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1. ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (ΣΑΠΣΟΚ)  

Η Τξπική Αμάπςσνη με Ποωςξβξσλία Τξπικώμ Κξιμξςήςωμ (ΤΑΠΤoΚ), απξςελεί έμα 

εογαλείξρυεδιαρμξύ και σλξπξίηρηπ μιαπ ςξπικήπ αμαπςσνιακήπ ρςοαςηγικήπ και 

αμςιμεςώπιρηπ ςχμ ςξπικώμξικξμξμικώμ, κξιμχμικώμ και πεοιβαλλξμςικώμ αμαγκώμ 

με ςη ρσμμεςξυή ςχμ ςξπικώμ τξοέχμ και ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ ρε ρατώπ 

ποξρδιξοιρμέμεπ υχοικέπ εμόςηςεπ. Η ΣΑΠΣξΚ  λειςξσογεί ρσμπληοχμαςικά ποξπ ςιπ 

λξιπέπ αμαπςσνιακέπ παοεμβάρειπ ςχμ πεοιτεοειακώμ ή ςξμεακώμ ποξγοαμμάςχμ 

ρσμβάλλξμςαπ μέρα από ςημ κιμηςξπξίηρη ςξσ ςξπικξύ δσμαμικξύςόρξ ρςξσπ ρςόυξσπ 

ςηπ ρςοαςηγικήπ «Δσοώπη 2020» για ένσπμη, βιώριμη και υχοίπ απξκλειρμξύπ 

αμάπςσνη όρξ και ρςξσπ επιμέοξσπ ρςόυξσπ ςχμ πξλιςικώμ πξσ έυξσμ ςεθεί ρςξ ΔΠΑ 

2014-2020 και ρςα Ποξγοάμμαςα ςξσ. 

Οι αουέπ πξσ ποξχθεί η ΣΑΠΣξΚ ρςηοίζξμςαι ρςιπ αοχέπ ςηπ ποξρέγγιρηπLEADER. Για 

ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014-2020, η μέθξδξπ ασςή, σιξθεςείςαι από όλα ςα 

Σαμεία πξσ καλύπςξμςαι από ςξ Κξιμό ςοαςηγικό Πλαίριξ (Δσοχπαψκό Σαμείξ 

Πεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ, Δσοχπαψκό Κξιμχμικό Σαμείξ, Δσοχπαψκό Γεχογικό Σαμείξ 

Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ, Δσοχπαψκό Σαμείξ Θάλαρραπ και Αλιείαπ).  

Βαρικά ρσρςαςικάμέοη ςξσ εογαλείξσ ΤΑΠΤΟΚείμαι:  

 Ο ρυεδιαρμόπ και εταομξγή μιαπξλξκληοωμέμηπ και πξλσςξμεακήπ ρςοαςηγικήπ 

ςξπικήπ αμάπςσνηπ, η ξπξία απξςελεί έμα ρσμεκςικό ρύμξλξ ποάνεχμ για ςημ 

ικαμξπξίηρη ςξπικώμ ρςόυχμ και αμαγκώμ, και μα ανιξπξιήρει ςα ρσγκοιςικά 

πλεξμεκςήμαςα. 

 Βαρικόπ άνξμαπ/πσλώμαπ ςηπ Σςοαςηγικήπ μπξοεί μα απξςελέρει έμαπ 

ρσγκεκοιμέμξπ ςξμέαπ, θέμα ή ξμάδα-ρςόυξπ, για παοάδειγμα, η σπξρςήοινη 

ςηπ ςξπικήπ επιυειοημαςικόςηςαπ ή η καςαπξλέμηρη ςηπ τςώυειαπ, χρςόρξ θα 
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ποέπει μα ποξχθξύμςαι διαρσμδέρειπ με άλλξσπ ςξμείπ πξσ 

επηοεάζξμςαικάθεςα ή ξοιζόμςια από ςιπ βαρικέπ καςεσθύμρειπ. 

