
SMART VILLAGES- ΕΞΥΠΝΑ ΧΩΡΙΑ  
 

LEADER 2023-2027 



Νέο LEADER  

Στις 10 Οκτωβρίου του 2022 
υπεγράφη η πρόσκληση για 
το Νέο Πρόγραμμα LEADER 
για την προγραμματική 
περίοδο 2023-2027  
 
Στόχος η τοπική ανάπτυξη 
και η πρόοδος των 
αγροτικών περιοχών της 
χώρας 

Για πρώτη φορά σε αυτή την 
προγραμματική περίοδο, 
ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική και την ΣΣ ΚΑΠ,  
αναφέρεται η έννοια των 
SMART VILLAGES ή Έξυπνων 
Χωρίων 

Προβλέπεται χρηματοδότηση 
για την ανάπτυξη των Έξυπνων 
Χωριών και την συνεργασία 
για την ολιστική και 
καινοτόμο ανάπτυξη των 
χωριών  



SMART  VILLAGES  

Επιλέξιμες είναι οι 
πράξεις που αφορούν 

στην ίδρυση ενός 
συνεργατικού σχήματος 

για την προετοιμασία 
και σχεδίαση ενός 
σχεδίου δράσης 

εστιασμένου στην 
αντιμετώπιση ενός ή 

περισσοτέρων 
προβλημάτων της 

περιοχής 
 

Προϋπολογισμός ως 
40.000 € για την 

προετοιμασία του σχεδίου 
δράσης και για λοιπές 

δράσεις σύμφωνα με τους 
όρους της δράσης στις 

οποίες εντάσσονται 
 

Ένταση ενίσχυσης ως 
100%  
 

Σχέδιο δράσης 
χωρικά εστιασμένο 

σε περιοχή όχι 
μεγαλύτερη των 
10.000 μόνιμων 

κατοίκων. 



Βασικό χαρακτηριστικό του θα πρέπει να είναι η κοινωνική ή / και η τεχνολογική καινοτομία 
και να προβλέπει δράσεις όπως η ευρυζωνικότητα, η παραγωγή ή εξοικονόμηση ενέργειας, 
αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, εξυπηρέτησης των νέων ή των 
ηλικιωμένων της περιοχής, την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας και άρση της 
κοινωνικής απομόνωσης 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 



  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Τα έξυπνα χωριά 
λειτουργούν ως 

κοινότητες που δεν 
περιμένουν να 

συμβούν οι αλλαγές, 
αλλά τις δημιουργούν 

οι ίδιοι.  
 

Αποτελούνται από 
κατοίκους της υπαίθρου 
που αναλαμβάνουν την 

πρωτοβουλία να 
εξερευνήσουν πρακτικές 
λύσεις στις υποκείμενες 

προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και να 
εκμεταλλευτούν νέες 

ευκαιρίες.  
 

Σε αυτές τις έξυπνες 
κοινότητες, υπάρχει μια 

αίσθηση ισχυρής συλλογικής 
προσπάθειας για την 

προώθηση αυτών των 
τόπων, την αντιμετώπιση 

προκλήσεων που βασίζονται 
στον τόπο και τις μεγάλες 

κοινωνικές προκλήσεις 
επιτρέποντας το συνεργατικό 

κέρδος. 

Σχεδόν πάντα η 
«εξυπνάδα» 

εκδηλώνεται ως 
συνεργασία μεταξύ 
της κοινωνίας των 

πολιτών, του 
κράτους και της 
επιχειρηματικής 

κοινότητας. 
 

Χαρακτηριστικά των SMART VILLAGES  



Ωστόσο, για τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξη τέτοιων 
καινοτομιών απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη 
«έξυπνων κατοίκων», ανθρώπων που θα μπορούν να 
συνεργαστούν, να αντιληφθούν το κοινό συμφέρον και 
αρχικά να ξεκινήσουν την δημιουργία των έξυπνων 
χωριών αλλά και να συνεχίσουν την υλοποίηση αυτών. 
Επιπλέον θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικός 
σχεδιασμός κατά το αρχικό στάδιο δημιουργίας τους και 
να αντιμετωπιστούν πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Τέλος 
πρέπει να υπάρχει χρηματοδοτικό πλάνο. 

Τα παραδείγματα ύπαρξης των έξυπνων χωριών 
στην χώρα μας είναι ελάχιστα έως και μηδαμινά. 
Τα έξυπνα χωριά αποτελούν κοινωνική 
καινοτομία η οποία είναι πολύ πρόσφατη και 
έχουν βρει μεγαλύτερη εφαρμογή μέχρι τώρα 
στην βόρεια και κεντρική Ευρώπη.  



