
Περιγραφή Δράσης:
Η Δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Ξενοδοχείου Κλασικού Τύπου 3 Αστέρων, με χώρο 

εστίασης και δυναμικότητα 12 δωμάτια και 24 κλίνες στον οικισμό «Βλοχός» του Δ. Θεστιέων 
του Ν. Αιτωλ/νίας.
Η παρούσα επένδυση συντελεί στην ανάπτυξη της ελλιπούς μέχρι σήμερα τουριστικής 

υποδομής της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών 
προδιαγραφών.
Η ευρύτερη περιοχή   του Βλοχού και του Δ. Θεστιέων διαθέτει φυσικούς, τουριστικούς  και 

περιβαλλοντικούς πόρους όπως η λίμνη, η βλάστηση καθώς και τοπία φυσικού κάλλους και 
αποτελεί ουσιαστικά την «πύλη εισόδου» στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας.
Η μοναδικότητα του φυσικού τοπίου της λίμνης, το Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας που 

λειτουργεί στο Δ.Δ. Παναιτωλίου αλλά και το αστικό κέντρο του Αγρινίου προσελκύουν συνεχώς 
επισκέπτες.
Η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρυτανίας και Αιτωλ/

νίας (cluster). 

LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Κατηγορία Πράξης : 1.2.1. 
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο: Ίδρυση Τουριστικής Μονάδας, Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου, 
 3 αστέρων, με χώρο εστίασης

Φορέας: Δ. ΛΑΜΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 499.649,00 – Συμμετοχή L+ : 274.806,95

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Θεστιέων (Οικ. Βλοχού), Αιτωλ/νία



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Κατηγορία Πράξης : 1.2.1. 
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο: Ίδρυση και Κατασκευή νέας Ξενοδοχειακής Μονάδας, 

          Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων, 3 Αστέρων

Φορέας: Ν. ΤΣΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 456.000,00 – Συμμετοχή L+ : 250.800,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Καρπενησίου (Δ.Δ. Αγ. Νικολάου), Ευρυτανίας

Περιγραφή Δράσης:
Η επένδυση αφορά την δημιουργία Νέας Ξενοδοχειακής Μονάδας Τύπου Επιπλωμένων 

Διαμερισμάτων 3 Αστέρων, δυναμικότητας 7 δωματίων και 17 κλινών, στο Δ.Δ. Αγ. Νικολάου του 
Καρπενησίου στο Ν. Ευρυτανίας, με διακριτικό τίτλο «Καστανέα».
Το Δ.Δ. Αγ. Νικολάου απέχει 6χλμ. από το Καρπενήσι και 22χλμ. από το Χιονοδρομικό Κέντρο 

του Βελουχίου.
Η περιοχή της Ευρυτανίας και ιδιαίτερα πέριξ του Δ. Καρπενησίου είναι αναπτυσσόμενη 

τουριστικά καθώς αυξάνεται η επισκεψιμότητα και η πληρότητα συνεχώς, σύμφωνα με στοιχεία 
του ΕΟΤ.
Η «επιχείρηση» παρέχει υπηρεσίες διαμονής, διανυκτέρευσης και εστίασης και έχει σαν 

στόχο να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών της 
περιοχής αλλά και να βοηθήσει στην προβολή, οργάνωση και αξιοποίηση των φυσικών, ιστορικών 
και τουριστικών πόρων με τη συνεργασία άλλων τοπικών, ομοειδών ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων.
Επίσης η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών 

Επιχειρήσεων Ευρυτανίας και Αιτωλ/νίας (cluster). 

Η ΗΗΗΗΗ «εεεπππιπιπιπππιππιχεχεχεχχχχ ίρρρησσσσσσσσσση»η»η»ηη»η»η»η»»η»η» ππααπαπαπππππ ρέρέρέρέρέρέρέρέρρέέέέχεχεχεχχεχχεεεχειι  ι υπυυυππππυυππηηηρηρρηρηηρηρηηρρεεσεσεσεεε ίείες ς διδιδδδιιδιααμαμμμμααμαμα ονοοννονονονήςήςήςήςήςή , , , δδιδιδιδιδδδδ αναναανυκυκτέτέτέέέέέρερερεεερερερερρ υσυσυσυσυ ηςηςςςςηςηςηη   καιαααια  ε εεεεσστστίαίαίαίαίαίασησησησησησησησησηησηηηςςςςς ς ςς κακακαιι ι έχέχχέχέχχχχέέχειειιειι σσ σ σ σσσαναανανννναναν
στστστσττττόχόχόχόχχόχχόχχχοο οοο ναα σ σ σσσσσυμυμυμυμυμυμμβάβάβ λλλλλλλλλειειειεειε  σσ σσ σσσσημημημμη ανανανννννννα τιτιτττιιτιτιτιτττ κάκάκάκάκάκκ  σσσ σσσσσστητηηττητην νννννν ν ανανανανανανααννναβαβαβββαβαβαβάθάθάθάθάθάθάθμιμιμιμμ σησησησσησηση ττ ττττττωνωνωνωωνωνων τ τττουουοουρριριριιστστστσττικικικικιι ώνώνώννννώώ  υυποποπποποποοποοπ δοδοδοοδοδομώμώμώμώμμώμώμμ νννν ννν ν κκκακακακακκαιι ιι υπυπηρηρρρη εσεεσεσεσε ιώιώώιώιών ν νν τηητηηηητητητητηητ ςς ςςςςςς 
πππππεπεπεππεπ ριοχχχχχχχχχήςήήήήήή  ααλλλλλλλλλλλλλλλά άά ά ά καακκκκκκ ι ιι ναν  βββββββοηοηοηοηο θήθήθήθήθήήθήήήήήσσσεσσσ ι σττηνηνηνηννηννν   π ππ προροροροοροροβοβοβοβοβοβοβολήλήλήλήήλήλλήλήλήλή,, , ,, ορορορρρορργάγγάγγγάγ νωνωνωνωνωσησσηη κ κκκκαιαιααιαια  α αα ααααξξιξιξιξξξξ οποοποποοποποίοοοίοο ησηησσσσησηη ηη η τωτωτωωωνν ν ν νν φυφυφυφυφυσισ κώκώκών,ν,ν, ι ιστστσστορορρορορορρικιιικκικκκώνώνώνώνώώώώώώνώώ
κακακακααακαιιιι ι ι τοτοττ υρυρρρρρρυρυρρισισισιιστιτικώκώκώκώκώώώώώώώννννν ννν πόπόπόόπόπ ρωωωρωρωννν νννν μμμμεμεμεμμε τ  τη ηηηηη συυσυσυσυυσυνενενεενεννενεν ργργργργργργργγργγασαααασαα ίαίααααα άάάά άλλλλλλλλλλλλλωνωνωωωωνν τ τ οπποπικικκκικκκκώνώνώνώννώνών, , , ομομομοοεοεοο ιδιδδδδδώνώνώννν ή ή ή ήήήή σ σ συμμυμπλπλπλπλληρηρηρη ωμμμμωμμωμμαατατατταταα ικκικικκκικκικκώνώνώώνώώώώώνώνών 
επεπιχιχιχιχεεειεε ρήσεεεωωωνωνωνωωνωωωνων...
Εππππίσίσίσίσίσσηςη  ηηηη «εε«εεεεεεεεππιπιπππ χεχεεεεεεχείρίρίρίρίρρίρί ηηηηησηση η»η»η»»ηη»» εεεεεεε  είνίνίνίνίνίννίνναιαιααιαι μμ μμέλλλλοςοςοςοςςς τ ττ τ ττττοουουουουουου ΔΔ Δ Δ Δικκκιικκτύτύτύύύτύουουουουουο  Τ ΤΤΤουουουουριριιρρ στστττστττττικιικικικώώνώώνώνώνών 

