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Β. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Γενικά στοιχεία του φορέα 

• Πλήρης επωνυµία του υποψήφιου Φορέα: ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

• ∆ιακριτικός τίτλος: ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. 
• Νοµική µορφή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 409/86, 498/87, 56/91, 
2339/95 «περί ανωνύµων εταιρειών» καθώς και µε τις διατάξεις του νέου ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) 

• Έτος σύστασης: 1997 
• Τόπος εγκατάστασης και τα γενικά στοιχεία του υποψήφιου Φορέα:  

o Περιφέρεια: ∆υτικής Ελλάδας 
o Νοµός: Αιτωλοακαρνανίας 
o ∆ήµος: Αγρινίου 
o Ταχ. ∆/νση/ Ταχ. Κώδικας: Πάροδος Αντωνοπούλου 6 – τ.κ. 301 00 - 

Αγρίνιο 
o Αριθµός τηλεφώνου: 26410 49637,8 & 39007 
o Αριθµός FAX: 26410 49645 
o Ε- mail: info@trihonida.gr  
o Α.Φ.Μ: 094401391 
o ∆.Ο.Υ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
o Υπ. γα επαφές: Χ. Καρφίτσας (∆/ντής ΟΤ∆) 

 
 
Περιοχή παρέµβασης 

Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα τµήµατα των Νοµών Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας και 
Λευκάδος.  

Η συνολική έκταση ανέρχεται σε 1.469,026 τ.χιλ. 

Ο συνολικός πληθυσµός είναι 70.081 κάτοικοι. 

Συνολικά χρηµατοδοτικά στοιχεία 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝ. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝ. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

10.027,677 6.250,000 5.000,000 1.250,000 3.777,677 

Χαρακτηριστικό τίτλος προγράµµατος 

Κεντρικός Θεµατικός Άξονας: 

«∆εσµοί συνεργασίας για την ανάπτυξη της οικονοµίας του ενιαίου 
αγροτικού χώρου, περιοχής 3 Νοµών (Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας και 
Λευκάδος) µέσω δράσεων ανάδειξης των περιβαλλοντικών, πολιτισµικών, 
ιστορικών και γεωγραφικών δυνατοτήτων και προώθησης της 
επιχειρηµατικότητας και των τοπικών προϊόντων». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Πίνακας 1: «Περιοχή παρέµβασης» 

ΝΟΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ / 
ΤΟΠΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ              
( km2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ                                 
(στοιχεία 
2001-              
πραγµατικός 
πληθυσµός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ
ΜΟΣ 

Περιοχές 
Άξονα 3 του 
ΠΑΑ 

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤ
ΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 30,526 1764   

>> >> ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 10,550 473   

>> >> ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ 14,650 524   

>> ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 2,650 5616   

>> >> 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΟΣ 2,200 186 Ορεινή  

>> >> ∆ΟΚΙΜΙΟΥ 13,425 1760   

>> >> ΚΑΛΥΒΙΩΝ 33,651 1577   

>> >> ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 6,732 718 Ορεινή  

>> >> ΣΚΟΥΤΕΣΙΑ∆ΑΣ 20,050 366   

>> ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑ 69,892 4081 Μειονεκτική  

>> ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΤΩΝ 12,325 1445   

>> >> ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 26,632 414 Ορεινή  

>> >> ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 12,649 1054   

>> >> ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ 14,325 952   

>> >> ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 5,675 507   

>> >> ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 28,111 2025   

>> ΘΕΡΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 15,906 409 Ορεινή ΝΑΙ 

>> >> ΚΑΛΟΥ∆ΙΟΥ 12,362 325 Ορεινή ΝΑΙ 

>> >> ΜΥΡΤΕΑΣ 9,403 879 Ορεινή ΝΑΙ 

>> >> ΠΑΜΦΙΟΥ 3,626 132 Ορεινή ΝΑΙ 

>> >> ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 14,304 564 Ορεινή ΝΑΙ 

>> >> ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ 10,679 390 Ορεινή ΝΑΙ 

>> ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 33,231 3091 

Ορεινή 
(οικ.Άνω 
βλοχού)  

>> >> ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ 7,100 904   

>> >> ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 29,401 3022   

>> >> ΠΡΟΣΗΛΙΩΝ 5,326 70 Ορεινή  

>> ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ 29,899 1484 
Ορεινή (οικ. 
Κουρτελέϊκα)  

>> >> ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ 9,678 852   

>> >> 
ΑΚΡΩΝ 
(ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΟΥ) 6,017 210 Ορεινή  

>> >> ∆ΑΦΝΙΑ 13,754 334   

>> >> ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ 8,047 690 Ορεινή  

>> >> 
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ 
(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ) 15,659 410   
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>> >> ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ 19,244 446 Ορεινή  

>> >> ΜΕΣΑΡΙΣΤΗΣ 31,590 443 Ορεινή  

>> >> 
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ 
(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 10,872 33 Ορεινή  

>> >> ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ 4,927 339   

>> ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ 59,542 1624 Ορεινή  

>> ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 16,450 1631   

>> >> Μ.ΧΩΡΑΣ 6,175 1256   

>> >> ΝΕΑΠΟΛΗΣ 13,200 1356   

>> >> ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ 24,651 809   

>> 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚ
ΟΥ ΚΕΡΑΣΕΑΣ 19,393 259 Ορεινή ΝΑΙ 

>> ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 24,283 2003   

>> >> ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 19,642 469 Ορεινή ΝΑΙ 

>> >> ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 7,619 605  ΝΑΙ 

>> ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 30,313 1107   

>> >> ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 15,775 676   

>> >> ΚΥΨΕΛΗΣ 2,188 424   

>> >> ΛΕΠΕΝΟΥΣ 47,671 2278   

>> >> ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 8,000 405   

>> >> ΟΧΘΙΩΝ 12,400 570   

>> >> ΡΙΓΑΝΗΣ 12,699 508   

>> ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ 10,425 244   

>>  ΣΤΑΜΝΑΣ 40,064 1156   

>>  ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΙΪΚΩΝ 6,475 88 Ορεινή  

>>  ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ 14,834 421   
ΕΥΡΥΤΑΝΙ
ΑΣ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ
Υ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 59,037 6775 Ορεινή  

>> >> ΑΓ.ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ 17,482 150 Ορεινή  

>> >> ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ 5,926 77 Ορεινή  

>> >> ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15,779 464 Ορεινή  

>> >> ΒΟΥΤΥΡΟΥ 9,872 161 Ορεινή  

>> >> ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ 31,637 171 Ορεινή  

>> >> ΚΟΡΥΣΧΑ∆ΩΝ 8,670 230 Ορεινή  

>> >> ΜΥΡΙΚΗΣ 13,778 206 Ορεινή  

>> >> ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ 16,382 163 Ορεινή  

>> >> ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 14,784 177 Ορεινή  

>> >> ΣΕΛΛΩΝ 9,803 349 Ορεινή  

>> >> ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ 25,378 314 Ορεινή  

>> >> ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ 9,653 60 Ορεινή  

>> >> ΦΙ∆ΑΚΙΩΝ 12,705 93 Ορεινή  

>> ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΑΓ.ΤΡΙΑ∆ΟΣ 24,250 426 Ορεινή  

>> >> ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11,871 167 Ορεινή  

>> >> ∆ΟΜΙΑΝΩΝ 19,702 388 Ορεινή  

>> >> ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 6,825 98 Ορεινή  

>> >> ΧΟΧΛΙΑΣ 14,176 89 Ορεινή  

>> ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 16,129 577 Ορεινή  

>> >> ΑΝΙΑ∆ΑΣ 15,479 106 Ορεινή  

>> >> ∆ΕΡΜΑΤΙΟΥ 11,680 67 Ορεινή  

>> >> 
ΚΑΡΙΤΣΗΣ 
(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) 18,733 118 Ορεινή  
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>> >> ΚΛΑΥΣΙΟΥ 8,827 196 Ορεινή  

>> >> ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 14,807 388 Ορεινή  

>> >> ΜΟΥΖΙΛΟΥ 8,227 125 Ορεινή  

>> >> ΝΟΣΤΙΜΟΥ 6,677 92 Ορεινή  

>> >> ΣΥΓΚΡΕΛΟΥ 12,478 115 Ορεινή  

>> >> ΧΕΛΙ∆ΟΝΟΣ 13,155 149 Ορεινή  

ΛΕΥΚΑ∆Ο
Σ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ∆.∆ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ 8,429 492 Ορεινή  

>> >> ∆.∆ ΒΑΘΕΩΣ 1,425 145 Ορεινή  

>> >> ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ 12,502 455 Ορεινή  

>> 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΣΤΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΣΤΟΥ 5,901 120 Ορεινή  