 Η ρςοαςηγική ρυεδιάζεςαι και σλξπξιείςαι απόΟμάδα Τξπικήπ Δοάρηπ (ΟΤΔ), η 

ξπξία απξςελείςαι από εκποξρώπξσπ δημόριχμ και ιδιχςικώμ ςξπικώμ 

κξιμχμικξξικξμξμικώμ ρσμτεοόμςχμ.. 

 Η Πεοιξυήπαοέμβαρηπ, ςηπ ξπξίαπ ξ πληθσρμόπ κσμαίμεςαι μεςανύ 10.000 και 

150.000 καςξίκξσπ 

 Δμθαοούμξμςαι και ποξχθξύμςαι:ξ ξλξκληοωμέμξπ υαοακςήοαπ ςωμ 

ρςοαςηγικώμ, η  εταομξγή καιμξςόμωμ ποξρεγγίρεωμ και η  δικςύωρη ςωμ 

ςξπικώμ εςαιοικώμ ρυημάςωμ 

ςημ Πεοιτέοεια Κοήςηπ, η ςοαςηγική ΣΑΠΣΟΚ πξσ ρσγυοημαςξδξςείςαι από ςξ ΔΚΣ, 

ρςα πλαίρια ςξσ Άνξμα Ποξςεοαιόςηςαπ 5 (ΔΚΣ): Ποξώθηρη ςηπ κξιμχμικήπ έμςανηπ και 

καςαπξλέμηρη ςηπ τςώυειαπ ρςημ Κοήςη, ςξσ Δ.Π. Κοήςηπ, θα εταομξρςεί ρςιπ 

πεοιξυέπ εταομξγήπ πξσ έυξσμ επιλεγεί για ςημ σλξπξίηρη ςχμ ΣΑΠΣξΚ ςξσ ΠΑΑ ή 

ςμήμαςα ασςώμ. 

Οι ΟΣΔ πξσ έυξσμ αμαλάβει ςημ εταομξγή ςχμ ΣΑΠΣξΚ ΠΑΑ ρςημ Πεοιτέοεια Κοήςηπ, 

καλξύμςαι μαδιαμξοτώρξσμ μια ςοαςηγική πξσ ξδηγεί ρε έμα ξλξκληοχμέμξ 

επιυειοηριακό ρυέδιξ δοάρεχμρσγυοημαςξδξςξύμεμχμ από ςξ Δσοχπαψκό Κξιμχμικό 

Σαμείξ (ΔΚΣ), ρςξ ξπξίξ θα ςεκμηοιώμεςαι ηρσμάτεια και ρσμπληοχμαςικόςηςα με ςημ 

εγκεκοιμέμη ρςοαςηγική ςξσ Leader 2014-2020. 
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2. ΠΔΡΙΟΦΗ ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΑΠΣΟΚ(ΔΚΣ)  

Η Πεοιξυή Παοέμβαρηπ ςξσ Σξπικξύ Ποξγοάμμαςξπ ΣΑΠΣξΚ (ΔΚΣ), ρσμπίπςει με 

ασςή ςξσ Σξπικξύ Ποξγοάμμαςξπ CLLD/ LEADER 2014-2020.  

 

 

Όπχπ ταίμεςαι και από ςξμ υάοςη, η ποξςειμόμεμη πεοιξυή παοέμβαρηπ ΣΑΠΣξΚ  θα 

πεοιλαμβάμει:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δήμοσ Αγίου Βαςιλείου  - Δημοτική Ενότητα Λάμπησ (το ςύνολο των τοπικών κοινοτήτων) 
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Δήμοσ Αμαρίου (το ςύνολο των τοπικών κοινοτήτων)  

Δήμοσ Ανωγείων  

Δήμοσ Μυλοποτάμου (το ςύνολο των τοπικών κοινοτήτων) 

Δήμοσ Ρεθύμνου  - Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου (το ςύνολο των τοπικών κοινοτήτων),- Δημοτική 

Ενότητα Ρεθύμνου (το ςύνολο των τοπικών κοινοτήτων και οι εκτόσ τησ πόλησ οικιςμοί τησ 

Δημοτικήσ Κοινότητασ Ρεθύμνου : Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλοσ, Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό 

Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναςτήρια) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δήμοσ Γόρτυνασ - Δημοτική Ενότητα Ρούβα (το ςύνολο των τοπικών κοινοτήτων) 

Δήμοσ Μαλεβιζίου - Δημοτική Ενότητα Κρουςώνα  (το ςύνολο των Δημοτικών/Τοπικών 

κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυλίςου (οι Τ.Κ. Αηδονοχωρίου, Αςτυρακίου, Γωνιών και 

Καμαριώτη) 

Δήμοσ Φαιςτού -, Δημοτική Ενότητα Ζαρού (το ςύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική 

Ενότητα Τυμπακίου (οι τοπικέσ κοινότητεσ Γρηγοριάσ και Καμαρών) 

Ο ςυνολικόσ μόνιμοσ πληθυςμόσ τησ προτεινόμενησ περιοχήσ είναι 47.578 κάτοικοι (απογραφή 

ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011) και η έκταςη 1.497,015τ.χ. 

 

3. ΟΜΑΔΑ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ (ΟΣΔ) : ΑΚΟΜΜ ΧΗΛΟΡΔΙΣΗ ΑΔΔ ΟΣΑ  

Σξ ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΔΙΣΗ ΑΑΔ ΟΣΑ, ιδούθηκε ςξ 1988 και απξςελεί Ομάδα Σξπικήπ 

Δοάρηπ  (ΟΣΔ), για ςημ εταομξγή ςχμ ποξγοαμμάςχμ LEADER ρςημ πεοιξυή ςξσ 

Ψηλξοείςη από ςξ 1991 έχπ ρήμεοαπξσ έυει αμαλάβει ςημ εταομξγή ςξσ Σξπικξύ 

Ποξγοάμμαςξπ CLLD/ LEADER  2014-2020.   Ωπ σπξφήτια ΟΣΔ, καλείςαι μα 

διαμξοτώρει ςημ ποξςειμόμεμη ςοαςηγική και ςξξλξκληοχμέμξ Δπιυειοηριακό υέδιξ 

δοάρεχμ ςξσ Σξπικξύ Ποξγοάμμαςξπ ΣΑΠΣξΚ (ΔΚΣ).  
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4. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΑΠΣΟΚ  

Η ποξςειμόμεμη ςοαςηγικήΣΑΠΣξΚ (ΔΚΣ), όρξμ ατξοά όοαμα, ςιπ ποξςεοαιόςηςεπ  

και ςξσπ ρςοαςηγικξύπ ρςόυξσπ, αλλά και ςιπ δοάρειπ πξσ θα ρσμπεοιλητθξύμρςξ 

ρυεδιαζόμεμξ Σξπικό Ποόγοαμμα, θα ποέπει μα είμαι ρεπλήοη ρσμάτεια και 

ρσμπληοχμαςικόςηςα με εγκεκοιμέμξ Σξπικό Ποξγοάμμαςξπ CLLD/LEADERΠΑΑ 

2014-2020. 

Ωπ εκ ςξύςξσ, ςξΌοαμαςηπ ςοαςηγικήπ ΣΑΠΣξΚ (ΔΚΣ) για ςημ πεοιξυή 

παοέμβαρηπ,διαςσπώμεςαι χπ ενήπ: 

«Η ένσπμη, ξλξκληοχμέμη και υχοίπ απξκλειρμξύπ αμάπςσνη με έμταρη ρςημ 

αειτόοξ και σπεύθσμη διαυείοιρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςχμ ςξπικώμ πόοχμ και 

ρςα διαςοξτικά ποξψόμςα πξιόςηςαπ» 

Οι ξοιζόμςιεπ ποξςεοαιόςηςεππξσ ςίθεμςαι είμαι ξι ενήπ:   

• Η εμίρυσρη ςχμ λειςξσογικώμ διαρσμδέρεχμ αμάμερα ρε όλξσπ ςξσπ ςξμείπ 

ξικξμξμικήπ δοαρςηοιόςηςαπ (ποχςξγεμήπ-δεσςεοξγεμήπ-ςοιςξγεμήπ) και ρε 

επιμέοξσπ ρσρςήμαςα για ςημ ςξπική αμάπςσνη (τσρικό πεοιβάλλξμ-παοαγχγή-

πξλιςιρμόπ).  