ΕπΕπιχιχειρρρρήρρ σεων ΕΕΕΕΕΕυυρυυρυρυρυυρυ υτυττττττυττανανννανναα ίαίααααίαίαςς ς ςςςςς κακαι ι ιι ΑιΑΑιιτωλ/νίνίννννίίαςαςαςαςαςςς ( ((((( (clclclcclclc ususssususttetet r)r)r)))). ..
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ΑΞΟΝΑΣ 1

Κατηγορία Πράξης : 1.2.1. 
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο: Κατασκευή Συγκροτήματος Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών 

Φορέας: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 440.000,00 – Συμμετοχή L+ : 242.000,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Καρπενησίου (Δ.Δ. Κορυσχάδων), Ευρυτανίας

Περιγραφή Δράσης:
Η επενδυτική πρόταση αφορά στην Κατασκευή Παραδοσιακού Συγκροτήματος Τουριστικών 

Επιπλωμένων Κατοικιών στον ιστορικό τόπο των Κορυσχάδων Ευρυτανίας.
Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε 2 κτίρια και διαθέτει συνολικά 4 τουριστικές επιπλωμένες 

κατοικίες δυναμικότητας 16 κλινών.
Πρόκειται για ένα παραδοσιακό πέτρινο συγκρότημα κατοικιών που δημιουργήθηκε σ’έναν από 

τους πλέον καλοδιατηρημένους, παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισμούς της χώρας.
Ο τρόπος δόμησης του συγκροτήματος με αρχιτεκτονικά στοιχεία απολύτως συμβατά με την 

τοπική αρχιτεκτονική, αποτελεί ελάχιστο δείγμα σεβασμού στην ιστορική μνήμη και στην πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά των Κορυσχάδων. 
Η επένδυση συμβάλλει ουσιαστικά στην αισθητική και ιστορική αναβάθμιση της περιοχής και 

στην καλύτερη τουριστική αξιοποίησή της, αυξάνοντας τη δυναμικότητα στην προσφορά ποιοτικών 
καταλυμάτων.
Η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρυτανίας και Αιτωλ/νίας 

(cluster). 



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Κατηγορία Πράξης : 1.2.1.
 

Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο: Ίδρυση Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Κλασσικού Τύπου, 

          14 δωματίων, 3 Αστέρων

Φορέας: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ -  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 440.000,00 – Συμμετοχή L+ : 242.000,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Καρπενησίου (Δ.Δ. Γοριανάδων), Ευρυτανία 

Περιγραφή Δράσης:
Η επένδυση αφορά την ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας (Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου 3 Αστέρων) 

που περιλαμβάνει 14 δωμάτια, συνολικής δυναμικότητας 27 κλινών.
Το ξενοδοχείο έχει δημιουργηθεί στη θέση «Αμπέλια» του οικισμού Γοριανάδων του Δ. Καρπενησίου 

Ευρυτανίας κοντά στον οδικό άξονα Καρπενήσι – Προυσός – Αγρίνιο.
Ο οικισμός Γοριανάδων βρίσκεται σε υψόμετρο 850 μ. σ’ ένα πανέμορφο περιβάλλον με δάση από 

έλατα, καστανιές και δρυς.
Οι πελάτες της ξενοδοχειακής μονάδας έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν την επίσκεψή τους 

σε διάφορα αξιοθέατα της περιοχής που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (Μικρό – Μεγάλο Χωριό, 
Κορυσχάδες, Καρπενήσι, Προυσός).
Η κατασκευή του κτιρίου έχει γίνει με σεβασμό και πλήρη εναρμόνιση στην τοπική παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Τέλος η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρυτανίας και Αιτωλ/

νίας (cluster). 



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Κατηγορία Πράξης : 1.2.1.
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο: Ίδρυση Επισκέψιμου Αγροκτήματος με Υποδομή Διανυκτέρευσης

Φορέας: ΡΑΠΤΗ – ΔΟΣΚΑ ΜΑΡΙΑ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 546.075,00 – Συμμετοχή L+ : 298.976,06

Ποσοστό Επιχορήγησης: 54,75%

Θέση: Δ. Στράτου (Δ.Δ. Καστρακίου), Αιτωλ/νία

Περιγραφή Δράσης:
Η Δράση αφορά τη δημιουργία Επισκέψιμου Αγροκτήματος με Υποδομή Διανυκτέρευσης 

σε αγροτική παραγωγική έκταση ελαιώνα 20 στρεμμάτων στο Δ.Δ. Καστρακίου του Δ. 
Στράτου  του Ν. Αιτωλ/νίας.
Η επένδυση αναπτύσσεται συνολικά σε 4 κτίρια και περιλαμβάνει:
- Ξενοδοχειακή Μονάδα Επιπλωμένων Διαμερισμάτων 3 Αστέρων, 6 μονόχωρων και 6 

δίχωρων διαμερισμάτων συνολικής δυναμικότητας 22 κλινών.
- Μικρή Μονάδα Επεξεργασίας – Τυποποίησης ελιών στα πλαίσια της καθετοποίησης της 

παραγωγής των προϊόντων του αγροκτήματος. 
- Μουσειακό χώρο παλιών μηχανημάτων της αγροτικής κληρονομιάς και Χώρο Προβολής 

των προϊόντων του αγροκτήματος.  
Η θέση του αγροκτήματος κοντά στον ποταμό Αχελώο και στις τεχνητές λίμνες 

Καστρακίου και Στράτου αναδεικνύει το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής και προωθεί τον 
τουρισμό αθλημάτων υπαίθρου όπως: ιππικός τουρισμός, αλεξίπτωτο πλαγιάς, ράφτινγκ  
και σκι στον Αχελώο.
Επίσης με την ανάληψη μιας σειράς πολιτιστικών και παραδοσιακών δράσεων στο χώρο 

του αγροκτήματος, η «επιχείρηση» επιδιώκει την αύξηση της επισκεψιμότητας της 
περιοχής και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.
Τέλος η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρυτανίας 

και Αιτωλ/νίας (cluster). 



