
ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΜΜΜΜΜΜΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ  ΤΤΤΤΤΤΤΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΠΠΠΠΠΠΠΠΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΗΗΗΗΗΗΗΗΗΣΣΣΣΣΣΣ  ΔΔΔΔΔΔΔΔΡΡΡΡΑΑΑΑΑΑΑΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΣΣΣ
ΤΤΤΤΤΤΡΡΡΡΡΡΡΡΙΙΙΙΙΙΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΝΝΝΝΝΝΝΝΙΙΙΙΙΙΔΔΔΔΔΔΔΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑ ΕΕΕΕΕΕΕ

ΑΑΑΑΑΑΑΑ ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΟΟΟΟΟΟΟΟΟΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΗΗΗΗΗΗΗΣΣΣΣ ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΡΡΡΡΡΡΑΑΑΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Γ΄ Κ.Π.Σ.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΝΟΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+

ΤΗΣ ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) είναι φορέας 
διαχείρισης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+ σε περιοχή παρέμβασης των ορεινών περιοχών 
των Νομών Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας και είναι μία από τις (40) Ο.Τ.Δ. που διαχειρίζονται την Κ.Π. 
Leader+ στην Ελλάδα.
Η LEADER+ είναι μια Πρωτοβουλία όπου οι κάτοικοι της υπαίθρου με τη βοήθεια και τη στήριξη 

των Ομάδων Τοπικής Δράσης  ενεργοποιούνται, αποφασίζουν για την τύχη τους, προβαίνουν σε 
μικρές επενδύσεις που δημιουργούν όμως μια ιδιαίτερη δυναμική και τελικά κάνουν πράξη οι ίδιοι 
όσα οραματίζονται για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

Το Τοπικό Πρόγραμμα (προϋπ. 8,3 εκ. ευρώ) ολοκληρώνεται στο τέλος του 2008. Ήταν μια 
προσπάθεια που ξεκίνησε το 2003 στη βάση μιας συνεργατικής διαδικασίας σε διανομαρχιακό 
επίπεδο και σε Περιοχή που περιλαμβάνει ορεινές περιοχές των Νομών Αιτ/νίας και 
Ευρυτανίας.

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από 174 Δημοτικά Διαμερίσματα 
που ανήκουν σε 27 Δήμους, δύο Νομών (Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας) και δύο Περιφερειών 
(Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας).

Περιλαμβάνει ολόκληρο τον Ν. Ευρυτανίας (πλην του Δήμου Δομνίστας) και τις Ορεινές Περιοχές 
της Βορειοδυτικής Αιτωλ/νίας.

Στις τέσσερις προκηρύξεις του Προγράμματος, υποβλήθηκαν συνολικά 72 προτάσεις 
προϋπολογισμού 26,1 εκατομμυρίων ευρώ και εγκρίθηκαν 47 έργα και στους δύο άξονες του 
προγράμματος.

Στον Άξονα 1, η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. έχει χρηματοδοτήσει συνολικά είκοσι ένα (21) Επενδυτικά 
Σχέδια. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού και της Μεταποίησης  που αναμένεται να 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση και την διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος 
των κατοίκων των ορεινών περιοχών της περιοχής παρέμβασης.

Με την ανωτέρω επενδυτική δραστηριότητα δημιουργήθηκαν 182 νέες κλίνες, 33 νέες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης και 39 νέες θέσεις μερικής απασχόλησης.

-   Μέσω του Προγράμματος, δημιουργήθηκε το πρώτο δίκτυο (cluster) ομοειδών 
και συμπληρωματικών τουριστικών επιχειρήσεων των Νομών Ευρυτανίας και Αιτωλ/νίας 
το οποίο επιδιώκει την επιχειρηματική ανάπτυξη των μελών του μέσα από παράλληλες 
και αλληλοϋποστηριζόμενες δράσεις στον τουρισμό.

-    Υποστηρίχθηκε η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα θέτοντας ειδικά κριτήρια πριμοδότησης 
των γυναικών στο φάκελο υποψηφιότητας.

