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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωματική διερευνά τη συμβολή των προγραμμάτων αγροτικής 

ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, με αναφορά στην περίπτωση του νομού Πιερίας. 

Στο θεωρητικό μέρος γίνεται λόγος για τις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, 

και στην αναγκαιότητα άσκησης περιφερειακής πολιτικής και το ρόλο της τοπικής   

αυτοδιοίκησης. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στη φυσιογνωμία του νομού Πιερίας 

και στην αγροτική ανάπτυξη, εστιάζοντας στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 

των περιόδων 1991-1993, 1994-1999, 2000-2006 και 2007-2013.  

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, έγινε μελέτη της συμβολής των προγραμμάτων 

αγροτικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες και ειδικότερα στην περιοχή της 

Πιερίας. Για το σκοπό αυτό έγινε ανάλυση ερωτηματολογίου, το οποίο δόθηκε σε 

δείγμα 15 επιχειρήσεων / φορέων και ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων. 

 

Λέξεις κλειδιά: προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, τοπικές κοινωνίες, 

περιφερειακές ανισότητες, περιφερειακή πολιτική, πρόγραμμα Leader,νομός Πιερίας. 
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ABSTRACT 
 

This thesis investigates the contribution of rural development projects in local 

communities, with reference to the case of Pieria, Greece. In the theoretical part, the 

regional inequalities of Greece are examined, as well as the necessity for regional 

policy and the role of authorities.Next, the characteristics of Pieria and its rural 

development are analysed, focusing on the rural development programmes of the 

periods 1991-1993, 1994-1999, 2000-2006 & 2007-2013.  

In the evaluation part, the contribution of rural development projects in local 

communities and in particular in the region of Pieria is examined. For this purpose a 

questionnaire’s analysis takes place. The questionnare was given to a sample of 15 

enterprises/organisations of Pieria and statistical analysis of data followed. 

 

Keywords: rural development programmes, ESPA, local societies, regional 

inequalities, regional policy, Leader programme, Prefecture of Pieria. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να καταδείξει τη συμβολή των προγραμμάτων 

αγροτικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 

οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις. Τα 

προγράμματα που έχουν διαχρονικά εφαρμοστεί σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές 

της χώρας, κυρίως του προγράμματος LEADER (Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER 

I, LEADER II, LEADER+, Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013) και των Ολοκληρωμένων 

Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), τα οποία εφαρμόστηκαν 

από Αναπτυξιακές Εταιρείες,  δείχνουν ότι οι  τοπικές κοινότητες μπορούν: 

α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, 

βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη 

στρατηγική«Ευρώπη2020», 

β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά 

προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας  

γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές. 

 Η φιλοσοφία των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης έγκειται στο σχεδιασμό ενός 

συνόλου μέτρων, ενεργειών και δράσεων που παρά τον εξαιρετικά διαφοροποιημένο 

χαρακτήρα τους αποτελούν μια ενότητα παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο που 

παράγουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή και δείχνουν πιθανές νέες κατευθύνσεις 

που θα μπορούσε να ακολουθήσει η αγροτική ανάπτυξη.  

Βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών είναι: 

 η καινοτομία στην αγροτική ανάπτυξη 

 η επιδεκτικότητα των ενεργειών που υλοποιούνται 

 η πολλαπλασιαστικότητα του οφέλους που προκύπτει από την εφαρμογή των 

σχεδίων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1ο:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

A.1 Οι περιφερειακές ανισότητες  
 

Παρ΄ ότι το πρόβλημα των περιφερειακών ανισοτήτων απασχολεί την οικονομική 

κοινότητα για αρκετές δεκαετίες εν τούτοις δεν έχει κατατεθεί ακόμη μία καθολική 

αποδεκτή θεωρία για το ζήτημα αυτό. Δύο είναι οι βασικές προσεγγίσεις που 

αντιπαρατίθενται, ερμηνεύοντας διαφορετικά η κάθε μία τη δημιουργία των 

περιφερειακών ανισοτήτων. 

Η πρώτη προσέγγιση υποστηρίζει την άποψη ότι οι δυνάμεις της αγοράς δημιουργούν 

εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, και συνεπώς ενισχύουν τις τάσεις 

συγκέντρωσης δραστηριοτήτων στο χώρο. Αυτό, στο επίπεδο της πολιτικής, 

συνεπάγεται δύο πράγματα: Πρώτον, υποδηλώνει μια αναγκαιότητα σχεδιασμού 

αναπτυξιακών πολιτικών για τις περιοχές σε υστέρηση και, δεύτερον, θεωρεί 

απαραίτητο αυτές οι πολιτικές να ακολουθούν ένα συνολικό σχεδιασμό και να έχουν 

ένα κρίσιμο μέγεθος, ώστε να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις δυνάμεις της αγοράς 

και να δώσουν την αναγκαία ώθηση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (ή 

χώρες).(Πετράκος, Γ. και Ψυχάρης, Γ., (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, 

Αθήνα: Κριτική, 18). 

Από την άλλη πλευρά η νεοκλασική προσέγγιση θεωρεί πως σε μια ελεύθερη 

οικονομία υπάρχουν οι ισχυροί και οι αδύνατοι, με τη δύναμη όμως της αγοράς και 

τις δυνάμεις ανταγωνισμού που διαχρονικά αναπτύσσονται αντιμετωπίζεται η 

συγκεκριμένη κατάσταση με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποια στιγμή ισορροπία. Οι 

υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τα αίτια των 

διαφορών στα επίπεδα ανάπτυξης. Αντίθετα ασχολούνται με τους μηχανισμούς 

ισορροπίας, προβλέποντας πως υπάρχουν τρεις τουλάχιστον μηχανισμοί στην 

οικονομία, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξάλειψη των περιφερειακών 

ανισοτήτων και ισόρροπη ανάπτυξη. (Πετράκος, Γ. και Ψυχάρης, Γ., (2004) 

Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική, 18).  

Ο πρώτος μηχανισμός είναι η τεχνολογία της παραγωγής, ο δεύτερος μηχανισμός 

είναι η εξειδίκευση σε προϊόντα και ο τρίτος μηχανισμός σύγκλισης στηρίζεται στην 

κινητικότητα της εργασίας στο χώρο, δηλαδή στη μετανάστευση. (Πετράκος, Γ. 

και Ψυχάρης, Γ., (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική, 19).  
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1.1.Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ε.Ε. 
 

Κύριος στόχος της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με το άρθρο 158 της Συνθήκης, είναι 

η μείωση των ανισοτήτων στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών.  

Ως παράγοντες – δυναμικές που επηρεάζουν την εξέλιξη των ανισοτήτων των κρατών 

της Ε.Ε. θεωρούνται: 

1ον Οι αρχικές συνθήκες κάθε χώρας (και οι παράγοντες που βρίσκονται πίσω 

από αυτές)  

2ον Οι (θετικές ή αρνητικές) επιπτώσεις των δυναμικών που σχετίζονται με την 

οικονομική ολοκλήρωση  

3ον Το μέγεθος, η διάρκεια και η αποτελεσματικότητα των ασκούμενων 

ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης  

Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αποδεικνύει ότι στην Ε.Ε. οι περίοδοι υψηλών 

ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας χαρακτηρίζονται από τις υψηλές ανισότητες 

(δεκαετία 1960) ενώ αντίθετα οι περίοδοι χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης της 

οικονομίας χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλές ανισότητες (δεκαετία 1990). 

Δηλαδή κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή οικονομία θα εισέρχεται σε μια ανοδική φάση 

του οικονομικού της κύκλου αυτό πιθανά να συνοδεύεται από τάση αύξησης των 

ανισοτήτων μεταξύ των χωρών μελών.  

Σε ό,τι αφορά τις ανισότητες μεταξύ περιφερειών σε επίπεδο χώρας δύο αντίρροπες 

δυναμικές φαίνεται να υπάρχουν στο χωρικό επίπεδο της Ε.Ε.  Ενώ αυξάνουν οι 

ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών συγχρόνως μειώνονται μεταξύ των κρατών 

μελών.  Αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι η σύγκλιση των χωρών επιτεύχθηκε με την 

ενίσχυση των μητροπολιτικών κέντρων και άλλων περιοχών που διέθεταν μια 

δυναμική (τουριστικές περιοχές). 

Συνάγεται λοιπόν ότι οι περισσότερες χώρες έχουν αναπτύξει διαχρονικά μια 

μητροπολιτική δομή, η οποία προσδιορίζεται από την κυρίαρχη θέση της περιφέρειας 

που φιλοξενεί την πρωτεύουσα ή την πλέον αναπτυγμένη πόλη.  Οι υπόλοιπες 

περιφέρειες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ που βρίσκεται σε αισθητή απόσταση από την 

πρώτη. 
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1.2 Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα 

  
Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα 

προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας.  Παρότι στη χώρα μας τον τελευταίο μισό 

αιώνα είχε αυξηθεί σημαντικά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ερώτημα που τίθεται είναι 

εάν κέρδισαν όλες οι περιφέρειες από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κατά 

τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ραγδαία μειώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλη 

την επικράτεια, μεγεθύνοντας ακόμη περισσότερο τις ανισότητες. Επιπλέον, το 

γεγονός ότι ακόμη και σήμερα μετά από οκτώ χρόνια συνεχούς οικονομικής κρίσης 

και ουσιαστικής ύφεσης, ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας ζει στα δύο μεγάλα αστικά 

κέντρα της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δίνει την εικόνα μιας άνισης 

κατανομής των υποδομών, των υπηρεσιών και των ευκαιριών ανάπτυξης (Πετράκος, 

Γ. και Ψυχάρης, Γ., (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική). 

Παρόλα αυτά, συγκριτικά στην Ελλάδα οι περιφερειακές ανισότητες είναι μικρότερες 

από αυτές των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης.  Οι σχετικά μικρές περιφερειακές 

ανισότητες είναι δυνατό να οφείλονται και στη μη ύπαρξη στη χώρα μιας πολύ 

ανεπτυγμένης περιφέρειας.  

Φαίνεται ωστόσο ότι η κατάσταση αυτή είναι μη αναστρέψιμη δημιουργώντας πολλά 

προβλήματα στη συνολικότερη ανάπτυξη της χώρας.   

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις περιφερειακές ανισότητες, όπως 

αναφέρονται από τους Πετράκο και Ψυχάρη, είναι ιστορικοί, γεωμορφολογικοί, 

οικονομικοί, πολιτικοί. 

Σ’ αυτή τη μάχη της ανάπτυξης κάθε περιφέρεια θα πρέπει επιπλέον να ανακαλύψει ή 

να δημιουργήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα της επιτρέψει να ανταγωνιστεί με 

επιτυχία στο νέο περιβάλλον.  Προς ενίσχυση αυτής της κατεύθυνσης οι περιοχές 

ενισχύονται και από την περιφερειακή πολιτική ((Πετράκος, Γ. και Ψυχάρης, Γ., 

(2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική). 
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A.2  Η αναγκαιότητα άσκησης περιφερειακής πολιτικής και ο ρόλος 

της τοπικής αυτοδιοίκησης 
 

Η πολιτική της συνοχής στοχεύει στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και 

χωρικών ανισοτήτων, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της 

απασχόλησης των περιφερειών και Κρατών – μελών της ΕΕ. Αποτελεί 

αδιαμφισβήτητα μια μορφή παρέμβασης της οργανωμένης πολιτείας για τη λύση του 

περιφερειακού προβλήματος.   

Η Ε.Ε. από την δημιουργία της κατανόησε το πρόβλημα των περιφερειακών 

ανισοτήτων και προσπαθεί για τη λύση του. Το 1997, στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 

επιβεβαιώνεται η σημασία της συνοχής μέσα από το άρθρο 158 που χαρακτηριστικά 

αναφέρει:  «Η Κοινότητα αποσκοπεί… στη μείωση των διαφορών μεταξύ των 

επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των 

πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων». 

Η περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα που ενισχύεται από τα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα συμπληρώνει περίπου μια τριακονταετία  στήριξης. Αφετηρία υπήρξαν 

τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα (ΜΟΠ) (1986-1992) που στηρίχθηκαν 

σε αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης κάθε περιφέρεια και σε διατυπωμένη 

ιεράρχηση στόχων. Το πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Α΄ ΚΠΣ) που 

ακολούθησε (1989-1993) στήριξε την οικονομική δραστηριότητα και διευκόλυνε την 

βελτίωση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές περιοχές. Το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης (Β΄ ΚΠΣ) (1994-1999) χαρακτηρίσθηκε από μεγαλύτερη έμφαση στα 

μεγάλα έργα υποδομής εθνικής σημασίας που ενίσχυσαν την εξωστρέφεια της 

οικονομίας. Το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ) (2000-2006), ενίσχυσε 

την ανταγωνιστικότητα και την αύξηση της απασχόλησης. (Κωστοπούλου, Σ., (2005), 

ΕΚΕΜΕ), ενώ η Δ΄ προγραμματική περίοδος 2007- 2013 που σηματοδοτήθηκε από 

την μεγάλη οικονομική κρίση της χώρας είχε ως προτεραιότητα την επένδυση στην 

κοινωνία της γνώσης,  την ενίσχυση της απασχόλησης, την αειφόρο ανάπτυξη και 

ποιότητα ζωής  και την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το νέο 

Εταιρικό Σύμφωνο για Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης- ΕΣΠΑ 

2014-2020 (Παράρτημα Ι) είναι το 5ο μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα που 

καταρτίσθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με στόχο τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων 
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που θα διατεθούν κατά την περίοδο 2014-2020 για την ανάπτυξη της χώρας. 

Αποτελείται από ένα σύνολο είκοσι (20) προγραμμάτων που καλύπτουν όλους τους 

θεματικούς τομείς (περιβάλλον, υποδομές, οικονομία, κοινωνία) και όλες τις 

Περιφέρειες της χώρας.  

Τα χρηματοδοτικά μέσα της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Παράρτημα ΙΙ) και το Ταμείο Συνοχής.   

Η επίδραση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκτιμάται εξαιρετικά θετική για την 

οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Παρ΄ όλα αυτά θα πρέπει να 

επισημανθούν οι ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την διαχρονικά σταθερή 

διατήρηση του επιπέδου των περιφερειακών ανισοτήτων, την συγκέντρωση 

πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην Αττική και την αδυναμία της περιφέρειας να 

την ανταγωνισθεί, καθώς και για την αύξηση των ανισοτήτων στο πλαίσιο του νέου 

οικονομικού περιβάλλοντος της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πετράκος, Γ. και 

Ψυχάρης, Γ., (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική). 

Στην τρέχουσα περίοδο της  κρίσης, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ 

βαθμού καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες. Η ζήτηση για 

νέα έργα και νέες υπηρεσίες από τους πολίτες, με αποδέκτη την Αυτοδιοίκηση, 

αυξάνεται, ενώ παράλληλα δημιουργούνται διαρκώς νέες ανάγκες για επενδύσεις σε 

υποδομές. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται οι  πόροι που 

απαιτούνται  περιορίζονται διαρκώς, εξαιτίας της δραματικής μείωσης των εσόδων 

των φορέων της αυτοδιοίκησης, λόγω της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά και τα 

ευρωπαϊκά δεδομένα, περικοπής των κρατικών επιχορηγήσεων. Επομένως, η 

δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει σε όλους τους αυτοδιοικητικούς φορείς να 

αναζητήσουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις χρηματοδότησης. Το ΕΣΠΑ 

της περιόδου 2014-2020 αποτελεί μια τέτοια λύση. Είναι όμως ένα πρόγραμμα άκρως 

ανταγωνιστικό και έχει πολύ σύνθετες τεχνικές, επιστημονικές και διοικητικές 

απαιτήσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι για το σύνολο των φορέων θα υπάρξουν ανάγκες 

προσαρμογής, αλλά και υποστήριξής τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

νέες απαιτήσεις.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2ο: Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

B.1  Τα χαρακτηριστικά  του νομού Πιερίας 
 

Η ΠΙΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Ο Νομός Πιερίας αποτελεί τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (νότιο και 

κεντρικό τμήμα) και καταλαμβάνει την παραλιακή ζώνη των δυτικών ακτών του 

Θερμαϊκού κόλπου. Είναι ο μικρότερος σε έκταση νομός της Περιφέρειας, 

καταλαμβάνοντας το 6,7% της έκτασης αυτής (το 1,15% της έκτασης της χώρας), 

ενώ από πλευράς πληθυσμού κατέχει το 6,73% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού 

της (το 1,17% του πληθυσμού της χώρας).  