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Κατηγορία Πράξης : 1.2.1. 
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο:  Ίδρυση Επισκέψιμου Αγροκτήματος με Υποδομή Διανυκτέρευσης                      
           – Καθετοποίηση της Παραγωγής του προϊόντος με την δημιουργία 
           μικρού Οινοποιείου καθώς και Χώρου Προβολής των προϊόντων. 
Φορέας: ΣΙΩΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Συνολικός Προϋπολογισμός: 426.500,00 – Συμμετοχή L+ : 230.000,00
Ποσοστό Επιχορήγησης: 53,93%
Θέση: Δ. Μεδεώνος (Δ.Δ. Κομπωτής), Αιτωλ/νία

Περιγραφή Δράσης:
Η Δράση αφορά τη δημιουργία Επισκέψιμου Αγροκτήματος με Υποδομή Διανυκτέρευσης και 

Καθετοποίηση της Παραγωγής, με τη δημιουργία μικρού Οινοποιείου και Χώρου Προβολής προϊόντων 
και μηχανημάτων χωρικής οινοποιίας, στο Δ.Δ. Κομπωτής του Δ.Μεδεώνος του Ν.Αιτωλ/νίας.
Πρόκειται για τη δημιουργία μιας καινοτόμου επένδυσης που θα μετατρέψει ουσιαστικά τον 

υπάρχοντα και παραγωγικό αμπελώνα σε επισκέψιμο αγρόκτημα (Κτήμα Καπώτη) στην ενδοχώρα 
του Ξηρομέρου Αιτωλ/νίας, μιας πραγματικά απομακρυσμένης και προβληματικής περιοχής.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο το πολύ καλό μικροκλίμα της περιοχής όσο και η καλλιέργεια 

ευγενών μόνο ποικιλιών αμπέλου και μάλιστα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας, καθώς και 
η χρήση πιεστηρίου νέας τεχνολογίας για την οινοποίηση των σταφυλιών, εγγυώνται την παραγωγή 
τυποποιημένου προϊόντος άριστης ποιότητας.
Τέλος οι υποδομές του αγροκτήματος αναμένεται να συνυπάρξουν αρμονικά με το οικοσύστημα 

της περιοχής και το υδάτινο δυναμικό της τεχνητής λίμνης των Αχυρών η οποία πρόκειται να 
δημιουργηθεί και θα απέχει από το αγρόκτημα μόλις 900 μέτρα.  
Τέλος η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρυτανίας και Αιτωλ/

νίας (cluster). 



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Κατηγορία Πράξης : 1.2.1. 
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο: Επισκέψιμο Αγρόκτημα με Πρόβλεψη Υποδομής Διανυκτέρευσης

Φορέας: ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 447.230,00 – Συμμετοχή L+ : 234.146,75

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Καρπενησίου (Δ.Δ. Κορυσχάδων), Ευρυτανία

Περιγραφή Δράσης:
Η Δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία Επισκέψιμου Αγροκτήματος με Υποδομή Διανυκτέρευσης, 

σε χώρο 20 στρεμμάτων συνεχόμενης και καλλιεργούμενης έκτασης στο Δ.Δ. Κορυσχάδων του Ν. 
Ευρυτανίας.
Το Αγρόκτημα αναπτύσσεται σε 3 κτίρια συνολικά και περιλαμβάνει: Ξενοδοχείο Τύπου Επιπλωμένων 

Διαμερισμάτων 3 Αστέρων, δυναμικότητας 12 δωματίων και 21 κλινών, Χώρο Προβολής των 
προϊόντων του Αγροκτήματος καθώς και Μουσειακό Χώρο για έκθεση παραδοσιακών εργαλείων της 
αγροτικής κληρονομιάς.
Επιπλέον στο αγρόκτημα καλλιεργούνται σήμερα οπωροφόρα δέντρα όπως καρυδιές, καστανιές, 

μηλιές και κερασιές καθώς επίσης και οπωροκηπευτικά.
Το Δ.Δ. Κορυσχάδων όπου έχει πραγματοποιηθεί η παρούσα επένδυση, παρουσιάζει μεγάλη 

τουριστική ανάπτυξη λόγω της ιστορικότητάς του άλλα και του παραδοσιακού περιβάλλοντός του.
Το επισκέψιμο αγρόκτημα που έχει δημιουργηθεί είναι το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή και 

αναμένεται να διαφοροποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμονής των επισκεπτών δίνοντάς τους 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του αγροκτήματος.

Eπίσης η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρυτανίας και Αιτωλ/
νίας (cluster). 
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Κατηγορία Πράξης : 1.2.1. 
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο: Ίδρυση Μονάδας Εναλλακτικού Τουρισμού 

Φορέας: ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 310.000,00 – Συμμετοχή L+ : 170.500,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Ποταμιάς (Δ.Δ. Μεγ. Χωριού), Ευρυτανία

Περιγραφή Δράσης:
Η επένδυση αφορά τη δημιουργία Μονάδας Εναλλακτικού Τουρισμού στο Δ.Δ. Μεγάλο Χωριό του 

Δ. Ποταμιάς του Ν. Ευρυτανίας.
Περιλαμβάνει χώρο υποδοχής – καφετέρια καθώς και τις απαραίτητες υποδομές εναλλακτικού 

τουρισμού (ορειβατική πίστα, πίστα αναρρίχησης, ποδήλατα βουνού, εξοπλισμός ορειβασίας, κ.λ.π.)
Η «επιχείρηση» προσφέρει υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού σε ένα πραγματικά κομβικό σημείο, 

αφού εφάπτεται της επαρχιακής οδού Καρπενησίου – Προυσού.
Το περιβάλλον της περιοχής είναι ιδανικό για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και η λειτουργία 

της επιχείρησης συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην 
περιοχή.
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες στο χώρο της 

επένδυσης όπως αναρρίχηση στην πίστα αναρρίχησης, περιπέτειες στην ορειβατική πίστα, ποδηλασία 
εκτός δρόμου, καθώς επίσης και να συμμετάσχουν σε ορειβατικές αποστολές σε βουνά της περιοχής 
ή σε περιπατητικές διαδρομές σε περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.
Τέλος η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρυτανίας και 

Αιτωλ/νίας (cluster). 
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Κατηγορία Πράξης : 1.2.1. 
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο: Κατασκευή Κέντρου Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού Ευρυτανίας 

