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Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου συστάθηκε το 1992,
ενώ  από το 2008 λειτουργεί με τη μορφή της 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α .

Το προφίλ της 
Αναπτυξιακής 
Λήμνου  ΑΕ  
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Στο μετοχικό της 
κεφάλαιο 
συμμετέχουν φορείς 
της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
(Δήμος Λήμνου) και 
το σύνολο των 
Αγροτικών 
Συνεταιρισμών της 
Λήμνου. 



Από 1992 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει και υλοποιεί με μεγάλη 

επιτυχία προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων, του Υπουργείου Εργασίας, της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου κα.

Συνολικά έχουν διατεθεί στην περιοχή περισσότερα από                                  

30.000.000€. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε : 

Leader I (1992-1996) :  -25 Επενδύσεις    - 1.300.000€ 

Leader II (1996-2000) : 61 Επενδύσεις    - 3.400.000€ -

Leader plus (2000-2006) :  45 Επενδύσεις - 6.000.000€ -

ΟΠΑΑΧ  (2000-2006 ) : 4 επενδύσεις  - 370.000,00€ 

Προσέγγιση Leader (2007-2013) : 42 Επενδύσεις  - 6.200.000€

CLLD LEADER (2014-2020):  46 επενδύσεις - 7.800.000€ 

ΕΠΑλΘ (2014-2020) : 24 επενδύσεις - 2.700.000€

Το έργο της   
ΑΝΕΛ ΑΕ σε 
αριθμούς :  



Το προφίλ της 
Αναπτυξιακής 
Λήμνου  ΑΕ  

Για την διαχείριση των προγραμμάτων έχει 
συγκροτηθεί Επιτροπή Διαχείρισης η οποία 
αποτελεί το όργανο λήψης απόφασης της ΟΤΔ, για 
όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των  
Τοπικών Προγραμμάτων. 

Στην ΕΔΠ εκπροσωπούνται ουσιαστικά όλοι οι 
σημαντικοί τοπικοί φορείς της Λήμνου (Δήμος, 
Επιμελητήριο, ΔΕΔΑΠΑΛ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
& Σύλλογος Αλιέων), διασφαλίζοντας τη μέγιστη 
αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια, τη 
συμμετοχή και τον έλεγχο της τοπικής κοινωνίας 
για την υλοποίηση του προγράμματος. 



Ποια είναι η 
Περιοχή 
παρέμβασης 



- Η αυθεντικότητα και η ποιότητα των τοπικών προϊόντων.

- Η εξαιρετική κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος  

-Η ιδιαίτερη αξία των φυσικών πόρων, των οικοσυστημάτων και 

των μνημείων της φύσης 

-Οι πολυπληθείς , αξιόλογοι, αναγνωρίσιμοι και ανταγωνιστικοί

τουριστικοί πόροι. 

-Το αρχαιολογικό, ιστορικό  και  πολιτιστικό απόθεμα, η 

αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των οικισμών.

-Η αξία, το πλήθος και η αισθητική των μνημείων  της αγροτικής 

κληρονομιάς και του αγροτικού τοπίου.

- Η ζωντανή και δημιουργική παράδοση στην αγροτική και 

κτηνοτροφική παραγωγή. 

- Η παράδοση συνεργατικών σχημάτων κοινωνικής οικονομίας.

Τα χαρακτη-
ριστικά της 
Περιοχής 
παρέμβασης 



Ο ρόλος της 
Αναπτυξιακής 
Λήμνου  ΑΕ  

Η ΑΝΕΛ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή των 
προγραμμάτων και ειδικότερα είναι υπεύθυνη για την : 

Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα και για την εφαρμογή των  
εγκεκριμένων προγραμμάτων, 

Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό 
την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους. 

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για την 
προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους 
σχεδίων.

Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των 
ενταγμένων πράξεων. 

Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους 
αρχείου με όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των 
προγραμμάτων. 

Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων και 
συμμόρφωση στα αποτελέσματα αυτών. 



-Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
αγροδιατροφικού τομέα η οποία συμβάλει στην αύξηση 
της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων με σκοπό να 
γίνουν πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. 

-Στην αναβάθμιση του τουριστικού περιβάλλοντος 
(τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες) και στην εξασφάλιση 
ποσοτικής και κυρίως ποιοτικής επάρκειας.

-Στην αξιοποίηση του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέων 
τουριστικών προϊόντων.

Μέσω των προγραμμάτων που υλοποιούμε, στοχεύουμε:

Στόχοι των 
προγραμμάτων



-Στην ανάπτυξη ενός οργανωμένου πλαισίου έξυπνης και 
βιώσιμης ανάπτυξης για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 
και της αύξησης της απασχόλησης.   

-Στην ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

-Στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης. 

-Στην αξιοποίηση της τοπικής κληρονομίας και του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

-Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μόνιμων κατοίκων και 
επισκεπτών.

Στόχοι των 
προγραμμάτων



Στην Νέα Προγραμματική Περίοδο η ΑΝΕΛ θα υλοποιήσει: 
-Την Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) του ΕΠ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»  
2021 – 2027.

και θα συμμετέχουμε  :

-Στην Πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης
στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για την 
προγραμματική περίοδο 2023-2027 &
-Στην πρόσκληση για το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, 
Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027

Νέα 
προγραμματική 
περίοδο



Η ΟΤΔ θα πρέπει να σχεδιάσει, να  καταρτίσει και να 
υλοποιήσει  την στρατηγική  τοπικής ανάπτυξης για τη 
Λήμνο. 

Η νέα στρατηγική θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
αντιμετωπίσει τις τοπικές,  κοινωνικές, περιβαλλοντικές  και 
οικονομικές ανάγκες της περιοχής.

Θα πρέπει να καθοριστεί το στρατηγικό όραμα για το νησί και 
να επιλεχθούν οι παρεμβάσεις που θα υπηρετούν με τον 
καλύτερο τρόπο το όραμα.

Θα πρέπει να έχει ως στόχο την ανάδειξη του νησιού μας σε 
ένα τόπο ελκυστικό για ζωή και δημιουργία.

ΤΑΠΤΟΚ του ΕΠ 

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

2021-2027



-Αποτελεσματική διαβούλευση από κάτω προς τα 

πάνω. 

-Ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την 

συμμετοχή τους στην διαδικασία διαβούλευσης. 

-Συντονισμός  και Υποστήριξη των τοπικών 

φορέων.

-Ενδυνάμωση της ικανότητας της ΟΤΔ.

-Αποτελεσματική σχεδίαση και προετοιμασία μιας 

εφαρμόσιμης στρατηγικής για τον τόπο.

ΤΑΠΤΟΚ του ΕΠ 

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

2021-2027

Ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
είναι :  



Με συγκροτημένη δουλειά, με την συμμετοχή των φορέων και 

με βάση τα ιεραρχημένα, σε κρισιμότητα και ένταση, 

αναπτυξιακά προβλήματα της Λήμνου θα πρέπει να 

διαμορφωθεί ένα όραμα για το νησί, το οποίο  θα μπορεί : 

- να  επιφέρει πραγματική διαφορά στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές, 

- να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του αγροτικού χώρου,

-να καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο για την οικοδόμηση 

τοπικών ικανοτήτων και την αντιμετώπιση των αναγκών των 

αγροτικών περιοχών.

ΤΑΠΤΟΚ του ΕΠ 

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

2021-2027



Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας 
και την προσοχή σας! 

Χριστίνα Μοσχούδη
Διευθύντρια της ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.