Έτσι χρηματοδοτήθηκαν τελικά μέσω του Τοπικού Προγράμματος, επτά (7) επιχειρήσεις στις 
οποίες μετέχουν ή ασκούν την διοίκηση οι γυναίκες.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρηματοδότηση του Γυναικείου Συνεταιρισμού «Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ» 
με έδρα το Καρπενήσι που δραστηριοποιείται στην παραγωγή παραδοσιακών τροφίμων και 
γλυκών. 

Τους δόθηκε η δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν την μικρή παραδοσιακή μονάδα τους με νέο 
εξοπλισμό παραγωγής, βοηθώντας έτσι την ανταγωνιστικότητα ενός γυναικείου φορέα στον οποίο 
συμμετέχουν είκοσι (20) και πλέον γυναίκες της περιοχής.

Η ανάληψη καινοτόμων ενεργειών, παράλληλα με την δικτύωση, ήταν ο κεντρικός στόχος του 
Τοπικού Προγράμματος και αφορούσε νέες μορφές αξιοποίησης τοπικών πόρων, νέα προϊόντα και 
νέες απαντήσεις σε προβλήματα και αδυναμίες αγροτικών περιοχών.

  Έτσι χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία επισκέψιμου αγροκτήματος με υποδομή διανυκτέρευσης 
και καθετοποίηση της παραγωγής με την κατασκευή μικρού οινοποιείου και χώρου προβολής 
προϊόντων και μηχανημάτων χωρικής οινοποιίας.

Πρόκειται για την δημιουργία μιας καινοτόμου επένδυσης που μετατρέπει ουσιαστικά τον 
υπάρχοντα και παραγωγικό αμπελώνα σε επισκέψιμο αγρόκτημα, δημιουργώντας τις μικρές 
κατάλληλες υποδομές που περιγράφονται παραπάνω στην ενδοχώρα του «Ξηρομέρου» Αιτωλ/
νίας, μιας πραγματικά απομακρυσμένης και προβληματικής περιοχής.

Επίσης χρηματοδοτήθηκε η βελτίωση των υποδομών και η προμήθεια του κατάλληλου 
εξοπλισμού του Ορειβατικού Καταφυγίου με φορέα υλοποίησης τον Ελληνικό Ορειβατικό 
Σύλλογο Αγρινίου.

Δημιουργήθηκε έτσι ίσως, το πιο σύγχρονο Ορειβατικό Καταφύγιο στην Ελλάδα τόσο 
από άποψη υποδομών διημέρευσης και διανυκτέρευσης όσο και από άποψη εξοπλισμού με την 
δημιουργία δύο (2) σύγχρονων ορειβατικών στίβων για ενήλικες και για παιδιά.

Το Ορειβατικό Καταφύγιο βρίσκεται στην καρδιά του όρους «Παναιτωλικού» σε ένα σημείο 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο από άποψη ορειβατική όσο και από άποψη φυσικού τοπίου.

Επιπλέον στα πλαίσια της δράσης (Ενέργειες Προβολής – Προώθησης εκτός Γεωργικού Τομέα) η 
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε προχώρησε στην έκδοση μιας σειράς παραδοτέων (Τουριστικός Οδηγός και Χάρτης, 
Λεύκωμα και Ντοκυματέρ) με στόχο την προβολή και την ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης, 
κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας για την επίτευξη ισόρροπης προβολής και ολοκληρωμένης  
ανάπτυξης των δύο Νομών.

Τέλος στον Άξονα (2) έχουν υλοποιηθεί τέσσερις (4) Διατοπικές  και μία (1) Διακρατική 
συνεργασία συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των περιοχών 
αλλά και στην ανταλλαγή ιδεών και επιδεικτικών πρακτικών.

Πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» μέσω της υλοποίησης του 
Τοπικού Προγράμματος L+, ήταν η σημαντική ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης που κατορθώσαμε 
να ενσωματώσουμε με την συνεργασία όλων των φορέων και των κατοίκων της περιοχής των δύο 
Νομών Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας.