• Η ήπια και σπεύθσμη ςξσοιρςική αμάπςσνη και ανιξπξίηρη ςχμ δσμαςξςήςχμ 

πξσ ποξκύπςξσμ από ςξ Υσρικό Πάοκξ ςξσ Ψηλξοείςη. «Ήπια» με ςημ έμμξια 

ςηπ μεςοιαρμέμηπ έμςαρηπ και ςηπ υαμηλήπ όυληρηπ ρςξ τσρικό πεοιβάλλξμ, και 

«Τπεύθσμη», με ςημ έμμξια ςηπ εμφύυχρηπ ςχμ αμθοώπιμχμ πόοχμ και ςηπ 

ρσμμεςξυήπ ςχμ κξιμχμικώμ εςαίοχμ για δίκαιη και με ρεβαρμό ρςξμ πξλιςιρμό, 

διαυείοιρη ςξσ ςξσοιρςικξύ ταιμξμέμξσ.  

• Η αμαρσγκοόςηρη ςξσ αγοξ-διαςοξτικξύ ρσμπλέγμαςξπ, με εμίρυσρη και 

ποξώθηρη ςχμ ποξψόμςχμ πξιόςηςαπ, ρςήοινη ςηπ καιμξςξμίαπ ρςημ παοαγχγή 

και εμδσμάμχρη ςχμ εναγχγικώμ κλάδχμ και δοαρςηοιξςήςχμ. 
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• Η αμάπςσνη υχοίπ απξκλειρμξύπ με έμταρη ρε ένσπμεπ ρςοαςηγικέπ και 

ρσμεογαρίεπ για ςημ αμςιμεςώπιρη κοίριμχμ ποξβλημάςχμ, ςημ αμάπςσνη ςηπ 

βιώριμηπ επιυειοημαςικόςηςαπ και ςη δημιξσογία μέαπ απαρυόληρηπ. 

Οι ςοαςηγικξί ςόυξιενειδικεύξμςαι χπ ενήπ:  

1. Η Διατξοξπξίηρη ςηπ ςξπικήπ ξικξμξμίαπ και εμίρυσρη ςηπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ ςωμ 

ςξπικώμ ποξϊόμςωμ και σπηοεριώμ  

2. Αειτόοξπ αμάπςσνη ςξσ ςξσοιρμξύ και διαυείοιρη ςξσ τσρικξύ και πξλιςιρςικξύ 

πεοιβάλλξμςξπ  

3. Η βελςίωρη ςωμ ρσμθηκώμ διαβίωρηπ και ςωμ όοωμ ςηπ κξιμωμικήπ και εδατικήπ 

ρσμξυήπ  

4. Η ένσπμη αμάπςσνη με έμταρη ρςημ καιμξςξμία, ςη ρσμεογαρία και ςημ αμάπςσνη 

πιλξςικώμ ρυεδίωμ 

5. Η αμάπςσνη και εμεογξπξίηρη ςξσ αμθοώπιμξσ δσμαμικξύ, χπ κιμηςήοιξπ μξυλόπ για 

ςημ επίςεσνη όλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςόυχμ ςξσ ςξπικξύ ποξγοάμμαςξπ μέρα από ςημ 

ρσμβξσλεσςική , ςημ καςάοςιρη και ςη μεςατξοά ςευμξγμχρίαπ ρε θέμαςα πξσ 

ρυεςίζξμςαι κσοίχπ με ςξ γεχογικό ςξμέα, αλλά και με ςξμείπ όπχπ ςξ πεοιβάλλξμ, ξ 

ςξσοιρμόπ και ξι εμαλλακςικέπ μξοτέπ ςξσοιρμξύ, ξ πξλιςιρμόπ, η επιυειοημαςικόςηςα 

κ.λπ.  
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5. ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΑΔΩΝ ΔΚΣ 

