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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θέμα: Προτάσεις για το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ)

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Με αφορμή το νέο πρόγραμμα LEADER (ΤΑΠΤοΚ) και τις διαβουλεύσεις των Ομάδων Τοπικής
Δράσης (ΟΤΔ)  που είτε είναι σε εξέλιξη,  είτε πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο
διάστημα, παραθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν κάποιους από τους
στρατηγικούς θεματικούς στόχους που έχουν τεθεί και συγκεκριμένα τις κατηγορίες 6 (προστασία
& ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος) και 7 (δικτύωση και συνεργασία).
Οι προτάσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή των
προγραμμάτων LEADER, όπως η δικτύωση, η συνεργασία και η καινοτομία, ακολουθούν
βασικές ευρωπαϊκές στρατηγικές όπως είναι η Πράσινη Συμφωνία και η κυκλική οικονομία,  ενώ
έχουν εφαρμοστεί (ή βρίσκονται σε εφαρμογή) τοπικά από το WWF Ελλάς σε διάφορες περιοχές
της χώρας, ως εκ τούτου έχουν δοκιμαστεί και έχουν παραχθεί θετικά αποτελέσματα.

1. Αποκατάσταση μικρών υγρότοπων
Το WWF Ελλάς έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα «Προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της
Ελλάδας» όπου έχει καταγράψει το σύνολο των υγροτοπικών συστημάτων (www.ygrotopio.gr)
στα νησιά της χώρας και έχει προωθήσει την προστασία τους.  Ανάλογες προσπάθειες έχουν
γίνει από το ΕΚΒΥ για το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας.

Τα υγροτοπικά συστήματα και ιδιαίτερα τα μικρά (<80 στρέμματα) είναι ιδιαίτερα ευάλωτα τόσο
στις ανθρώπινες δραστηριότητες όσο και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ τις
τελευταίες δεκαετίες έχει χαθεί πάνω από το 60% των υγροτόπων της Ελλάδας. Οι υγρότοποι
φιλοξενούν σημαντική βιοποικιλότητα και σε αρκετές περιπτώσεις συνεισφέρουν στις τοπικές
κοινωνίες μέσω της προστασίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, την παροχή νερού και
εύφορων εδαφών για την γεωργία, κ.α. Η αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων που
αποτελούν πολύτιμες αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα (όπως οι υγρότοποι) είναι πλέον μια
απο τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.
Στόχος της ένταξης αυτού του μέτρου στο υπό διαμόρφωση LEADER είναι η προώθηση της
αποκατάστασης των μικρών υγροτοπικών συστημάτων (απομάκρυνση αδρανών
υλικών/σκουπιδιών, αποκατάσταση υδρολογικών χαρακτηριστικών, αποκατάσταση φυσικής
βλάστησης) και η ανάδειξή τους ως περιοχές υψηλής σημασίας για τη βιοποικιλότητα και τις
τοπικές κοινωνίες.

Το μέτρο αυτό αφορά δράσεις καινοτομίας, προστασίας περιβάλλοντος, προστασία από φυσικές
καταστροφές, ενώ κατατάσσεται στην κατηγορία 6 (6.1 - Έργα αναβάθμισης του φυσικού
περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτού).

Μέσω του Leader μπορούν να καλυφθούν οι αρχικές μελέτες των έργων (μελέτη σκοπιμότητας,
τεχνικές μελέτες), δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, έργα
απομάκρυνσης τμημάτων των αδρανών υλικών, αποκατάστασης βλάστησης, αγορά γης με
υγροτοπικά χαρακτηριστικά από δημόσιους φορείς με σκοπό την προστασίας της, περίφραξη και
σήμανση της περιοχής.

http://www.ygrotopio.gr/
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Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποκατάστασης ενός μικρού υγρότοπου είναι η εκβολή
του ποταμού Μορώνη, στη Σούδα Χανίων. Το WWF Ελλάς συνέταξε τη μελέτη σκοπιμότητας
(https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/vivliothiki/?uNewsID=6662816) και υποστήριξε τον Δήμο
Χανίων για τα έργα αποκατάστασης (https://www.chania.gr/enimerosi/arxeioPRO-
2021/daskmor21.html).

2. Κατασκευή μικρών λίθινων αναβαθμών σε εποχικά ρέματα
Οι μικροί λίθινοι αναβαθμοί (ή φράγματα ανάσχεσης ή δέσεις) συνηθιζαν να κατασκευάζονται σε
εποχικά ρέματα στο παρελθόν, για να εξυπηρετήσουν κυρίως τους αγρότες για την άρδευση των
καλλιεργειών σε τοπικό επίπεδο και τους κτηνοτρόφους για το πότισμα των ζώων.  Σήμερα η
χρήση τους ελαττώθηκε, ωστόσο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στην περιοχή της Απειράνθου
(Νάξος) κατασκευάστηκαν 107 μικρά φράγματα με στόχο να μειώσουν τη διάβρωση των εδαφών
και να εμπλουτιστεί ο υπόγειος υδροφορέας.