Χάρης Καφρίτσας  

Δ/ντής της ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε



Τι είναι η LEADER+:

Η LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως βασικό σκοπό την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από μία συνεχή ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες των κατοίκων, που αξιοποιούν τους 

φυσικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του τόπου τους, αναδεικνύουν τις ομορφιές του, 

ανακαλύπτουν νέες πηγές εισοδήματος και παράλληλα προστατεύουν τη φυσική και πολιτιστική 

κληρονομιά.

Στα πλαίσια της LEADER+ οι άνθρωποι της υπαίθρου:

συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται  • 

 στην περιοχή τους,

προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις που δημιουργούν όμως, έναν ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό και• 

κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για την περιοχή τους• 

Ποιοι είναι οι Γενικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι 
του προγράμματος LEADER+ στη Χώρα μας:

Ο πρώτος στόχος είναι η «Ολοκληρωμένη, Υψηλής ποιότητας, Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου 

μέσω πιλοτικών εφαρμογών» και ο δεύτερος στόχος είναι η «ενίσχυση της προσπάθειας για άρση 

της απομόνωσης των περιοχών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».

Ποιοι μπορούν να είναι τελικοί δικαιούχοι
στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ιδιώτες, Α.Ε., Ο.Ε., ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ, Συναιτερισμοί, 

Σύλλογοι  κ.τ.λ.) κάτοικος ή  μη της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος. Οι γυναίκες 

και οι νέοι θα προτιμούνται έναντι των υπολοίπων.

Το θέμα συσπείρωσης επιλέχθηκε να είναι το:

«Δράσεις ανάδειξης των περιβαλλοντικών αγαθών με έμφαση στους υδάτινους πόρους, 

πολιτισμικών αγαθών, προώθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των τοπικών προϊόντων 

με αρχές ποιότητας και καινοτομίας».



Ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας για το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή του προγράμματος LEADER+ 
κάθε περιοχής:

Είναι ένας τοπικός Αναπτυξιακός Φορέας που συσπειρώνει συλλογικούς φορείς του ευρύτερου 

Δημοσίου  ή Ιδιωτικού τομέα  και  έχει την επωνυμία: Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).

Στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος ΟΤΔ είναι η Τριχωνίδα Α.Ε. Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με μετόχους τους Δήμους: Αγγελοκάστρου, Αγράφων, Αγρινίου, Αιτωλικού, 

Αλυζίας, Αμφιλοχίας, Απεραντίων, Αρακύνθου, Ασπροποτάμου, Βίνιανης, Θέρμου, Θεστιέων, 

Ινάχου, Καρπενησίου, Κτημενίων, Μακρυνείας, Μενιδίου, Νεάπολης, Οινιαδών, Παναιτωλικού, 

Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Ποταμιάς, Προυσού, Στράτου, Φουρνάς, Φραγκίστας, Φυτειών, 

τις ΕΑΣ Αγρινίου και Ξηρομέρου - Αστακού, την Ε.Δ.ΑΣ. Ευρυτανίας, την Αναπτυξιακή 

Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε., την Ευρυτανία Α.Ε., το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, την Παναγία 

Ελεούσα, την Τ.Ε.Δ.Κ. Αιτωλοακαρνανίας και το Μετερίζι Κ. Πολ.

Ποιος αποφασίζει 
για τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος:

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. έχει συσταθεί «Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος 

LEADER+ (Ε.Δ.Π. L+) η οποία επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην σύνδεση 

της οποίας συμμετέχουν:

Δήμος Αγρινίου - Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. - Ευρυτανία Α.Ε. 

(Δημόσιοι φορείς 43%).

ΕΑΣ Αγρινίου-ΕΑΣ Ξηρομέρου - ΕΔΑΣ Ευρυτανίας - Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

(Συλλογικοί ιδιωτικοί φορείς 57%).

Στην Ε.Δ.Π. L+ μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την αποτελεσματική, αυτόνομη 

και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του προγράμματος.

Ποια είναι τα ποσοστά ενίσχυσης 
και ποιο το ύψος των επενδυτικών σχεδίων:

Στα ιδιωτικά έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται γενικά στο 55% του επιλέξιμου κόστους.