ΣΥΝΟΛΟ 
1469,02
6 70081   

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η πληθυσµιακή πυκνότητα της περιοχής εφαρµογής είναι 47,7 κάτοικοι ανά τετραγωνικό 
χιλιόµετρο. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Η συνολική έκταση των διοικητικών περιφερειών ∆υτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος και 
Ιονίων Νήσων (στις οποίες εντάσσεται η περιοχή παρέµβασης) είναι 1.606,064 τ.χ. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: «Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέµβασης» 
Κωδικός Ονοµασία Έκταση (τετρ. Χλµ) 
GR 2310001 ∆έλτα Αχελώου, 

Λιµνοθάλασσα 
Μεσολογγίου – 
Αιτωλικού, Εκβολές 
Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, 
Νήσος Πεταλάς 

 

 

6.950 

GR 2310004 Όρος Παναιτωλικού 19.393 
GR 2310006 Λίµνες Βουλκαριά και 

Σαλτίνη 
11,66 

GR 2310008 Λίµνη Οζερός 1,32 
GR 2310009 Λίµνες Τριχωνίδας και 

Λυσιµαχίας 
14,28 

GR 2310010 Όρος Αράκυνθος και 
Στενά Κλεισούρας 

33,107 

GR 2310013 Λίµνη Λυσιµαχία 2,275 
GR 2310014 Λίµνη Βουλκαριά 3,3 
GR 2430001 Όρος Τυµφρηστός 

(Βελούχι) 
3,408 

GR 2240001 Λιµνοθάλασσα Στενών 
Λυκάδας (Παλιόνης, 
Αυλιµών και Αλυκές 
Λυκάδας) 

28,257 

Ποσοστό στο σύνολο της περιοχής παρέµβασης 8,44 % 
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Χάρτες της περιοχής παρέµβασης 

Στο παράρτηµα του φακέλου υποψηφιότητας υπάρχουν δύο χάρτες κλίµακας 1:350.000 
στους οποίους αποτυπώνονται τα όρια της περιοχής παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος 
καθώς και τα διοικητικά όρια των δηµοτικών διαµερισµάτων, δήµων, νοµών και των τριών 
Περιφερειών (γενικά στοιχεία). 

Πιο συγκεκριµένα, ο πρώτος χάρτης περιλαµβάνει εκτός από τα ανωτέρω τους οικισµούς, το 
ανάγλυφο, το ασφαλτοστρωµένο οδικό δίκτυο και τις περιοχές Natura. 

O δε δεύτερος χάρτης περιλαµβάνει µε ειδική γραµµογράφηση (εκτός των γενικών στοιχείων) 
τις χαρακτηρισµένες ορεινές, µειονεκτικές περιοχές καθώς και αυτές στις οποίες 
εφαρµοστήκανε τα δύο ΟΠΑΑΧ (Ξηροµέρου και Β.∆. Ευρυτανίας) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Ορεινή ζώνη Βάλτου – 
Παναιτωλικού) κατά την τρίτη προγραµµατική περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Λαµβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης SWOT για την προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης, το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.Α.), το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) 
και τέλος τα αποτελέσµατα από τις διαβουλεύσεις µε την πλειοψηφία των τοπικών φορέων και 
πληθυσµού, έχουν καθοριστεί οι στόχοι του τοπικού προγράµµατος LEADER, καθώς και η 
στρατηγική που υιοθετείται για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Η Στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής παρέµβασης πρέπει να εξασφαλίζει έναν ολοκληρωµένο 
και πολυτοµεακό σχεδιασµό µε συµπληρωµατικές ενέργειες και δράσεις, µε πιλοτική 
διάσταση, µε  σχεδιασµό βιωσιµότητας της τοπικής οικονοµίας, µε παρεµβάσεις αειφορίας 
των πόρων, µε µεταβιβασιµότητα των εµπειριών και της τεχνογνωσίας, µε εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών και απασχόλησης και τέλος µε συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε 
άλλες, των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή 
βρίσκονται στην περίοδο προετοιµασίας για υλοποίηση. 

Καθορίστηκαν δύο οριζόντιες Βασικές Πολιτικές που διαχέονται στους στόχους και στις 
δράσεις του προτεινόµενου προγράµµατος που είναι η “Αξιοποίηση-∆ιατήρηση των 
φυσικών πόρων και του Περιβάλλοντος” και η “Ποιότητα–Ανταγωνιστικότητα της 
τοπικής οικονοµίας”, ενώ µια κάθετη πολιτική “εκ των κάτω προς τα άνω” (Bottom – up 
approach) διατρέχει όλο το πρόγραµµα. 

Κυρίαρχες επιλογές του τοπικού προγράµµατος αποτελούν:  

1) Η αειφόρος προσέγγιση,  

2) Η ανάπτυξη του Εναλλακτικού τουρισµού, και 

3) Η προώθηση τη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη µεταποίηση τοπικών – 
παραδοσιακών προϊόντων µε αρχές ποιότητας και καινοτοµίας. 

Η πολιτική αυτή για την περιοχή παρέµβασης επιβάλλει µια στρατηγική µε τις εξής 
προτεραιότητες: 

� Την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
της περιοχής. 

� Τη συµµετοχή στην ανάπτυξη όλων των τοµέων της οικονοµίας και την ενδυνάµωση των 
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

� Την ολοκληρωµένη προσέγγιση µε στόχο την προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τη 
δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών και την παροχή υπηρεσιών. 

� Την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού της περιοχής. 

� Τη συνεργασία και το συντονισµό µεταξύ των εµπλεκοµένων κεντρικών, περιφερειακών, 
νοµαρχιακών και τοπικών φορέων. 

� Την επεξεργασία και προσαρµογή της πολιτικής σε τοπικές ανάγκες, απαιτήσεις και 
δυνατότητες (bottom - up approach). 

� Την ενδυνάµωση της διασυνοριακής συνεργασίας. 

� Την προϋπόθεση καινοτόµων λύσεων, ιδεών, διαδικασιών και επενδύσεων στην 
αναπτυξιακή διαδικασία.   

� Την προστασία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, µέσω ‘εισαγωγής’ ήπιων 
αναπτυξιακών δράσεων σε όλα τα επίπεδα. 

� Τη δηµιουργία επενδύσεων µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των 
συνθηκών µεταποίησης και εµπορίας, τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την 
ενίσχυση του εισοδήµατος. 
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� Την προώθηση των ίσων ευκαιριών. 

� Τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. 

Οι προτεραιότητες αυτές στην συγκρότηση και εφαρµογή στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, 
επιβάλλουν µεθόδους σχεδιασµού και διαχείρισης που ελέγχουν τις επιπτώσεις της 
οικονοµικής διάστασης της δραστηριότητας αυτής στους φυσικούς, πολιτισµικούς και 
οικολογικούς πόρους. 

Βασικοί στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι: 

• Η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος 
• Η κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή  
• Η οικονοµική και κοινωνική ευηµερία 
• Η συµµετοχή και ανάληψη ευθυνών του συνόλου της κοινωνίας 
• Η αλληλεγγύη γενεών 
• Η συνοχή των πολιτικών όλων των επιπέδων (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) 

 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η Στρατηγική Ανάπτυξης της περιοχής εφαρµογής του σχεδίου και το Μοντέλο 
Αειφόρου Ανάπτυξης θέτουν τους στόχους µε βάση τις ανάγκες (αδυναµίες), τη δυναµική, 
τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής και εξυπηρετούν τους παρακάτω στόχους, οι 
οποίοι διακρίνονται σε Στρατηγικούς και Ειδικούς ή Τακτικούς: 

 

 Στρατηγικοί Στόχοι: 

Στρατηγικός Στόχος 1: ∆ηµιουργία παραγωγικής, ανταγωνιστικής και αειφόρου 
τοπικής οικονοµίας. 

Ο στόχος αυτός βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και τους 
πρώτο και τρίτο Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους του ΠΑΑ 2007-2013 για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής περιοχής εφαρµογής του προτεινόµενου 
Τοπικού Σχεδίου, µέσω της διαφοροποίησης της οικονοµικής βάσης, της παροχής υπηρεσιών 
που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της µείωσης των 
διαφορών και ανισοτήτων µεταξύ κατοίκων αγροτικών και αστικών περιοχών.  

Με το στόχο αυτό, επιδιώκεται η ενσωµάτωση της περιοχής εφαρµογής σε µία ολοκληρωµένη 
προσπάθεια δηµιουργίας µιας ζωντανής και εξελισσόµενης υπαίθρου µε προοπτικές 
ανάπτυξης, η συµβολή στην προσπάθεια αναστροφής των δυσµενών δηµογραφικών 
εξελίξεων, η δηµιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης, η προώθηση ίσων ευκαιριών µεταξύ 
των δύο φύλων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Με το στόχο αυτό ενισχύεται η προστιθέµενη αξία των παρεµβάσεων του σχεδίου. 