Το 2020, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedIΝΑ) σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς, κατασκεύασε 33 μικρούς λίθινους αναβαθμούς στα Κύθηρα (https://med-
ina.org/the-micro-dams-of-kythera-restoring-our-cultural-heritage-for-better-water-harvesting/) με
στόχο τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, ενώ το 2022, το WWF Ελλάς, το MedINA, ο
Δήμος Πάρου, η ΔΕΥΑ Πάρου και άλλοι εταίροι, κατασκεύασαν 32 μικρά φράγματα στον
Καβουροπόταμο της Πάρου με στόχο τον εμπλουτισμό των υπόγειων νερών και την αύξηση της
βιοποικιλότητας (https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=7524466).
Υπό τον κίνδυνο της μείωσης της επάρκειας νερού,  των ακραίων καιρικών φαινομένων που
προκαλούν φυσικές καταστροφές (πλημμύρες) αλλά και τη ραγδαία μείωση της βιοποικιλότητας,
οι μικροί λίθινοι αναβαθμοί είναι πράσινες υποδομές (green infrastructure) που έχουν πολλαπλό
ρόλο: τον εμπλουτισμό των υπόγειων νερών και τη μείωση του κινδύνου για υφαλμύρωση, την
τροφοδότηση πηγών και πηγαδιών, τη δημιουργία μικρών οάσεων νερού και άρα την αύξηση της
βιοποικιλότητας, τη μείωση της στερεοπαροχής και την αντιπλημμυρική προστασία των
περιοχών στα κατάντη, τη συμβολή στην συγκράτηση της διάβρωσης, την υποστήριξη των
αγροτών και των κτηνοτρόφων σε τοπικό επίπεδο και την εκπαίδευση και αναψυχή.
Στόχος της ένταξης αυτού του μέτρου στο υπό διαμόρφωση LEADER είναι η μελέτη και η
κατασκευή δικτύων μικρών λίθινων αναβαθμών, σε εποχικά ρέματα (ειδικά σε νησιωτικές
περιοχές ή άλλες περιοχές με υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης) με στόχο να παρέχουν τις
οικοσυστημικές υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες που εξυπηρετούν.

Το μέτρο αυτό αφορά δράσεις καινοτομίας, προστασίας περιβάλλοντος, συνεργασίας-δικτύωσης,
προστασία από φυσικές καταστροφές και βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου
ενώ κατατάσσεται στην κατηγορία 6  (6.1  -  Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με
σκοπό την ανάδειξη αυτού και 6.2 - Έργα πράσινων υποδομών "green infrastructure"για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές).
Μέσω του Leader μπορούν να καλυφθούν οι αρχικές μελέτες των έργων (επιλογή των ρεμάτων
και των θέσεων που μπορούν να κατασκευαστούν οι λίθινοι αναβαθμοί, τεχνικές μελέτες), να
κατασκευαστεί ένας ικανός αριθμός αναβαθμών (ενδεικτικό κόστος: 700€/αναβαθμό), να
πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και να γίνει
η σήμανση της περιοχής.

Ως συνδρομή για τους αναδόχους τέτοιων έργων σε όλη την επικράτεια, μέχρι το Σεπτέμβριο του
2023, αναμένεται να παραχθεί ένας οδηγός καλών πρακτικών από το έργο στην Πάρο, όπου θα
περιγράφει αναλυτικά τα βήματα για την κατασκευή των μικρών λίθινων αναβαθμών.

https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/vivliothiki/?uNewsID=6662816
https://www.chania.gr/enimerosi/arxeioPRO-2021/daskmor21.html
https://www.chania.gr/enimerosi/arxeioPRO-2021/daskmor21.html
https://med-ina.org/the-micro-dams-of-kythera-restoring-our-cultural-heritage-for-better-water-harvesting/
https://med-ina.org/the-micro-dams-of-kythera-restoring-our-cultural-heritage-for-better-water-harvesting/
https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=7524466


WWF Ελλάς
Χαριλάου Τρικούπη 119-121
Αθήνα 11473
Τηλ.: +30 210 3314893
t.giannakakis@wwf.gr
www.wwf.gr

3. Αποκατάσταση ποτάμιων συστημάτων για την προστασία από πλημμύρες
Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση και τις φυσικές διεργασίες (Nature-based Solutions - NbS)
είναι μια από τις βασικές κατευθύνσεις που περιγράφονται στην Πράσινη Συμφωνία και τα
κείμενα που απορρέουν από αυτή (π.χ. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα), στον
κανονισμό για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, ενώ αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο
στη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία που θα αφορά την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων.