Φορέας: ΕΤΑΠ Α.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 248.930,00 – Συμμετοχή L+ : 136.911,50

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Ποταμιάς (Δ.Δ. Δερματίου), Ευρυτανία

Περιγραφή Δράσης:
Η Δράση αφορά τη δημιουργία Κέντρου Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στο Δ.Δ. Δερματίου 

του Δ. Ποταμιάς του Ν. Ευρυτανίας.
Το κέντρο έχει αναπτυχθεί στη θέση Διπόταμα (κοντά στον ποταμό Τρικεριώτη) με φορέα 

υλοποίησης την «Επιχείρηση Τουρισμού και Ανάπτυξης Ποταμιάς» (ΕΤΑΠ Α.Ε.) στην μετοχική 
σύνθεση της οποίας, μετέχει με ποσοστό 49% ο Δ. Ποταμιάς.
Η επένδυση περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού κατάβασης του ποταμού καθώς και 

τις κατάλληλες κτιριακές υποδομές για την υποδοχή των πελατών και την αποθήκευση του 
εξοπλισμού.
Το κέντρο εναλλακτικού τουρισμού όπως έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί αποτελεί βάση και 

αφετηρία για ποτάμιες δραστηριότητες όπως ράφτινγκ και καγιάκ σε ένα από τα πιο όμορφα ποτάμια 
της περιοχής, τον Τρικεριώτη ποταμό.
Αποτελεί επίσης αφετηρία ορειβατικών και πεζοπορικών διαδρομών καθώς και διαδρομών με 4 x 4.
Επίσης η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρυτανίας και 

Αιτωλ/νίας (cluster). 
ρρ χχχ ρρρήή ρρ ςςςς
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Κατηγορία Πράξης : 1.2.1. 
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

Έργο: Ανάδειξη της Ιστορικής και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 

          του Ξενώνα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΜΑΡΙΑ ΛΑΠΠΑ Ο.Ε.

Φορέας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΜΑΡΙΑ ΛΑΠΠΑ Ο.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 123.900,00 – Συμμετοχή L+ : 68.145,00 

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Καρπενησίου (Δ.Δ. Κορυσχάδων), Ευρυτανία

Περιγραφή Δράσης:
Η επένδυση αφορά την Αισθητική Αναβάθμιση του Ξενώνα «Αρχοντικό» στο Δ.Δ. Κορυσχάδων 

του Ν. Ευρυτανίας.
Ο Ξενώνας «Αρχοντικό» έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο κτίριο και λειτουργεί ως παραδοσιακό 

κατάλυμα αρχικά υπό την εποπτεία του ΕΟΤ και στη συνέχεια από την εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 
ΜΑΡΙΑ ΛΑΠΠΑ Ο.Ε.».
Διαθέτει 4 δωμάτια, συνολικής δυναμικότητας 14 κλινών και έχει πρόσωπο στην πλατεία του 

οικισμού όπου βρίσκεται το ιστορικό σχολείο της εθνοσυνέλευσης.
Στόχοι της επενδυτικής πρότασης ήταν:

 Η ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του ξενώνα ώστε το κτίριο να 
αποκτήσει τη μορφή που είχε το 1944 και να αποτελέσει ξανά ενιαίο σύνολο με το ιστορικό κτίριο 
του σχολείου.

 Η λειτουργική αναβάθμιση του καταλύματος ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 
πελατών υψηλής εισοδηματικής στάθμης που κατακλύζουν τον οικισμό. 
Τέλος η «επιχείρηση» είναι μέλος του Δικτύου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ευρυτανίας 
και Αιτωλ/νίας (cluster). καααι ΑιΑιιτωττωτωωωωλ/νίαςαα  (clclcclclcluussuu teteeeer)r)r)r)r)r)r)r).
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Έργο: Εκσυγχρονισμός του Τουριστικού Καταλύματος 

          HOTEL CLUB MONTANA

Φορέας: HOTEL CLUB MONTANA

Συνολικός Προϋπολογισμός: 147.029,81 – Συμμετοχή L+ : 76.450,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Καρπενησίου (Δ.Δ. Καρπενησίου), Ευρυτανία

Περιγραφή Δράσης: 
Στόχος του Επενδυτικού Σχεδίου είναι ο Εκσυγχρονισμός και η Συμπλήρωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος «HOTEL CLUB MONTANA» .
Το ξενοδοχείο «MONTANA» είναι ένα σύγχρονο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα 5 αστέρων και 

βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη του Καρπενησίου και απέχει 20 λεπτά από το χιονοδρομικό 
κέντρο.
Έχει 135 δωμάτια και διαθέτει εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση συνεδρίων, εκθέσεων αλλά και 

αθλητικών αποστολών.
Μέσω του Τοπικού Προγράμματος L+ δόθηκε η δυνατότητα, το ξενοδοχείο να ανεβάσει το 

ποιοτικό του επίπεδο και να δημιουργήσει σύγχρονο σύστημα αρωματοθεραπείας (mini spa), να 
εκσυγχρονίσει την πισίνα του αλλά και να εγκαταστήσει fi tness club.

Κατηγορία Πράξης : 1.2.1.
Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης

εεκεκεκκε συσυσυυυσυσυγχγχγχγχχγχγ ροροροροοροροροροοοονννννίννν σεσεσεεσεει τητητηην ν νν ν πιπιππιπισίσίσίναναα τττ τοουοουυ α αααλλλλλλλλλλλλάά άάά ά κκακαι νανα εεγκγκγγ ατατατττττασασασσασσσσσστήήήτήσεσσσσει  fifi ttt
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Περιγραφή Δράσης:
Η επένδυση αφορά στην Μετεγκατάσταση προϋπάρχοντος Ελαιοτριβείου και την Ίδρυση 

Μονάδας Τυποποίησης Ελαιολάδου στο Δ.Δ. Κάτω Μακρυνούς του Δ. Μακρυνείας, του Ν. 
Αιτωλ/νίας.
Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου και την προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού παραγωγής.
Η περιοχή της Μακρυνείας είναι ελαιοπαραγωγική περιοχή καθώς παράγει ετησίως 60.000 

τόνους λαδιού.
Επίσης στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας λειτουργούν 32 ελαιοτριβεία.
Με την δημιουργία της παρούσας επένδυσης, η «επιχείρηση» πραγματοποιεί καθετοποίηση 

του παραγόμενου προϊόντος και είναι μία από τις πρώτες επιχειρήσεις της περιοχής που επεκτείνει 
τις πωλήσεις της εκτός Ν. Αιτωλ/νίας με λάδι επώνυμο, ελεγμένο και τυποποιημένο.  