Ο Νομός περικλείεται δυτικά από τα Πιέρια όρη, νοτιοδυτικά από την οροσειρά του 

Ολύμπου, που είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδος, ενώ βορειοανατολικά και 

νοτιοανατολικά ο νομός Πιερίας βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος. Συνορεύει βόρεια 

με το νομό Θεσσαλονίκης και το νομό Ημαθίας, δυτικά με το νομό Κοζάνης, νότια με 

το νομό Λάρισας και ανατολικά βρέχεται από το Θερμαϊκό κόλπο.  

Στο Νομό Πιερίας διαμορφώνονται ενεργώς τέσσερα χωρικά συστήματα:  

 το ορεινό (Όλυμπος, Πιέρια), το οποίο στηρίζεται στην γεωργία/κτηνοτροφία αλλά 

και στην τουριστική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια,  

 το παραλιακό το οποίο στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό,  

 το πεδινό, το οποίο βασίζεται στην γεωργία  

 το αστικό/περιαστικό,- γύρω από την πρωτεύουσα του νομού - όπου έχει 

συγκεντρωθεί κυρίως ο δευτερογενής και τριτογενής τομέας.  

Η γεωγραφική θέση της Πιερίας μπορεί να χαρακτηρισθεί πλεονεκτική.  Αποτελεί 

την πύλη της Β. Ελλάδας προς την κεντρική και νότιο Ελλάδα.  Συγκεκριμένα ο 

εθνικός οδικός άξονας Βορρά Νότου (ΠΑΘΕ) στο νομό Λάρισας ακολουθώντας 

σχεδόν παράλληλα τον ποταμό Πηνειό διασχίζει κάθετα το νομό Πιερίας (70 km) 

συνεχίζοντας προς την κοιλάδα του ποταμού Αλιάκμονα και Αξιού.   

Ο Νομός Πιερίας είναι η μοναδική δίοδος επικοινωνίας της Κεντρικής και Νοτίου 

Ελλάδας με τη Βόρειο Ελλάδα αλλά και της Νοτίου και Κεντρικής Ελλάδας με τις 

χώρες της Βαλκανικής και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.  
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Βρίσκεται επίσης σε σχετικά μικρή απόσταση από το σημείο τομής των δύο αξόνων 

ΠΑΘΕ και Εγνατία προσφέροντας σχετική γειτνίαση με τη δυτική Ελλάδα.  Ο Νομός 

διασχίζεται και από το Εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο καθιστώντας τον βασικό κόμβο 

σύνδεσης Νοτίου και Κεντρικής Ελλάδας με τη Βόρειο Ελλάδα. Η γειτνίαση του 

Νομού με τη Θεσσαλονίκη δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στις εξυπηρετήσεις του 

κέντρου δημιουργώντας όμως ταυτόχρονα οικονομικές εξαρτήσεις.  

ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2011, ο συνολικός 

πραγματικός πληθυσμός της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 127.478 άτομα (1,17% 

του πληθυσμού της χώρας ή 6,76 % της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας) και 

η συνολική έκτασή της ανέρχεται σε 1.516,702 km2.  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
127.478  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
1.885.587 1,17% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.940.777 6,76% 

Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού του Νομού χαρακτηρίζεται ως αστικό (76,02% 

του συνολικού πληθυσμού), γεγονός αναμενόμενο δεδομένης της πληθυσμιακής 

διάρθρωσης των οικισμών του Νομού.  

Αναφορικά με τη συγκέντρωση του πληθυσμού κατά Δήμο παρατηρείται βάσει των 

στοιχείων του 2011, μια συγκέντρωση στην πρωτεύουσα του νομού Κατερίνη και μία 

ισομερής σε γενικές γραμμές πληθυσμιακή κατανομή στους υπόλοιπους δήμους, με 

μεγαλύτερη συγκέντρωση στις δημοτικές/τοπικές κοινότητες στα νότια του νομού.  

 

 

 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 

Η δομή του πρωτογενή τομέα του Νομού Πιερίας χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία 

των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σχεδόν στο σύνολο των Δήμων του. Όσον 

αφορά την κτηνοτροφία, οι μορφές των εκμεταλλεύσεων που απαντώνται στην 
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περιοχή χαρακτηρίζονται από χαμηλό εκσυγχρονισμό, αλλά και από τον εκτατικό 

τους χαρακτήρα. Πολύ μικρή έως μηδαμινή είναι η ενασχόληση των κατοίκων με την 

εκμετάλλευση του δασικού πλούτου. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά, από πρώτη άποψη είναι τα εξής: 

Γεωργία 

 Στην περιοχή κυριαρχούν τα συστήματα παραγωγής έντασης εργασίας (καπνός, 

ακτινίδιο) και λιγότερο έντασης κεφαλαίου.  

 Γεωργικά προϊόντα που παράγονται είναι καπνός, ακτινίδια (ΠΓΕ), ελιές,  

κεράσια, ροδάκινα, μήλα, λαχανικά, σιτηρά, βαμβάκι.  

 Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι οικογενειακής μορφής, αρκετές δε έχουν 

εκσυγχρονιστεί επενδύοντας σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. 

 Η γεωργική γη των εκμεταλλεύσεων είναι πολυτεμαχισμένη, γεγονός που 

αποτελεί ανάλογα ωστόσο με το παραγωγικό σύστημα, ανασταλτικό παράγοντα 

στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού σε επίπεδο εκμετάλλευσης.  

Κτηνοτροφία 

 Οι βοσκότοποι, βασικός παράγοντας ανάπτυξης της τοπικής κτηνοτροφίας 

(δεδομένου ότι αυτή είναι εκτατική) είναι υποβαθμισμένοι και απροστάτευτοι 

από τους τοπικούς κτηνοτρόφους 

 Η κτηνοτροφία δεν χαρακτηρίζεται οικονομικά βιώσιμη λόγω του μικρού 

μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, του τρόπου λειτουργίας τους (εκτατικές 

ημινομαδικού τύπου, ελευθέρας βοσκής) 

 Λίγες είναι οι εκσυγχρονισμένες κτηνοτροφικές μονάδες ανεξάρτητα του 

εκτρεφόμενου είδους (χοιροτροφία, πτηνοτροφία, αιγοπροβατοτροφία) 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 

Ο δευτερογενής τομέας της περιοχής αναφοράς (βιομηχανία και βιοτεχνία) αποτελεί 

ένα τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας του Νομού που δεν διαμόρφωσε 

ιστορικά, ουσιαστικό οικονομικό μέσο ενίσχυσης της αναπτυξιακής διαδικασίας τόσο 

της περιοχής μελέτης όσο και της ευρύτερης αγροτικής περιοχής.  



[15] 
 

Η τοπική βιομηχανία της περιοχής σήμερα είναι προσανατολισμένη σε δύο βασικές 

κατευθύνσεις: (α) στην πρώτη περιλαμβάνονται οι μονάδες που επεξεργάζονται 

τοπικά αγροτικά προϊόντα όπως: παρασκευής αλλαντικών, τυροκομικών, 

επεξεργασίας γάλακτος, γεωργικών προϊόντων (β) στην δεύτερη περιλαμβάνονται 

μονάδες που χαρακτηρίζονται από την χαμηλή διασύνδεσή τους με τα τοπικά 

παραγωγικά συστήματα, κυρίως όπως: μονάδες κατασκευής υλικών του 

κατασκευαστικού τομέα. 

Η βιοτεχνία της ευρύτερης περιοχής είναι ακόμη πιο περιορισμένη και στραμμένη 

στις τοπικές κυρίως ανάγκες. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι οι σιδηροκατασκευές 

(γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία), τα ξυλουργεία, τα αρτοποιεία και 

ζαχαροπλαστεία, οι τεχνίτες (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί), οι τεχνίτες επισκευών 

(αυτοκινήτων κλπ), η παραγωγή δομικών υλικών καθώς και μικρές επιχειρήσεις 

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 

Ο τριτογενής τομέας στην περιοχή αναφοράς περιλαμβάνει τις τουριστικές 

δραστηριότητες που γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη στο παράλιο τμήμα του Νομού 

και τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση τόσο του τοπικού 

πληθυσμού όσο και των τουριστών.  

Η τουριστική κίνηση διαμορφώνει έναν σημαντικό σχετικά αριθμό καταστημάτων 

παροχής υπηρεσιών αναψυχής (φαγητού, καφετέριες, καφενεία, ξενοδοχεία, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, campings, κλπ). Ωστόσο και κάποιες ορεινές περιοχές 

παρουσιάζουν αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης 

κάποιων φυσικών, πολιτιστικών ή άλλων πόρων τους.  

Η τουριστική δραστηριότητα της περιοχής είναι κυρίως εντοπισμένη στον παράκτιο 

χώρο. Ο ορεινός επίσης χώρος έχει διαμορφώσει τουριστικό προϊόν, ιδιαίτερα στη 

βάση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της ιστορίας του, των πολιτιστικών 

πόρων του και του χιονοδρομικού κέντρου που λειτουργεί.  

Το όρος Όλυμπος αποτελεί τουριστικό προορισμό παγκόσμιου βεληνεκούς και 

διατηρεί ένα σημαντικό τμήμα των επισκεπτών του Νομού, που μάλιστα λειτουργεί 

ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο Νομό στις περισσότερες περιπτώσεις, παρόλα αυτά 

όμως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αύξησης της ποσότητας και 
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ενίσχυσης της ποιότητας των επισκεπτών και των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων / 

υπηρεσιών.  

Σε ό,τι αφορά στην παραλιακή ζώνη, η διέλευση του βασικού οδικού και 

σιδηροδρομικού άξονα επικοινωνιών από την Πιερία δημιούργησε έναν γραμμικό 

άξονα τουριστικής ανάπτυξης ο οποίος διασχίζει ολόκληρο το νομό.  

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Αναφορικά με την δομή της οικονομίας, ο Νομός εκτιμάται ότι το 2008 είχε κατά 

κεφαλήν  ακαθάριστο  εγχώριο προϊόν 14.372 €,  ενώ το 2012 11.822 €, που 

αποτελούσε ένα  από τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ πανελλαδικά και το τρίτο 

χαμηλότερο σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, συνέπεια και της έντονης 

αποβιομηχάνισης που βίωσε η περιοχή τα τελευταία  χρόνια.  Επίσης,  το ΑΕΠ της 

Πιερίας  σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, είναι ένα από τα  χαμηλότερα 

σε επίπεδο ΠΚΜ. Ειδικότερα, για το έτος 2008 το ΑΕΠ ανερχόταν στα  1843 εκ. €,  

ενώ το έτος 2013 ανήλθε στα 1481 εκ. €, ήτοι το τρίτο  χαμηλότερο σε επίπεδο ΠΚΜ.  

Ο Νομός Πιερίας αν και μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ως ένας κατεξοχήν γεωργικός 

νομός, σήμερα διαπιστώνεται ότι εξασφαλίζει πλέον, τα 2/3 του ακαθάριστου 

προϊόντος από τις υπηρεσίες (εξυπηρετήσεις, εμπόριο, τουρισμός) και ανήκει στους 

πλέον τριτογενοποιημένους νομούς της χώρας. 

 

B.2 Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 1991-1993 

LEADER I 

Η εφαρμογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER ξεκίνησε το 1991 στη χώρα μας 

και αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική της αγροτικής 

ανάπτυξης. Μέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας  LEADER στηρίχθηκε η 

ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη και παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις 

τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη 

"διαδρομή" ανάπτυξής τους.  

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος LEADER I ήταν η ΠΙΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
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Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, ήταν το σύνολο της ημιορεινής και ορεινής 

Πιερίας.  Η έκταση  ορίστηκε στα 950.000 στρ. αντιπροσωπεύοντας  το 63% της 

έκτασης του νομού και περιλάμβανε τους ορεινούς όγκους και τις υπώρειες των 

Πιερίων και του Ολύμπου που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του νομού. Ο 

πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης καταγράφηκε σε 45.000,  αντιπροσωπεύοντας  

μόλις το 38% του συνολικού πληθυσμού του νομού. 

Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος για την περιοχή εφαρμογής ήταν: 

1. Ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών πόρων και δεξιοτήτων 

μέσα από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, πολυτομεακού επιχειρησιακού 

σχεδίου για την τοπική ανάπτυξη σχεδιασμένη από τους τοπικούς φορείς. 

2. Εξισορρόπηση των οικονομικών σχέσεων της περιοχής με την υπόλοιπη 

(περισσότερη αναπτυγμένη) παραλιακή ζώνη της Πιερίας και τα μεγάλα αστικά 

κέντρα. Σκοπός η μη διαρροή πόρων από την περιοχή ώστε να αξιοποιηθούν σε 

επιτόπιες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. 

3. Συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην περιοχή εφαρμογής με την μεσο-

μακροπρόθεσμη βελτίωση του εισοδήματος, του βιοτικού επιπέδου και των 

συνθηκών ζωής και εργασίας.  

4. Σχεδιασμός ενός ευέλικτου μοντέλου τοπικής ανάπτυξης με δυνατότητες 

συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης και διαρκή διαδικασία ενεργού 

συμμετοχής των τοπικών φορέων. 

 

Ειδικοί Στόχοι 

 1.Σταδιακός μερικός αναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής προς 

προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά  και μεγαλύτερου τοπικού συγκριτικού 

πλεονεκτήματος. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στους νέους 

ανθρώπους. 

2.Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της επιτόπιας αξιοποίησης των τοπικών 

προϊόντων, με προώθηση της μεταποίησης και της εμπορευματοποίησής της, 

προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και τις σύγχρονες ανάγκες και 

προδιαγραφές. 

Περιγραφή Προγράμματος 
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Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, τόσο αυτές της αρχικής έγκρισης όσο και αυτών που 

προέκυψαν από την ανακατανομή, ακολούθησαν τους στόχους του τοπικού 

προγράμματος. Σε επίπεδο συμβάσεων υλοποιήθηκαν 56 έργα και 5 ενέργειες 

κατάρτισης. 

 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία LEADER I 

Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη:  4.254.110,06 ευρώ 

Ποσοστό Απορρόφησης: 100% 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER I 

ΜΕΤΡΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Υλοποιήθηκαν 10 δράσεις προϋπολογισμού  196.038,15 € 

ΜΕΤΡΟ 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

Υλοποιήθηκαν  4 δράσεις προϋπολογισμού  47.248,72 € 

ΜΕΤΡΟ 3: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

Υλοποιήθηκαν  29 δράσεις προϋπολογισμού  2.572.267,06 € 

ΜΕΤΡΟ 4: ΜΜΕ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Υλοποιήθηκαν  5 δράσεις προϋπολογισμού  269.992,66 € 

ΜΕΤΡΟ 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Υλοποιήθηκαν  7 δράσεις προϋπολογισμού 868.105,65 € 

ΜΕΤΡΟ 6: ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 

Υλοποιήθηκε 1 δράση προϋπολογισμού 76.754,22 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.254.110,06 € 
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B.3 Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 1994 – 1999 

LEADER II 

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος ήταν η ΠΙΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε. 

Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος , ορίστηκε η ημιορεινή και ορεινή 

Πιερία, ζώνη που  διαφέρει από την παραλιακή, κύρια ως προς την 

οικονομική κατάσταση και τις υποδομές (κοινωνικές – τεχνικές). Αφορούσε 

το σύνολο της γεωγραφικής έκτασης όπου οι συμβατικές οικονομικές 

δραστηριότητες, δημιουργούσαν συνθήκες φθίνουσας ή στάσιμης οικονομίας 

και οι υφιστάμενοι δείκτες της οικονομίας την προσδιόριζαν ως εν δυνάμει 

φθίνουσα περιοχή. Συγχρόνως ελήφθησαν υπόψη τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της περιοχής που είναι το φυσικό περιβάλλον, ο τουρισμός, 

η αρχαιολογία, ο πολιτισμός. 

Η περιοχή εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II ανερχόταν 

στο 83,63% της εδαφικής επικράτειας του Νομού Πιερίας .Σε ότι αφορά τον 

ενεργό πληθυσμό αναφοράς, η περιοχή περιλαμβάνει το 48,94% του 

συνολικού πληθυσμού της Πιερίας.  

Οι στόχοι του τοπικού προγράμματος  για την περιοχή εφαρμογής ήταν:  

1. Εξισορρόπηση των οικονομικών σχέσεων της περιοχής με την υπόλοιπη 

(περισσότερη αναπτυγμένη) παραλιακή ζώνη της Πιερίας και τα μεγάλα  

αστικά κέντρα.  

Αναστροφή φθίνουσας / αναπτυξιακής κατάστασης της περιοχής, μέσω 

της ανάδειξης και αξιοποίησης τοπικών παραγωγικών πόρων και 

δεξιοτήτων, αναπτύσσοντας καινοτόμες οικονομικές / παραγωγικές 

δραστηριότητες με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πολυτομεακού 

επιχειρησιακού σχεδίου. 

2. Συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ορεινή και ημιορεινή 

Πιερία με την μεσο-μακροπρόθεσμη βελτίωση του εισοδήματος, του 

βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών ζωής και εργασίας.  

3. Διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας σε προϊόντα περισσότερο 

ανταγωνιστικά.  
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4. Ενθάρρυνση του επενδυτικού κλίματος στην περιοχή εφαρμογής.  

5. Προστασία – Ανάδειξη και Αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και 

της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.  

6. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στους νέους ανθρώπους. 

 

 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία LEADER II 

Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη: 3.889.068 ευρώ 

Ποσοστό Απορρόφησης: 99% 

 

 

 

 

 

Η υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER I στις ορεινές 

περιοχές, άνοιξε νέους ορίζοντες και προοπτικές για την εφαρμογή της 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II. Υλοποιήθηκαν δράσεις που αφορούν 

στην ενίσχυση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της 

Τεχνική Στήριξη
13%

Επαγγελματική 
Κατάρτιση

2%

Αγροτουρισμός
31%

Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις

19%

Αξιοποίηση 
Επιτόπου και 
Εμπορία της 
γεωργικής 

Δασοκομικής 
και Αλιευτικής 

παραγωγής
20%

Διατήρηση και 
Βελτίωση του 

περιβάλλοντος 
και του 

περιβάλλοντος 
χώρου

15%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στην ανάδειξη, 

διατήρηση, βελτίωση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.  

Σημαντική παρέμβαση του προγράμματος θα πρέπει να θεωρηθεί η 

ολοκλήρωση μιας σειράς καινοτόμων και επιδεικτικών δράσεων στον 

Όλυμπο (Συνεδριακό Κέντρο Ολύμπου – Μεσογειακό Κέντρο Ψηφιδωτών – 

«Σχολείο» Περιβάλλοντος και Παραδοσιακών Τεχνών – Δώμα Μεγάλου 

Αλεξάνδρου – Αναστήλωση μεταβυζαντινού κτιρίου και μετατροπή του σε 

μουσείο κειμηλίων και βιβλιοθήκη) οι οποίες αφενός δημιούργησαν 

προστιθέμενη αξία στην περιοχή, αφετέρου συνέβαλλαν στη διαμόρφωση 

της αίσθησης της εντοπιότητας και της κοινής ταυτότητας στην τοπική 

κοινωνία. 

Στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, σημειώθηκε σημαντική αύξηση 

της επισκεψιμότητας, βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

και δημιουργία αξιόλογου συμπληρωματικού εισοδήματος για τους 

κατοίκους των περιοχών. Σε απόδειξη των ανωτέρω παρατίθενται τα κάτωθι 

στοιχεία.  

 

 ΈΤΟΣ 
ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΣΩ 

LEADER 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΣΩ 

LEADER 

1991 (έναρξη 

LEADER I) 

7  239  

1997 (έναρξη 

LEADER II) 

16 4 400 63 

2001 (λήξη 

LEADER II) 

18 7 304 97 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  41 11 943 160 

 

Σε ότι αφορά τις μεταβολές στην τουριστική κίνηση της περιοχής εφαρμογής 

του προγράμματος, αναφέρουμε τα εξής στοιχεία:  
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ΈΤΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΚΤΟΣ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

1997 (έναρξη 

LEADER II) 

1000 – 1320  Σαββατοκύριακα (9 μήνες) 

2001 (λήξη 

LEADER II) 

1400 – 1550  Σαββατοκύριακα (Ετήσια) και 

επιπλέον τριήμερα 

 

Η τουριστική κίνηση για την περιοχή των Πιερίων, για τα έτη 2000 και 2001 

επηρεάζεται καταλυτικά από την έναρξη λειτουργίας του Χιονοδρομικού 

Κέντρου, εξαιτίας του οποίου έχουν καταγραφεί κάθε Σαββατοκύριακο περί 

τις 10.000 επισκέψεις κατά την χειμερινή περίοδο (με χιόνι). Τα υπάρχοντα 

καταλύματα της περιοχής βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία όλο το έτος και 

καταγράφεται εντονότατο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για κατασκευή νέων 

κέντρων παροχής τουριστικών υπηρεσιών.  

Στη Βόρεια Πιερία καταγράφονται διανυκτερεύσεις στον Ξενώνα του 

Κολινδρού (έργο LEADER II) που βρίσκεται δίπλα στο Αθλητικό Κέντρο 

(έργο LEADER I). Το κέντρο συνήθως φιλοξενεί αθλητικούς συλλόγους οι 

οποίοι κάνουν χρήση των παρακείμενων αθλητικών υποδομών.  

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης δημιούργησε πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις όπως είναι η εγκατάσταση ιδιωτικών  εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουριστών, που αναπτύσσουν εναλλακτικές 

δραστηριότητες στις ορεινές περιοχές.  

Μέσω των δράσεων ενισχύθηκαν  επιπλέον η γυναικεία επιχειρηματικότητα, 

οι Μ.Μ.Ε., οι μονάδες οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία παραδοσιακών προϊόντων (μεταλλικά σκεύη, υφαντά, ψηφιδωτά, 

γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα, τσίπουρο, λικέρ ), 

η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και η δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Οι ενταγμένες στο πρόγραμμα μικρομεσαίες επιχειρήσεις ίσως δεν 

έχουν τα ικανά μεγέθη για να ανατρέψουν τους οικονομικούς δείκτες της 

περιοχής, παρόλα αυτά έχουν μία δυναμική και αποτελούν πυρήνα 

ενίσχυσης και αξιοποίησης σημαντικών τοπικών πόρων με κατεύθυνση τα 

παραδοσιακά προϊόντα ποιότητας.  
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Αξίζει τέλος να επισημανθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν στον τομέα 

της απασχόλησης από τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του 

προγράμματος και αφορούν κατά μεγάλο ποσοστό νέους και γυναίκες.  

 

ΝΕΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
79 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 22 

ΝΕΟΙ (ως 40 

ετών): 
19 

ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
128 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 61 

ΝΕΟΙ (ως 40 

ετών): 
25 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
25 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 7 

ΝΕΟΙ (ως 40 

ετών): 
7 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  232 ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 90 

  

 

B.4 Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 2000 – 2006 

Ι.  LEADER + 

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος ήταν η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, αποτέλεσαν 28 Δημοτικά Διαμερίσματα 

που είναι χαρακτηρισμένα βάση της Κοινοτικής Οδηγίας 75/568 ως ορεινά και 

μειονεκτικά και ανήκαν σε 7 πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Συνολικά στην προτεινόμενη 

περιοχή παρέμβασης του LEADER+ περιλαμβάνονταν περίπου το 52% της έκτασης 

του Νομού όπου  κατοικούσε το 19% του πληθυσμού αυτού. 

Η συνολική έκταση της περιοχής LEADER+ ορίστηκε σε 914,9 τ.χλμ. και ο 

συνολικός πληθυσμός της καταγράφηκε σε 24.748 άτομα. Ο πληθυσμός αυτός σε 

ποσοστό 100%, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ, με βάση δηλαδή την πυκνότητα, 

αποτελούσε αγροτικό πληθυσμό. 

   Στρατηγικός Στόχος 

«Η διατήρηση και ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της 

συνδυασμένης ανάδειξης και αξιοποίησης της παράδοσης, γνησιότητας και ποιότητας 

της τοπικής παραγωγής και φιλοξενίας, του αγροτικού τοπίου, των ιστορικών τόπων, 

της πολιτιστικής ποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος.» 
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Ο στρατηγικός αυτός στόχος υποστηρίχθηκε από τους παρακάτω γενικούς στόχους: 

1. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας, μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας, τον 

εμπλουτισμό και την αύξηση της προσφοράς των τοπικών προϊόντων και των 

τουριστικών υπηρεσιών. 

2. Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής με την προστασία και ανάδειξη του 

φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής ταυτότητας. 

3. Οργάνωση – διασύνδεση – δικτύωση της περιοχής. 

 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία LEADER+ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:  6.360.093,53 ευρώ  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:  268.700,00 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΞΟΝΕΣ 1 & 2): 6.628.793,53 ευρώ  

Παρουσίαση δράσεων Τοπικού Προγράμματος LEADER+ 

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, τόσο αυτές της αρχικής έγκρισης όσο και 

αυτών που προέκυψαν από την ανακατανομή, ακολούθησαν τους στόχους 

του τοπικού προγράμματος. Σε επίπεδο συμβάσεων υλοποιήθηκαν 33 έργα 

και 18 ενέργειες πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας( HACCP, Βιολογικά). 

Επιπλέον υλοποιήθηκαν τρείς διατοπικές και δύο διακρατικές συνεργασίες 

στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης (Συν. Έργων 

18) 

 Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης για τη συμπλήρωση 

της δυναμικότητας της περιοχής – Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 10 

 Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της 

δυναμικότητας της περιοχής – Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 5 

 Ανάπτυξη Αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομών 

διανυκτέρευσης) – Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 2 



[25] 
 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

τουρισμού – Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 1 

Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και λοιπών τομέων της οικονομίας (Συν. 

Έργων 7) 

 Βιοτεχνικές Μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, κ.λ.π.) – Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 2 

 Επιχειρήσεις Μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων Φυτικής Παραγωγής– 

Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 2 

 Επιχειρήσεις Μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων Ζωικής Παραγωγής– 

Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 2 

 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση– 

Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 1 

Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με 

χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών(Συν. Έργων 19) 

 Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP) – Αριθμός 

έργων που υλοποιήθηκαν 17  

 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Cluster) – Αριθμός 

έργων που υλοποιήθηκαν 1 

 Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης και ελέγχου ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ, 

ΠΓΕ, βιολογικών προϊόντων, κ.λ.π.) – Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 1 

Ενέργειες προώθησης – προβολής(Συν. Έργων 1) 

 Ενέργειες προώθησης – προβολής (εκτός γεωργικού τομέα) – Αριθμός έργων 

που υλοποιήθηκαν 1 

Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος(Συν. Έργων 1) 

 Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και 

περιοχών NATURA 2000– Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 1 

Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και 

της πολιτιστικής κληρονομιάς(Συν. Έργων 4) 
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 Οικιστική Αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών, κ.λ.π.) με 

αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής 

ανάπτυξης– Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 2 

 Κέντρα πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά κέντρα, 

θέατρα, κ.λ.π.) – Αριθμός έργων που υλοποιήθηκαν 2 

Δράσεις για την Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 

και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς(Συν. Έργων 1) 

 Δράσεις για την Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 

ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς– Αριθμός έργων που 

υλοποιήθηκαν 1 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 

Διατοπική- Διαπεριφερειακή Συνεργασία (Συν. Έργων 3) 

 Συνεργασία σε θέματα νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας – Συνεργασίες σε 

θέματα αγροτικού τουρισμού – Συνεργασίες σε θέματα περιβάλλοντος και 

πολιτιστικής κληρονομίας 

 Διακρατική Συνεργασία (Συν. Έργων 2)  

 Συνεργασίες σε θέματα αγροτικού τουρισμού 

 Συνεργασίες σε θέματα μικρών επιχειρήσεων αγροτικού και λοιπών τομέων 

της οικονομίας 

 

ΙΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ  (Ο.Π.Α.Α.Χ. ) ΟΡΕΙΝΟΥ  ΟΓΚΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ 

Κατά τη Γ΄ Προγραμματική  Περίοδο στο πλαίσιο του μονοταμειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη – 

Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΠΑΑΥ-ΑΥ)  εφαρμόστηκαν 

για πρώτη φορά τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στο νομό Πιερίας ο ορεινός όγκος των Πιερίων ( διαπεριφερειακό 

πρόγραμμα με τη Δυτική Μακεδονία), αποτέλεσε περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος.  
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Στο νομό Πιερίας η Πιερική  Αναπτυξιακή ορίστηκε  ο αρμόδιος φορέας για 

την υλοποίηση του προγράμματος, με ανάδοχο Δομή Στήριξης, την 

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας- ΑΝΚΟ ΑΕ. 

Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος ήταν οι Καλλικρατικοί Δήμοι 

Πέτρας, Πιερίων, Ελαφίνας, Δίου, με πληθυσμό  31.156   κατοίκους.  

Στο κλείσιμο του προγράμματος  είχαν ολοκληρωθεί στους ανωτέρω δήμους  

39 ιδιωτικά μόνον έργα, στα εξής μέτρα:  

 Δεκαεπτά (17) έργα στον τομέα του τουρισμού ( 13 καταλύματα, 2 

μονάδες εστίασης, 2 παραδοσιακά καφενεία).  

 Πέντε (5) έργα στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (2 

μονάδες  μεταποίησης και 3  βιοτεχνίες). 

 τέσσερα (5) έργα προβολής περιοχών  

 δύο (2) έργα  αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας  

 δέκα (10) έργα ενίσχυσης τοπικών πολιτιστικών δρώμενων.  

 

B.5 Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013   
 

LEADER 2007 – 2013  (ΑΞΟΝΑΣ 4 του Π.Α.Α.) 

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος, ήταν η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Α.Ε. 

Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, αποτέλεσαν 31 Δημοτικά Διαμερίσματα 

(ορεινά, μειονεκτικά και πεδινά με καταγεγραμμένα αναπτυξιακά προβλήματα) που 

ανήκαν σε 9 πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Συνολικά στην προτεινόμενη περιοχή 

παρέμβασης του LEADER 2007-2013  περιλαμβάνονταν περίπου το 51,83% της 

έκτασης του νομού, όπου  κατοικούσε το 39,64% του πληθυσμού αυτού. 

Η συνολική έκταση της περιοχής LEADER 2007-2013 ορίστηκε σε 786,1 τ.χλμ. και ο 

συνολικός πληθυσμός της καταγράφηκε σε 50.139 άτομα.  