Μία από τις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που στοχεύουν τα NbS είναι η μείωση των
κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πλημμύρες. Τα πλημμυρικά φαινόμενα και
οι επιπτώσεις τους στις υποδομές και σε ανθρώπινες ζωές, αναμένεται να πληθύνουν ως
συνέπεια της κακής χρήσης του χώρου (κακός πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός,
υποβάθμιση των ποταμών και ρεμάτων και αποσύνδεσή τους με τα πλημμυρικά πεδία, κ.α.) και
της κλιματικής αλλαγής. Οι λύσεις που δίνονται σήμερα, βασίζονται σε μεγάλα κατασκευαστικά
έργα (μεγάλα φράγματα, επένδυση της κοίτης των ποταμών με τσιμέντο και συρματοκιβώτια,
υπογειοποιήσεις ποταμών, κ.α.) τα οποία όμως έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στα
οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα ενώ η συνεισφορά τους στη μείωση του κινδύνου σε
μεσοπρόθεσμο χρόνο αμφισβητείται και το κόστος τους παραμένει μεγάλο.

Αντίθετα, τα NbS είναι πράσινες υποδομές που περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των
ποτάμιων συστημάτων (αύξηση του πλάτους της κοίτης) και των παρόχθιων δασών, τη σύνδεσή
τους με πλημμυρικά πεδία, την κατασκευή μικρών φραγμάτων ανάσχεσης στα ορεινά για τη
συγκράτηση του νερού και τη μείωση της διάβρωσης, κ.α. Η αξία τους για τις τοπικές κοινωνίες,
εκτός από την προφανή μείωση του ρίσκου από τις πλημμύρες, περιλαμβάνει και αύξηση των
φυσικών οικοτόπων και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, ενώ ικανοποιεί και την απαίτηση για την
συνδεσιμότητα (connectivity) μεταξύ των προστατευόμενων περιοχών.

Δυστυχώς,  παρά το γεγονός ότι τα NbS στην Ευρώπη προωθούνται σημαντικά,  στην Ελλάδα
ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη αναγνώριση και εφαρμογή.  Μεταξύ των αιτιών είναι η έλλειψη
γνώσης και εμπειρίας από τους δημόσιους φορείς καθώς και η έλλειψη ώριμων έργων για την
κατασκευή τους.
Στόχος της ένταξης αυτού του μέτρου στο υπό διαμόρφωση LEADER  είναι η ωρίμανση και η
προώθηση έργων NbS, κυρίως μέσω της αποκατάστασης ποταμών και ρεμάτων, για την
πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων αλλά και την ενίσχυση της
βιοποικιλότητας.
Το μέτρο αυτό αφορά δράσεις καινοτομίας, προστασίας περιβάλλοντος, συνεργασίας-δικτύωσης,
προστασία από φυσικές καταστροφές και βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου
ενώ κατατάσσεται στην κατηγορία 6 (6.2 - Έργα πράσινων υποδομών "green infrastructure" για
την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές).
Μέσω του Leader μπορούν να καλυφθούν οι αρχικές μελέτες των έργων (μελέτη σκοπιμότητας,
τεχνικές μελέτες),  καθώς και να συνεισφέρουν στην ενημέρωση του κοινού και σε δράσεις
συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων. Βασική επιδίωξη με το τέλος του
προγράμματος Leader  είναι να υπάρχουν ώριμες μελέτες ώστε σε επόμενο στάδιο και με
επιπλέον χρηματοδότηση από άλλα εργαλεία, να μπορούν να εφαρμοστούν.
Το WWF Ελλάς έχει ήδη εκπονήσει μια προμελέτη σκοπιμότητας για τη μείωση του πλημμυρικού
κινδύνου στη Δυτική Θεσσαλία
(https://www.wwf.gr/en/knowledge_hub/library/?uNewsID=6661391) ενώ έχει ξεκινήσει
συνεργασία με τον Δήμο Κισσάμου για ανάλογες δράσεις στη Δυτική Κρήτη.  Τέλος,  ως
συνδρομή για τους αναδόχους τέτοιων έργων σε όλη την επικράτεια, μέχρι το Σεπτέμβριο του
2023, αναμένεται να έχει αναπτυχθεί ένα ανοιχτα διαθέσιμο e-course το οποίο θα παρέχει
οδηγίες –  μεταξύ άλλων –  για το πώς σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα που
περιλαμβάνει λύσεις βασισμένες στη φύση (NbS).

https://www.wwf.gr/en/knowledge_hub/library/?uNewsID=6661391
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4. Κατάρτιση τοπικών σχεδίων πρόληψης δασικών πυρκαγιών
Η ενδυνάμωση της πρόληψης αποτελεί το βασικότερο στοιχείο της αποτελεσματικής
αντιμετώπισης του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών, και επί της ουσίας μονόδρομο για την
προσαρμογή μας στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Το δεδομένο αυτό
τεκμηριώνεται από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας και των εμπειρογνωμόνων, αλλά
δυστυχώς η μετάφρασή του σε απτή δράση δεν επιτυγχάνεται.