Στα δημόσια έργα το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται γενικά στο 100% του επιλέξιμου κόστους (και 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 518/350/12-2-2003).

•

•



Ποια ήταν η περιοχή εφαρμογής 
του τοπικού προγράμματος LEADER+:
Οι ορεινές περιοχές (οδηγία 75/268/ΕΟΚ) των Νομών: 

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Δ. Αγρινίου, Δημοτικά διαμερίσματα: Σκουτεσιάδας, Καμαρούλας, 
Αγ. Νικολάου και οι οικισμοί Πυργιού και Σχίνου.
Δ. Παραβόλας, Δημοτικά διαμερίσματα: Καλλιθέας, Κυρά Βγένας, Λαμπιρίου, 
Νερομάνας, Παλαιοκαρυάς, Σπαρτιά και οι πρώην κοινότητες Περιστερίου και Αφράτου.
Δ. Θεστιέων, Οικισμός Αν. Βλοχού και η πρώην κοινότητα Προσήλιων.
Δ. Παναιτωλικού
Δ. Παρακαμπυλίων
Δ. Ινάχου
Δ. Θέρμου
Δ. Μενιδίου
Δ. Αμφιλοχίας, Δημοτικά διαμερίσματα: Αμφιλοχίας (τέως Δήμος), Αμπελακίου, 
Ανοιξιάτικου, Κεχρινιάς, Λουτρού, Σαρδινίων, Βαρετάδας, Σπάρτου, Μέγα Κάμπου
Δ. Μεδεώνος, Δημοτικά διαμερίσματα: Κομπωτής, Τρύφου και ο οικισμός Αχυρών
Δ, Αλυζίας, Δημοτικά διαμερίσματα: Αρχοντοχωρίου, Βάρνακα και Παναγούλας
Δ. Παλαίρου, Δημοτικό διαμέρισμα: Βάτου
Δ. Αστακού, Δημοτικά διαμερίσματα: 
Αστακού (τέως Δήμος), Βασιλόπουλου, Βλιζιανών, Καραϊσκάκη.
Δ. Στράτου, Δημοτικό διαμέρισμα: Καστρακίου
Δ. Αιτωλικού, Δημοτικό διαμέρισμα: Φραγκουλαίικων
Δ. Αρακύνθου, Δημοτικό διαμέρισμα: Άνω Κερασόβου
Δ. Μακρυνείας, Δημοτικά διαμερίσματα: Ποταμούλας, Μεσάριστας, 
Μακρυνούς, Κ. Μακρυνούς, Καψοράχης (Παλαιοχώρι), Άκρων

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δήμος Αγράφων
Δήμος Απεραντίων
Δήμος Ασπροποτάμου
Δήμος Βίνιανης
Δήμος Καρπενησίου
Δήμος Κτημενίων
Δήμος Ποταμιάς
Δήμος Προυσού
Δήμος Φραγκίστας
Δήμος Φουρνάς

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Ποια είναι η συσχέτιση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου και ποια συνάφεια έχουν 
με το τοπικό πρόγραμμα LEADER+
Πως εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση των δράσεων

«Τα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)» του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ., παρουσιάζουν 

ισχυρή συνέργια και συμπληρωματικότητα συνολικά με την LEADER+ και ταυτίζονται πλήρως 

από πλευράς στοχοθέτησης και διαφοροποιούνται ελαφρώς, όντας πιο διευρυμένα σε όρους 

επιλεξιμότητας δράσεων με την LEADER+. Ειδικότερα με την περιοχή παρέμβασης LEADER+ 

συσχετίζεται το ΟΠΑΑΧ του Ξηρομέρου: Δήμοι Μεδεώνος, (Δ.Δ. Κομπωτής, Τρύφου, οικ. 

Αχυρών), Αλυζίας (Δ.Δ. Αρχοντοχωρίου, Βάρνακα, Παναγούλας), Κεκρωπίας (Δ.Δ. Βάτου), 

Αστακού (Δ.Δ. Βασιλόπουλου, Βλυζανών, Καραϊσκάκη και τ. Κοιν. Αστακού) και το ΟΠΑΑΧ της 

Β.Δ. Ευρυτανίας: Δήμοι Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Βίνιανης και Φραγκίστας. 