Έργο: Ίδρυση Μονάδας Τυποποίησης Ελαιολάδου 

          και Μετεγκατάσταση Ελαιοτριβείου

Φορέας: ΑΦΟΙ ΨΑΡΡΑ ΑΒΕΕ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 434.000,00 – Συμμετοχή L+ : 217.000,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%

Θέση: Δ. Μακρυνείας (Δ.Δ. Κάτω Μακρυνού)

Κατηγορία Πράξης: 1.2.2. 
Μικρές επιχειρήσεις αγροτικού & λοιπών τομέων της οικονομίας
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Περιγραφή Δράσης:
Στόχος του Επενδυτικού Σχεδίου είναι ο Τεχνολογικός Εξοπλισμός της υφιστάμενης Τυροκομικής 

Μονάδας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ» στο Δ.Δ. Καμαρούλας Αγρινίου.
Από το Τοπικό Πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί η κατασκευή κτιρίων με χρήση αποθήκη, 

πλυντήριο και ωριμαντήριο καθώς και η προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού για τη συμπλήρωση 
και βελτίωση της γραμμής παραγωγής της μονάδας.
Τα προϊόντα που παράγονται μετά την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου δεν διαφοροποιούνται 

και είναι η φέτα, το βούτυρο, η μυζήθρα, το γιαούρτι και τα σκληρά τυριά.
Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης μετά την επένδυση είναι η εφαρμογή παραδοσιακών τεχνικών 

στην παραγωγή και  ο έλεγχος στην ποιότητα των εισερχομένων πρώτων υλών αλλά και των 
παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO και HACCP που 
η μονάδα διαθέτει και εφαρμόζει.   

Έργο: Επέκταση και Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός  Τυροκομικής Μονάδας

Φορέας: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 485.280,00 – Συμμετοχή L+ : 242.640,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%

Θέση: Δ. Αγρινίου (Δ.Δ. Καμαρούλας), Αιτωλ/νία

Κατηγορία Πράξης: 1.2.2.
Μικρές επιχειρήσεις αγροτικού & λοιπών τομέων της οικονομίας
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Κατηγορία Πράξης: 1.2.2. 
Μικρές επιχειρήσεις αγροτικού & λοιπών τομέων της οικονομίας

Έργο: Ίδρυση Μονάδας Τυποποίησης, Επεξεργασίας, 

          Μεταποίησης Μελιού  και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης

Φορέας: Σ. ΜΠΑΡΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 417.500,00 – Συμμετοχή L+ : 208.750,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%

Θέση: Δ. Αμφιλοχίας (Δ.Δ. Αμφιλοχίας), Αιτωλ/νία

Περιγραφή Δράσης:
Η επένδυση αφορά τη δημιουργία Μονάδας Τυποποίησης, Επεξεργασίας και Μεταποίησης μελιού 

στη θέση Παραζαριά του Δ. Αμφιλοχίας, του Ν. Αιτωλ/νίας.
Περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων σύγχρονων αυτοματοποιημένων μηχανημάτων σε υπάρχον 

κτίριο με στόχο η «επιχείρηση» να τυποποιεί τα νέα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας HACCP .
Τα προϊόντα που παράγονται είναι κυρίως μέλι σε διάφορες συσκευασίες (ατομική, οικογενειακή 

αλλά και μερίδα ξενοδοχείου), μέλι με γύρη και βασιλικό πολτό, μέλι ανάμεικτο με καρύδι και μέλι 
με κηρύθρα.
Ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας επί της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Αγρινίου, ευνοεί τόσο 

τους παραγωγούς μελιού για την προμήθεια στην επιχείρηση της πρώτης ύλης όσο και την ίδια την 
επιχείρηση για την διακίνηση των έτοιμων προϊόντων στην Νότια και Βόρεια Ελλάδα.   
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Έργο: Εγκατάσταση Νέου Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης 

          προς συμπλήρωση του υπάρχοντος

Φορέας: ΜΠΑΛΑΧΑΜΗ ΑΡΩΝΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 33.530,00 – Συμμετοχή L+ : 18.441,50

Ποσοστό επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Καρπενησίου (Δ.Δ. Καρπενησίου), Ευρυτανία

Περιγραφή Δράσης:
Η παρούσα επενδυτική πρόταση αφορά την Αγορά Νέου Εξοπλισμού Παραγωγής προς Συμπλήρωση 

του Υπάρχοντος έτσι ώστε η «επιχείρηση» να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση που 
αντιμετωπίζει.
Η «επιχείρηση» βρίσκεται στην πόλη του Καρπενησίου και δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

προϊόντων ζύμης και κυρίως παραδοσιακής χωριάτικης πίτας.
Παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μπορούν να προμηθεύονται τοπικά παραδοσιακά 

προϊόντα, τα οποία παράγονται με παραδοσιακές τεχνικές χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες της 
περιοχής.
Έτσι η «επιχείρηση» συνδράμει στη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής που 

αποτελεί και συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών περιοχών.

Κατηγορία Πράξης : 1.2.2. 
Μικρές επιχειρήσεις αγροτικού & λοιπών τομέων της οικονομίας
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Έργο: Εγκατάσταση Παραγωγικού Εξοπλισμού, 

          προς Αντικατάσταση και Συμπλήρωση του υπάρχοντος

Φορέας: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ»

Συνολικός Προϋπολογισμός : 20.060,00 - Συμμετοχή L+: 11.033,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Καρπενησίου (Δ.Δ. Καρπενησίου), Ευρυτανία

Περιγραφή Δράσης:
Η Δράση αφορά την Εγκατάσταση Νέου Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο εργαστήριο του Γυναικείου 

Συνεταιρισμού «Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ» με έδρα την πόλη του Καρπενησίου που απασχολεί περίπου (20) 
γυναίκες.
Ο Γυναικείος Συνεταιρισμός «Η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ»  παράγει και εμπορεύεται παραδοσιακά προϊόντα 

της περιοχής, γλυκά, αρωματικά φυτά και αφεψήματα καθώς και ζυμαρικά (τραχανάς, χυλοπίτες).
Με την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού θα διευρυνθεί η παραγωγική διαδικασία του 

Συνεταιρισμού στην παραγωγή μιας νέας ποιότητας τραχανά (κους – κους).
Ο Γυναικείος Συνεταιρισμός έχει καθιερωθεί στην τοπική αγορά ως μία μονάδα παραγωγής 

παραδοσιακών προϊόντων με ιδιαίτερα παραδοσιακά ποιοτικά χαρακτηριστικά και υψηλή ζήτηση.
Η παρούσα συνδρομή του τοπικού προγράμματος L+ επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό, αναδεικνύοντας 

τα συλλογικά σχήματα και τονώνοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 