Η ευθύνη/δυνατότητα υλοποίησης μέτρων πρόληψης βρίσκεται διάσπαρτη σε πολλούς φορείς
ενώ παράλληλα στηρίζεται σε αποφάσεις και σχέδια πολλών άλλων.  Επί του πρακτέου το
υπάρχον σύστημα αδυνατεί να εκπληρώσει την ανάγκη σχεδιασμού της πρόληψης στο πλαίσιο
μιας ορθολογικής εκτίμησης και ιεράρχησης των κινδύνων πυρκαγιάς σε τοπικό επίπεδο και
συντονισμού των αναγκαίων μέτρων πρόληψής τους, και εξαντλείται στην αλληλοενημέρωση
των φορέων και στη μερική οργάνωση των πόρων καταστολής. Αυτή η συστημική αποτυχία
οφείλεται στην εκ των υστέρων σύγκλιση των φορέων (αφού δηλαδή καθένας έχει σχεδιάσει τις
δράσεις που τον αφορούν), την ακατάλληλη γεωγραφική κλίμακα σχεδιασμού και τις ασύμμετρες
(χρονικά και ως σταδιοποίηση) διαδικασίες αποφάσεων των διαφορετικών φορέων. Επίσης η
αδυναμία τεκμηρίωσης και ιεράρχησης αναγκών αντιπυρικής προστασίας δημιουργεί τεράστια
ζητήματα ανεπαρκούς λογοδοσίας αλλά και ωριμότητας προτάσεων για σχετικά έργα και
δράσεις.
Στόχος της ένταξης αυτού του μέτρου στο υπό διαμόρφωση LEADER είναι η κατάρτιση
σύγχρονων σχεδίων πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.
Το μέτρο αυτό αφορά δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, συνεργασίας, δικτύωσης και
προστασίας από φυσικές καταστροφές ενώ κατατάσσεται στην κατηγορία 6 (6.1 - Έργα
αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτού)  και στην κατηγορία 7
(7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική
ή /  και πολιτιστική ή /  και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής,  την
προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων).

Μέσω του Leader μπορούν να καταρτιστούν σύγχρονα σχέδια πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε
επίπεδο ΟΤΑ Α΄ Βαθμού που θα τεκμηριώσουν ανάγκες και θα αναδείξουν κενά στην αντιπυρική
προστασία. Οι ανάγκες και τα κενά αυτά, θα μπορούσαν στη συνέχεια να καλυφθούν μέσω
συγκεκριμένων έργων και δράσεων είτε από το ίδιο το Leader ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Το WWF Ελλάς,  σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την υποστήριξη
του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και της ΙΚΕΑ του ομίλου Fourlis
υλοποιεί σχετικό έργο με τίτλο «Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων πρόληψης δασικών
πυρκαγιών σε τοπικό επίπεδο». Βασικός στόχος του έργου είναι η κατάρτιση ενιαίων σύγχρονων
προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει να εκπληρώνουν τα τοπικά σχέδια δράσης για την πρόληψη
δασικών πυρκαγιών, καθώς και ένας πρακτικός οδηγός υλοποίησής τους, που κατόπιν θα είναι
διαθέσιμος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Στη συνέχεια, θα οργανωθούν εκπαιδευτικά
εργαστήρια για τα αρμόδια στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους άλλους εμπλεκόμενους
φορείς,  ενώ θα υλοποιηθούν δράσεις διάχυσης των εργαλείων σε επίπεδο περιφερειακών
ενοτήτων. Το έργο θα προχωρήσει και σε πιλοτική εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης σε
επιλεγμένους δήμους. Η μεθοδολογία, τα δεδομένα και η τεχνογνωσία από το εν λόγω
πρόγραμμα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου που επιθυμεί να πραγματοποιήσει
παρόμοιες δράσεις.
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5. Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας
Οι εθελοντικές ομάδες που ανήκουν στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(πάνω από 350  και περίπου 170  με αποκλειστικό ρόλο στις δασικές πυρκαγιές)  βρίσκονται
διαρκώς στην πρώτη γραμμή των δασικών πυρκαγιών, συμβάλλοντας καίρια στο έργο των
αρμόδιων κρατικών φορέων, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία. Σε πολλές
περιπτώσεις, πρώτες οι εθελοντικές ομάδες εντοπίζουν σημαντικά περιστατικά δασικών
πυρκαγιών στην έναρξή τους και συμβάλλουν στην άμεση αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, η
προσπάθεια και η καθοριστική συμβολή τους δυστυχώς δεν συνοδεύεται από την επαρκή
ενίσχυση από την πλευρά της Πολιτείας όσον αφορα στον απαιτούμενο υλικό εξοπλισμό. Οι
εθελοντές έχουν επιτακτική ανάγκη για απαραίτητα εφόδια και εξοπλισμό για να συνεχίζουν να
αποτελούν έναν κρίσιμο κρίκο του εθνικού συστήματος δασοπυροπροστασίας. Συνήθως
στηρίζονται μόνο σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες ή σε ιδίους πόρους για να φέρουν εις πέρας,  με
εξαιρετική δυσκολία, το έργο τους. Οι ανάγκες σε κατάλληλο, πιστοποιημένο εξοπλισμό, ανάλογα
με τη δραστηριότητα της κάθε ομάδας, είναι πάγιες και διαρκείς.
Στόχος της ένταξης αυτού του μέτρου στο υπό διαμόρφωση LEADER είναι η παροχή
σύγχρονου, πιστοποιημένου εξοπλισμού δασοπυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης στις
εθελοντικές ομάδες.
Το μέτρο αυτό αφορά δράσεις προστασίας περιβάλλοντος και προστασίας από φυσικές
καταστροφές ενώ κατατάσσεται στην κατηγορία 6 (6.1 - Έργα αναβάθμισης του φυσικού
περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτού) και στην κατηγορία 7 (7.2 Συνεργασία μεταξύ
τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και
περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής
και της μείωσης σπατάλης τροφίμων).