To περιβάλλον μέσα στο οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα LEADER 2007-2013 

συνέπεσε με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Εξαιτίας της συνεχούς ύφεσης οι 
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συνθήκες  για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, κάθε άλλο παρά ελκυστικό 

υπήρξε. Το πρόβλημα της ρευστότητας σε συνδυασμό με τις αδυναμίες του 

τραπεζικού συστήματος δημιούργησε ανυπέρβλητα εμπόδια στη χρηματοδότηση της 

οικονομίας και ειδικότερα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Υπήρξε αναστολή στη 

συνέχιση των έργων, δυσκολίες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, αδυναμία πληρωμής 

προμηθευτών, διάλυσης εργολαβιών, αδυναμία  φορολογικών και ασφαλιστικών 

ενημεροτήτων.  

Επιπλέον τα capital controls δημιούργησαν οικονομική ασφυξία και απορρύθμισαν 

την λειτουργία της επιχειρηματικής αγοράς η οποία ήδη είχε επηρεαστεί δυσμενώς. 

Το μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον δέχθηκε ισχυρό πλήγμα αφού πλέον οι 

προμηθευτές θα έπρεπε να προεξοφλούν τις εισαγωγές κυρίως αλλά και τις εγχώριες 

συναλλαγές τους τόσο σε πρώτες ύλες όσο και σε εξοπλισμό.  

Παράλληλα είχαμε μείωση του ΑΕΠ της χώρας τουλάχιστον κατά  25% με επίπτωση 

στη ζήτηση των προϊόντων  και αντίστοιχα στην συρρίκνωση της οικονομίας. 

Η Πιερική Αναπτυξιακή  προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα προέβει σε 

συνεχείς προκηρύξεις - πέντε, αντί για δύο που είχε σε όλα τα προηγούμενα 

προγράμματα - και έτσι δεσμεύτηκαν και απορροφήθηκαν οι αρχικά εγκριθέντες 

πόροι.  

Στόχοι του προγράμματος 

 Ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας της περιοχής 

εφαρμογής, μέσω του εκσυγχρονισμού, της συμπληρωματικότητας και της 

διαφοροποίησης του παραγωγικού ιστού. 

 Βελτίωση της προσελκυστικότητας της περιοχής μέσω της ορθολογικής 

διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, της ανάπτυξης συναφών υποδομών, 

της αναβάθμισης  των προσφερομένων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

καθώς και της διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας.  

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της διασφάλισης της 

οικονομικής,  κοινωνικής και χωρικής συνοχής, της ενίσχυσης / 

διαφοροποίησης του τοπικού εισοδήματος και συνακόλουθα της 

καταπολέμησης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 

Σε επίπεδο συμβάσεων υλοποιήθηκαν 54 έργα στις κατηγορίες όπως 

καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. .Επιπλέον υλοποιήθηκαν δύο 
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διατοπικές και μία διακρατική συνεργασία συνολικού προϋπολογισμού  

95.994,88 ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης  69.679,94 ευρώ. 

 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία του τοπικού προγράμματος 

ΚΩΔΙΚΟΣ -ΔΡΑΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΈΡΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L123α  Μεταποίηση Αγροτικών 1.587.175,86 793.587,93 793.587,93 9 

L312-1  Βιοτεχνία 2.136.846,61 1.068.423,31 1.068.423,3 10 

L313-4 Προβολή Περιοχών 100.000,00 70.000,00 30.000,00 1 

L313-5Υποδ. Διανυκτέρευσης 90.778,49 45.389,25 45.389,24 1 

L313-6 Εστίαση - Αναψυχή 612.622,19 306.311,11 306.311,08 7 

 L321-1 Αγροτική Οδοποιία.- 

Δημόσια έργα 
1.081.566,27 1.081.566,27 0,00 

9 

L321-2 Κοινωνικά  Έργα 868.893,10 868.893,10 0,00 4 

L323-1Περιβαλλοντική .  

Ευαισθητοποίηση. 
37.000,00 37.000,00 0,00 

1 

 L323-5 Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις 
277.332,65 207.999,48 69.333,17 

12 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.792.215,17 4.479.170,45 2.313.044,72 54 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της συμβολής των προγραμμάτων 

αγροτικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες και ειδικότερα στην περιοχή της 

Πιερίας. 

Για το λόγο αυτό μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο (Παράρτημα ΙΙΙ) σε δείγμα 15 

επιχειρήσεων / φορέων το οποίο αποτελούνταν από 20 ερωτήσεις (χωρίς την ερώτηση 

για την επωνυμία). Οι 8 ερωτήσεις αφορούν στοιχεία που αφορούν την ίδια την 

επιχείρηση όπως για παράδειγμα αριθμό εργαζομένων και χρόνια λειτουργίας. Στη 

συνέχεια οι επόμενες 5 ερωτήσεις αφορούν τη χρηματοδότηση leader όπως για 

παράδειγμα πότε λήφθηκε αυτή. Τέλος οι εναπομείναντες 7 ερωτήσεις αφορούν την 

πορεία, τα μελλοντικά σχέδια και τα εμπόδια που συναντώνται.   

Για να γίνει η ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων θα πρέπει πρώτα αυτά 

να κωδικοποιηθούν. Στην κωδικοποίηση των δεδομένων κάθε ερώτηση παίρνει μία 

σύντομη κωδική ονομασία. Ακόμα κάθε πιθανή απάντηση αυτής της ερώτησης 

παίρνει μία αριθμητική τιμή ως κωδικοποίηση. Για παράδειγμα για την ερώτηση του 

φύλου η κωδικοποίηση μπορεί να είναι GEN και οι δύο απαντήσεις παίρνουν τις 

τιμές άνδρας=1 και γυναίκα=0. Με αυτό τον τρόπο κωδικοποιούνται όλες οι 

ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους και εισάγονται στο στατιστικό πακέτο. Στην 

παρούσα έρευνα το στατιστικό πακέτο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν το SPSS 25 

της IBM (Στατιστικό Πακέτο για Κοινωνικές Επιστήμες). 

Έπειτα έγινε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων από τα οποία βγήκαν τα συμπεράσματα της έρευνας τα οποία 

ακολουθούν στην συνέχεια. 
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Γ.1 Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής  

 

Αντικείμενο δραστηριότητας 

 

Πίνακας 1. Αντικείμενο δραστηριότητας 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Vali

d 

Μεταποίηση γεωργικών 

προϊόντων 

2 13,3 13,3 13,3 

Μεταποίηση κτηνοτροφικών 

προϊόντων 

1 6,7 6,7 20,0 

Εστίαση 2 13,3 13,3 33,3 

Αναψυχή 1 6,7 6,7 40,0 

Βιοτεχνία 4 26,7 26,7 66,7 

Υπηρεσίες στον τομέα του 

πολιτισμού / αθλητισμού / 

περιβάλλοντος 

3 20,0 20,0 86,7 

Άλλο 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα 1 παρατηρείται ότι το 26,7 % του δείγματος (4 επιχειρήσεις) είναι 

βιοτεχνίες και το 20 % (3 επιχειρήσεις) δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες. Το 13,3 % 

των ερωτώμενων ανήκουν στον τομέα εστίασης (2 επιχειρήσεις) και το ίδιο ποσοστό 

κάνουν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Το 6,7 % των ερωτώμενων ανήκουν στον 

τομέα αναψυχής (1 επιχείρηση) και το ίδιο ποσοστό κάνουν μεταποίηση 

κτηνοτροφικών προϊόντων. Τέλος το  13,3 % των ερωτώμενων (2 επιχειρήσεις) 

δηλώνουν άλλο τομέα δραστηριότητας. 
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Γράφημα 1. Αντικείμενο δραστηριότητας 

 

 

Έτη λειτουργίας Επιχείρησης / Φορέα 

 

Πίνακας 2. Έτη λειτουργίας Επιχείρησης / Φορέα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 3 20,0 20,0 20,0 

8-10 4 26,7 26,7 46,7 

>10 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα 2 παρατηρείται ότι το 53,3 % του δείγματος (8 επιχειρήσεις) 

λειτουργούν για πάνω από 10 χρόνια. Το 26,7 % από 8 έως 10 χρόνια (4 επιχειρήσεις) 

ενώ το 20 % (3 επιχειρήσεις) λειτουργεί από 0 έως 5 χρόνια. 
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Γράφημα 2. Έτη λειτουργίας Επιχείρησης / Φορέα 

 

 

Νομική μορφή Επιχείρησης / Φορέα 

 

Πίνακας 3. Νομική μορφή Επιχείρησης / Φορέα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ατομική 7 46,7 46,7 46,7 

Ο.Ε. 2 13,3 13,3 60,0 

Α.Ε. 1 6,7 6,7 66,7 

Συλλογικός 

φορέας 

2 13,3 13,3 80,0 

ΝΠΙΔ 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα 3 παρατηρείται ότι το 46,7 % του δείγματος (7 επιχειρήσεις) είναι 

ατομικές επιχειρήσεις και το 20 % (3 επιχειρήσεις) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου. Το 13,3 % των ερωτώμενων είναι ομόρρυθμες εταιρείες (2 επιχειρήσεις) και 

το ίδιο ποσοστό κάνουν συλλογικοί φορείς. Το 6,7 % των ερωτώμενων είναι 

ανώνυμες εταιρείες (1 επιχείρηση) 
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Γράφημα 3. Νομική μορφή Επιχείρησης / Φορέα 

 

 

Έδρα της Επιχείρησης / Φορέα 

 

Πίνακας 4. Έδρα της Επιχείρησης / Φορέα 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Περιοχή Δήμου 

Κατερίνης 

9 60,0 60,0 60,0 

Περιοχή Δήμου 

Πύδνας-Κολινδρού 

3 20,0 20,0 80,0 

Περιοχή Δήμου Δίου-

Ολύμπου 

3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα 4 παρατηρείται ότι το 60 % του δείγματος (9 επιχειρήσεις) έχουν 

έδρα το δήμο Κατερίνης. Το 20 % (3 επιχειρήσεις) έχουν έδρα το δήμο Πύνδας – 

Κολινδρού ενώ τέλος το 20 % (3 επιχειρήσεις) έχουν έδρα την περιοχή δήμου Δίου – 

Ολύμπου. 
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Γράφημα 4. Έδρα της Επιχείρησης / Φορέα 
 

 

 

Αριθμός Ιδρυτών / Ιδρυτικών Μελών 

 

Πίνακας 5. Αριθμός Ιδρυτών / Ιδρυτικών Μελών 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-2 9 60,0 64,3 64,3 

3-5 3 20,0 21,4 85,7 

6-10 1 6,7 7,1 92,9 

>10 1 6,7 7,1 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   

Total 15 100,0   

 

Από τον πίνακα 5 παρατηρείται ότι το 60 % του δείγματος (9 επιχειρήσεις) έχουν 1 

με 2 ιδρυτικά μέλη και το 20 % (3 επιχειρήσεις) έχουν 3 με 5 ιδρυτικά μέλη. Το 6,7 

% των ερωτώμενων (2 επιχειρήσεις) έχουν 6 με 10 ιδρυτικά μέλη  και τέλος το 6,7 % 

των ερωτώμενων (2 επιχειρήσεις)  πάνω από 10 ιδρυτικά μέλη. 
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Γράφημα 5. Αριθμός Ιδρυτών / Ιδρυτικών Μελών 

 

 

Μέση ηλικία Ιδρυτών/ Ιδρυτικών Μελών 

 

Πίνακας 6. Μέση ηλικία Ιδρυτών/ Ιδρυτικών Μελών 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19-23 1 6,7 7,1 7,1 

24-30 1 6,7 7,1 14,3 

30-40 4 26,7 28,6 42,9 

>40 8 53,3 57,1 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   

Total 15 100,0   

 

Από τον πίνακα 6 παρατηρείται ότι το 53,6 % του δείγματος (8 επιχειρήσεις) έχουν 

μέση ηλικία ιδρυτικών μελών πάνω από 40 έτη και το 26,7 % (4 επιχειρήσεις) έχουν 

μέση ηλικία ιδρυτικών μελών μεταξύ 30 και 40 ετών. Το 6,7 % των ερωτώμενων (1 

επιχείρηση) μέση ηλικία ιδρυτικών μελών μεταξύ 24 και 30 ετών  και τέλος το 6,7 % 

των ερωτώμενων (1 επιχείρηση) μέση ηλικία ιδρυτικών μελών μεταξύ 19 και 23 

ετών. 
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Γράφημα 6. Μέση ηλικία Ιδρυτών/ Ιδρυτικών Μελών 

 

 

Αριθμός εργαζομένων (πλην των εταίρων / ιδρυτών) 

 

Πίνακας 7. Αριθμός εργαζομένων (πλην των εταίρων / 

ιδρυτών) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 26,7 26,7 26,7 

1-4 9 60,0 60,0 86,7 

>10 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα 7 παρατηρείται ότι το 60 % του δείγματος (9 επιχειρήσεις) έχουν 1 

με 4 εργαζόμενους έτη και το 26,7 % (4 επιχειρήσεις) δεν έχουν εργαζόμενους πέρα 

από τα ιδρυτικά μέλη. Τέλος το 13,3 % των ερωτώμενων (2 επιχειρήσεις) έχουν πάνω 

από 10 εργαζομένους. 
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Γράφημα 7. Αριθμός εργαζομένων (πλην των εταίρων / ιδρυτών) 

 

 

Οι Μέτοχοι / Ιδιοκτήτες / Μέλη ΔΣ 

 

Πίνακας 8. Οι Μέτοχοι/Ιδιοκτήτες / Μέλη ΔΣ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λύκειο 8 53,3 53,3 53,3 

ΤΕΙ 1 6,7 6,7 60,0 

ΑΕΙ 4 26,7 26,7 86,7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙ

ΑΚΟ 

2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα 8 παρατηρείται ότι το 53,3 % του δείγματος (8 επιχειρήσεις) έχουν 

ως μορφωτικό επίπεδο των ιδρυτικών μελών το λύκειο και το 26,7 % (4 επιχειρήσεις) 

έχουν μορφωτικό επίπεδο των ιδρυτικών μελών την ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ). Το 

13,3 % των ερωτώμενων (2 επιχειρήσεις) έχουν ως μορφωτικό επίπεδο των ιδρυτικών 

μελών το μεταπτυχιακό  και τέλος το 6,7 % των ερωτώμενων (1 επιχείρηση) 

μορφωτικό επίπεδο των ιδρυτικών μελών την τεχνολογική εκπαίδευση (ΤΕΙ). 
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Γράφημα 8. Οι Μέτοχοι/Ιδιοκτήτες / Μέλη ΔΣ 

 

Χρηματοδότηση Leader 

 

Πίνακας 9. Χρηματοδότηση Leader 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2000-2006 1 6,7 6,7 6,7 

2007-2013 12 80,0 80,0 86,7 

2000-2006 κ 2007-

2013 

2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Από τον πίνακα 9 παρατηρείται ότι το 80 % του δείγματος (12 επιχειρήσεις) έχουν 

λάβει χρηματοδότηση την περίοδο 2007 με 2013 και το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) έχουν 

λάβει χρηματοδότηση την περίοδο 2000 με 2006. Τέλος το 13,3 % των ερωτώμενων 

(2 επιχειρήσεις) έχουν λάβει χρηματοδότηση την και στις αυτές περιόδους. Τέλος δεν 

υπάρχει επιχείρηση που να έχει λάβει χρηματοδότηση την περίοδο 1994 με 1999. 
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Γράφημα 9. Χρηματοδότηση Leader 

 

 

Χρηματοδότηση Leader 

 

Πίνακας 10. Χρηματοδότηση Leader 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid μία φορά 11 73,3 73,3 73,3 

δύο φορές 3 20,0 20,0 93,3 

τρεις φορές 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα 9 παρατηρείται ότι το 73,3 % του δείγματος (11 επιχειρήσεις) έχουν 

λάβει χρηματοδότηση μία φορά και το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) έχουν λάβει 

χρηματοδότηση τρεις φορές. Τέλος το 20 % των ερωτώμενων (3 επιχειρήσεις) έχουν 

λάβει χρηματοδότηση δύο φορές. 
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Γράφημα 10. Χρηματοδότηση Leader 

 

 

 

Η χρηματοδότηση κάλυψε: 

 

Πίνακας 11. Η χρηματοδότηση κάλυψε 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όλη την επένδυση 6 40,0 42,9 42,9 

Μόνο κτιριακά 2 13,3 14,3 57,1 

Μόνο εξοπλισμό 2 13,3 14,3 71,4 

Άυλες δαπάνες (πχ 

διοργάνωση εκδηλώσεων ) 

2 13,3 14,3 85,7 

Άλλο 2 13,3 14,3 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Missin

g 

System 1 6,7 
  

Total 15 100,0   

 

Από τον πίνακα 11 παρατηρείται ότι το 40 % του δείγματος (6 επιχειρήσεις) δήλωσε 

ότι η χρηματοδότηση κάλυψε όλη την επένδυση. Το 13,3 % (2 επιχειρήσεις) δήλωσε 

ότι η χρηματοδότηση κάλυψε μόνο τα κτηριακά. Το 13,3 % (2 επιχειρήσεις) δήλωσε 

ότι η χρηματοδότηση κάλυψε μόνο τον εξοπλισμό και το 13,3 % (2 επιχειρήσεις) 
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δήλωσε ότι η χρηματοδότηση κάλυψε άυλες δαπάνες. Τέλος το 13,3 % (2 

επιχειρήσεις) δήλωσε άλλο. 