Στρατηγικός Στόχος 2: ∆ιατήρηση και βελτίωση του αγροτικού, φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

Ο στόχος αυτός σχετίζεται άµεσα µε τις προτεραιότητες της Ε.Ε. και τον δεύτερο Γενικό 
Στρατηγικό Στόχο του ΠΑΑ 2007-2013 για τη διατήρηση του τοπικού φυσικού 
περιβάλλοντος και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής µας καθώς και τη 
δηµιουργία δυνατοτήτων αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων µε ρυθµούς που 
θα επιτρέψουν τη διατήρηση και βελτίωση του αγροτικού χώρου και του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων που εντάσσονται στο Μέτρο 
411: Ανταγωνιστικότητα -  Αναλυτική περιγραφή υποµέτρων 

Τίτλος υποµέτρου :Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 
Κωδικός υποµέτρου: L 123 

1. Λογική της παρέµβασης σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, 
τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων 

Το προτεινόµενο τοπικό πρόγραµµα της ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία 
ΟΤΑ, αφορά στην εφαρµογή παρεµβάσεων ανάπτυξης της αγροτικής υπαίθρου σε περιοχή µε 
παράδοση και ποικιλοµορφία στην αγροτική παραγωγή όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία 
της υφιστάµενης κατάστασης (µεγάλος αριθµός προϊόντων, ύπαρξη ορεινής, ηµιορεινής και 
πεδινής γεωργίας, κτηνοτροφία, δασοπονία). 
Στο πλαίσιο του υποµέτρου ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων µεταποίησης / εµπορίας 
προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτηµα 1 της Συνθήκης, εξαιρουµένων των 
αλιευτικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων της δασοκοµίας, κατά την έννοια του άρθρου 28 
του Καν(ΕΚ) 1698/2005. 
Το υποµέτρο αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής, που πληρούν, ανάλογα µε τον τοµέα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια 
και την αειφόρο διαχείριση των δασών. 
Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους µέχρι το ύψος 
των €500.000. 

 
2. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του µέτρου σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  2.860.000,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  1.430.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  1.430.000,00 

 
3. Προτεινόµενες δράσεις: 

Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπονται κατά σειρά οι ακόλουθες δράση: 

� Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (L 123 α) 

� Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων (L 123 β) 
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Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων  
411: Ανταγωνιστικότητα  

Τίτλος υποµέτρου :Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 
Κωδικός υποµέτρου:  L 123 

 

Τίτλος δράσης Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Κωδικός δράσης L 123 α 

 
Αναλυτική Περιγραφή 
 
Η δράση αφορά τη δηµιουργία υποδοµών και την υποστήριξη δραστηριοτήτων του 
αγροτικού τοµέα και ειδικότερα στην ανάδειξη και προβολή της τοπικής γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής.  
 
1) Ενισχύονται επενδύσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 

µέτρου L 123α, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. 

 

2) Η ενίσχυση παρέχεται σε περιπτώσεις όπου, τόσο οι πρώτες ύλες, όσο και το 
αποτέλεσµα της επεξεργασίας τους αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το 
Παράρτηµα I της Συνθήκης. 

 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή παρέµβασης 
καταγράφηκαν 173 µονάδες µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων φυτικής, 3 
αγροτικοί και δασικοί  συνεταιρισµοί και τρεις (3) αναγνωρισµένες οµάδες 
παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα.  

Οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται µε τη µεταποίηση – τυποποίηση και κάποιες µε την 
εµπορία προϊόντων φυτικής παραγωγής που κατά κύριο λόγο παράγονται στην περιοχή όπως 
µονάδες αλλαντικών, τυροκοµικά, µελιού, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, συσκευαστήρια νωπών 
οπωροκηπευτικών, επεξεργασία επιτραπέζιας ελιάς και ξηραντήρια δηµητριακών. 

Οι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι: 

 
Ενισχυόµενοι τοµείς στο πλαίσιο της δράσης 
 
L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 
 
 
1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ 
 
∆ράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων, 
µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων. 
∆ράση 1.4.:  Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος θηραµατικών ειδών και 
παραγωγής κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής. 
∆ράση 1.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε στόχο την 
προστασία της δηµόσιας υγείας.  
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∆ράση 1.6.: Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – 
κονσέρβες κ.λπ.). 
∆ράση 1.9: Προµήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση µικρών 
εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάµων στα µικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τη µεταφορά 
και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) µε σκοπό 
την χονδρεµπορία των προϊόντων. 
 

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 
 
∆ράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας 
γάλακτος. 
∆ράση 2.2.: Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται 
οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.  
∆ράση 2.4.: Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων 
προϊόντων γάλακτος. 
∆ράση 2.5.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 
παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 
∆ράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός – επέκταση, µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων 
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  
 

3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 
∆ράση 3.1.1.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  
∆ράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 
µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 
∆ράση 3.1.3: Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε 
βάση τα αυγά. 
∆ράση 3.1.4: Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 
τυποποιούνται µε  βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, 
βιολογικά κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων. 
 

4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 
∆ράση 4.1.: Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης - συσκευασία µελιού. 
∆ράση 4.2.: Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας µελιού µόνο σε ορεινές 
– νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – 
µεταποίησης βιολογικού µελιού. 
∆ράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισµός – επέκταση - µετεγκατάσταση µονάδων για 
παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ. 
Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα πεδία 
επιλεξιµότητας του Καν. 797/2004. 
 

5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η 
∆ράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 
∆ράση 5.2.: Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 
∆ράση 5.3. Ίδρυση – επέκταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  
∆ράση 5.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης 
σαλιγκαριών.  
 

6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
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∆ράση 6.1.: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε 
εγκαταστάσεις αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.  
∆ράση 6.2.: Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 
∆ράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών. 
∆ράση 6.4.:  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων ξηραντηρίων 
δηµητριακών. 
∆ράση 6.5.: Συµπλήρωση – εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας υφισταµένων 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων προκαθορισµού ξήρανσης 
& ψύξης. 
∆ράση 6.6.: Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.  
∆ράση 6.7.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
αποφλοίωσης ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής 
επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.  
∆ράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων. 
∆ράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 
 

7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Α) Ελαιόλαδο 
∆ράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  
α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.  
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.  
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από 
βιολογική πρώτη ύλη.  
∆ράση 7.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - 
συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
∆ράση 7.3.:  Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή 
επώνυµων ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών, µε στόχο την αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας του προϊόντος. 
∆ράση 7.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς 
αύξηση της δυναµικότητας. 
Β) Άλλα Έλαια 
∆ράση 7.5: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή 
χωρίς µετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιοµηχανιών σπορελαιουργίας. 
 

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ 
 
∆ράση 8.1.: Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της 
δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 
∆ράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών 
εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού) για βελτίωση της ποιότητας και µείωση του 
κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
∆ράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες 
περιοχές 
β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αµπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 
2092/91] και συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης.  
∆ράση 8.4: Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εµφιάλωσης οίνου σε 
οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους. 
 

9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
 
I. Στο επίπεδο της εµπορίας 
∆ράση 9.1.: Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. 
∆ράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή µικρής 
δυναµικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών 
(αυτοκινήτων) ψυγείων µόνο στα νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).  
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∆ράση 9.3.: Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων 
µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών 
οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών: 
II. Στο επίπεδο της µεταποίησης 
∆ράση 9.7.: Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά: 

� τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
� την παραγωγή νέων προϊόντων 

χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
∆ράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, δαµάσκηνα κ.λπ.) 
α) Κονσερβοποιεία – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα φρούτα  

1. Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων 
µονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων 
και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: 

2. τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

3. την παραγωγή νέων προϊόντων. 

4. Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών 
(πλην βιοµηχανικής τοµάτας), βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, 
λοιπών φρούτων και λαχανικών.  

β)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων 
χυµοποίησης, κυρίως όσον αφορά: 
5. τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

6. την παραγωγή νέων προϊόντων. 

γ) Ίδρυση νέων µονάδων χυµοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)  σύγχρονης 
τεχνολογίας. 

δ) Αποξηραµένων φρούτων 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση µονάδων αποξήρανσης 
φρούτων (δαµάσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.). 

ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής µαρµελάδων 
και γλυκών κουταλιού. 

στ)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, χυµοποίησης 
εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 
7. τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

8. τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 

9. την παραγωγή νέων προϊόντων. 