 
ΔΡΑΔΙ CLLD ΔΚΣ 

 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ 

1 σμβξσλεσςική  

1.1 

Ολξκληοχμέμη παοέμβαρη για 
ρσγκεκοιμέμη ξμάδα ρςόυξ όπχπ 
ποξκσπςει από ςιπ αμάγκεπ ςηπ ςξπικήπ 
ρςοαςηγικήπ  

• ρσμεδοίεπ αςξμικήπ 
ρσμβξσλεσςικήπ και ρύμςανηπ 
ςξσ αςξμικξύ ρυεδίξσ δοάρηπ 
ςξσπ 
• σμεδοίεπ ξμαδικήπ 
ρσμβξσλεσςικήπ/σπξρςήοινηπ 
αμ σπάουξσμ θέμαςα κξιμξύ 
εμδιατέοξμςξπ για ξμάδα 
χτελξσμέμχμ Δεμ  είμαι 
επιλένιμεπ ξι ρσμεδοίεπ 
φσυξκξιμχμικήπ σπξρςήοινηπ 
εκςόπ αμ ςεκμηοιώμεςαι 
επαοκώπ για ρσγκεκοιμέμεπ 
ξμάδεπ ρςόυξσ με ρςόυξ ςημ 
κξιμχμική έμςανη  
• (για ήδη απαρυξλξύμεμξσπ) 
Νξμική, λξγιρςική, και γεμικά 
επαγγελμαςική ή/και 
επιυειοηριακή ρσμβξσλεσςική 
/σπξρςήοινη. ε ασςήμ ςημ 
πεοίπςχρη ποόκειςαι για 
κοαςική εμίρυσρη ποξπ ςξμ 
χτελξύμεμξ ςηπ δοάρηπ 
• Ολξκληοχμέμεπ παοεμβάρειπ 
με ρςόυξ ςημ κξιμχμική έμςανη 

Α) Υξοείπ εμςόπ 
Δημξρίξσ Σξμέα 
(όπχπ ΟΣΑ Α ή Β 
Βαθμξύ, 
Παμεπιρςήμια, άλλξι 
ςξπικξί δημόριξι 
τξοείπ)  
Β) Υξοείπ εκςόπ 
Δημξρίξσ Σξμέα 
(όπχπ ρχμαςεία, 
ΑΜΚΔ, λξιπέπ ΜΚΟ – 
ΝΠΙΔ) )ξι ξπξίξι θα 
ποέπει μα 
λειςξσογξύμ 
απξδεδειγμέμα για 
έμα ςξσλάυιρςξμ 
έςξπ ποιμ ςημ 
σπξβξλή ςξσ 
τακέλξσ 
σπξφητιόςηςαπ.  

2 Δπιυξοήγηρη επιυειοήρεχμ για ποόρληφη αμέογχμ (ΝΘΔ) 
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Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ 

2.1 
Δπιυξοήγηρη επιυειοήρεχμ για 
ποόρληφη αμέογχμ (ΝΘΔ)  

Η δοάρη ατξοά ρςημ 
επιυξοήγηρη επιυειοήρεχμ για 
ποόρληφη αμέογχμ (ΝΘΔ). 
Ποξςεοαιόςηςα θα δξθεί ρςιπ 
επιυειοήρειπ πξσ η 
δοαρςηοιόςηςά ςξσπ ποξχθεί ςη 
ρςοαςηγική και ςξσπ ρςόυξσπ 
ςξσ ςξπικξύ ποξγοάμμαςξπ.  

Ιδιχςικέπ   
επιυειοήρειπ, 
επιςηδεσμαςίεπ,  
Υξοείπ   Κξιμχμικήπ   
και  Αλληλέγγσαπ  
Οικξμξμίαπ  και  
γεμικά  εογξδόςεπ  
ςξσ  ιδιχςικξύ  
ςξμέα  πξσ  αρκξύμ 
ςακςική   ξικξμξμική   
δοαρςηοιόςηςα. 
Δναιοξύμςαι ξι 
επιυειοήρειπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςιπ 
αμάλξγεπ 
ποξρκλήρειπ ςξσ 
ΟΑΔΔ. 

