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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
 

Το διατοπικό πρόγραμμα «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» αποτελεί ένα σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης διδακτικών 
κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην Κρήτη.  

Εντάσσεται στο μέτρο 421α «Διατοπική Συνεργασία» των τοπικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER των τεσσάρων αναπτυξιακών φορέων της Κρήτης: Αναπτυξιακή 
Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Α.Α.Ε. ΟΤΑ και 
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.  

Το διατοπικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της εναλλακτικής και συμπληρωματικής 
δραστηριότητας στις κτηνοτροφικές - ορεινές ζώνες της Κρήτης μέσω της δημιουργίας διδακτικών 
κτηνοτροφικών αγροκτημάτων τα οποία θα συνδυάζουν την παραγωγική με την τουριστική δραστηριότητα.  

Το μοντέλο που θα αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό αυτό αποτελούν οι διδακτικές φάρμες, οι οποίες 
γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη στις γείτονες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στην Ιταλία.  

Οι διδακτικές φάρμες, σύμφωνα με το Ιταλικό παράδειγμα, είναι αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτουριστικές 
δομές δομημένες ανάλογα και οργανωμένες, ώστε να υποδέχονται επισκέπτες (παιδιά και ενήλικες) για 
εκπαιδευτικούς λόγους και λόγους αναψυχής.  

Προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη φύση και την περιοχή τους μέσω των 
αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους, μέσα από μια συγκεκριμένη μέθοδο, 
βιωματική, βασισμένη στην ενεργή συμμετοχή τους.  

Στο διατοπικό σχέδιο εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Βιωματικό εργαστήριο για 25 περίπου κτηνοτρόφους απ’ όλη την Κρήτη που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2015 στο Γερακάρι Αμαρίου. 

2. Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιταλία γι’ αυτούς που θα παρακολουθήσουν το βιωματικό εργαστήριο 
που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 26 έως 30 Απριλίου 2015. 

Από τη περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που υλοποιείται το πρόγραμμα 
LEADER μπορούν να συμμετάσχουν 6-7 κτηνοτρόφοι που οι εκμεταλλεύσεις τους βρίσκονται σε αυτή τη 
περιοχή.  

Όποιος κτηνοτρόφος ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή του στο παραπάνω πρόγραμμα μπορεί να 
συμπληρώσει το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και το ερωτηματολόγιο που το συνοδεύει.  

Τα έντυπα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.anlas.gr και μπορούν να αποσταλούν με e-mail ή φαξ. 

Διευκρίνιση: Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιεί η ΟΤΔ: Αναπτυξιακή 
Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ είναι η παρακάτω:  

- Δήμος Αγίου Νικολάου (όλες οι Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες). 

- Δήμος Ιεράπετρας (οι Τοπικές Κοινότητες Αγίου Ιωάννη, Καβουσίου, Κάτω Χωριού και Παχειάς Άμμου). 

- Δήμος Σητείας (μόνο οι εκτός σχεδίου περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας). 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 9 Μαρτίου 2015. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, στο τηλέφωνο 28410 91110 (αρμόδιος: Μιχάλης Κουτάντος).  

 

Για την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

 

Χαράλαμπος Αντωνακάκης 

Γ. Διευθυντής  

 

http://www.anlas.gr/