∆ράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 
α) Ίδρυση νέων µονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισµός και 
επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά :  

10. στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και  

11. στην παραγωγή νέων προϊόντων  

β) Ίδρυση νέων µονάδων ή εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων για την παραγωγή χυµών λαχανικών κύβων ή µιγµάτων αυτών σε 
ασηπτική συσκευασία. 
∆ράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης 
υπολειµµάτων των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης 
οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασµάτων ή/και ζωοτροφών. 
∆ράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. 
Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων 
µονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ. 
∆ράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 
α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων. 
β) Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων. 
III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 
∆ράση 9.13.: Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας. 



 14 

∆ράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων µόνο για γραµµές συσκευασίας καταναλωτή και 
γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων. 
∆ράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις αστικές 
περιοχές, για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναµικότητας. 
ΙV. Στον τοµέα των Γεωµήλων 
∆ράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός – επέκταση, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση, συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών σε υφιστάµενες 
µονάδες µεταποίησης γεωµήλων µε προορισµό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως: 
12. προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας, 

13. τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ. 

14. άλλα νέα προϊόντα  

Έργα του Τοµέα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισµένες ή 
προαναγνωρισµένες από τη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής Οµάδες Παραγωγών 
(Συνεταιρισµοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών), 
είναι επιλέξιµα µόνο για τα µικρά Νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (µέχρι 3.100 κατοίκους). 
 

10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 
 
∆ράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση 
υφισταµένων µονάδων. 
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και 
γλαστρικών. 
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 
∆ράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανοµής) 
από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 
 
12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
∆ράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας και 
τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  
 
13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 
∆ράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών. 
∆ράση13.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης και 
επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 
 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 
 
Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 
2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που 
καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 

Σε κάθε περίπτωση οι τοµείς ενίσχυσης καθώς και οι δικαιούχοι θα είναι σύµφωνοι µε τα 
προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του υποµέτρου. 
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Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  2.500.000,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  1.250.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  1.250.000,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου: 87,41% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
24,21% 

 
 
 
Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 50% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  

 

Σκοπιµότητα 
Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της   
δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και 
τους στόχους του τοπικού προγράµµατος 

Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων τυποποίησης και µεταποίησης των γεωργικών 
προϊόντων, µε σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων, όπως 
επίσης και η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση των παραγωγικών 
πόρων. 

 

Περιοχή 
παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) 
και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης 
κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη 
στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η επιλέξιµη περιοχή παρέµβασης της 
προσέγγισης Leader. 

 

∆ικαιούχοι 

∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

 

Περιορισµοί 

∆εν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την 
µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και 
κοινοπραξίας. 

Αποκλείεται η ενίσχυση: 

α) επενδύσεων για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που 
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προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. 

β) επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή 

υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς 

και του µελιού. 

γ) επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εµπορίου 

δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα 

ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους 

στα πλαίσια των ΚΟΑ. 

 
Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

 

Η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε την 2η δράση του υποµέτρου που στοχεύει στην 
ενίσχυση και την στήριξη των επιχειρήσεων µεταποίησης/εµπορίας δασοκοµικών προϊόντων 
αλλά και µε το σύνολο των δράσεων των υποέργων που περιλαµβάνονται στο τοπικό 
πρόγραµµα. Άλλωστε το σχέδιο του τοπικού προγράµµατος αποτελεί µια ολοκληρωµένη 
παρέµβαση η οποία µε την συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων αποσκοπεί να συµβάλλει 
τα µέγιστα στην ανάπτυξη της περιοχής.  

Συγκεκριµένα, η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µαζί µε τις λοιπές δράσεις των 
υποµέτρων L 311, L 312, L 313 που ενισχύουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα, προωθούν 
την ιδιωτική πρωτοβουλίας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, και δηµιουργούν την 
δυνατότητα απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα και εκτός αυτού, προκείµενου να 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση και την αύξηση του 
πληθυσµού στην περιοχή παρέµβασης, µε παράλληλη ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµία 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές 
οµάδες πληθυσµού. 

 
Αναµενόµενο 
επενδυτικό 
ενδιαφέρον (που 
προκύπτει από την 
«bottom up» διαδικασία) 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
παρουσιάσθηκαν 14 προτάσεις  µε προϋπολογισµό 
(10.750.000,00 €) 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : πέντε (5) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα της 
µεταποίησης των γεωργικών προϊόντων 

 5 
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Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων  
411: Ανταγωνιστικότητα  

Τίτλος υποµέτρου :Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 
Κωδικός υποµέτρου:  L 123 

 

Τίτλος δράσης Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων 

Κωδικός δράσης L 123 β 

 
Αναλυτική Περιγραφή 

Στην δράση αυτή υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στην µεταποίηση και εµπορία των 
δασοκοµικών προϊόντων µέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου και των δασικών 
προϊόντων. 
 
Ενισχύονται επενδύσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του µέτρου L 123 β, 
όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. 
 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  
 
Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται: 

1. Στρογγύλη ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων 

2. Καυσόξυλα 

3. Φελός 

4. Ερικόριζα 

Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει κυρίως στην 

παραγωγή των ακολούθων δασικών προϊόντων: 

5. Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών 

6. Στύλοι ∆ΕΗ 

7. Σχίζες, στρογγύλια, βουβά 

8. Ξύλο θρυµµατισµού  

9. Ξυλάνθρακες 

10. Ξυλοκυτταρίνη, Λιγνίνη 

11. Μοριοσανίδες, ινοσανίδες 

12. Επικολλητά, αντικολλητά, MDF  

Στόχοι της δράσης είναι η συντήρηση και αύξηση του δασικού κεφαλαίου, η βελτίωση και η 
επέκταση των δασικών υποδοµών, η ενίσχυση της προστασίας του δάσους, η εξασφάλιση 
ανταγωνιστικών δασικών προϊόντων, η ενθάρρυνση της µεταποίησης της δασικής παραγωγής 
για ανανεώσιµη ενέργεια και η διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στην 
δασοπονία. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης τα δάση τα οποία βρίσκονται στην 
προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης, και κατ’ επέκταση δύνανται να υποστούν παρέµβαση 
είναι το δάσος Αρακύνθου, Ποταµιάς και Καρπενησίου, η έκταση των οποίων καλύπτεται µε 
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µεγάλη ποικιλία δασικών ειδών. Τα δάση καλύπτουν στην περιοχή εφαρµογής 294,7 τ.χ. και 
τα περισσότερα βρίσκονται στον ∆. Αρακύνθου (30,5 τ.χ.), Καρπενησίου (108,8 τ.χ.) και 
Ποταµιάς (45,5 τ.χ.). Τα κύρια δασοπονικά είδη τους είναι η ελάτη, η δρυς και η καστανιά, τα 
οποία απαντώνται σε αµιγείς συστάδες ή σε µίξη µε άλλα δασοπονικά είδη. Όσον αφορά στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, το µεγαλύτερο κοµµάτι ανήκει σε ιδιώτες. Τα κυριότερα παραγόµενα 
προϊόντα της περιοχής παρέµβασης είναι τη στρογγυλή ξυλεία ελάτης – καυσόξυλα ελάτης – 
καυσόξυλα αειφόρων πλατύφυλλων – στρογγυλή ξυλεία καστανιάς – χριστουγεννιάτικα 
δέντρα – στρογγυλή ξυλεία µαύρης πεύκης – φυτόχωµα – κλώνοι αρκουδοπούρναρων – 
πάσσαλοι καστανιάς και πλοκάραβδοι. 

Η µεταποίηση των δασοκοµικών προϊόντων στην περιοχή δεν εµφανίζεται  ιδιαίτερα 
αναπτυγµένη. Παρ’ όλα αυτά, ο κύριος όγκος της ξυλείας που λαµβάνεται από τα δάση 
διατίθεται στο εµπόριο από τους δασικούς συνεταιρισµούς (29 δασικοί συνεταιρισµοί στους 
∆ήµους Ποταµιάς, Κτηµενίων, Καρπενησίου της Ευρυτανίας), ενώ ένα µεγάλο ποσοστό από 
τα παραγόµενα καυσόξυλα διατίθεται συνήθως ατελώς ή µε µικρό τίµηµα στους 
παραδασόβιους πληθυσµούς από τη ∆ασική Υπηρεσία. 

Στην Αιτωλοακαρνανία οι υφιστάµενοι δασικοί συνεταιρισµοί της περιοχής παρέµβασης είναι 
σε ατονία και µόνο µια µεταποιητική µονάδα στον ∆. Αρακύνθου υφίσταται η οποία 
δηµιουργεί µεγάλη προστιθέµενα προϊόντα (παρκέ κλπ).  

Στο Μεγανήσι και στον Καστό δεν υπάρχει δασική παραγωγή. 