 

 
Γράφημα 11. Η χρηματοδότηση κάλυψε 

 

Σκοπεύετε να επιδιώξετε πάλι τη λήψη χρηματοδότησης από το Leader 

 

Πίνακας 12. Σκοπεύετε να επιδιώξετε πάλι τη λήψη χρηματοδότησης 

από το Leader 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άμεσα 10 66,7 71,4 71,4 

Δε 

σκοπεύουμε 

4 26,7 28,6 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   

Total 15 100,0   

 

Από τον πίνακα 12 παρατηρείται ότι το 66,7 % του δείγματος (10 επιχειρήσεις) 

σκοπεύει άμεσα να λάβει πάλι χρηματοδότηση και το 26,7 % (4επιχειρήσεις) 

σκοπεύει άμεσα να λάβει πάλι χρηματοδότηση. Τέλος το 6,7 % των ερωτώμενων (1 

επιχειρήσεις) δεν έδωσε απάντηση. 
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Γράφημα 12. Σκοπεύετε να επιδιώξετε πάλι τη λήψη χρηματοδότησης από το 

Leader 

 

 

Πως εξελίχθηκε η συγχρηματοδότηση του έργου σας 

 

Πίνακας 13. Πως εξελίχθηκε η συγχρηματοδότηση του έργου σας 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid Πολύ ομαλά 12 80,0 85,7 85,7 

Προβλήματα 

στη 

Χρηματοδότησ

η 

1 6,7 7,1 92,9 

Προβλήματα 

με 

γραφειοκρατικ

ές 

καθυστερήσεις 

1 6,7 7,1 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   

Total 15 100,0   

 

Από τον πίνακα 13 παρατηρείται ότι το 80 % του δείγματος (12 επιχειρήσεις) δήλωσε 

ότι η συγχρηματοδότηση πήγε πολύ ομαλά. Το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) δήλωσε ότι 

υπήρξαν προβλήματα στη χρηματοδότηση. Το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) δήλωσε ότι 
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υπήρξαν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) δεν έδωσε 

απάντηση. 

 

Γράφημα 13. Πως εξελίχθηκε η συγχρηματοδότηση του έργου σας 

 

Που απευθύνονται τα προϊόντα / υπηρεσίες σας 

 

Πίνακας 14. Που απευθύνονται τα προϊόντα/υπηρεσίες σας 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid Πιερία 2 13,3 14,3 14,3 

Ελλάδα 4 26,7 28,6 42,9 

Ελλάδα και 

εξωτερικό 

8 53,3 57,1 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Missin

g 

System 1 6,7 
  

Total 15 100,0   

 

 

Από τον πίνακα 14 παρατηρείται ότι το  53,3 % του δείγματος (8 επιχειρήσεις) 

δήλωσε ότι τα προϊόντα / υπηρεσίες απευθύνονται σε Ελλάδα κι εξωτερικό  και το 
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26,7 % (4 επιχειρήσεις) ότι απευθύνονται σε Ελλάδα. Το 13,3 % (2 επιχειρήσεις) 

δήλωσε ότι τα προϊόντα / υπηρεσίες απευθύνονται μόνο στην Πιερία και το 6,7 % (1 

επιχειρήσεις) δεν έδωσε απάντηση. 

 

 
Πίνακας 14. Που απευθύνονται τα προϊόντα/υπηρεσίες σας 

 

Σε γενικές γραμμές, πως θα χαρακτηρίζατε την πορεία της επιχείρησής (φορέα) 

σας μέχρι σήμερα.; 

 

 

Πίνακας 15. Σε γενικές γραμμές, πως θα χαρακτηρίζατε την πορεία 

της επιχείρησής (φορέα) σας μέχρι σήμερα.; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ 

καλή 

6 40,0 42,9 42,9 

Καλή 5 33,3 35,7 78,6 

Μέτρια 3 20,0 21,4 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   

Total 15 100,0   

 

Από τον πίνακα 15 παρατηρείται ότι το  40 % του δείγματος (6 επιχειρήσεις) δήλωσε 

ότι η πορεία της επιχείρησης είναι πολύ καλή και το 33,3 % (5 επιχειρήσεις) ότι είναι 
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καλή. Το 20 % (3 επιχειρήσεις) δήλωσε ότι η πορεία της επιχείρησης είναι μέτρια και 

το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) δεν έδωσε απάντηση. 

 
Γράφημα 15. Σε γενικές γραμμές, πως θα χαρακτηρίζατε την πορεία της 

επιχείρησής (φορέα) σας μέχρι σήμερα.; 
 

 

Αν η πορεία της επιχείρησής/φορέα σας μέχρι σήμερα δεν ήταν καλή, ποιοι 

παράγοντες πιστεύετε ότι ευθύνονται; 

 

Πίνακας 16. Αν η πορεία της επιχείρησής/φορέα σας μέχρι σήμερα δεν 

ήταν καλή, ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι ευθύνονται; 

 

Frequen

cy 

Perce

nt 

Valid 

Percen

t 

Cumulat

ive 

Percent 

Valid Ελλιπής 

χρηματοδότηση/Τραπεζικό 

σύστημα 

1 6,7 10,0 10,0 

Υψηλή φορολογία 4 26,7 40,0 50,0 

Η αγορά ήταν ανώριμη για 

το προϊόν/υπηρεσίες 

1 6,7 10,0 60,0 

Άλλο 4 26,7 40,0 100,0 

Total 10 66,7 100,0  

Missin

g 

System 5 33,3 
  

Total 15 100,0   

 

Από τον πίνακα 16 παρατηρείται ότι το 6,7 % του δείγματος (1 επιχειρήσεις) δήλωσε 

ότι ευθύνεται η Ελλιπής χρηματοδότηση/Τραπεζικό σύστημα και το 26,7 % (4 
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επιχειρήσεις) δήλωσε την υψηλή φορολογία. Το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) δήλωσε ότι η 

αγορά ήταν ανώριμη για το προϊόν/υπηρεσίες και το 26,7 % (4 επιχειρήσεις) άλλο. Το 

33,3 % (5 επιχειρήσεις) δεν απάντησε. 

 

Πίνακας 16. Αν η πορεία της επιχείρησής/φορέα σας μέχρι σήμερα δεν ήταν 

καλή, ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι ευθύνονται; 
 

 

Στα επόμενα τρία χρόνια σκοπεύετε να 

 

Πίνακας 17. Στα επόμενα τρία χρόνια σκοπεύετε να 

 

Frequen

cy 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αυξήσετε την παραγωγή σας 2 13,3 14,3 14,3 

Αναπτύξετε νέα προϊόντα / 

υπηρεσίες 

9 60,0 64,3 78,6 

Τίποτα από τα παραπάνω 1 6,7 7,1 85,7 

Αύξηση παραγωγής και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων 

2 13,3 14,3 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Missin

g 

System 1 6,7 
  

Total 15 100,0   

 

Από τον πίνακα 18 παρατηρείται ότι το 13,3 % του δείγματος (2 επιχειρήσεις) 

δήλωσε ότι θα αυξήσει την παραγωγή στα επόμενα τρία χρόνια και το 60 % (9 
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επιχειρήσεις) δήλωσε ότι θα αναπτύξει νέα προϊόντα. Το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) 

δήλωσε κανένα από τα δύο και το 13,3 % (4 επιχειρήσεις) και τα δύο. Το 6,7 % (1 

επιχειρήσεις) δεν απάντησε. 

 

 
 

Πίνακας 17. Στα επόμενα τρία χρόνια σκοπεύετε να 

 

Μακροπρόθεσμα, ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησή σας/του φορέα σας; 

 

Πίνακας 18. Μακροπρόθεσμα, ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησή / φορέα σας; 

 

Frequ

ency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εξαγορά της επιχείρησης/συγχώνευση 1 6,7 7,1 7,1 

Σταθεροποίηση και επέκταση της 

επιχείρησης (ανάπτυξης  

προϊόντος/υπηρεσίας, νέες αγορά κλπ.) 

6 40,0 42,9 50,0 

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 4 26,7 28,6 78,6 

Άλλο 3 20,0 21,4 100,0 

Total 14 93,3 100,0  

Missing System 1 6,7   

Total 15 100,0   

Από τον πίνακα 18 παρατηρείται ότι το 6,7 % του δείγματος (1 επιχειρήσεις) δήλωσε 

ότι θα κάνει εξαγορά / συγχώνευση και το 40 % (6 επιχειρήσεις) δήλωσε ότι θα 

σταθεροποιήσει και θα επεκτείνει μακροπρόθεσμα την επιχείρηση. Το 26,7 % (4 
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επιχειρήσεις) δήλωσε θα αναπτύξει νέες δραστηριότητες και το 20 % (3 επιχειρήσεις) 

κάτι άλλο. Το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) δεν απάντησε. 

 
Γράφημα 18. Μακροπρόθεσμα, ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησή / φορέα 

σας; 

 

 

Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια για την ανάπτυξη νέων 

επιχειρήσεων / φορέων στην Ελλάδα; 

 

Στην ερώτηση αυτή υπήρχε η δυνατότητα επιλογής πολλών απαντήσεων (Ελλιπής 

χρηματοδότηση, Γραφειοκρατία, Έλλειψη υποδομών, Ασφαλιστικό καθεστώς, Υψηλή 

Φορολογία, Ασταθές Οικονομικό Περιβάλλον, Ελλιπής σχετική εκπαίδευση-κατάρτιση, 

Αδυναμία εύρεσης κατάλληλων συνεργατών / υπαλλήλων, Μικρή/περιορισμένη αγορά 

και Άλλο). 

 

 

Έτσι οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Ελλιπής χρηματοδότηση:  26,7 % (4 επιχειρήσεις) 

Γραφειοκρατία: 53,3 % (8 επιχειρήσεις) 
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Έλλειψη υποδομών: 6,7 % (1 επιχειρήσεις) 

Ασφαλιστικό καθεστώς: 26,7 % (4 επιχειρήσεις) 

Υψηλή Φορολογία: 66,7 % (10 επιχειρήσεις) 

Ασταθές Οικονομικό Περιβάλλον: 66,7 % (10 επιχειρήσεις) 

Ελλιπής σχετική εκπαίδευση-κατάρτιση: 0 % 

Αδυναμία εύρεσης κατάλληλων συνεργατών/υπαλλήλων: 20 %(3 επιχειρήσεις) 

Μικρή/περιορισμένη αγορά: 13,3 % (2 επιχειρήσεις) 

Άλλο: 0 % 

 

Εάν δεν υπήρχε η χρηματοδότηση, θα υλοποιούσατε την επένδυση; 

 

Πίνακας 20. Εάν δεν υπήρχε η χρηματοδότηση, θα υλοποιούσατε την επένδυση; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 3 20,0 20,0 20,0 

Όχι 5 33,3 33,3 53,3 

Θα υλοποιούσα τμήμα 

της , επίσης 

λειτουργικό 

6 40,0 40,0 93,3 

Άλλο 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα 20 παρατηρείται ότι το 20 % του δείγματος (3 επιχειρήσεις) δήλωσε 

ότι θα υλοποιούσε την επένδυση και το 33 % (5 επιχειρήσεις) δήλωσε ότι δε θα την 

υλοποιούσε. Το 40 % (6 επιχειρήσεις) δήλωσε θα υλοποιούσε ένα τμήμα της 

επιχείρησης. Το 6,7 % (1 επιχειρήσεις) δεν απάντησε. 
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Γράφημα 20. Εάν δεν υπήρχε η χρηματοδότηση, θα υλοποιούσατε την 

επένδυση; 

 

Γ.2 Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής  
 

Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 

 

Η ανάλυση Χ2 (chi-square test) ελέγχει την ανεξαρτησία μεταξύ δύο μεταβλητών. Με 

άλλα λόγια στην ανάλυση αυτή ελέγχεται αν αυτές οι δύο μεταβλητές σχετίζονται 

μεταξύ τους ή όχι.  

Οι υποθέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν για την εφαρμογή του χ2 (chi-square test) 

είναι: 

Η πρώτη υπόθεση έχει να κάνει με την «τυχαιότητα» του δείγματος. Το δείγμα πρέπει 

να είναι τυχαίο. Δηλαδή κάθε άτομο του υπό μελέτη πληθυσμού έχει την ίδια 

πιθανότητα να επιλεγεί / ερωτηθεί. 

Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι οι μετρήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Δηλαδή το κάθε άτομο να συμμετέχει μία φορά στην έρευνα. 
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Η τρίτη υπόθεση αφορά τις υπό μελέτη μεταβλητές. Οι μεταβλητές οι οποίες 

μελετώνται να είναι κατηγορικές με αμοιβαία αποκλειόμενες μεταξύ τους κατηγορίες 

(π.χ. για τo φύλο: άνδρας,  γυναίκα). 

Τέλος η τέταρτη υπόθεση: Λιγότερες από το 20% των αναμενόμενων (συχνοτήτων) 

παρατηρήσεων να έχουν αναμενόμενη τιμή κάτω του 5. 

Το δείγμα επιλέχθηκε τυχαία οπότε ισχύει η δεύτερη υπόθεση. Κάθε άτομο απάντησε 

ένα ερωτηματολόγιο οπότε ισχύει και η δεύτερη  υπόθεση. Η τρίτη υπόθεση ισχύει 

όλες οι ερωτήσεις είναι κατηγορικές και με αμοιβαία αποκλειόμενες μεταξύ τους οι 

απαντήσεις. Η τέταρτη υπόθεση θα ελέγχεται ξεχωριστά σε κάθε ανάλυση χ2. 

Σε κάθε ανάλυση χ2 που θα ακολουθήσει διατυπώνονται δύο υποθέσεις. Η πρώτη ή 

αλλιώς μηδενική υπόθεση (Η0) και η εναλλακτική υπόθεση (Η1). Η μηδενική 

υπόθεση λέγεται και αλλιώς υπόθεση της μηδενικής διαφοράς. Αυτή η υπόθεση λέει 

ότι οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Με άλλα λόγια λέει ότι δεν 

υπάρχει διαφορά μεταξύ των επιπέδων της μίας μεταβλητής αναφορικά με τα επίπεδα 

της άλλης. Για παράδειγμα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών 

αναφορικά με το κάπνισμα. Η εναλλακτική υπόθεση λέει το αντίθετο. Ότι δηλαδή οι 

δύο υπό μελέτη μεταβλητές σχετίζονται (δεν είναι ανεξάρτητες)μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών 

αναφορικά με το κάπνισμα. 