Μέσω του Leader μπορούν να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε δασοπυροσβεστικό
και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας, πυροσβεστικά οχήματα. Η
προσπάθεια αυτή θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των εθελοντικών ομάδων, θα αναβαθμίσει το
επιχειρησιακό τους έργο και θα συμβάλλει στην προστασία πολύτιμων δασικών εκτάσεων.  Στο
παρελθόν μέσω του Leader έχουν υλοποιηθεί παρόμοιες δράσεις στην Εύβοια, την Κρήτη και
την Πρέβεζα.

Το WWF  Ελλάς σε συνεργασία με το ΜΚΣ Δεσμός και το HIGGS  (Higher  Incubator  Giving
Growth & Sustainability), υλοποιούν ήδη ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων
Δασοπυρόσβεσης. Μια πρωτοβουλία που απαρτίζεται από πληθώρα δράσεων με στόχο την
κατάρτιση, ενδυνάμωση και ενίσχυση του έργου των συγκεκριμένων ομάδων στην πρόληψη και
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται καταγραφή,
αξιολόγηση και ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων. Μαζί με τις ομάδες καταγράφονται και
ιεραρχούνται οι ανάγκες τους σε εξοπλισμό και μέσα, ώστε να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο
πλάνο ενίσχυσης και να τους διατεθεί εξοπλισμός υψηλών προδιαγραφών, αναβαθμίζοντας
σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους. Στο συγκεκριμένο έργο η ενίσχυση αφορά
συνολικά 50 εθελοντικές ομάδες απ΄όλη τη χώρα που επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίων αξιολόγησης και μεθοδολογίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του
Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εθνικής
Τράπεζας και θα διαρκέσει έως το 2024.