Σε κάθε περίπτωση οι τοµείς ενίσχυσης καθώς και οι δικαιούχοι θα είναι σύµφωνοι µε τα 
προβλεπόµενα στο ΠΑΑ και το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εφαρµογή του υποµέτρου. 

 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  360.000,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  180.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  180.000,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου: 12,58% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
3,48% 

  
 
Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
 
 
Α. Προϋπολογισµός µικρότερος ή ίσος των 200.000 € 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 50% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 40%  
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  
 
Β. Προϋπολογισµός µεγαλύτερος των 200.000 € 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40% 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50% 
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Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της 

δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και 
τους στόχους του τοπικού προγράµµατος 

Σύµφωνα µε την SWOT ανάλυση ως αδύνατα ή/και απειλές προέκυψαν τα εξής: 

• Η έλλειψη φορέα διαχείρισης των δασών και της δασικής παραγωγής. 

• Η µικρή ποσότητα παραγόµενων δασικών προϊόντων. 

• Οι επιχειρησιακές και οργανωτικές αδυναµίες των δασικών συνεταιρισµών της 
περιοχής 

• Η έλλειψη Κοινοτικής ενίσχυσης του πρωτογενούς τοµέα της περιοχής παρέµβασης. 

• Η διαρροή εργατικού δυναµικού προς άλλους παραγωγικούς τοµείς. 

Αντίστροφα, ως δυνατά σηµεία ή/και ευκαιρίες αναδείχθηκαν : 

• Η ύπαρξη σηµαντικής  πρώτης ύλης για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου κλάδου 
µεταποίησης. 

• Η ύπαρξη διαχειριστικών µελετών, που έχουν εκπονηθεί από τις δασικές υπηρεσίες 
του νοµού. 

• Η ύπαρξη και λειτουργία  των δασικών συνεταιρισµών  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης η οποία θα 
αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του τοπικού προγράµµατος 
αλλά και του υποµέτρου που συνδέονται µε τη αύξηση της προστιθέµενης αξίας και της 
ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων µέσω επενδύσεων που αφορούν στην 
διατήρηση και αύξηση της προµήθειας πρώτης ύλης, στον εκσυγχρονισµό των πολύ µικρών 
µονάδων µεταποίησης και στην βελτίωση της εµπορίας των προϊόντων αλλά και την 
αναβάθµιση και προστασία του δασικού οικοσυστήµατος. 

Η σκοπιµότητας της δράσης βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια και µε τους δύο γενικούς 
στόχους όπως επίσης, και µε τον 1ο, 3ο και 6ο ειδικό στόχο του σχεδίου του τοπικού 
προγράµµατος, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους στόχους του τοπικού προγράµµατος 
που εξυπηρετούνται από το παρόν υποέργο. 

 

Περιοχή 
παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και 
αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης 
κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη 
στρατηγική του τοπικού προγράµµατος. 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η περιοχή παρέµβασης του τοπικού 
προγράµµατος. 

 

∆ικαιούχοι 
 

∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν 
πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και του 
Καν (ΕΚ) 800/2008.  
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Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες 
στο πλαίσιο του σχεδίου. 

 
 
Η υλοποίηση της δράσης βρίσκεται σε συνέργια µε την 1η δράση του παρόντος υποµέτρου, η 
οποία ενισχύει τις µικρές επιχειρήσεις µεταποίησης και εµπορίας της πρωτογενής πρώτης ύλης 
της περιοχής. 
Παράλληλα, η παρούσα δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις 
των υποµέτρων του σχεδίου του προγράµµατος (L 311, L 312, L 313Β) που αναπτύσσουν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και που δρουν συµπληρωµατικά στην προσπάθεια της 
ποιοτικής διαφοροποίησης του τοπικού προϊόντος, στην αποτελεσµατική λειτουργία τους, 
στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης και στην βελτίωση του εισοδήµατος. 

 
Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του σχεδίου 

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και 
προϋποθέσεις / διαδικασία για την εφαρµογή του 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : ένα (1) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα της 
µεταποίησης των δασικής παραγωγής 

 1 
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Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων  
413: Βελτίωση ποιότητα ζωής – διαφοροποίηση 

 Α              Μέτρα για την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

Τίτλος υποµέτρου : ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 
Κωδικός υποµέτρου:L 311 

 
1. Λογική της παρέµβασης σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, 
τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων 

 

Στο παρόν υποµέτρο δεν περιλαµβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του µέτρου 
L 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του υποµέτρου L 123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 
 
Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε 
τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από 
µέλη του αγροτικού νοικοκυριού και διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της γεωργικής 
εκµετάλλευσής τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται µε τη 
γεωργία (αγροτικός τουρισµός, βιοτεχνία κ.λπ.). 

 
2. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  1.937.010,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  1.162.200,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  774.810,00 
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Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων  
413: Βελτίωση ποιότητα ζωής – διαφοροποίηση 

 Α              Μέτρα για την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

Τίτλος υποµέτρου : ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 
Κωδικός υποµέτρου: L 311 
∆ράσεις υποµέτρου 

Οι δράσεις του υποµέτρου που περιλαµβάνονται στο τοπικό πρόγραµµα είναι οι 
εξής: 

1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 
3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων   
4. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  
5. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  
6. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α’ µεταποίηση 

 

Τίτλος δράσης Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας 
υποδοµών διανυκτέρευσης 

Κωδικός δράσης L311-1 

 
Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση περιλαµβάνει την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό µονάδων φιλοξενίας µικρής 
κλίµακας. 

Η µέγιστη δυναµικότητα των µονάδων δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) κλίνες και βάσει 
των όρων και των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 2974/710/8-4-09 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-09) και όπως 
αυτή θα ισχύει κάθε φορά. 

Ο µέγιστος προϋπολογισµός των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν, µπορεί να ανέλθει εως τα 
600.000 €. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  937.000,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  562.200,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  374.800,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου: 48.37% 
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∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
10.89% 

 
 
Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  

 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της 

δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και 
τους στόχους του τοπικού προγράµµατος. 

Η δράση αφορά στην, αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό, καθώς και τη δηµιουργία νέων µονάδων, 
µε σκοπό την ενίσχυση των παρεχόµενων υπηρεσιών φιλοξενίας στην προτεινόµενη περιοχή 
παρέµβασης και απευθύνεται σε δυνητικούς δικαιούχους οι οποίοι είναι κατά κύρια ή µερική 
απασχόληση αγρότες. 

Όπως αναφέρεται και στην SWOT ανάλυση, η περιοχή παρουσιάζει έλλειψη υποδοµών 
φιλοξενίας και χαµηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουριστών. 
Εποµένως κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση των υποδοµών διανυκτέρευσης της περιοχής.  

Η υλοποίηση της δράσης εξυπηρετεί τον πρώτο γενικό στόχο του σχεδίου που είναι η 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και ο εµπλουτισµός της 
τοπικής οικονοµίας, καθώς θα συµβάλλει στη διαφοροποίηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας η οποία στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής. 

Επίσης, εξυπηρετεί και τον δεύτερο γενικό στόχο «Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης και της 
κοινωνικής συνοχής της περιοχής», καθώς θα συµβάλλει στην αύξηση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της περιοχής, στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού και τη 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Παράλληλα, η δράση εξυπηρετεί όλους τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος και κυρίως 
τον στόχο της Ενίσχυσης και προώθησης των αρχαιολογικών, των τουριστικών και 
πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Επίσης, βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση µε τον 
επιχειρησιακό στόχο Ενίσχυση, βελτίωση και εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών (διαµονή, εστίαση, οικοτεχνία, χειροτεχνία, τουρισµός υπαίθρου).  

 

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η επιλέξιµη περιοχή παρέµβασης της 
προσέγγισης Leader.  

 
∆ικαιούχοι 
 
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα 
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µέλη του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 
Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου. 

Η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του συγκεκριµένου 
υποµέτρου που περιλαµβάνονται στο τοπικό πρόγραµµα καθώς στοχεύουν στη 
διαφοροποίηση της απασχόλησης των αγροτών, την εισροή συµπληρωµατικού εισοδήµατος 
και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Παράλληλα, µαζί µε τις υπόλοιπες τουριστικές δράσεις του τοπικού προγράµµατος στοχεύει 
στη δηµιουργία του πυρήνα των υποδοµών φιλοξενίας, εστίασης, εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης των τουριστών.  

Επίσης η δράση βρίσκεται σε συνάφεια µε την δράση της «Ενίσχυσης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του 
υποµέτρου L 321 καθώς και µε τη δράση του υποµέτρου L 323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση 
της αγροτικής κληρονοµιάς». Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην προστασία, ανάδειξη και 
προβολή της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς της περιοχής και 
µαζί µε τη βελτίωση των υποδοµών φιλοξενίας και εξυπηρέτησης δηµιουργούν το τουριστικό 
προϊόν της περιοχής. 