Κατηγορία Πράξης : 1.2.2. 
Μικρές επιχειρήσεις αγροτικού & λοιπών τομέων της οικονομίας



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Έργο: Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Αρτοποιείου και Εκσυγχρονισμός του 

          με την αγορά Καινούριου Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Φορέας: ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 286.500,00 –  Συμμετοχή L+ : 150.545,45

Ποσοστό Επιχορήγησης: 55%

Θέση: Δ. Καρπενησίου (Δ.Δ. Καρπενησίου), Ευρυτανία

Περιγραφή Δράσης:
Η επένδυση αφορά τη Συμπλήρωση και την Αντικατάσταση του Υπάρχοντος Εξοπλισμού, την 

Ανακαίνιση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων καθώς επίσης και την Πιστοποίηση της «επιχείρησης» 
με τα πρότυπα ISO και HACCP.
Η «επιχείρηση» λειτουργεί ως ζαχαροπλαστείο – αρτοποιείο στο Καρπενήσι και παράγει παντός 

είδους αρτοσκευάσματα (άρτους, κουλούρια, λαγάνες, τσουρέκια, κ.λ.π.) και γλυκά (γλυκά κουταλιού, 
βουτήματα, κ.λ.π.).
Μετά την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου η «επιχείρηση» δεν έχει διαφοροποιήσει το είδος 

των παραγόμενων προϊόντων της αλλά έχει αυξήσει σημαντικά το επίπεδο παραγωγής της και έχει 
βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας. 
Η χωροθέτηση της «επιχείρησης» (κεντρική αγορά του Καρπενησίου) αλλά και οι συνεργασίες 

που έχει αναπτύξει με εστιατόρια και ξενοδοχεία της περιοχής, της δίνει τη δυνατότητα να προωθήσει 
τα παραδοσιακά της προϊόντα άμεσα και αποτελεσματικά στους επισκέπτες.  

Κατηγορία Πράξης : 1.2.2. 
Μικρές επιχειρήσεις αγροτικού & λοιπών τομέων της οικονομίας



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Έργο: Ίδρυση Εκτροφείου Θηραμάτων 

Φορέας: ΠΑΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 287.000,00 – Συμμετοχή L+ : 138.753,45

Ποσοστό Επιχορήγησης: 50%

Θέση: Δ. Στράτου (Δ.Δ. Καστρακίου), Αιτωλ/νία

Περιγραφή Δράσης:
Το Επενδυτικό Σχέδιο αφορά την Εκτροφή Άγριων Ζώων με σκοπό την παραγωγή κρέατος. Η 

επένδυση λειτουργεί στο Δ.Δ. Καστρακίου του Δ. Στράτου του Ν. Αιτωλ/νίας και για τη συγκεκριμένη 
περιοχή και τις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες τα είδη που είναι κατάλληλα για εκτροφή 
είναι το Αγριοκάτσικο, το Αγριοπρόβατο και το Πλατώνι. Έχουν δημιουργηθεί όλες οι απαιτούμενες 
σταβλικές εγκαταστάσεις, η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ενώ η προμήθεια 
των ζώων έχει γίνει από νόμιμα εκτροφεία μετά από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την υγεία 
τους.
Τέλος το συγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο δημιουργεί δυναμική στην εκτροφή ζώων για την 

περιοχή και προωθεί την έννοια της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων κρέατος.

Κατηγορία Πράξης : 1.2.2. 
Μικρές επιχειρήσεις αγροτικού & λοιπών τομέων της οικονομίας



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Έργο: Ενέργειες Προώθησης – Προβολής Περιοχής Παρέμβασης 

Φορέας: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 132.000,00 – Συμμετοχή L+ : 92.400,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 70%

Θέση: Όλη η περιοχή παρέμβασης

Περιγραφή Δράσης:
Στα πλαίσια της Δράσης (Ενέργειες Προβολής – Προώθησης  εκτός Γεωργικού Τομέα) η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 

Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση μιας σειράς παραδοτέων με στόχο την Ισσόροπη  Προβολή και την 
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Περιοχής Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος L+ των Νομών 
Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας.

• Τουριστικός Οδηγός και Χάρτης. Ο Τουριστικός Οδηγός περιλαμβάνει καταχώρηση 27 
Δήμων των δύο Νομών και αποτελεί ένα σύντομο αλλά πλήρες οδοιπορικό για τους επισκέπτες, 
αναδεικνύοντας τα πολιτισμικά, τα περιβαλλοντικά, τα ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία που 
συνθέτουν την φυσιογνωμία των δύο νομών προτείνοντας κοινές διαδρομές περιήγησης.

•  Λεύκωμα. Στην έκδοση του Λευκώματος προσεγγίζεται συνολικά η περιοχή παρέμβασης 
και παρουσιάζονται σκηνές από την φύση, από τον πολιτισμό, από την ιστορία των ανθρώπων 
στους δύο Νομούς, καθώς επίσης και από το δομημένο και το φυσικό περιβάλλον, με έμφαση 
στους παραδοσιακούς οικισμούς, τους υδάτινους πόρους και τους ορεινούς όγκους δημιουργώντας 
συνθήκες ευπρόσδεκτης εξερεύνησης.

• Ντοκιμαντέρ. Η ταινία είναι ένα οδοιπορικό στο χρόνο με περιβαλλοντικά στοιχεία και 
περιλαμβάνει την διαδρομή από πάνω (Ευρυτανία) προς τα κάτω (Αιτωλ/νία) αναδεικνύοντας τις 
φυσικές ομορφιές της περιοχής, τις αγροτικές ασχολίες των κατοίκων, την εφαρμογή Κοινοτικών 
Προγραμμάτων, την σύγχρονη ζωή, τα μνημεία της, τις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες, 
τα έθιμα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α. 

Κατηγορία Πράξης : 1.3.3. 
Ενέργειες Προώθησης Προβολής 
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LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 1

Έργο: Βελτιώσεις Ορειβατικού Καταφυγίου στο Όρος Παναιτωλικό Αιτωλ/νίας 

          του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αγρινίου 

Φορέας: ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 167.000,00 –  Συμμετοχή L+ : 167.000,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%

Θέση: Δ. Παραβόλας (Δ.Δ. Περιστερίου), Αιτωλ/νία

Περιγραφή Δράσης:
Η Δράση αφορά την Βελτίωση των Υποδομών και την 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 
σύγχρονων ορειβατικών στίβων για ενήλικες και για παιδιά. Το Ορειβατικό Καταφύγιο βρίσκεται στην 
καρδιά του Όρους Παναιτωλικού, στη θέση «Διασελάκι» του Δ. Παραβόλας, σε ένα σημείο ιδιαίτε-
ρου ενδιαφέροντος τόσο από άποψη Ορειβατική όσο και από άποψη φυσικού τοπίου.
Το καταφύγιο λειτουργεί ήδη τρία χρόνια με τις σημαντικές παρεμβάσεις από το Τοπικό Πρόγραμ-

μα και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς και τόπο συνάντησης ορειβατών και φυσιολατρών από όλη 
την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη, με δυνατότητα φιλοξενίας 70 περίπου ατόμων.  