Η μεθοδολογία, τα δεδομένα και η τεχνογνωσία από το εν λόγω πρόγραμμα είναι στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου που επιθυμεί να πραγματοποιήσει παρόμοιες δράσεις.
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6. Μεταπυρική αποκατάσταση
Ο άνθρωπος επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τη φυσική βλάστηση ποικιλοτρόπως. Η
παραδοχή αυτή είναι εμφατική στην περιοχή της Μεσογείου όπου πολλά από τα δασικά
οικοσυστήματα σήμερα έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
στο πέρασμα των αιώνων.  Η υποβάθμιση αυτή ισχύει ιδιαίτερα στη χώρα μας για τη λεγόμενη
ζώνη των θερμόβιων φυλλοβόλων πλατύφυλλων που αποτελείται κυρίως από είδη φυλλοβόλων
δρυών, κουτσουπιές, αμυγδαλιές, κλπ αλλά και ψηλών αείφυλλων (ή μερικώς φυλλοβόλων)
ειδών όπως για παράδειγμα η χαρουπιά, η αγριελιά, η αριά κ.α. Με σταθερά γοργούς ρυθμούς
πολλά από αυτά τα δασικά οικοσυστήματα στα χαμηλότερα υψόμετρα, σχεδόν εξαφανίστηκαν
από τη χώρα μας, είτε γιατί είχαν μεγάλη αξία ως ξυλεία - τεχνική η καύσιμη - είτε γιατί η γη που
καταλάμβαναν άλλαξε χρήση, με τη βοήθεια και της φωτιάς, σε γεωργοκτηνοτροφική και στη
συνέχεια,  κάποια από αυτή,  και σε οικιστική.  Σε κάποιες από αυτές τις εκτάσεις επικράτησε η
πεύκη. Σήμερα, με την κλιματική κρίση να οδηγεί σε περισσότερες, συχνότερες και μεγαλύτερης
έντασης πυρκαγιές, οι οποίες πλήττουν και ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι περισσότερο από
ποτέ απαραίτητη η προστασία των υπαρχόντων δασών πλατύφυλλων, αλλά και η σταδιακή
επανεγκατάσταση ενός μικτού δάσους από πλατύφυλλα είδη σε μίξη με κωνοφόρα, κυρίως γύρω
από οικισμούς και όπου αυτό είναι εφικτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και μιμούμενοι τη φύση, θα
επαναφέρουμε μια περισσότερο «πυράντοχη» μορφή δασικού οικοσυστήματος με πλουσιότερη
βιοποικιλότητα, μεγαλύτερη οικονομική αξία αλλά και με περισσότερες δυνατότητες αναψυχής.
Επιπρόσθετα, τα δάση αυτά αποτελούν ασπίδα των οικισμών απέναντι σε νέες πυρκαγιές και
δρουν προστατευτικά έναντι φαινομένων διάβρωσης και πλημμυρών.
Στόχος της ένταξης αυτού του μέτρου στο υπό διαμόρφωση LEADER είναι η προώθηση της
αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, κυρίως γύρω από οικισμούς, που έχουν πληγεί από
συνεχόμενες πυρκαγιές και δεν μπορούν να αναγεννηθούν φυσικά. Σε αυτές τις περιοχές
προτείνεται η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών αναδάσωσης που θα προκρίνουν έναν κατάλογο
φυτών που θα οδηγεί στη μίξη ειδών όπως περιγράφεται παραπάνω και πάντα με τη σύμφωνη
γνώμη των κατά τόπους Δασικών Υπηρεσιών. Μια αντίστοιχη προσπάθεια έχει ξεκινήσει το
WWF Ελλάς στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Σουνίου
(https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=7752941).

Το μέτρο αυτό αφορά δράσεις καινοτομίας, προστασίας περιβάλλοντος, προστασίας από
φυσικές καταστροφές, ενώ κατατάσσεται στην κατηγορία 6 (6.1 - Έργα αναβάθμισης του
φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτού).

7. Μείωση της σπατάλης τροφίμων σε τοπικό επίπεδο με έμφαση στον τουριστικό
τομέα

Η παραγωγή οργανικών αποβλήτων αυξάνεται σημαντικά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της
τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) κάθε επισκέπτης παράγει σχεδόν 1,8 κιλά αποβλήτων την ημέρα (όταν ο μέσος κάτοικος
της Ελλάδας παράγει 1,3  κιλά την ημέρα).  Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων είναι
οργανικά απόβλητα. Οι απώλειες τροφίμων είναι ένα μείζον ζήτημα για τον κλάδο τουρισμού
(ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης).

Μέσα από το πρόγραμμα WWF Hotel Kitchen, που αφορά τη μέτρηση και μείωση των
ποσοτήτων τροφίμων που απορρίπτονται από τον ξενοδοχειακό κλάδο, φάνηκε πως πάνω από
0,3 κιλά τροφίμων πετιούνται σε καθημερινή βάση για κάθε επισκέπτη στα ξενοδοχεία που
έλαβαν χώρα εξαντλητικές μετρήσεις.

https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=7752941
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Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα. Κάθε κιλό τροφής που
πετιέται συνεπάγεται την άσκοπη απώλεια των πολλών φυσικών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν
για την παραγωγή του. Συνεπάγεται επίσης ένα μεγάλο οικονομικό τίμημα τόσο για τους πολίτες
(που πληρώνουν το προϊόν χωρίς να το καταναλώνουν), όσο και για τις επιχειρήσεις τουρισμού
και τις δημοτικές αρχές (που καλούνται με ένα σημαντικό τίμημα,  να διαχειριστούν το οργανικό
απόβλητο που δημιουργείται). Το προσεχές διάστημα, η εφαρμογή των προνοιών του ν.
4819/2021 βάσει των οποίων επιβάλλεται τέλος ταφής αποβλήτων και οι μεγάλες ξενοδοχειακές
μονάδες θα υποχρεούνται να συμμετέχουν σε μηχανισμό «Πληρώνω όσο Πετάω» για τα
οργανικά απόβλητα, θα φέρει ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος στις τοπικές κοινωνίες. Από την
άλλη,  η μείωση της σπατάλης τροφίμων,  αν συμβεί συντεταγμένα,  αναμένεται να προσφέρει
πολλές ωφέλειες στον τοπικό κλάδο τουρισμού, στη διαχείριση αποβλήτων και κατ’ επέκταση
στο περιβάλλον.
Στόχος της ένταξης αυτού του μέτρου στο υπό διαμόρφωση LEADER  είναι η ωρίμανση και η
προώθηση πρωτοβουλιών μείωσης σπατάλης τροφίμων στον τουριστικό κλάδο, μέσα από την
προετοιμασία εργαλείων και την υλοποίηση μέτρων μείωσης της σπατάλης.
Το μέτρο αφορά δράσεις συνεργασίας για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και εντάσσεται
στην κατηγορία 7 (7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ
για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της
περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων).