Αντίστοιχη ταύτιση εμφανίζεται και με τα ολοκληρωμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης του 

ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδος (Ο.Π.Ε.Π. Βάλτου, Παναιτωλικού) στην περιλαμβανόμενη περιοχή των 

δήμων: Ινάχου, Παναιτωλικού, Παρακαμπυλίων, Θέρμου, Μενιδίου (Δ.Δ. Φλωριάδας), Αμφιλοχίας 

(Δ.Δ. Αμπελακίου, Ανοιξιάτικου, Βαρετάδας), Παραβόλας (Δ.Δ. Καλλιθέας, Κυρά Βγένας, 

Λαμπιρίου, Νερομάνας, Παλαιοκαρυάς, Σπαρτιά, οικ. Περιστερίου και Αφράτου), Στράτου (Δ.Δ. 

Καστρακίου).ΚαΚΚαΚαΚααστστστσττστσστστραραραραραραααααρ κίκίκκίκίκίκ ουουουουουουυ).).)).).).)..



Το τοπικό πρόγραμμα LEADER+ 
εφαρμόσθηκε στην εξής περιοχή παρέμβασης:

α) στην επικαλυπτόμενη από τα τρία (3) ολοκληρωμένα προγράμματα, 

περιοχή (ΟΠΑΑΧ Ξηρομέρου  -  ΟΠΑΑΧ ΒΔ Ευρυτανίας - ΟΠΕΠ Βάλτου, Παναιτωλικού)

β) στην υπόλοιπη «καθαρή» περιοχή.

Για μεν την «καθαρή» περιοχή, οι υποψήφιοι ιδιώτες επενδυτές, μπορούσαν να υποβάλλουν 

αίτηση (φάκελο υποψηφιότητας) στο πρόγραμμα LEADER+ για όλες τις δράσεις αυτού.

Για δε την «επικαλυπτόμενη» περιοχή, είχαν την δυνατότητα να υποβάλλουν 

φάκελο υποψηφιότητας μόνο για τις ακόλουθες δράσεις:

Ανάπτυξη αγροτουρισμού 

(επισκέψιμα αγροκτήματα, με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης).

Βελτιώσεις επιχ/σεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες δικτύωσης 

(clusters), με την προϋπόθεση της συμμετοχής τους στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας 

για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στα πλαίσια της λειτουργίας τους.

Εκτροφεία θηραμάτων.

Βελτίωση καταφυγίων.

•

•

•

•



Περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος 
της Κ.Π. LEADER+
ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

«Ολοκληρωμένες πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης»

ΜΕΤΡΟ 1.1: «Τεχνική Στήριξη Ο.Τ.Δ.»
(Συνολικός Προϋπολογισμός 1.267 εκ. Ευρώ) 
Ποσοστό ενίσχυσης: 80 - 100 %

Στελέχωση και λειτουργία της Ο.Τ.Δ.• 
Ευαισθητοποίηση - ενημέρωση πληθυσμού• 
Αξιολόγηση προγράμματος και επενδυτικών σχεδίων• 
Εξοπλισμός - μηχανοργάνωση Ο.Τ.Δ.• 

ΜΕΤΡΟ 1.2: «Ενισχύσεις σε επενδύσεις 
- Στήριξη στην επιχειρηματικότητα»

1. Παρεμβάσεις  αγροτικού  τουρισμού  ολοκληρωμένης  προσέγγισης
(Συνολικός  Προϋπολογισμός: 4,223 εκ .  ευρώ  Δ .Δ .  2,317 εκ .  ευρώ) 
Ποσοστό  ενίσχυσης: 55%

Η κατηγορία πράξης αυτή περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν 
στην υποστήριξη και ανάπτυξη του αγροτουρισμού
Δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης για την συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής.• 
Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης).• 
Ανάπτυξη εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού (θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός,    • 

 εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός, περιβαλλοντικός, περιπέτειας κ.α.).