3 Δπιυξοήγηρη για ςη δημιξσογία μέαπ επιυείοηρηπ (ςύπξσ ΝΔΔ) 

3.1 
Δπιυξοήγηρη για ςη δημιξσογία μέαπ 
επιυείοηρηπ (ςύπξσ ΝΔΔ)  

Η δοάρη ατξοά ρςημ 
επιυξοήγηρη αμέογχμ για ςη 
δημιξσογία μεχμ επιυειοήρεχμ 
(ΝΔΔ). Ποξςεοαιόςηςα θα δξθεί: 
α) ρςιπ ξμάδεπ ρςόυξσ κάθε 
ςξπικξύ ποξγοάμμαςξπ 
β) ρςη δημιξσογία 
επιυειοήρεχμ πξσ η 
δοαρςηοιόςηςά ςξσπ ποξχθεί ςη 
ρςοαςηγική και ςξσπ ρςόυξσπ 
ςξσ ςξπικξύ ποξγοάμμαςξπ.  

Άμεογξι 
εγγεγοαμμέμξι ρςξ 
Μηςοώξ ςξσ ΟΑΔΔ  

4 σμευιζόμεμη επαγγελμαςική καςάοςιρη 

4.1 ΟλξκληοχμέμαποξγοάμμαςαΚαςάοςιρηπ 

Δκπαίδεσρη και καςάοςιρη ρε 
ςξμείπ πξσ ρυεςίζξμςαι με 
ςξμείπ ςηπ ςξπική ρςοαςηγική 
πιρςξπξίηρη ποξρόμςχμ) 

Πιρςξπξιημέμξι 
Πάοξυξι καςάοςιρηπ 

5 Παοξυή σπηοεριώμ ποξπ εσπαθείπ ξμάδεπ ςχμ πεοιξυώμ παοέμβαρηπ 
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Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ 

5.1 

Τπηοερίεπ εκπαιδεσςικήπ 
(τοξμςιρςηοιακήπ) σπξρςήοινηπ ρε 
μαθηςέπ / ςοιεπ σπξυοεχςικήπ 
εκπαίδεσρηπ 

Οι σπηοερίεπ τοξμςιρςηοιακήπ 
εκπαίδεσρηπ απεσθύμξμςαι ρε 
μαθηςέπ δεσςεοξβάθμιαπ 
εκπαίδεσρηπ ξι ξπξίξι 
βοίρκξμςαι ρε καςάρςαρη 
τςώυειαπ ή απειλξύμςαι από 
τςώυεια 

Α) Υξοείπ εμςόπ 
Δημξρίξσ Σξμέα 
(όπχπ ΟΣΑ Α ή Β 
Βαθμξύ, 
Παμεπιρςήμια, άλλξι 
ςξπικξί δημόριξι 
τξοείπ)  
Β) Υξοείπ εκςόπ 
Δημξρίξσ Σξμέα 
(όπχπ ρχμαςεία, 
ΑΜΚΔ, λξιπέπ ΜΚΟ – 
ΝΠΙΔ) )ξι ξπξίξι θα 
ποέπει μα 
λειςξσογξύμ 
απξδεδειγμέμα για 
έμα ςξσλάυιρςξμ 
έςξπ ποιμ ςημ 
σπξβξλή ςξσ 
τακέλξσ 
σπξφητιόςηςαπ.  

5.2 

Αμάπςσνη δοάρεχμ και σπηοεριώμ για 
ςημ σπξρςήοινη αςόμχμ και 
ξικξγεμειώμ πξσ  βοίρκξμςαι ρε 
καςάρςαρη τςώυειαπ ή απειλξύμςαι από 
τςώυεια 

Η δοάρη θα ατξοά ςημ 
ρσμβξσλεσςική εμδσμάμχρη και 
ςημ εμφύυχρη αςόμχμ και 
ξικξγεμειώμ πξσ  βοίρκξμςαι ρε 
καςάρςαρη τςώυειαπ ή 
απειλξύμςαι από τςώυεια  