Οι βασικότερες 
προκλήσεις που πρέπει 

ανταποκρίνονται τα 
Smart Villages  

Δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και στήριξη της 
τοπικής οικονομίας Ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων 

εφοδιασμού τροφίμων και 
εφαρμογή γεωργικών 

πρακτικών 

Ανάπτυξη των ΑΠΕ, 
προώθηση κυκλικής 
οικονομίας 

Εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων, 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή Διατήρηση/προστασία 

του περιβάλλοντος και 
της βιοποικιλότητας 

Καλύτερη και πιο εύκολη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες (σε 
τομείς όπως η υγεία, η 
κατάρτιση ή οι μεταφορές) 

Στήριξη των 
επιχειρηματικών 
ευκαιριών αξιοποιώντας 
τις τοπικές δυνατότητες 
 

Καλύτερη αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς για 
μεγαλύτερη τουριστική 
ελκυστικότητα και 
αναβάθμιση του τόπου. 



Όλα αυτά με την προϋπόθεση να υπάρχει κοινή 
συνεργασία των κατοίκων και σε ιδανική περίπτωση και 
πολλών μικρών κοινοτήτων (συλλογική δράση και 
κοινοτική ανάπτυξη).  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΕΞΥΠΝΑ ΧΩΡΙΑ 
(κοινοτική ανάπτυξη) 

Συνεργασία των 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

Συλλογική δράση 

Τα έξυπνα χωριά μπορούν να δημιουργηθούν αρκεί να εντοπιστούν αφενός τα προβλήματα της τοπικής περιοχής και 
αφετέρου (και κυρίως) να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής και οι μοναδικές δυνατότητες της που την 
καθιστούν ξεχωριστή 

καταλύτης 

καταλύτης 



Τα έξυπνα χωριά μπορεί να υπάρξουν: 
 
• Μέσω άλλων κοινοτήτων (ενεργειακές κοινότητες, πολιτιστικές κοινότητες, 

μειονεκτικές και απομακρυσμένες κοινότητες) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας (μέσω εφαρμογών από το 

smartphone)  

Τα SMART VILLAGES αξιοποιούν πολλούς φυσικούς πόρους:  
 Περιβαλλοντικούς  
 Ενεργειακούς  
 Δημογραφικούς  
 Πολιτιστικούς 
 Τεχνολογικούς 
 Τοπική επιχειρηματικότητα 
 



Δεν είναι Smart Villages όταν υπάρχει 

1) Εμπλοκή με περίπλοκο και χρονοβόρο 
θεσμικό πλαίσιο – μη βιώσιμη υλοποίηση  

2) Απαίτηση πολύ υψηλών πόρων - 
μεγάλης έκτασης έργο 

3) Μη διασφάλιση συμμετοχής 
κοινότητας/εθελοντών ή ιδιωτικής 
συμμετοχής – στήριξη μόνο σε ένα 
φορέα υπεύθυνο για το έργο 4) Μη διασφάλιση εκπαίδευσης/κατάρτισης 

εμπλεκόμενων πολιτών/φορέων 



Δεν είναι Smart Villages όταν υπάρχει 

5) Δεν αξιοποιεί πλεονεκτήματα, δυναμικό 
ή πόρους της περιοχής  

6) Δεν επιλύει προβλήματα των 
κατοίκων της περιοχής  7) Ότι μπορεί να τύχει ενίσχυσης με 

παρόμοιους όρους από άλλα Μέτρα του 
Πυλώνα 2 της ΚΓΠ ή άλλα Προγράμματα 
του ΕΣΠΑ (αυτόνομα) – π.χ. συμβατικές 
δράσεις στον τουρισμό, μεταποίηση, 
πολιτισμό κ.λπ. 



Παραδείγματα Έξυπνων 
χωριών:  

 Μεταφορά παιδιών στο σχολείο 
 Κοινωνικές/Εθελοντικές υπηρεσίες courier 
 Κοινόχρηστη κινητικότητα 
 Ενεργειακές κοινότητες 
 Κοινόχρηστες υποδομές (ποδήλατα, σταθμοί φόρτισης) 
 Προγραμματισμός/σχεδιασμός τοπικών αγροτικών εκδηλώσεων 
Δίκτυα οικοτουρισμού (ορειβατικές, ποδηλατικές διαδρομές κλπ) 
Διάσπαρτα ξενοδοχεία (distributed hotels) 
 



 Κοινοτικά εργαστήρια (παραγωγή-προώθηση τοπικών προϊόντων) – 
(μεταποίηση, τυποποίηση σε μικρή κλίμακα – προώθηση/marketing) 

 Δίκτυα παραγωγών τοπικών προϊόντων – οικοτεχνία/βιοτεχνία 
 Μικρές ενεργειακές κοινότητες 
 Αίθουσες κινηματογράφου/πολιτισμού (προβολές-εκδηλώσεις) – 

διασύνδεση πολλών κοινοτήτων με ψηφιακή τεχνολογία 
 Τοπικά κοινοτικά καταστήματα αειφορίας  
 Συνεργασία κοινοτήτων και τουριστικών φορέων για την δημιουργία 

πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 Χώροι αθλητισμού – πολιτισμού (αξιοποίηση – βελτίωση – κοινή χρήση 

πόρων) 
 Συνδυαστικό σύστημα car pooling / δημόσιας μεταφοράς για την 

εξυπηρέτηση μετάβασης παιδιών στα σχολεία από απομακρυσμένα χωριά 



 
Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το 

μέλλον του τόπου μας!!! 
 

SMART VILLAGES  Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ  
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