Το θεωρητικό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το ορίζουμε στη συνήθη τιμή 

(από τη βιβλιογραφία) 0,05. Εάν το παρατηρούμενο (p=αυτό που θα δείξει η 

ανάλυση) είναι πάνω από το θεωρητικό τότε γίνεται δεκτή η μηδενική 

υπόθεση(p>0.05). Εάν όμως το παρατηρούμενο είναι κάτω από το θεωρητικό 

(p<0.05) τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και γίνεται δεκτή η εναλλακτική 

υπόθεση. 

Εάν ικανοποιούνται όλες οι παραδοχές / υποθέσεις κοιτάμε το νούμερο (p) για το 

Pearson chi-square αλλιώς κοιτάμε το νούμερο για το Fishers exact test. 

 

Ανάλυση X2 για την ερώτηση 2 και ερώτηση 9  
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Οι μεταβλητές που θα ελεγχθούν είναι η ερώτηση 2 (Αντικείμενο δραστηριότητας) 

και 9 (μορφωτικό επίπεδο ιδιοκτητών).Έτσι γίνεται η διατύπωση των υποθέσεων της 

ανάλυσης. 

Η0: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των ιδιοκτητών 

αναφορικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Η1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των ιδιοκτητών αναφορικά 

με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 

Πίνακας 21. 2. Αντικείμενο δραστηριότητας * 9. Οι Μέτοχοι/Ιδιοκτήτες / Μέλη ΔΣ 

Crosstabulation 

 

9. Οι Μέτοχοι/Ιδιοκτήτες / 

Μέλη ΔΣ 

Total Λύκειο ΤΕΙ 

ΑΕ

Ι 

ΜΕΤΑΠ

ΤΥΧΙΑΚ

Ο 

2. 

Αντικείμενο 

δραστηριότη

τας 

Μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων 

Count 0 0 1 1 2 

Expected 

Count 

1,1 ,1 ,5 ,3 2,0 

Residual -1,1 -,1 ,5 ,7  

Μεταποίηση 

κτηνοτροφικών 

προϊόντων 

Count 0 1 0 0 1 

Expected 

Count 

,5 ,1 ,3 ,1 1,0 

Residual -,5 ,9 -,3 -,1  

Εστίαση Count 1 0 1 0 2 

Expected 

Count 

1,1 ,1 ,5 ,3 2,0 

Residual -,1 -,1 ,5 -,3  

Αναψυχή Count 1 0 0 0 1 

Expected 

Count 

,5 ,1 ,3 ,1 1,0 

Residual ,5 -,1 -,3 -,1  

Βιοτεχνία Count 4 0 0 0 4 

Expected 

Count 

2,1 ,3 1,1 ,5 4,0 

Residual 1,9 -,3 -

1,1 

-,5 
 

Υπηρεσίες στον τομέα Count 1 0 1 1 3 
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του πολιτισμού / 

αθλητισμού / 

περιβάλλοντος 

Expected 

Count 

1,6 ,2 ,8 ,4 3,0 

Residual -,6 -,2 ,2 ,6  

□ Άλλο Count 1 0 1 0 2 

Expected 

Count 

1,1 ,1 ,5 ,3 2,0 

Residual -,1 -,1 ,5 -,3  

Total Count 8 1 4 2 15 

Expected 

Count 

8,0 1,0 4,0 2,0 15,0 

 

Παρατηρείται ότι πάνω από το 20% έχουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. 

Άρα έχουμε παραβίαση των παραδοχών οπότε στον πίνακα 22 ελέγχεται το Fishers 

Exact Test στη στήλη Exact Sig (2-Sided). Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας είναι p=0,318 >0,05. Καθώς είναι μεγαλύτερο από το θεωρητικό 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση. 

Βγαίνει το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου των ιδιοκτητών αναφορικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της 

επιχείρησης. 

 

Πίνακας 22. Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probabilit

y 

Pearson Chi-Square 25,000
a 

18 ,125 ,130 
  

Likelihood Ratio 19,198 18 ,380 ,446   

Fisher's Exact Test 20,494   ,318   

Linear-by-Linear 

Association 

1,128b 1 ,288 ,325 ,162 ,020 

N of Valid Cases 15      

a. 28 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,07. 

b. The standardized statistic is -1,062. 
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Ανάλυση X2 για την ερώτηση 13 και ερώτηση 16  

Οι μεταβλητές που θα ελεγχθούν είναι η ερώτηση 13 (λήψη χρηματοδότησης ξανά ) 

και 16 (πορεία επιχείρησης).Έτσι γίνεται η διατύπωση των υποθέσεων της ανάλυσης. 

Η0: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του αν θα ληφθεί χρηματοδότηση αναφορικά με 

την πορεία της επιχείρησης έως τώρα. 

Η1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ του αν θα ληφθεί χρηματοδότηση αναφορικά με την 

πορεία της επιχείρησης έως τώρα. 

 

 

Πίνακας 23. 16. Σε γενικές γραμμές, πως θα χαρακτηρίζατε την πορεία της 

επιχείρησής (φορέα) σας μέχρι σήμερα.;  * 13. Σκοπεύετε να επιδιώξετε 

πάλι τη λήψη χρηματοδότησης από το Leader Crosstabulation 

 

13. Σκοπεύετε να 

επιδιώξετε πάλι τη λήψη 

χρηματοδότησης από το 

Leader 

Total Άμεσα 

Δε 

σκοπεύουμε 

16. Σε γενικές γραμμές, 

πως θα χαρακτηρίζατε 

την πορεία της 

επιχείρησής (φορέα) 

σας μέχρι σήμερα.; 

Πολύ 

καλή 

Count 5 1 6 

Expecte

d Count 

4,3 1,7 6,0 

Residual ,7 -,7  

Καλ

ή 

Count 2 3 5 

Expecte

d Count 

3,6 1,4 5,0 

Residual -1,6 1,6  

Μέτρ

ια 

Count 3 0 3 

Expecte

d Count 

2,1 ,9 3,0 

Residual ,9 -,9  

Total Count 10 4 14 

Expecte

d Count 

10,0 4,0 14,0 

 

Παρατηρείται ότι πάνω από το 20% έχουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. 

Άρα έχουμε παραβίαση των παραδοχών οπότε στον πίνακα 24 ελέγχεται το Fishers 

Exact Test στη στήλη Exact Sig (2-Sided). Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής 
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σημαντικότητας είναι p=0,256 >0,05. Καθώς είναι μεγαλύτερο από το θεωρητικό 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση. 

Βγαίνει το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του αν θα ληφθεί 

χρηματοδότηση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης έως τώρα. 

 

Πίνακας 24. Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptot

ic 

Significan

ce (2-

sided) 

Exact 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 4,037
a 

2 ,133 ,196 
  

Likelihood Ratio 4,615 2 ,100 ,256   

Fisher's Exact Test 3,271   ,256   

Linear-by-Linear 

Association 

,011b 1 ,916 1,000 ,609 ,285 

N of Valid Cases 14      

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,86. 

b. The standardized statistic is -,105. 

 

 

Ανάλυση X2 για την ερώτηση 18 και ερώτηση 16  

Οι μεταβλητές που θα ελεγχθούν είναι η ερώτηση 18 (στα επόμενα τρία χρόνια 

σκοπεύετε) και 16 (πορεία επιχείρησης).Έτσι γίνεται η διατύπωση των υποθέσεων 

της ανάλυσης. 

Η0: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα 

τρία χρόνια αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης έως τώρα. 

Η1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία 

χρόνια αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης έως τώρα. 
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Πίνακας 25. 18. Στα επόμενα τρία χρόνια σκοπεύετε να  * 13. Σκοπεύετε να 

επιδιώξετε πάλι τη λήψη χρηματοδότησης από το Leader Crosstabulation 

 

13. Σκοπεύετε να 

επιδιώξετε πάλι τη λήψη 

χρηματοδότησης από το 

Leader 

Total Άμεσα 

Δε 

σκοπεύουμε 

18. Στα 

επόμενα τρία 

χρόνια 

σκοπεύετε να 

Αυξήσετε την 

παραγωγή σας 

Count 2 0 2 

Expected 

Count 

1,4 ,6 2,0 

Residual ,6 -,6  

Αναπτύξετε νέα 

προϊόντα / 

υπηρεσίες 

Count 7 2 9 

Expected 

Count 

6,4 2,6 9,0 

Residual ,6 -,6  

Τίποτα από τα 

παραπάνω 

Count 0 1 1 

Expected 

Count 

,7 ,3 1,0 

Residual -,7 ,7  

Αύξηση 

παραγωγής και 

ανάπτυξη νέων 

προϊόντων 

Count 1 1 2 

Expected 

Count 

1,4 ,6 2,0 

Residual -,4 ,4  

Total Count 10 4 14 

Expected 

Count 

10,0 4,0 14,0 

 

 

Παρατηρείται ότι πάνω από το 20% έχουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. 

Άρα έχουμε παραβίαση των παραδοχών οπότε στον πίνακα 26 ελέγχεται το Fishers 

Exact Test στη στήλη Exact Sig (2-Sided). Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας είναι p=0,311 >0,05. Καθώς είναι μεγαλύτερο από το θεωρητικό 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση. 

Βγαίνει το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να 

κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία χρόνια αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης 

έως τώρα. 
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Ανάλυση X2 για την ερώτηση  18 και ερώτηση 13  

Οι μεταβλητές που θα ελεγχθούν είναι η ερώτηση 18 (στα επόμενα τρία χρόνια 

σκοπεύετε) και 13 (αν σκοπεύουν να ξανα επιδιώκουν χρηματοδότηση).Έτσι γίνεται 

η διατύπωση των υποθέσεων της ανάλυσης. 

Η0: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα 

τρία χρόνια αναφορικά με το αν σκοπεύει να ξανά επιδιώξει χρηματοδότηση. 

Η1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία 

χρόνια αναφορικά με το αν σκοπεύει να ξανα επιδιώξει χρηματοδότηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 26. Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptot

ic 

Significan

ce (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probabilit

y 

Pearson Chi-

Square 

3,928a 3 ,269 ,395 
  

Likelihood Ratio 4,444 3 ,217 ,395   

Fisher's Exact 

Test 

3,574 
  

,311 
  

Linear-by-Linear 

Association 

2,017b 1 ,156 ,173 ,137 ,090 

N of Valid Cases 14      

a. 7 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,29. 

b. The standardized statistic is 1,420. 
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Πίνακας 27. 18. Στα επόμενα τρία χρόνια σκοπεύετε να  * 13. Σκοπεύετε να 

επιδιώξετε πάλι τη λήψη χρηματοδότησης από το Leader Crosstabulation 

 

13. Σκοπεύετε να 

επιδιώξετε πάλι τη 

λήψη χρηματοδότησης 

από το Leader 

Total Άμεσα 

Δε 

σκοπεύουμε 

18. Στα 

επόμενα 

τρία χρόνια 

σκοπεύετε 

να 

Αυξήσετε την 

παραγωγή σας 

Count 2 0 2 

Expected 

Count 

1,4 ,6 2,0 

Residual ,6 -,6  

Αναπτύξετε νέα 

προϊόντα / 

υπηρεσίες 

Count 7 2 9 

Expected 

Count 

6,4 2,6 9,0 

Residual ,6 -,6  

Τίποτα από τα 

παραπάνω 

Count 0 1 1 

Expected 

Count 

,7 ,3 1,0 

Residual -,7 ,7  

Αύξηση παραγωγής 

και ανάπτυξη νέων 

προϊόντων 

Count 1 1 2 

Expected 

Count 

1,4 ,6 2,0 

Residual -,4 ,4  

Total Count 10 4 14 

Expected 

Count 

10,0 4,0 14,0 

 

 

Παρατηρείται ότι πάνω από το 20% έχουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. 

Άρα έχουμε παραβίαση των παραδοχών οπότε στον πίνακα 28 ελέγχεται το Fishers 

Exact Test στη στήλη Exact Sig (2-Sided). Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας είναι p=0,311 >0,05. Καθώς είναι μεγαλύτερο από το θεωρητικό 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση. 

Βγαίνει το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να 

κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία χρόνια αναφορικά με το αν σκοπεύει να ξανά 

επιδιώξει χρηματοδότηση. 
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Πίνακας 28. Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptoti

c 

Significan

ce (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probabilit

y 

Pearson Chi-

Square 

3,928a 3 ,269 ,395 
  

Likelihood Ratio 4,444 3 ,217 ,395   

Fisher's Exact Test 3,574   ,311   

Linear-by-Linear 

Association 

2,017b 1 ,156 ,173 ,137 ,090 

N of Valid Cases 14      

a. 7 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,29. 

b. The standardized statistic is 1,420. 

 

 

Ανάλυση X2 για την ερώτηση  18 και ερώτηση 14  

Οι μεταβλητές που θα ελεγχθούν είναι η ερώτηση 18 (στα επόμενα τρία χρόνια 

σκοπεύετε) και 14 (πως εξελίχθηκε η χρηματοδότηση).Έτσι γίνεται η διατύπωση των 

υποθέσεων της ανάλυσης. 

Η0: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα 

τρία χρόνια αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε η χρηματοδότηση. 

Η1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία 

χρόνια αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε η χρηματοδότηση. 
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Πίνακας 29. 18. Στα επόμενα τρία χρόνια σκοπεύετε να  * 14. Πως εξελίχθηκε η 

συγχρηματοδότηση του έργου σας  Crosstabulation 

 

14. Πως εξελίχθηκε η 

συγχρηματοδότηση του έργου σας 

Total 

Πολύ 

ομαλά 

Προβλήματα 

στη 

Χρηματοδότη

ση 

Προβλήματα 

με 

γραφειοκρατ

ικές 

καθυστερήσ

εις 

18. Στα 

επόμενα 

τρία χρόνια 

σκοπεύετε 

να 

Αυξήσετε την 

παραγωγή σας 

Count 2 0 0 2 

Expected 

Count 

1,7 ,1 ,1 2,0 

Residual ,3 -,1 -,1  

Αναπτύξετε νέα 

προϊόντα / 

υπηρεσίες 

Count 8 0 1 9 

Expected 

Count 

7,7 ,6 ,6 9,0 

Residual ,3 -,6 ,4  

Τίποτα από τα 

παραπάνω 

Count 1 0 0 1 

Expected 

Count 

,9 ,1 ,1 1,0 

Residual ,1 -,1 -,1  

Αύξηση 

παραγωγής και 

ανάπτυξη νέων 

προϊόντων 

Count 1 1 0 2 

Expected 

Count 

1,7 ,1 ,1 2,0 

Residual -,7 ,9 -,1  

Total Count 12 1 1 14 

Expected 

Count 

12,0 1,0 1,0 14,0 

 

Παρατηρείται ότι πάνω από το 20% έχουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. 

Άρα έχουμε παραβίαση των παραδοχών οπότε στον πίνακα 30 ελέγχεται το Fishers 

Exact Test στη στήλη Exact Sig (2-Sided). Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας είναι p=0,604 >0,05. Καθώς είναι μεγαλύτερο από το θεωρητικό 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση. 

Βγαίνει το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να 

κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία χρόνια αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε η 

χρηματοδότηση. 
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Ανάλυση X2 για την ερώτηση  19 και ερώτηση 14  

Οι μεταβλητές που θα ελεγχθούν είναι η ερώτηση 19 (μακροπρόθεσμοι στόχοι) και 

14 (πως εξελίχθηκε η χρηματοδότηση).Έτσι γίνεται η διατύπωση των υποθέσεων της 

ανάλυσης. 

Η0: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του των μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης 

αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε η χρηματοδότηση. 