Κατηγορία Πράξης : 1.4.1. 
Προστασία, ανάδειξη & αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
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ΑΞΟΝΑΣ 1

Έργο: Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχοίνου

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 89.200,00 – Συμμετοχή L+ : 89.200,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 100%

Θέση: Δ. Αγρινίου (Οικ. Σχοίνου), Αιτωλ/νία

Περιγραφή Δράσης:
Το έργο αφορά τη Διαμόρφωση – Κατασκευή Πλατείας στον μικρό Οικισμό Σχοίνου του Δ. Αγρινί-

ου. Είναι το μοναδικό Δημόσιο Έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα L+ της ΤΡΙΧΩ-
ΝΙΔΑ Α.Ε., σε έναν οικισμό που αντανακλά τα προβληματικά χαρακτηριστικά της δημογραφικής και 
κοινωνικής συρρίκνωσης των περισσότερων οικισμών της περιοχής. Σύμφωνα και με το Διαχειριστικό 
Σχέδιο – Μελέτη ανάπλασης  του οικισμού Σχοίνου που είχε προηγηθεί, προτεραιότητα δόθηκε στη 
διαμόρφωση της πλατείας του οικισμού. Η διαμόρφωση της πλατείας εκτείνεται σε χώρο 1.200 τετρ. 
μέτρων και αποτελεί πλέον έναν λειτουργικό πόλο έλξης για τον οικισμό.  

Κατηγορία Πράξης: 1.4.2. 
Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος & ανάδειξη 

της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
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ΑΞΟΝΑΣ 1

Έργο: Οργάνωση και στήριξη δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων – φορέων 

          για τον τουρισμό στους Νομούς Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας.

Φορέας: Δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων Ευρυτανίας και Αιτωλ/νίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 123.203,40 – Συμμετοχή L+ : 92.402,55

Ποσοστό Επιχορήγησης: 75%

Θέση: Καρπενήσι Ευρυτανίας

Περιγραφή Δράσης: 
Η Δράση αφορά τη Σύσταση και Στήριξη ενός Δικτύου (cluster) Συνεργαζόμενων Τουριστικών Επι-

χειρήσεων και Φορέων με στόχο την Επιχειρηματική Ανάπτυξη των μελών του μέσα από Παράλληλες 
και Αλληλοϋποστηριζόμενες Δράσεις στον Τουρισμό.
Στο Δίκτυο συμμετέχουν συνολικά 10 επιχειρήσεις από την περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος 

L+ (ορεινή περιοχή Ν. Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας).
Η έδρα του Δικτύου βρίσκεται στο Καρπενήσι Ευρυτανίας και η στήριξη του Δικτύου από το Τοπικό 

Πρόγραμμα και την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. περιλαμβάνει κυρίως την προμήθεια εξοπλισμού, την εκπόνηση 
μελετών οργάνωσης, ερευνών αγοράς κ.λ.π. καθώς και Δράσεις προβολής – προώθησης, ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης.   

Κατηγορία Πράξης: 1.2.3.2. 
Δικτύωση ομοειδών & συμπληρωματικών επιχειρήσεων.



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 2

Έργο: Δυτική Ελλάδα – Γης Ύδατα

Φορέας: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 41.579,40  –  Συμμετοχή L+ : 33.501,72

Ποσοστό Επιχορήγησης: 80%

Θέση: Όλη η περιοχή παρέμβασης

Περιγραφή Δράσης:
Βασικοί στόχοι του Διατοπικού Σχεδίου συνεργασίας «Δυτική Ελλάδα – Γης Ύδατα» είναι αφε-

νός μεν η Ανάδειξη του Προβλήματος της Υποβάθμισης και Ρύπανσης των Ποτάμιων Οικοσυστημά-
των κι αφετέρου η Οργάνωση και Ανάδειξη Συνεργασιών σε Περιφερειακό Επίπεδο, ως μέσα Προώ-
θησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης των εμπλεκόμενων περιοχών. 
Μέσω του προτεινόμενου Σχεδίου Διατοπικής Δράσης θα αξιοποιηθούν και θα αναδειχθούν τα 

ποτάμια συστήματα στις περιοχές παρέμβασης των Ο.Τ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε. (Εύηνος ποταμός), ΑΧΑΪΑ 
Α.Ε. (Βουραϊκός ποταμός), ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε. (Αλφειός ποταμός) και ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Αχελώος ποτα-
μός).
Το συγκεκριμένο Διατοπικό Σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες Δράσεις (ημερίδες ευαισθητοποίη-

σης του Τοπικού πληθυσμού, σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού πακέτου, έκδοση λευκώματος 
για τους παρυδάτιους πολιτισμούς των περιοχών, σχεδιασμός παραποτάμιων διαδρομών τουριστικού 
ενδιαφέροντος, σχεδιασμός και αναπαραγωγή αφίσας, ανάπτυξη ιστοσελίδας, σχεδιασμός και κατα-
σκευή ξύλινων πληροφοριακών πινακίδων, σχεδιασμός και εκτύπωση δίγλωσσου εντύπου διαδρομών 
τουριστικού ενδιαφέροντος). 

Κατηγορία Πράξης: 2.1.1. 
Διατοπική Συνεργασία



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 2

Έργο: «Γέφυρα των Φιλικών – Όρκοι και Μυστικά στη Δυτική Ελλάδα»

Φορέας : ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός : 41.579,40 – Συμμετοχή L+ : 33.501,72

Ποσοστό Επιχορήγησης : 80%

Θέση : Όλη η περιοχή παρέμβασης

Περιγραφή Δράσης:
Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Γέφυρα των Φιλικών – Όρκοι και 

Μυστικά στη Δυτική Ελλάδα» είναι αφενός μεν η ανάδειξη του κοινού ιστορικού υπόβαθρου της 
Δυτικής Ελλάδας κι αφετέρου η οργάνωση και ανάδειξη συνεργασιών σε Περιφερειακό επίπεδο ως 
μέσα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης των εμπλεκόμενων περιοχών.
Το προτεινόμενο Σχέδιο εναρμονίζεται πλήρως με το θέμα συσπείρωσης καθώς οι δραστηριότητες 