 
Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 
διαδικασία για την εφαρµογή του 
Καινοτόµος χαρακτήρας 

Ο καινοτόµος χαρακτήρας της δράσης εξασφαλίζεται µε την προαιρετική συµµετοχή των 
επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, στο υφιστάµενο ∆ίκτυο τουριστικών 
επιχειρήσεων Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. 

Η συµµετοχή σε δίκτυο εξασφαλίζει τη συµµετοχή σε κοινές δράσεις προβολής και 
προώθησης κλαδικού ή / και διακλαδικού χαρακτήρα όλων των επιχειρήσεων της περιοχής, 
µε στόχο την παρουσίαση µιας ενιαίας και οµοιογενούς ταυτότητας. 

 
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up»διαδικασία) 

 
Αναµενόµενο 
επενδυτικό 
ενδιαφέρον (που 
προκύπτει από την 
«bottom up» διαδικασία) 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
παρουσιάσθηκαν 2 προτάσεις µε προϋπολογισµό (900.000,00 €)  

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : δύο (2) 

∆είκτες εκροών Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων  2 
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Τίτλος δράσης Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

Κωδικός δράσης L311-2 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση περιλαµβάνει την επέκταση, εκσυγχρονισµό και ίδρυση κέντρων εστίασης και 
αναψυχής.  
 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Ο µέγιστος προϋπολογισµός των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν µπορεί να ανέλθει έως του 
ποσού των 300.000 € . 

 
Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  216.670,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  130.000,00 
ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ    ((ΕΕΓΓΤΤΠΠΕΕ--ΠΠ))   
      ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ    ((ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΓΓεεωωρργγίίααςς))   
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  86.670,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου: 11,18% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
2,51% 

 
Οι επενδύσεις της δράσης υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της 

δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και 
τους στόχους του τοπικού προγράµµατος. 

Η δράση αφορά τον εκσυγχρονισµό και τη δηµιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής, 
µε σκοπό την ενίσχυση των παρεχόµενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης επισκεπτών στην 
προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης. 
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Όπως αναφέρεται και στην SWOT ανάλυση, η περιοχή παρουσιάζει χαµηλής ποιότητας 
παρεχόµενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουριστών. Εποµένως κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση 
/ ποιοτική αναβάθµιση κέντρων εστίασης και αναψυχής. 

Η υλοποίηση της δράσης εξυπηρετεί τον πρώτο γενικό στόχο του σχεδίου που είναι η 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και ο εµπλουτισµός της 
τοπικής οικονοµίας, καθώς θα συµβάλλει στη διαφοροποίηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας η οποία στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής. 

Επίσης, εξυπηρετεί και τον δεύτερο γενικό στόχο «Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης και της 
κοινωνικής συνοχής της περιοχής», καθώς θα συµβάλλει στην αύξηση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της περιοχής, στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού και τη 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 

Εξετάζοντας του ειδικούς στόχους του προγράµµατος διαπιστώνουµε ότι η δράση εξυπηρετεί 
όλους τους ειδικούς στόχους και κυρίως τον στόχο της Ενίσχυσης και προώθησης των 
αρχαιολογικών, των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Επίσης, 
βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση µε τον επιχειρησιακό στόχο Ενίσχυση, βελτίωση και 
εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (διαµονή, εστίαση, οικοτεχνία, χειροτεχνία, 
τουρισµός υπαίθρου). 

 

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η επιλέξιµη περιοχή παρέµβασης της 
προσέγγισης Leader. 

 
∆ικαιούχοι 
 
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα 
µέλη του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 
Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του συγκεκριµένου 
υποµέτρου που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εφαρµογής της προσέγγισης LEADER, 
καθώς το συνολικά θα έχουν ως αποτέλεσµα το µετασχηµατισµό και τη διαφοροποίηση της 
απασχόλησης των αγροτών, την εισροή συµπληρωµατικού εισοδήµατος και τη συγκράτηση 
του πληθυσµού στην περιοχή. 

Παράλληλα, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις τουριστικού χαρακτήρα του τοπικού 
προγράµµατος στοχεύει στη δηµιουργία του πυρήνα των υποδοµών φιλοξενίας, εστίασης, 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης των τουριστών.  
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Η παρούσα δράση βρίσκεται επίσης σε συνάφεια µε την δράση της «Ενίσχυσης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του 
υποµέτρου L 321 και L 323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς». Οι 
παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής, 
αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς της περιοχής και µαζί µε τη βελτίωση των 
υποδοµών φιλοξενίας και εξυπηρέτησης δηµιουργούν το τουριστικό προϊόν της περιοχής. 

 
Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 
διαδικασία για την εφαρµογή του 
Καινοτόµος χαρακτήρας 

Ο καινοτόµος χαρακτήρας εξασφαλίζεται µε την προαιρετική συµµετοχή όλων των 
παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης στο υφιστάµενο  
∆ίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας και σε δίκτυο οµοειδών 
και συµπληρωµατικών επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, µε τη συµµετοχή στο δίκτυο εξασφαλίζεται η συµµετοχή σε κοινές δράσεις 
προβολής και προώθησης κλαδικού ή / και διακλαδικού χαρακτήρα όλων των επιχειρήσεων 
της περιοχής, µε στόχο την παρουσίαση µιας ενιαίας και οµοιογενούς ταυτότητας. 

 
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up»διαδικασία) 
Αναµενόµενο 
επενδυτικό 
ενδιαφέρον (που 
προκύπτει από την 
«bottom up» διαδικασία) 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
παρουσιάσθηκαν 2 προτάσεις µε προϋπολογισµό 700.000,00 €. 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : ένα (1) 

∆είκτες εκροών Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων  1 
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Τίτλος δράσης Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων 
αγροκτηµάτων 

Κωδικός δράσης L311-3 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση περιλαµβάνει την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό επισκέψιµων αγροκτηµάτων 
και η ελάχιστη απαιτούµενη έκταση  δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 20 στρεµµάτων. 

Το συνολικό κόστος θα ανέρχεται µέχρι 600.000,00 € και έως 40 κλίνες (στην περίπτωση που 
η παρέµβαση περιλαµβάνει και υποδοµή διανυκτέρευσης) και µέχρι 300.000,00 € στην 
περίπτωση που δεν περιλαµβάνει στην πρόταση υποδοµή διανυκτέρευσης. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

 
Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
4. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
5. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50% 
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  600.000,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  360.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  240.000,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου: 30,97% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
6,97% 

 
Οι επενδύσεις της δράσης υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης για τις υποδοµές διανυκτέρευσης και 
σύµφωνα µε τους ενισχυόµενους τοµείς της δράσης L 123 α για τις υποδοµές µεταποίησης. , 
όπως ισχύει κάθε φορά 
 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της 

δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και 
τους στόχους του τοπικού προγράµµατος. 

Η δράση αφορά στηνενίσχυση µονάδων, µε σκοπό την ενίσχυση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών φιλοξενίας στην προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης και απευθύνεται σε 
δυνητικούς δικαιούχους οι οποίοι είναι κατά κύρια ή µερική απασχόληση αγρότες. 
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Όπως αναφέρεται και στην SWOT ανάλυση, η περιοχή παρουσιάζει έλλειψη υποδοµών 
φιλοξενίας και χαµηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουριστών. 
Εποµένως κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση των υποδοµών διανυκτέρευσης της περιοχής.  

Η υλοποίηση της δράσης εξυπηρετεί τον πρώτο γενικό στόχο του σχεδίου που είναι η 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και ο εµπλουτισµός της 
τοπικής οικονοµίας, καθώς θα συµβάλλει στη διαφοροποίηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας η οποία στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής. 

Επίσης, εξυπηρετεί και τον δεύτερο γενικό στόχο «Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης και της 
κοινωνικής συνοχής της περιοχής», καθώς θα συµβάλλει στην αύξηση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της περιοχής, στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού και τη 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Παράλληλα, η δράση εξυπηρετεί όλους τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος και κυρίως 
τον στόχο της Ενίσχυσης και προώθησης των αρχαιολογικών, των τουριστικών και 
πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Επίσης, βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση µε τον 
επιχειρησιακό στόχο Ενίσχυση, βελτίωση και εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών (διαµονή, εστίαση, οικοτεχνία, χειροτεχνία, τουρισµός υπαίθρου).  

 

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η επιλέξιµη περιοχή παρέµβασης της 
προσέγγισης Leader.  