Α) Υξοείπ εμςόπ 
Δημξρίξσ Σξμέα 
(όπχπ ΟΣΑ Α ή Β 
Βαθμξύ, 
Παμεπιρςήμια, άλλξι 
ςξπικξί δημόριξι 
τξοείπ)  
Β) Υξοείπ εκςόπ 
Δημξρίξσ Σξμέα 
(όπχπ ρχμαςεία, 
ΑΜΚΔ, λξιπέπ ΜΚΟ – 
ΝΠΙΔ) )ξι ξπξίξι θα 
ποέπει μα 
λειςξσογξύμ 
απξδεδειγμέμα για 
έμα ςξσλάυιρςξμ 
έςξπ ποιμ ςημ 
σπξβξλή ςξσ 
τακέλξσ 
σπξφητιόςηςαπ.  
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6. ΔΙΑΒΟΤΛΔΤΗ  

Για ςξμ ξλξκληοχμέμξ και επιςσυή ρυεδιαρμό ςξσ Σξπικξύ Ποξγοάμμαςξπ ΣΑΠΣξΚ 

(ΔΚΣ) και ςημ  επίςεσνη ςηπ διαδικαρίαπ ςηπ «από ςα κάςχ ποξπ ςα πάμχ ποξρέγγιρηπ»,  

είμαι απαοαίςηςη η εμεογόπ ρσμμεςξυή όλχμ ςχμ κξιμχμικώμ εςαίοχμ, τξοέχμ και ςξσ 

ςξπικξύ πληθσρμξύ, ρςιπ εμέογειεπ διαβξύλεσρηπ / εμημέοχρηπ. Η εμεογόπ ρσμμεςξυή 

όλχμ ςχμ κξιμχμικξξικξμξμικώμ τξοέχμ, ςχμ πξλιςώμ και ςχμ επιυειοημαςιώμ  ςηπ 

πεοιξυήπ είμαι καθξοιρςική για ςημ ποξεςξιμαρία  ςηπ ρςοαςηγικήπ και ςημ καςάοςιρη 

ςξσ ρυεδίξσ δοάρηπ,  με ρςόυξ ςξ ρυεδιαζόμεμξ ποόγοαμμα μα απαμςά ρςιπ αμάγκεπ και 

δσμαςόςηςεπ ςηπ πεοιξυήπ εταομξγήπ και μα είμαι οεαλιρςικό και σλξπξιήριμξ.  

ςξ πλαίριξ ασςό, ποξρκαλξύμςαι ξι τξοείπ ςηπ πεοιξυήπ, ξι επιυειοημαςίεπ και ξι 

πξλίςεπ μα ρσμμεςέυξσμ ρςιπ εμημεοχςικέπ εκδηλώρειπ, ρςιπ ξπξίεπ θα έυξσμ ςη 

δσμαςόςηςα μα εμημεοχθξύμ για ςξ πλαίριξκαιςιπ δσμαςόςηςεπ ςξσ μέξσ ποξγοάμμαςξπ 

και μα ρσζηςήρξσμ ποξςάρειπ, απόφειπ και ιδέεπ, ςόρξ για ςιπ καςεσθύμρειπ και ςξσπ 

ρςόυξσπ ςηπ ςοαςηγικήπ,  όρξ και ςιπ δοάρειπ και ςιπ ξμάδεπ ρςόυξσ πξσ ασςή θα 

ρσμπεοιλάβει, καθώπ και μα ρσμπληοώρξσμ/ σπξβάλλξσμ ςξ παοακάςχ Έμςσπξ 

Καςαγοατήπ Δοάρεχμ.  

Σξ ποόγοαμμα ςχμ εκδηλώρεχμ εσοείαπ εμημέοχρηπ / διαβξύλεσρηπ,θα αμαοςηθεί 

ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΑΚΟΜΜ (www.akomm.gr).  

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ  

Δημήςοηπ Παςςακόπ, Δύη Βοέμςζξσ 

Σηλέτχμξ : 2834031402, 2834031793 

Fax : 2834031058 

e-Mail :info@akomm.gr 

Ιρςξρελίδα :www.akomm.gr 
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