Η1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ του των μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης 

αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε η χρηματοδότηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 30. Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significanc

e (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 6,935a 6 ,327 ,604   

Likelihood Ratio 5,204 6 ,518 ,604   

Fisher's Exact Test 8,008   ,604   

Linear-by-Linear 

Association 

,531b 1 ,466 ,522 ,302 ,148 

N of Valid Cases 14      

a. 11 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 

b. The standardized statistic is ,728. 
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Πίνακας 31. 19. Μακροπρόθεσμα, ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησή σας/του φορέα 

σας; * 14. Πως εξελίχθηκε η συγχρηματοδότηση του έργου σας  Crosstabulation 

 

 

14. Πως εξελίχθηκε η 

συγχρηματοδότηση του έργου σας 

Total 

Πολύ 

ομαλά 

Προβλήματα 

στη 

Χρηματοδότη

ση 

Προβλήμ

ατα με 

γραφειοκ

ρατικές 

καθυστερ

ήσεις 

19. 

Μακροπρόθεσ

μα, ποιος είναι 

ο στόχος της 

επιχείρησή 

σας/του φορέα 

σας; 

Εξαγορά της 

επιχείρησης/συγχ

ώνευση 

Count 1 0 0 1 

Expected 

Count 

,9 ,1 ,1 1,0 

Residual ,1 -,1 -,1  

Σταθεροποίηση 

και επέκταση της 

επιχείρησης 

(ανάπτυξης  

προϊόντος/υπηρε

σίας, νέες αγορά 

κλπ.) 

Count 5 0 1 6 

Expected 

Count 

5,1 ,4 ,4 6,0 

Residual -,1 -,4 ,6 

 

Ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων 

Count 4 0 0 4 

Expected 

Count 

3,4 ,3 ,3 4,0 

Residual ,6 -,3 -,3  

Άλλο Count 2 1 0 3 

Expected 

Count 

2,6 ,2 ,2 3,0 

Residual -,6 ,8 -,2  

Total Count 12 1 1 14 

Expected 

Count 

12,0 1,0 1,0 14,0 

 

Παρατηρείται ότι πάνω από το 20% έχουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. 

Άρα έχουμε παραβίαση των παραδοχών οπότε στον πίνακα 32 ελέγχεται το Fishers 

Exact Test στη στήλη Exact Sig (2-Sided). Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας είναι p=0,871 >0,05. Καθώς είναι μεγαλύτερο από το θεωρητικό 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση. 
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Βγαίνει το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του των 

μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε η 

χρηματοδότηση. 

 

Πίνακας 32. Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptoti

c 

Significan

ce (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probabilit

y 

Pearson Chi-

Square 

5,250a 6 ,512 ,571 
  

Likelihood Ratio 5,030 6 ,540 ,571   

Fisher's Exact Test 6,622   ,571   

Linear-by-Linear 

Association 

,001b 1 ,971 1,000 ,577 ,231 

N of Valid Cases 14      

a. 11 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

,07. 

b. The standardized statistic is ,037. 

 

 

Ανάλυση X2 για την ερώτηση  15 και ερώτηση 18  

Οι μεταβλητές που θα ελεγχθούν είναι η ερώτηση 18 (στα επόμενα τρία χρόνια 

σκοπεύετε) και 15 (που απευθύνονται τα προϊόντα).Έτσι γίνεται η διατύπωση των 

υποθέσεων της ανάλυσης. 

Η0: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα 

τρία χρόνια αναφορικά με το που απευθύνονται τα προϊόντα της. 

Η1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία 

χρόνια αναφορικά με το που απευθύνονται τα προϊόντα της 
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Πίνακας 33. 18. Στα επόμενα τρία χρόνια σκοπεύετε να  * 15. Που απευθύνονται 

τα προϊόντα/υπηρεσίες σας  Crosstabulation 

 

15. Που απευθύνονται τα 

προϊόντα/υπηρεσίες σας 

Total Πιερία Ελλάδα 

Ελλάδα 

και 

εξωτερικ

ό 

18. Στα επόμενα 

τρία χρόνια 

σκοπεύετε να 

Αυξήσετε την 

παραγωγή σας 

Count 1 1 0 2 

Expected 

Count 

,3 ,6 1,1 2,0 

Residual ,7 ,4 -1,1  

Αναπτύξετε νέα 

προϊόντα / 

υπηρεσίες 

Count 1 3 5 9 

Expected 

Count 

1,3 2,6 5,1 9,0 

Residual -,3 ,4 -,1  

Τίποτα από τα 

παραπάνω 

Count 0 0 1 1 

Expected 

Count 

,1 ,3 ,6 1,0 

Residual -,1 -,3 ,4  

Αύξηση 

παραγωγής και 

ανάπτυξη νέων 

προϊόντων 

Count 0 0 2 2 

Expected 

Count 

,3 ,6 1,1 2,0 

Residual -,3 -,6 ,9  

Total Count 2 4 8 14 

Expected 

Count 

2,0 4,0 8,0 14,0 

 

 

Παρατηρείται ότι πάνω από το 20% έχουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. 

Άρα έχουμε παραβίαση των παραδοχών οπότε στον πίνακα 34 ελέγχεται το Fishers 

Exact Test στη στήλη Exact Sig (2-Sided). Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας είναι p=0,552 >0,05. Καθώς είναι μεγαλύτερο από το θεωρητικό 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση. 

Βγαίνει το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να 

κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία χρόνια αναφορικά με το που απευθύνονται τα 

προϊόντα της. 
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Πίνακας 34. Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptot

ic 

Significan

ce (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probabilit

y 

Pearson Chi-

Square 

5,639a 6 ,465 ,597 
  

Likelihood Ratio 7,123 6 ,310 ,474   

Fisher's Exact 

Test 

5,958 
  

,552 
  

Linear-by-Linear 

Association 

4,017b 1 ,045 ,055 ,025 ,022 

N of Valid Cases 14      

a. 11 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,14. 

b. The standardized statistic is 2,004. 

 

 

Ανάλυση X2 για την ερώτηση  15 και ερώτηση 19  

Οι μεταβλητές που θα ελεγχθούν είναι η ερώτηση 19 (μακροπρόθεσμοι στόχοι) και 

15 (που απευθύνονται τα προϊόντα).Έτσι γίνεται η διατύπωση των υποθέσεων της 

ανάλυσης. 

Η0: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση 

μακροπρόθεσμα αναφορικά με το που απευθύνονται τα προϊόντα της. 

Η1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση μακροπρόθεσμα 

αναφορικά με το που απευθύνονται τα προϊόντα της. 
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Πίνακας 35. 19. Μακροπρόθεσμα, ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησή σας/του 

φορέα σας; * 15. Που απευθύνονται τα προϊόντα/υπηρεσίες σας  Crosstabulation 

 

15. Που απευθύνονται τα 

προϊόντα/υπηρεσίες σας 

Total Πιερία Ελλάδα 

Ελλάδα 

και 

εξωτερικ

ό 

19. 

Μακροπρόθεσμ

α, ποιος είναι ο 

στόχος της 

επιχείρησή 

σας/του φορέα 

σας; 

Εξαγορά της 

επιχείρησης/συγ

χώνευση 

Count 1 0 0 1 

Expected 

Count 

,1 ,3 ,6 1,0 

Residual ,9 -,3 -,6  

Σταθεροποίηση 

και επέκταση 

της επιχείρησης 

(ανάπτυξης  

προϊόντος/υπηρ

εσίας, νέες 

αγορά κλπ.) 

Count 1 3 2 6 

Expected 

Count 

,9 1,7 3,4 6,0 

Residual ,1 1,3 -1,4 

 

Ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων 

Count 0 1 3 4 

Expected 

Count 

,6 1,1 2,3 4,0 

Residual -,6 -,1 ,7  

Άλλο Count 0 0 3 3 

Expected 

Count 

,4 ,9 1,7 3,0 

Residual -,4 -,9 1,3  

Total Count 2 4 8 14 

Expected 

Count 

2,0 4,0 8,0 14,0 

 

Παρατηρείται ότι πάνω από το 20% έχουν αναμενόμενη συχνότητα μικρότερη του 5. 

Άρα έχουμε παραβίαση των παραδοχών οπότε στον πίνακα 36 ελέγχεται το Fishers 

Exact Test στη στήλη Exact Sig (2-Sided). Το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας είναι p=0,255 >0,05. Καθώς είναι μεγαλύτερο από το θεωρητικό 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση. 

Βγαίνει το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να 

κάνει η επιχείρηση μακροπρόθεσμα αναφορικά με το που απευθύνονται τα προϊόντα 

της. 
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Πίνακας 36. Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptoti

c 

Significan

ce (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probabilit

y 

Pearson Chi-

Square 

10,646
a 

6 ,100 ,084 
  

Likelihood Ratio 10,124 6 ,120 ,202   

Fisher's Exact Test 7,442   ,255   

Linear-by-Linear 

Association 

5,796b 1 ,016 ,016 ,007 ,005 

N of Valid Cases 14      

a. 12 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,14. 

b. The standardized statistic is 2,408. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας, και με βάση τη στατιστική ανάλυση που 

διεξάχθηκε, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων λειτουργεί για πάνω από 10 

χρόνια (53,3 %) και οι περισσότερες είναι ατομικές (46,7 %). Σε ότι αφορά τη 

χωροθέτηση  οι περισσότερες βρίσκονται στο  δήμο Κατερίνης (60 %) και με αριθμό 

ιδρυτικών μελών τα 1 με 2 άτομα. Στις περισσότερες από αυτές η μέση ηλικία των 

ιδρυτικών μελών είναι πάνω από 40 έτη (53,3 %) το οποίο δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι λειτουργούν για πάνω από 10 χρόνια. Στο (60 %) του δείγματος 

απασχολούνται 1 με 4 εργαζόμενοι ενώ στο 53,3 % αυτού τα ιδρυτικά μέλη έχουν 

επίπεδο εκπαίδευσης το λύκειο. 

Η μεγαλύτερη πλειοψηφία (80 %) έχει λάβει χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2007 

– 2013 ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό (73,3 %) έχει λάβει μόνο μία φορά αυτή τη 

χρηματοδότηση (Leader). Η χρηματοδότηση αυτή κάλυψε στις περισσότερες των 

περιπτώσεων (40 %) ολόκληρη την επένδυση ενώ οι περισσότεροι (66,7 %) 

σκοπεύουν άμεσα να επιδιώξουν ξανά τη λήψη τέτοιας χρηματοδότησης. Σε ότι 

αφορά στην πορεία της  συγχρηματοδότητης του έργου στη μεγαλύτερη πλειοψηφία 

(80 %) αυτή εξελίχθηκε πολύ ομαλά. 

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες των ερωτώμενων εταιρειών απευθύνονται κατά το πλείστον 

(53,3%) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ το 40%  του δείγματος 

χαρακτηρίζει πολύ καλή την πορεία της επιχείρησης μέχρι σήμερα. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι η υψηλή φορολογία ευθύνεται κυρίως στις περιπτώσεις (26,7%) 

που η πορεία της επιχείρησης δεν είναι καλή.     

Ακόμα σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια οι υπάρχει το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών (60%) μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και σε 

μακροπρόθεσμη βάση (40%) η σταθεροποίηση και η επέκταση της εκάστοτε 

εταιρείας. 

Οι εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα ερωτήθηκαν για το ποια 

είναι τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Ως σημαντικότερα εμπόδια χαρακτηριστήκαν η υψηλή φορολογία (66,7%) , το 

ασταθές οικονομικό περιβάλλον (66,7%) και η γραφειοκρατία (53,3%) ενώ η ελλιπής 

εκπαίδευση δεν αναφέρθηκε καθόλου ως πρόβλημα. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπήρχε η χρηματοδότηση οι πλειοψηφία θα 

υλοποιούσε παρόλα αυτά την επένδυση (20%) ή έστω μέρος αυτής (40%).   

Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας βγαίνει το συμπέρασμα ότι: 

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των ιδιοκτητών αναφορικά με 

το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του αν θα ληφθεί χρηματοδότηση αναφορικά με την 

πορεία της επιχείρησης έως τώρα. 

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία 

χρόνια αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης έως τώρα. 

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία 

χρόνια αναφορικά με το αν σκοπεύει να ξανά επιδιώξει χρηματοδότηση. 

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία 

χρόνια αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε η χρηματοδότηση. 

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του των μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης 

αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε η χρηματοδότηση. 

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση τα επόμενα τρία 

χρόνια αναφορικά με το που απευθύνονται τα προϊόντα της. 

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση μακροπρόθεσμα 

αναφορικά με το που απευθύνονται τα προϊόντα της. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση πως τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης 

χρηματοδότησαν  μικρά ιδιωτικά κυρίως έργα τα οποία πέραν του αναπτυξιακού 

κεφαλαίου στις επιχειρήσεις, ενίσχυσαν την ρευστότητα στην τοπική οικονομία 

ιδιαίτερα την περίοδο 2010-2015.  

Το δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα, επηρέασε και τις απαντήσεις 

των επενδυτών, αφού η υψηλή φορολόγηση, το ασταθές οικονομικό κλίμα φαίνεται 

να αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες για τη δημιουργία νέων επενδύσεων. 

Αντίθετα , οι επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει  «θέση στην αγορά», δηλαδή οι 

παλαιότερες σχεδιάζουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων στην επόμενη τριετία. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χωρική οικονομική και θεματική κατανομή των 

επενδύσεων στον νομό. Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες επενδύσεις χωροθετούνται 

κοντά στην πρωτεύουσα του νομού και οι οποίες ουσιαστικά καθορίζουν την 

βιοτεχνική ζώνη του Δήμου Κατερίνης.  

Σχετικά δε με την οικονομική και θεματική κατανομή των επενδύσεων 

διαπιστώνουμε τη σημαντική θέση που κατέχουν τα μεταποιημένα προϊόντα (εντός ή 

εκτός του γεωργικού τομέα) πέρα από τις υπηρεσίες του τριτογενή τομέα 

(τουρισμός). 

Η αναπτυξιακή ώθηση που δημιουργήθηκε από την απορρόφηση των πόρων είχε σαν 

συνέπεια αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα και αυξημένη εργασιακή 

απασχόληση. Άρα αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των άμεσων 

επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών περιοχών, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και από έλλειψη ρευστότητας στην 

αγορά.  

Η απορρόφηση των επενδύσεων αποτελεί έναν υγιή τρόπο χρηματοδότησης και 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Τα οφέλη λοιπόν είναι πολλαπλά και 

προέρχονται τόσο από την αύξηση της απασχόλησης όσο και από την διάχυση της 

αποκτώμενης  γνώσης και της τεχνολογίας.  

Αξίζει να αναφέρουμε δε ότι από το 2010 έως 2015 που είχαμε μια δραματική μείωση 

του οικοδομοτεχνικού κλάδου η συμβολή των προγραμμάτων στον συγκεκριμένο 

κλάδο και η στήριξη του ήταν ιδιαίτερα σημαντική από την υλοποίηση των έργων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΝΕΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το 

βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών 

πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

(ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 

αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά 

και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, 

το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων 

έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης: 

 έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα 

και την καινοτομία, 

 βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα, και 

 χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και στη μείωση της φτώχειας. 

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ 

«Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση 

του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και 

ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.» 

Οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες δίνονται στο παράρτημα Γ. 

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι 

Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά (παράρτημα Δ): 
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Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως 

γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. 

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 

ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.  