Τα έργα που έχουν ενταχθεί στην πράξη αυτή είναι:
Δύο (2) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 3*.• 
Δύο (2) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων• 
Ένα (1) Συγκρότημα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών• 
Τρία (3) Επισκέψιμα αγροκτήματα με υποδομή διανυκτέρευσης• 
Δύο (2) Κέντρα εναλλακτικών μορφών τουρισμού• 
Ένα (1) έργο βελτίωσης - ανακαίνισης παραδοσιακού ξενώνα.• 
Ένα (1) έργο εκσυγχρονισμού τουριστικού καταλύματος• 

Με την ανωτέρω επενδυτική δραστηριότητα θα δημιουργηθούν 
(182) νέες κλίνες και δίνεται η ευκαιρία για (30) νέες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης και (24) νέες θέσεις μερικής απασχόλησης.



2. Μικρές  επιχε ιρήσεις  του  αγροτικού  και  των  λοιπών  τομέων  της  οικονομίας
(Συνολικός  Προϋπολογισμός: (1,941 εκ .  ευρώ,  Δ .Δ .  987 χιλ .  ευρώ) 
Ποσοστό  ενίσχυσης: 50%

Η κατηγορία πράξης αυτή περιλαμβάνει δράσεις 
αξιοποίησης και προώθησης της τοπικής αγροτικής 
παραγωγής και των παραδοσιακών προϊόντων:
Επιχειρήσεις μεταποίησης, ή τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγω γής σύμφωνα με την ΚΥΑ  • 

 450/29-8-2001 (ίδρυση - εκσυγχρονισμός τυροκομείων, επέκταση - εκσυγχρονισμός Μονάδων  
 τυποποίησης Μελιού κ.α.)
Εκτροφεία θηραμάτων (ελάφια, αγριογούρουνα, πέρδικες κ.α.).• 
Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.• 

Τα έργα που έχουν ενταχθεί στην πράξη αυτή είναι:
(1) Μονάδα τυποποίησης ελαιόλαδου.
(1) Έργο επέκτασης και εκσυγχρονισμού τυροκομικής μονάδος.
(1) Μονάδα τυποποίησης και μεταποίησης μελιού.
(3) Έργα εκσυγχρονισμού εργαστηρίων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (πίτες, γλυκίσματα κλπ.).
(1) Εκτροφείο θηραμάτων

Με την ανωτέρω επενδυτική δραστηριότητα θα δημιουργηθούν (3) νέες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης και (15) νέες θέσεις μερικής απασχόλησης.

3.  Επενδύσεις που ενισχύουν την συλλογική και διατομεακή δράση – Ποιότητα
(Συνολικός Προϋπολογισμός 181 χιλ. Ευρώ, Δ.Δ.: 130 χιλ. Ευρώ) 
Ποσοστό ενίσχυσης: 75 %

Η κατηγορία πράξης αυτή περιλαμβάνει δράσεις 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας 
καθώς και στην δικτύωση επιχειρήσεων

Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO και HACCP.• 
Δικτύωση επιχειρήσεων – δημιουργία clusters.• 

Τα έργα που έχουν ενταχθεί στην πράξη αυτή είναι:
Εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας HACCP σε (2) δύο επιχειρήσεις • 

(τυροκομείο και φούρνος)
Εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO σε (4) τέσσερις επιχειρήσεις • 

στον τομέα του αγροτικού τουρισμού.
Σύσταση του τοπικού συμφώνου ποιότητας (cluster) αγροτουριστικών επιχειρήσεων • 

Νομών Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας.