στον τομέα του τουρισμού καθιστούν σαφές ότι επιτυγχάνεται η συγκράτηση του πληθυσμού και 
ιδιαιτέρως των νέων στον τόπο.
Το Διατοπικό αυτό Σχέδιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες ΑΙΤΩΛΙ-

ΚΗ Α.Ε., ΑΝΟΛ Α.Ε. και ΑΧΑΪΑ Α.Ε.
Στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω Δράσεις:

Έκδοση κοινού τουριστικού εντύπου.- 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας.- 
Σχεδιασμός και αναπαραγωγή κινητής έκθεσης.- 
Σχεδιασμός και αναπαραγωγή τριπτύχου.- 
Σχεδιασμός και αναπαραγωγή banner και αφίσας.- 
Διοργάνωση κεντρικής ημερίδας.- 
Συμμετοχή σε Διεθνή τουριστική έκθεση. - 

Κατηγορία Πράξης: 2.1.1. 
Διατοπική Συνεργασία
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ΑΞΟΝΑΣ 2

Έργο: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

Φορέας: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός : 93.788,92 – Συμμετοχή L+: 76.197,74

Ποσοστό Επιχορήγησης: 80% 

Θέση: Όλη η περιοχή παρέμβασης

Περιγραφή Δράσης: 
Το έργο «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων» είναι ένα σχέ-

διο Διατοπικής – Διαπεριφερειακής συνεργασίας με συντονίστρια την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΡΟΔΟΠΗ 
Α.Ε. και τους ακόλουθους εταίρους:ΕΛΙΚΩΝΑ Α.Ε., ΑΝΦΩ Α.Ε., ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε., ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., 
ΑΝ.ΞΑ. Α.Ε. Σκοπός του σχεδίου είναι η ανάληψη Δράσεων που σχετίζονται με την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την ενίσχυση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.
Οι Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια  του έργου αφορούν την δημιουργία προγράμματος 

κατασκηνώσεων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την δημιουργία και προώθηση ενημερωτικού υλι-
κού, κ.λ.π. 

Κατηγορία Πράξης: 2.1.1. 
Διατοπική Συνεργασία



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 2

Περιγραφή Δράσης:
Το έργο Agrotour – Κοινός Διαδικτυακός Τόπος για τον Ποιοτικό Τουρισμό στις Αγρο-

τικές Περιοχές, είναι ένα σχέδιο Διατοπικής – Διαπεριφερειακής Συνεργασίας με συντονίστρια 
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ) και τους ακόλουθους εταίρους: ΑΝΚΟ Α.Ε., 
ΑΝ.ΦΛΩ Α.Ε., ΑΝΕΘ Α.Ε., ΠΙΕΡΙΚΗ Α.Ε., ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε., Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., Αναπτυ-
ξιακή Καβάλας Α.Ε., ΑΝ.ΕΔ. Α.Ε., ΑΝ.ΞΑ. Α.Ε., ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ. Α.Ε., ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., ΚΕΝ.Α.ΚΑΠ. Α.Ε., 
ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε., ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε., ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. , ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.,ΑΝ.
ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.,ΑΧΑΪΑ Α.Ε.
Στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου, μέσω του οποίου θα προβάλ-

λεται συντονισμένα και συστηματικά ο ποιοτικός τουρισμός στις αγροτικές περιοχές. Οι Δράσεις 
που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου είναι οι ακόλουθες:

Μελέτη Προδιαγραφών Δικτυακής Πύλης και Βάσης Δεδομένων του Έργου1. 
Δημιουργία Δικτυακής Πύλης – Εκπαίδευση Χρηστών      2. 

 – Υποστήριξη Συστήματος – Πιλοτική Λειτουργία
Επιλογή, Συλλογή, Επεξεργασία, και Ψηφιοποίηση Περιεχομένου3. 
Προβολή και Πληροφόρηση με τις εξής ενέργειες:      4. 

    α) Ενέργειες Δημιουργίας Εντύπων β) Ενέργειες Προβολής και Πληροφόρησης σε ΜΜΕ  
    γ) Ενέργειες Οπτικοακουστικών Παραγωγών 
Συντονισμός και Διαχείριση  5. 

Κατηγορία Πράξης: 2.1.1. 
Διατοπικές Συνεργασίες

Έργο: AGROTOUR

Φορέας: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 24.905,00 – Συμμετοχή L+ : 19.924,00

Ποσοστό Επιχορήγησης: 80%

Θέση: Όλη η περιοχή εφαρμογής



LEADER +

ΑΞΟΝΑΣ 2

Έργο: TRANSINTERPRET II

Φορέας: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 73.032,88 – Συμμετοχή L+ : 58.501,02

Ποσοστό Επιχορήγησης: 80%

Θέση: Όλη η περιοχή εφαρμογής

Περιγραφή Δράσης:
Στο Διακρατικό Πρόγραμμα TRANS II συμμετέχουν μαζί με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 

Α.Ε. και οι εξής Αναπτυξιακές Εταιρείες: «ΑΝΕΔ Α.Ε.», «ΑΝΟΛ Α.Ε.», «ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε.», «ΑΝΡΟ 
Α.Ε.», «ΑΝΚΟ Α.Ε.», «ΑΝΞΑ Α.Ε.», «ΑΝΚΑΣ Α.Ε.» καθώς και οι Διακρατικοί Εταίροι: «Leader & Ac-
tionsgruppe Sudschwarzwald”, “Leader & Actionsgruppe Hohenlohe – Tau ber», «GAL Appennino 
Genovese», «Leader Actionsgruppe Nordschwarzwald», «RegioPlus Projekt brain – tec».
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις, την Προπαρασκευαστική Φάση και την Φάση Υλοποίη-

σης.
Το TRANS II υποβοηθά τις Ο.Τ.Δ. στην αρτιότερη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού απο-

θέματος, δίνοντας νέα ώθηση στην Τουριστική Ανάπτυξη με νέα εξειδικευμένα προϊόντα που συνο-
δεύονται από Διεθνές Σήμα Ποιότητας (logo).
Οι Ο.Τ.Δ. έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα πρότυπα έργα μέσα από πολυσχιδείς Δράσεις όπως: Δια-

κρατικές συναντήσεις για ανταλλαγές εμπειριών και απόψεων, εξειδικευμένη κατάρτιση του ανθρώ-
πινου δυναμικού σε ζητήματα ερμηνευτικού σχεδιασμού και εφαρμογής των διεθνών προτύπων 
ποιότητας του TRANS II, εκτενή χρήση των ερμηνευτικών εργαλείων του TRANS II, την δημιουργία 
και λειτουργία κοινού διαδικτυακού χώρου με σκοπό την τουριστική προβολή των περιοχών των 
εταίρων κ.λ.π. 

Κατηγορία Πράξης: 2.2.1
. 

Διακρατικές Συνεργασίες
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