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες   

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 

μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και 

αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

 Μετάβαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας 

 Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει 

επενδύσεις 

 Αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων 

  

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση- Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση 

 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και πρόσβαση στην απασχόληση με 

έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικά για τους νέους 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 

3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον 

 Προστασία του περιβάλλοντος 

 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των 

κινδύνων 

 Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

 4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη 

 Δίκτυα μεταφορών με έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων 

Μεταφορών, τους κάθετους άξονες και τη λειτουργική διασύνδεση των 

μεταφορικών μέσων 
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 Ενεργειακά δίκτυα 

 Ευρυζωνικά δίκτυα 

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 

διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 

αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και 

Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η 

χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες 

στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και σε αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις 

προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους 

θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

οικονομική μεγέθυνση. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής: 

 Αγρο-διατροφή 

 Υγεία – φάρμακα 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

 Ενέργεια 

 Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 

 Μεταφορές 

 Υλικά – κατασκευές 

 Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 

αποτελούν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Πρόκειται για εργαλεία 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε 

περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή διακρίνονται από 

σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων είναι δυνατή η υλοποίηση συνδυασμένων επενδύσεων, οι οποίες 

χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, με στόχο την ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων μιας περιοχής. 
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Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί δράσεις και έργα που ενισχύονται κυρίως από το 

ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) αλλά και από το ΕΚΤ 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προκειμένου να εξασφαλίζεται και η συντονισμένη 

με τις επενδύσεις αντιμετώπιση αναγκών κατάρτισης ανθρωπίνων πόρων και 

διοικητικής μεταρρύθμισης. Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας. Σηματοδοτεί την κύρια στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα 

που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς 

κλάδους, όπως ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, αλλά και η μεταποίηση και 

οι υπηρεσίες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, ώστε να αυξηθούν η 

κλίμακα/μέγεθος των μονάδων παραγωγής, να επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα και 

τις επιμέρους περιφέρειες και ενσωματώνουν νέα γνώση, παράγοντας προϊόντα 

υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό (ΕΤΠΑ και ΤΣ) και 

χρηματοδοτεί μέσω των Ταμείων αυτών κυρίως τις βασικές υποδομές των 

μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ένα μέρος του προϋπολογισμού που αφορά στο 

περιβάλλον, και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής, εκχωρείται προς τα 13 ΠΕΠ, 

προκειμένου να τα διαχειρισθούν οι Περιφέρειες για την υλοποίηση κυρίως έργων 

διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Οι στόχοι του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ως προς τον τομέα των μεταφορών 

συνίστανται στην προώθηση της ολοκλήρωσης των υποδομών του βασικού ΔΕΔ-Μ 

(οδικών, σιδηροδρομικών, λιμένων, αεροδρομίων), την προώθηση των 

συνδυασμένων μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών, τη 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών 
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αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς) για την ενίσχυση της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι 

συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ως μέσου για την 

υποστήριξη της μετάβασης της Χώρας σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον με 

ταυτόχρονη υποστήριξη της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο 

σύνολο των τομέων της οικονομίας τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων 

και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον 

τομέα του περιβάλλοντος. 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» 

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό (ΕΚΤ) και αποτελεί το κύριο 

υποστηρικτικό «εργαλείο» της Χώρας που σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με 

τα άλλα ΕΠ θα συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη, καθώς περιλαμβάνει 

ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων 

απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας 

συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την ισχυροποίηση 

της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά 

εργασίας, με βασικό στόχο τον περιορισμό η/και την εξάλειψη των κοινωνικών 

συνεπειών της κρίσης, ή/και την ελαχιστοποίηση του κόστους που προκαλείται από 

την υψηλή ανεργία. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων μέσω και 

νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα. Το πρόγραμμα είναι 

πολυτομεακό και πολυταμειακό (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Η αποτελεσματικότητα της 

δημόσιας διοίκησης αποτελεί βασική προτεραιότητα της χώρας δεδομένου ότι 

επηρεάζει οριζόντια όλα τα επίπεδα λειτουργίας, παραγωγής και ανάπτυξης και 

αποτελεί ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση 

μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς. Το ΕΠ θα συμβάλλει στην εθνική 

προσπάθεια  προκειμένου στα επόμενα χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να 

καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και 
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προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του 

κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και 

συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς 

πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας. 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» 

Το πρόγραμμα είναι πολυταμειακό (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΣ) και στοχεύει στην 

υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των ΕΠ που χρηματοδοτούνται 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 

 

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» (ΠΑΑ) σε εθνικό επίπεδο 

Βασικές αρχές της αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2014-2020 αποτελούν η 

οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως 

δομικού στοιχείου της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η 

απασχόληση και η κοινωνική συνοχή. 

Βάσει των ανωτέρω, το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη είναι η ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου, με βασικό όχημα 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και την 

ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών. Η επίτευξη του 

οράματος για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του 

αγροτικού χώρου, συμβάλλει και στους τρείς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσω των τριών 

ενωσιακών στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

Η στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις αλληλένδετους και συμπληρωματικούς 

στόχους, που προσβλέπουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας 

ύφεσης, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και την επίτευξη των γενικότερων 

δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει η χώρα για την δημοσιονομική εξυγίανση και την 

επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, ως ακολούθως: 

 Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού 

συστήματος. 
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 Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των 

αγροτικών περιοχών. 

 Δημιουργία Βιώσιμων και Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών. 

Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι οι αγροτικές περιοχές, ήτοι οι 52 από 

τους 54 Νομούς της Ελλάδας, εξαιρουμένων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

Οι «αγροτικές περιοχές» καλύπτουν περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας 

(54,5%). 

Στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, που χαρακτηρίζονται ως αστικές περιοχές, 

υπάρχουν αγροτικές περιοχές με σημαντική πρωτογενή παραγωγή, οι οποίες θα είναι 

επιλέξιμες για ορισμένες παρεμβάσεις του ΠΑΑ 2014-2020. 

Το μέτρο 19 που αφορά στις στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ/CLLD, LEADER) εφαρμόζεται σε αγροτικές 

περιοχές, έτσι όπως ορίζονται σύμφωνα με τη νέα Τυπολογία της ΕΕ σε επίπεδο 

Νομού - NUTS3 (Νομοί κυρίαρχα ή ενδιάμεσα αγροτικοί), συμπεριλαμβανομένου 

του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Νομού Αττικής. 

Οι περιοχές αυτές έχουν τα ακόλουθα χωρικά χαρακτηριστικά: 

 Προτείνονται μέσω της «από κάτω προς τα επάνω» προσέγγισης.  

 Τα εταιρικά σχήματα καθώς και οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να 

αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της 

περιοχής και της προτεινόμενης στρατηγικής και τον τοπικό πληθυσμό. 

 Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 

150.000 κατοίκους. 

 Να αποτελούνται από τοπικές/δημοτικές κοινότητες των όποιων ο συνολικός 

μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι 

μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα όποια δεν 

ισχύει ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός. 

Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδεικτικά μπορούν να αφορούν τα παρακάτω: 

 Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, και την ανάδειξη της 

τοπικής ταυτότητας 

 Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη της κοινωνικής 

συνοχής 
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 Την ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την 

κλιματική αλλαγή 

 Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

 Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 

 Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και κυρίως του αγροδιατροφικού τομέα. 

 Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

Αναφορικά με τις προτεινόμενες περιοχές κριτήρια αξιολόγησης αποτέλεσαν τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της απασχόλησης. Ως προς την 

εταιρική σχέση και την οργανωτική δομή των Ομάδων Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) 

ελήφθησαν υπόψη   η αντιπροσωπευτικότητα της εταιρικής σχέσης, η οικονομική 

επιφάνεια και η ετοιμότητα υλοποίησης. Συνολικά επιλέχτηκαν 47 Ο.Τ.Δ. για την 

εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, σε ισάριθμες περιοχές (Απόφαση Έγκρισης 

Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, αριθμ. Πρωτ. 3206/12-12-2016, Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης).  

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας» 

Το πρόγραμμα  είναι μονοταμειακό (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - 

ΕΤΘΑ). Οι κύριοι στόχοι του ΕΠ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης, η βιωσιμότητα της θαλάσσιας 

αλιείας και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται παραδοσιακά από την 

αλιεία. Το πρόγραμμα αφορά επίσης την ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων, τον έλεγχο των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και τη βελτίωση των γνώσεων 

σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

Στο πλαίσιο της Πολιτικής της Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 

(ΕΕΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστά μία από τις κύριες επιλογές 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε 

επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω 

προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή. 
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Τα 5 διμερή προγράμματα αφορούν τη συνεργασία με ισάριθμες χώρες που 

γειτνιάζουν με την Ελλάδα. Από τις χώρες αυτές οι τρεις αποτελούν μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Βουλγαρία και Ιταλία) και λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, ενώ οι  δύο άλλες είναι  υποψήφια κράτη-μέλη 

(Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και 

χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). 

Τα πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν 

περιφέρειες της χώρας μας, είναι τα εξής:  Αδριατικής-Ιονίου (διακρατικό) - MED 

(διακρατικό) - MED ENI CBC (διασυνοριακό) -  Black Sea basin ENI CBC 

(διασυνοριακό) -  INERREG EUROPE (διαπεριφερειακό) -  Balkan Meditteranean 

(διακρατικό). 

 
 

  



[84] 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι το 

σημαντικότερο στο παρόν στάδιο.  Από το 1975, χρηματοδοτεί τη δημιουργία 

υποδομών και την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων που 

δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, ιδίως με προορισμό τις επιχειρήσεις. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε το 1958 με σκοπό την 

προώθηση της ένταξης ανέργων και μειονεκτουσών κατηγοριών του 

πληθυσμού στην αγορά εργασίας μέσω της χρηματοδότησης κυρίως δράσεων 

κατάρτισης.  

 Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) αποτελεί το 

χρηματοδοτικό μέσο ολοκληρωμένης ανάπτυξης και βιώσιμης 

ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, καθώς και τη μετάβαση σε ένα 

αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα με υψηλή προστιθέμενη αξία.  

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) ιδρύθηκε το 1993.  

Αποσκοπεί στην προσαρμογή  και στον εκσυγχρονισμό των εξοπλισμών 

αυτού του τομέα καθώς και στη διαφοροποίηση των οικονομιών των ζωνών 

που εξαρτώνται από την αλιεία.  

Για να επιταχύνει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική σύγκλιση, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δημιούργησε και το Ταμείο Συνοχής το 1994.  Ο προϋπολογισμός του 

ταμείου αυτού προορίζεται για τις χώρες των οποίων το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 

είναι κατώτερο του 90% του κοινοτικού μέσου όρου.  Όσον αφορά τους θεματικούς 

τομείς παρέμβασης, αποστολή του Ταμείου Συνοχής είναι η χορήγηση 

χρηματοδοτήσεων υπέρ των προγραμμάτων υποδομών στους τομείς του 

περιβάλλοντος και των μεταφορών.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΙΔΙΩΤΩΝ) / ΦΟΡΕΩΝ 

 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΦΟΡΕΑ 

(προαιρετικά)  

 

 

2. Αντικείμενο δραστηριότητας 

  

□ Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων  

□ Μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων  

□ Διανυκτέρευση  

□ Εστίαση  

□ Αναψυχή  

□ Βιοτεχνία  

□ Υπηρεσίες στον τομέα του πολιτισμού / αθλητισμού / περιβάλλοντος 

□ Αγρόκτημα  

□ Άλλο  

□  

 

3. Έτη λειτουργίας Επιχείρησης / Φορέα 

 

□ 0-5  

□ 5-8  

□ 8-10  

□ 10 ->  

□  

 

4. Νομική μορφή Επιχείρησης / Φορέα 

 

□ Ατομική  

□ Ο.Ε.  

□ Ε.Ε.  

□ Ε.Π.Ε.  

□ Α.Ε.  

□ Ι.Κ.Ε.  

□ Συλλογικός Φορέας 

□ ΝΠΙΔ 
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□ Άλλο 

 

 

5. Έδρα της Επιχείρησης / Φορέα 

 

□ Περιοχή Δήμου Κατερίνης  

□ Περιοχή Δήμου Πύδνας-Κολινδρού  

□ Περιοχή Δήμου Δίου-Ολύμπου  

 

6. Αριθμός Ιδρυτών / Ιδρυτικών Μελών 

 

□ 1-2  

□ 3-5  

□ 6-10 

□ > 10 

 

7. Μέση ηλικία Ιδρυτών/ Ιδρυτικών Μελών  

 

□ 19-23  

□ 24-30  

□ 30-40  

□ >40 

 

8. Αριθμός εργαζομένων (πλην των εταίρων/ιδρυτών) 

 

□ 0 

□ 1-4  

□ 5-10 

□ >10 

 

9. Οι Μέτοχοι/Ιδιοκτήτες / Μέλη ΔΣ 

 

□ Λύκειο  

□ ΤΕΙ  

□ ΑΕΙ  

□ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

10. Χρηματοδότηση Leader  

 

□ 1994—1999  
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□ 2000-2006  

□ 2007-2013  

 

 

11. Χρηματοδότηση Leader  

 

□ 1 φορά  

□ 2 φορές  

□ 3 φορές  

 

12. Η χρηματοδότηση κάλυψε  

 

□ Όλη την επένδυση  

□ Μόνο κτιριακά  

□ Μόνο εξοπλισμό  

□ Άυλες δαπάνες (πχ διοργάνωση εκδηλώσεων – παραγωγή προωθητικού υλικού) 

□ Άλλο 

 

 

13. Σκοπεύετε να επιδιώξετε πάλι τη λήψη χρηματοδότησης από το Leader 

 

□ Άμεσα  

□ Δεν σκοπεύουμε 

 

  

14. Πως εξελίχθηκε η συγχρηματοδότηση του έργου σας  

 

□ Πολύ ομαλά  

□ Προβλήματα στη Χρηματοδότηση  

□ Προβλήματα με γραφειοκρατικές καθυστερήσεις  

□ Άλλο: __________________ 

 

 

 

15. Που απευθύνονται τα προϊόντα/υπηρεσίες σας  

 

□ Πιερία  

□ Ελλάδα  
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□ Εξωτερικό  

 

16. Σε γενικές γραμμές, πως θα χαρακτηρίζατε την πορεία της επιχείρησής (φορέα) σας 

μέχρι σήμερα.;  

 

□ Πολύ καλή  

□ Καλή  

□ Μέτρια  

□ Κακή  

□ Πολύ Κακή  

 

 

17. Αν η πορεία της επιχείρησής/φορέα σας μέχρι σήμερα δεν ήταν καλή, ποιοι 

παράγοντες πιστεύετε ότι ευθύνονται;  

 

□ Ελλιπής χρηματοδότηση/Τραπεζικό σύστημα  

□ Υψηλή φορολογία  

□ Η αγορά ήταν ανώριμη για το προϊόν/υπηρεσίες  

□ Αδυναμία προώθησης  

□ Άλλο  

 

18. Στα επόμενα τρία χρόνια σκοπεύετε να  

 

□ Αυξήσετε την παραγωγή σας  

□ Αναπτύξετε νέα προϊόντα/υπηρεσίες  

□ Τίποτα από τα παραπάνω  

 

 

19. Μακροπρόθεσμα, ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησή σας/του φορέα σας; 

(μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα)  

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν  

 

 

□ Πώληση της επιχείρησης σε τρίτους  

□ Εξαγορά της επιχείρησης/συγχώνευση  

□ Σταθεροποίηση και επέκταση της επιχείρησης (ανάπτυξης  προϊόντος/υπηρεσίας, 

νέες αγορά κλπ.)  

□ Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 

□ Άλλο: __________________________________ 
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20. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια για την ανάπτυξη νέων 

επιχειρήσεων/φορέων στην Ελλάδα; 

(μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα)  

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν  

 

□ Ελλιπής χρηματοδότηση  

□ Γραφειοκρατία  

□ Έλλειψη υποδομών  

□ Ασφαλιστικό <καθεστώς  

□ Υψηλή Φορολογία  

□ Ασταθές Οικονομικό Περιβάλλον  

□ Ελλιπής σχετική εκπαίδευση-κατάρτιση  

□ Αδυναμία εύρεσης κατάλληλων συνεργατών/υπαλλήλων  

□ Μικρή/περιορισμένη αγορά  

□ Άλλο: ____________________________ 

 

 

21. Εάν δεν υπήρχε η χρηματοδότηση, θα υλοποιούσατε την επένδυση;  

□ Ναι 

□ Όχι 

□ Θα υλοποιούσα τμήμα της , επίσης λειτουργικό  

□ Άλλο: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