ΜΕΤΡΟ 1.3: «Υποστηρικτικές ενέργειες»
(Συνολικός Προϋπολογισμός 198 χιλ. Ευρώ, Δ.Δ. 150χιλ. Ευρώ) 
Ποσοστό ενίσχυσης: 70 -100 %

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες).• 
Ευαισθητοποίηση - ενημέρωση πληθυσμού για το τοπικό πρόγραμμα.• 
Ενέργειες προβολής -προώθησης.• 

ΜΕΤΡΟ 1.4: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς» 
(Συνολικός Προϋπολογισμός: 256 χιλ. ευρώ)
Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Βελτίωση καταφυγίων (εξοπλισμός, περιβάλλον χώρος κ.α.)• 
Ανάπλαση οικισμών (Ο.Τ.Α. περιοχής παρέμβασης).• 

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
«Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών» που περιλαμβάνει:

ΜΕΤΡΟ 2.1: «Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδος: 
διατοπική και διαπεριφερειακή συνεργασία»
(Συνολικός Προϋπολογισμός 174 χιλ. ευρώ).

Γέφυρα των φιλικών• 
Δυτική Ελλάδα - ΓΗΣ Ύδατα• 
Κοινός διαδικτυακός τόπος για τον ποιοτικό τουρισμό στις αγροτικές περιοχές- Agrotour• 
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων• 

ΜΕΤΡΟ 2.2:«Συνεργασία μεταξύ περιοχών δύο 
περισσότερων κρατών Διακρατική Συνεργασία»
(Συνολικός Προϋπολογισμός: 73 χιλ. ευρώ)

Transinterpret II• 



Συνολικό Κόστος 8.316.519,56

Δημόσια Δαπάνη 5.310.000

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ-Π) 3.662.158,52

Εθνική Συμμετοχή 1.647.841,48

Ίδια Συμμετοχή 3.006.519,56

Οικονομικά Στοιχεία Τοπικού Προγράμματος:
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π) και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Γεωργίας, ως ακολούθως:

Α/Α Άξονας Προτεραιότητας Συνολικό Κόστος Δημόσια 
Δαπάνη

1 Ολοκληρωμένες Πιλοτικές 
Στρατηγικές Αγροτικής 

Ανάπτυξης
8.068.643,21 5.110.000,00

2 Στήριξη Συνεργασίας Μεταξύ 
Αγροτικών Περιοχών

247.876,35 200.000,00

Σύνολο 8.316.519,56 5.310.000,00

Συγκεντρωτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος 
κατά άξονα και πηγή Χρηματοδότησης

Συνολικό Πρόγραμμα



Συγκεντρωτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας 
 Άξονας 1: Ολοκληρωμένες Πιλοτικού Χαρακτήρα 
Στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης

Αγροτικός Τουρισμός

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προώθηση - Προβολή - Μελέτες

Ανάδειξη Οικιστικού & φυσικού Περιβάλλοντος

Διατοπική Συνεργασία

Διακρατική Συνεργασία

Τεχνική στήριξη Τριχωνίδας Α.Ε.

Κωδικός 
Μέτρου Μέτρο Συνολικό 

Κόστος
Δημόσια 
Δαπάνη

Έργα που 
έχουν ενταχθεί

2.1 Διατοπική 
Συνεργασία 174.843,47 141.498,98 7

2.2 Διακρατική 
Συνεργασία 73.032,88 58.501,02 1

Σύνολο Άξονα 2 247.876,35 200.000,00 8

Κωδικός
 Μέτρου Μέτρο Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Έργα που 

έχουν ενταχθεί

01.01 Τεχνική Στήριξη ΟΤΔ 1.267.022,32 1.254.522,32 4

01.02 Επιχειρηματικότητα 6.347.300,17 3.440.756,96 25

01.03 Υποστηρικτικές 
Ενέργειες 198.120,72 158.520,72 3

01.04 Περιβάλλον 256.200,00 256.200,00 2

Σύνολο Άξονα 1 8.068.643,21 5.110.000,00 34

Συγκεντρωτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας
Άξονας 2: Στήριξη Συνεργασίας μεταξύ Αγροτικών Περιοχών 1



ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ - Π)
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΠΑΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ. 30100 ΤΗΛ. 26410 39007 - 49638

e-mail: info@trihonida.gr / website: www.trihonida.gr

Κείμενα - Επιμέλεια Εντύπου: Χάρης Καφρίτσας ( Δ/ντής Ο.Τ.Δ Τριχωνίδα Α.Ε.)
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