Μέσω του Leader μπορούν να ετοιμαστούν εργαλεία για τη μέτρηση των απωλειών τροφίμων σε
εστιατόρια και ξενοδοχεία, να υλοποιηθούν δράσεις κατάρτισης των σχετιζόμενων τοπικών
επιχειρήσεων, να παραχθεί υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, να
διενεργηθούν σχετικές δράσεις ευαισθητοποίησης και να αναληφθεί πρωτοβουλία συμμετοχής
τουριστικών επιχειρήσεων σε σχήμα εθελοντικής μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Βασική
επιδίωξη με το τέλος του προγράμματος Leader είναι να έχει μειωθεί η σπατάλη τροφίμων σε
τοπικό επίπεδο με έμφαση στις επιχειρήσεις τουρισμού και κατ’ επέκταση να μειωθεί η ποσότητα
οργανικών αποβλήτων που καλείται να διαχειριστεί η αρμόδια δημοτική αρχή.
Το WWF Ελλάς υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία από το 2018, το πρόγραμμα WWF Hotel Kitchen
για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στον ξενοδοχειακό τομέα, με τη συμμετοχή περισσότερων
από 200 ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει αναπτυχθεί ένας
πλήρης οδηγός κατάρτισης των ξενοδοχείων για την ανάληψη μέτρων μείωσης της σπατάλης.

8. Προώθηση της βιώσιμης διατροφής
Το σημερινό παγκόσμιο διατροφικό σύστημα απειλεί την ίδια την πηγή της ύπαρξής του. H
παραγωγή της τροφής μας ευθύνεται τα τελευταία 50 χρόνια για το 80% της παγκόσμιας
αποδάσωσης, το 70% της απώλειας της χερσαίας βιοποικιλότητας, το 50% της απώλειας
βιοποικιλότητας γλυκού νερού και το 27% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.
Στην ΕΕ εκτιμάται ότι η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 12-17% των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιούμε πάνω από το 40% της διαθέσιμης γης για
να παράγουμε τροφή, όμως σήμερα σχεδόν οι μισές γεωργικές εκτάσεις θεωρούνται
υποβαθμισμένες με μικρότερη δυνατότητα παραγωγής τροφής. Η στροφή σε μια δίαιτα που
περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό τροφίμων φυτικής προέλευσης και λιγότερες υπερεπεξεργασμένες
τροφές μπορεί να αμβλύνει σημαντικά την κατάσταση και να απελευθερώσει γεωργικές εκτάσεις,
οι οποίες αν αναδασωθούν να καταφέρουν να απορροφήσουν πολύ σημαντικές ποσότητες
αερίων θερμοκηπίου, περίπου 5-10 γιγατόνους CO2 κάθε χρόνο.
Στην Ελλάδα όπως γενικότερα στις ανεπτυγμένες χώρες έχουμε υιοθετήσει ένα διαιτητικό
μοντέλο που προκαλεί βλάβες σε υγεία και περιβάλλον. Σε έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος Eat  4  Change,  που συμμετέχει το WWF  Ελλάς,  φάνηκε πως στην Ελλάδα
υπερκαταναλώνουμε κρέας και ζωικά προϊόντα και υπολειπόμαστε κατά πολύ στην κατανάλωση

https://hotelkitchen.wwf.gr/manual/
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φρούτων και λαχανικών. Ταυτόχρονα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν καταστεί βασικό μέρος
της σημερινής διατροφικής κουλτούρας. Ως φυσικό επακόλουθο, η Ελλάδα κατέχει δυστυχώς τη
χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
αναφορικά με τα επίπεδα παχυσαρκίας, σε παιδιά ηλικίας 5-17 ετών.
Η ανάδειξη της σύνδεσης δίαιτας-περιβάλλοντος-υγείας και η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των
διαφορετικών κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων αποτελούν στρατηγικού χαρακτήρα
επιλογές, που θα πρέπει να απασχολήσουν και τη χώρα μας.
Στόχος της ένταξης αυτού του μέτρου στο υπό διαμόρφωση LEADER  είναι η ανάπτυξη
πρωτοβουλιών για την προώθηση μιας διατροφής υγιεινής για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Το μέτρο αφορά δράσεις συνεργασίας για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και εντάσσεται
στην κατηγορία 7 (7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ
για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της
περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων).