 
∆ικαιούχοι 
 
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα 
µέλη του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 
Συνέργια της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του συγκεκριµένου 
υποµέτρου που περιλαµβάνονται στο τοπικό πρόγραµµα καθώς στοχεύουν στη 
διαφοροποίηση της απασχόλησης των αγροτών, την εισροή συµπληρωµατικού εισοδήµατος 
και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Παράλληλα, µαζί µε τις υπόλοιπες τουριστικές δράσεις του τοπικού προγράµµατος στοχεύει 
στη δηµιουργία του πυρήνα των υποδοµών φιλοξενίας, εστίασης, εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης των τουριστών.  

Επίσης η δράση βρίσκεται σε συνάφεια µε την δράση της «Ενίσχυσης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του 
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υποµέτρου L 321 καθώς και τη δράση του υποµέτρου L 323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της 
αγροτικής κληρονοµιάς». Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην προστασία, ανάδειξη και 
προβολή της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς της περιοχής και 
µαζί µε τη βελτίωση των υποδοµών φιλοξενίας και εξυπηρέτησης δηµιουργούν το τουριστικό 
προϊόν της περιοχής. 

 

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 
διαδικασία για την εφαρµογή του 
Καινοτόµος χαρακτήρας 

Ο καινοτόµος χαρακτήρας της δράσης εξασφαλίζεται µε την προαιρετική συµµετοχή των 
επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα στο υφιστάµενο ∆ίκτυο τουριστικών 
επιχειρήσεων Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. 

Η συµµετοχή σε δίκτυο εξασφαλίζει τη συµµετοχή σε κοινές δράσεις προβολής και 
προώθησης κλαδικού ή / και διακλαδικού χαρακτήρα όλων των επιχειρήσεων της περιοχής, 
µε στόχο την παρουσίαση µιας ενιαίας και οµοιογενούς ταυτότητας. 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : ένα (1) 

∆είκτες εκροών Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων  1 
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Τίτλος δράσης Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και 
βιοτεχνικών  µονάδων 

Κωδικός δράσης L311-5 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση ενισχύει την επέκταση / εκσυγχρονισµό και τη δηµιουργία βιοτεχνικών 
µονάδων, µονάδων χειροτεχνίας, οικοτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, 
σύµφωνα µε την ενδεικτική κατηγοριοποίηση κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ της προκήρυξης 
υλοποίησης Τ.Π. του Άξονα 4 του ΠΑΑ.    

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος των προτάσεων ανέρχεται στις 300.000 €. 

Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 

1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  

 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  83.340,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  50.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  33.340,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου: 4,30% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
0,96% 

 

 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της 

δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και 
τους στόχους του τοπικού προγράµµατος. 

Από τη SWOT ανάλυση προέκυψε ως σηµαντική αδυναµία – απειλή για την περιοχή η έλλειψη 
επιχειρήσεων του δευτερογενούς τοµέα, ο οποίες θα αξιοποιούν την πλούσια τοπική 
παραγωγή και τα ειδικότερα τα τοπικά προϊόντα ποιότητας. 

Παράλληλα ως ευκαιρία αναφέρεται η σηµαντική δυνατότητα που παρουσιάζεται για 
ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής µε άµεσο αποτέλεσµα την 
αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. 
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Εξετάζοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι ο στόχος της δράσης συνάδει µε τα πορίσµατα της 
SWOT ανάλυσης. 

Παράλληλα εξετάζοντας τη στοχοθεσία του τοπικού προγράµµατος προκύπτει ότι η δράση 
εξυπηρετεί τον πρώτο γενικό στόχο που είναι η «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
εξωστρέφειας και ο εµπλουτισµός της τοπικής οικονοµίας», καθώς η υλοποίηση 
ενεργειών στα πλαίσια της παρούσας δράσης θα συµβάλλει σηµαντικά στον εµπλουτισµό της 
τοπικής οικονοµίας και στην απεµπλοκή της αποκλειστικής εξάρτησή της µόνο από 
δραστηριότητες του τον πρωτογενούς τοµέα. 

Επίσης ο στόχος της δράσης συµβαδίζει και µε τον δεύτερο γενικό στόχο του σχεδίου, την 
«Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενίσχυση της 
τοπικής εταιρικής σχέσης και της κοινωνικής συνοχής της περιοχής», καθώς θα 
βοηθήσει σηµαντικά στην  συγκράτηση του πληθυσµού στην περιοχή και την ενίσχυση της 
συνοχής της τοπικής κοινωνίας. 

Τέλος ο στόχος της δράσης είναι ταυτόσηµος µε τον πρώτο ειδικό στόχο «Αύξηση και 
υποστήριξη της ποιοτικής παραγωγής και προσφοράς των τοπικών προϊόντων µε 
ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων» µέσα από την υποστήριξη των ΜΜΕ, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την υποστήριξη επενδυτικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και την υποστήριξη της ποιοτικής διαφοροποίησης του 
τοπικού προϊόντος. 

 

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η περιοχή παρέµβασης του τοπικού 
προγράµµατος. 

 
∆ικαιούχοι 
 
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα 
µέλη του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 
Συνέργια της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του συγκεκριµένου 
υποµέτρου που περιλαµβάνονται στο τοπικό πρόγραµµα, οι οποίες έχουν ως στόχο τη 
διαφοροποίηση της απασχόλησης του αγροτικού πληθυσµού, την εξεύρεση εναλλακτικών - 
συµπληρωµατικών πηγών εισοδήµατος και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Επίσης, βρίσκεται σε συνάφεια µε τις δράσεις του υποµέτρου L 312 «Στήριξη της δηµιουργίας 
και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων» και τις δράσεις του υποµέτρου L 123 «Αύξηση της 
αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων», οι οποίες αποσκοπούν συνολικά στην 
ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα της οικονοµίας αξιοποιώντας την πλούσια τοπική 
παραγωγή. 
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Παράλληλα η δράση παρουσιάζει συσχέτιση µε τις δράσεις του υποµέτρου L 323 «∆ιατήρηση 
και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς» και L 313 «Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών». Μέσω των παραπάνω δράσεων θα 
προβληθούν τα τοπικά προϊόντα στα πλαίσια εκδηλώσεων και έκθεσης τους σε 
συγκεκριµένους χώρους κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην αναγνωρισιµότητα τους από τους 
δυνητικούς επισκέπτες / αγοραστές. 

 
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up» διαδικασία) 

 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : µία (1) 

∆είκτες εκροών Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων  1 
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Τίτλος δράσης Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

Κωδικός δράσης L311-6 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

 
Στα πλαίσια της παρούσας δράσης θα επεκταθούν, εκσυγχρονισθούν και θα ιδρυθούν νέες 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε την  ενδεικτική κατηγοριοποίηση κατά κωδικό 
ΣΤΑΚΟ∆ της προκήρυξης υλοποίησης Τ.Π. του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   
  
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος των προτάσεων ανέρχεται στις 300.000 €. 

Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 

1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50% 

 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  50.000.00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  30.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  20.000,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου: 2,58% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
0,58% 

 

 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της 

δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και 
τους στόχους του τοπικού προγράµµατος. 

Η δράση έχει ως σκοπό στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 
πρωτοβουλίας στην περιοχή παρέµβασης, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
παραγωγής και κυρίως της διάθεσης στην αγορά σειράς υπηρεσιών και τοπικών χρηστικών 
προϊόντων η εµπορία των οποίων θα έχει ως αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό της οικονοµικής 
δραστηριότητας. 

Ο σκοπός της δράσης συνάδει απόλυτα µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους 
στόχους του τοπικού προγράµµατος. 
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Συγκεκριµένα, εξυπηρετεί απόλυτα τον πρώτο γενικό στόχο «Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και εµπλουτισµό της τοπικής οικονοµίας», 
καθώς εστιάζει στην προσπάθεια εµπλουτισµού της τοπικής οικονοµίας µε νέες 
δραστηριότητες και εναλλακτικές πηγές εισοδήµατος. 

Παράλληλα, εξυπηρετεί και τον δεύτερο γενικό στόχο «Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 
και των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης και της 
κοινωνικής συνοχής της περιοχής», καθώς βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων, στη συγκράτηση του πληθυσµού στην περιοχή και την διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής. 

Τέλος, ο σκοπός τη δράσης είναι ταυτόσηµος µε τον πρώτο ειδικό στόχο «Αύξηση και 
υποστήριξη της ποιοτικής παραγωγής και προσφοράς των τοπικών προϊόντων µε 
ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων µέσα από την υποστήριξη των ΜΜΕ, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την υποστήριξη επενδυτικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και την υποστήριξη της ποιοτικής διαφοροποίησης του 
τοπικού προϊόντος. 

 

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Επιλέξιµη είναι όλη η περιοχή παρέµβασης του προτεινόµενου τοπικού προγράµµατος . 

