόμες πολιτικές 

απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως 

συμπληρωματικός μηχανισμός ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής» και 

προϋπολογισμό 19.900€. Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία ενός νέου και βιώσιμου 

μοντέλου άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, μέσα από έναν ευρύτατο  

κοινωνικό διάλογο, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας. 

Συντονιστής εταίρος ήταν η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε. και 

συνέπραξαν 17 εταίροι από όλη τη χώρα, κυρίως Αναπτυξιακές εταιρείες. Η Αναπτυξιακή Κιλκίς 

συμμετείχε σε δύο σημαντικές δράσεις του προγράμματος οι οποίες ήταν: 

• Διερεύνηση και καταγραφή των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των δομών παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε ευπαθείς ομάδες και γυναίκες. 

• Εναλλακτικοί τρόποι διαλόγου με τις ευπαθείς ομάδες, τις γυναίκες και την τοπική 

κοινωνία στις περιοχές όπου ενεργοποιούνται οι εταίροι της Α.Σ και ειδικότερα τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες με την συμμετοχή συλλόγων ΑΜΕΑ, εκπροσώπων 

κοινωνικών εταίρων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβούλων, μελών της ομάδας στόχου. 
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