Μέσω του Leader μπορεί να παραχθεί υλικό ευαισθητοποίησης και να υλοποιηθούν σχετικές
δράσεις με έμφαση σε παιδιά και νέους γονείς, να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση
ενός μενού φιλικότερου για την υγεία και το περιβάλλον από τα καταστήματα εστίασης και τα
ξενοδοχεία, να συσταθούν τοπικά διατροφικά συμβούλια, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι
από όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, να δημιουργηθούν κριτήρια και να υλοποιηθούν
πράσινες δημόσιες συμβάσεις για τρόφιμα. Βασική επιδίωξη με το τέλος του προγράμματος
LEADER είναι να έχει δημιουργηθεί ένα λειτουργικό σχήμα συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων
μερών της τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού που θα υιοθετεί αρχές βιώσιμου διατροφικού
συστήματος, να έχει αυξηθεί ο βαθμός κατανόησης της ανάγκης στροφής σε μια πιο βιώσιμη
δίαιτα και να έχουν δημιουργηθεί εστίες αλλαγές σε τοπικό επίπεδο.

Το WWF Ελλάς είναι βασικός εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eat  4  Change,  που έχει ως
στόχο την προώθηση της βιώσιμης διατροφής, με έμφαση στους νέους ηλικίας 15-35 ετών.
Μέσα από το πρόγραμμα έχει παραχθεί πλούσιο υλικό τεκμηρίωσης και ευαισθητοποίησης και
δημιουργήθηκαν ομάδες νέων που αναλαμβάνουν δράση για τη στροφή προς μια δίαιτα που
κάνει καλό στην υγεία και στο περιβάλλον.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για
την συνεργασία.

Με εκτίμηση

Παναγιώτα Μαραγκού
Eπικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος

https://www.wwf.gr/ti_kanoume/anthropos/diatrofi/eat_4_change/
https://www.wwf.gr/ti_kanoume/anthropos/diatrofi/eat_4_change/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
· Εταιρεία ‘Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.),

eeabe@otenet.gr
· Δημοσυνεταιριστική ‘’Έβρος’’ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., dimossin@dimossin.gr
· Αναπτυξιακή Ροδόπης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., anro@anro.gr
· Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., anka@ankavala.gr
· Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., aned@otenet.gr
· Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα

Νήσων Αττικής), info@atticalag.gr
· Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.), inquiries@etal-sa.gr
· Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Ε.), etaxsa@gmail.com
· Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.), anel-sa@otenet.gr
· Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. Σάμου

Α.Ε.), keksamou@yahoo.gr
· Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.), info@aitoliki.gr
· Τριχωνίδα Α.Ε.Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., info@trihonida.gr
· Αχαϊα Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, achaiasa@otenet.gr
· Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.), anol@otenet.gr
· Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ.), leader@anflo.gr; anflo@anflo.gr
· Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.), ankas@otenet.gr
· Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΚΟ Α.Ε.), anko@anko.gr
· Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.), epirus@epirussa.gr
· Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.), kenakap@kenakap.gr
· Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), anka@anka.gr
· Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.), anelkis@otenet.gr
· Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ ΑΕ) - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, info@eapilio.gr
· Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΙΟΝ. Α.Ε.), 2020anion.org@gmail.com
· Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς, ionianlag@gmail.com
· Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ΠΕ Ζακύνθου, coo.net.zak@gmail.com
· Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.), info@aneser.gr
· Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.), anki@anki.gr
· Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. (ΑΝΕΘ) (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ κλπ.),

aneth@aneth.gr
· Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. (ΑΝΕΘ) (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΔΕΛΤΑ),

aneth@aneth.gr
· Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.), info@anetxa.gr
· Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε.), anpe@otenet.gr
· Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.), info@anhma.gr
· Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - Ο.Τ.Α., pieriki@otenet.gr
· Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., leader@oakae.gr; oakae@oakae.gr
· Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, info@anher.gr
· ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, leader@akomm.gr
· Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., info@anlas.gr
· Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, europa@anher.gr
· Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.), ando@ando.gr
· Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., info@e-cyclades.gr
· Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.), info@anvope.gr
· Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Πάρνωνας Α.Ε.), info@parnonas.gr
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· Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., anmess@otenet.gr
· Αναπτυξιακή Φθιώτιδος Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.), info@fthiotiki.gr
· Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.), anfokiki@hol.gr
· Ελικώνας Παρνασσός ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ .Α.Ε. Ο.Τ.Α., elikona1@otenet.gr
· Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.), info@oase.com.gr
· Κ/Ξ Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΕΕ ΟΤΑ

Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., leaderneviaskiros@gmail.com
· Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ, info@anevia.gr
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