 
∆ικαιούχοι 
 
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα 
µέλη του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 
Συνέργια της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του συγκεκριµένου 
υποµέτρου που περιλαµβάνονται στο τοπικό πρόγραµµα, οι οποίες έχουν ως στόχο τη 
διαφοροποίηση της απασχόλησης του αγροτικού πληθυσµού, την εξεύρεση εναλλακτικών - 
συµπληρωµατικών πηγών εισοδήµατος και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Παράλληλα η δράση παρουσιάζει συσχέτιση µε τις δράσεις «Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του 
υποµέτρου L 321 και του υποµέτρου L 323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 
κληρονοµιάς» και L 313 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών».  Μέσω των παραπάνω δράσεων θα προβληθούν τα τοπικά προϊόντα στα πλαίσια 
εκδηλώσεων και έκθεσης τους σε συγκεκριµένους χώρους κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην 
αναγνωρισιµότητα τους από τους δυνητικούς επισκέπτες / αγοραστές.   
   
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up» διαδικασία) 
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Αναµενόµενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον (που 
προκύπτει από την «bottom 
up» διαδικασία) 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, παρουσιάσθηκαν 2 προτάσεις  µε 
προϋπολογισµό (1.000.000,00 €). 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : δύο (2) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων   2 
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Τίτλος δράσης Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

Κωδικός δράσης L311-7 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση περιλαµβάνει την ίδρυση ή / και τον εκσυγχρονισµό – επέκταση επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση, σύµφωνα µε την ενδεικτική 
κατηγοριοποίηση κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ της προκήρυξης υλοποίησης Τ.Π. του Άξονα 4 του 
ΠΑΑ.   

Στη δράση δεν ενισχύονται τοµείς και παρεµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο του L 123. 
 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

Το µέγιστο επιλέξιµο κόστος των προτάσεων ανέρχεται στις 300.000 €. 

Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 

1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50% 
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  50.000.00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  30.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  20.000,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου: 2,58% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
0,58% 

 

 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της 

δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και 
τους στόχους του τοπικού προγράµµατος. 

Από την SWOT ανάλυση προέκυψαν ως αδύνατα σηµεία ή / και απειλές τα εξής: 

• Ανυπαρξία οργανωµένου δικτύου µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων 

• Μεγάλη αναπτυξιακή υστέρηση του πεδινού τµήµατος της περιοχής 

Αντίθετα, ως δυνατά σηµεία ή / και ευκαιρίες είναι τα εξής: 



 38 

� ∆υνατότητα παραγωγής µεγάλου αριθµού γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 
που µπορούν να συνδράµουν στην ανάπτυξη του αγροµεταποιητικού τοµέα και των 
ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

� Στροφή της ζήτησης του καταναλωτή σε προϊόντα ποιότητας και βιολογικών 
καλλιεργειών 

� ∆υνατότητα αξιοποίησης καινοτοµιών και σύγχρονων τεχνολογιών 

� ∆ηµιουργία δικτύων συνεργασίας 

Από τα παραπάνω προκύπτει η απόλυτη ταύτιση της αναγκαιότητας υλοποίησης της δράσης 
µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης. 

Παράλληλα, ο στόχος της δράσης εξυπηρετεί τους δύο γενικούς στόχους του σχεδίου. 
Συγκεκριµένα, ο 10ς γενικός στόχος, Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
εξωστρέφειας και εµπλουτισµός της τοπικής οικονοµίας, εξυπηρετείται καθώς η 
καθώς η υλοποίηση ενεργειών στα πλαίσια της παρούσας δράσης θα συµβάλλει σηµαντικά 
στον εµπλουτισµό της τοπικής οικονοµίας µε νέες δραστηριότητες πλέον του πρωτογενή 
τοµέα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο 20ς 

στόχος, Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης και της κοινωνικής συνοχής της περιοχής, 
συµβαδίζει µε τους στόχους της παρούσας δράσης καθώς θα συµβάλλει στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τη διατήρηση του πληθυσµού στην περιοχή. 

Επίσης ο στόχος της δράσης είναι ταυτόσηµος µε τον πρώτο ειδικό στόχο Αύξηση και 
υποστήριξη της ποιοτικής παραγωγής και προσφοράς των τοπικών προϊόντων µε 
ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων µέσα από την υποστήριξη των ΜΜΕ, την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την υποστήριξη επενδυτικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και την υποστήριξη της ποιοτικής διαφοροποίησης του 
τοπικού προϊόντος. 

 

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Επιλέξιµη είναι όλη η περιοχή παρέµβασης του προτεινόµενου τοπικού προγράµµατος . 

 
∆ικαιούχοι 
 
Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα 
µέλη του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 
Συνέργια της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του συγκεκριµένου 
υποµέτρου που περιλαµβάνονται στο τοπικό πρόγραµµα καθώς στοχεύουν στη 
διαφοροποίηση της απασχόλησης των αγροτών, την εισροή συµπληρωµατικού εισοδήµατος 
και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 
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Επίσης, βρίσκεται σε συνάφεια µε τις δράσεις του υποµέτρου L 312 «Στήριξη της δηµιουργίας 
και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων» και τις δράσεις του υποµέτρου L 123 «Αύξηση της 
αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων». 

Επίσης, βοηθά στην υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του υποµέτρου L 321. 
Παράλληλα η δράση παρουσιάζει συσχέτιση µε τις δράσεις του υποµέτρου L 323 «∆ιατήρηση 
και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς» και L 313 «Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών». Μέσω των παραπάνω δράσεων θα 
προβληθούν τα τοπικά προϊόντα στα πλαίσια εκδηλώσεων και έκθεσης τους σε 
συγκεκριµένους χώρους κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην αναγνωρισιµότητα τους από τους 
δυνητικούς επισκέπτες / αγοραστές. 

            
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up» διαδικασία) 

 
Αναµενόµενο 
επενδυτικό 
ενδιαφέρον (που 
προκύπτει από την 
«bottom up» διαδικασία) 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
παρουσιάσθηκε 1 πρόταση  µε προϋπολογισµό (200.000,00 €). 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : ένα (1) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα του 
αγροτικού τουρισµού 

 1 
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Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων  
413: Βελτίωση ποιότητα ζωής – διαφοροποίηση 

 Α              Μέτρα για την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

Τίτλος υποµέτρου : Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 
Επιχειρήσεων 
Κωδικός υποµέτρου: L 312 

 

1. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του υποµέτρου σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  873.910,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  524.340,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  349.570,00 

 
2. Αναλυτική περιγραφή  

Οι παρεµβάσεις του Υποµέτρου στρέφονται στην επιχειρηµατική αναζωογόνηση της περιοχής 
και στους βασικούς τοµείς ενδιαφέροντος που είναι η στήριξη της προσαρµογής της τοπικής 
παραγωγής και των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τις συνθήκες της αγοράς, η ενθάρρυνση 
της διαφοροποίησης και της δηµιουργίας συµπληρωµατικών οικονοµικών δραστηριοτήτων και 
η διασύνδεση όλων των τοµέων µεταξύ τους µε σκοπό την αύξηση της προστιθέµενης αξίας. 
Αυτή µε οικονοµικούς όρους εκφράζεται ως διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης και µε 
κοινωνικούς ως διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή. 

Το Υποµέτρο, λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις παραµέτρους, προωθεί δράσεις αύξησης της 
αγροτικής παραγωγής µε ποιοτικούς όρους, της απασχόλησης, της ενίσχυσης της τοπικής 
κοινωνίας και της βελτίωσης της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών. 

Η επίτευξη του στόχου αυτού θα επιδιωχθεί κυρίως µε τη στήριξη επενδύσεων για τον 
εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση, την αναβάθµιση ή/και την ίδρυση µικρών βιοµηχανικών 
µονάδων, καθώς και τη βελτίωση και µετατροπή των πολύ µικρών µονάδων, ώστε να 
καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σύµφωνα 
µε την ενδεικτική κατηγοριοποίηση κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ της προκήρυξης υλοποίησης 
τοπικών προγραµµάτων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. 

Με βάση τη στρατηγική του προγράµµατος, για την µεταποίηση – βιοτεχνίες, θα προτάσσουν 
την αύξηση της προσφοράς, τη διεύρυνση της ποικιλίας της παραγωγής, τη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών, µε κύριο σκοπό την ανακύκλωσή τους εντός της οικονοµίας της 
περιοχής παρέµβασης για προφανείς λόγους που συνηγορούν στην αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας. 
 
Επίσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή της δράσης, ενώ αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες της. 

 
3. Προτεινόµενες δράσεις: 

Στο πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπονται κατά σειρά οι ακόλουθες πράξεις: 

L 312.1 Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων (σε ενδεικτικούς 
κλάδους σύµφωνα µε ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα του 
υποµέτρου L 311 ανωτέρω). 
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L 312.2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε 
ενδεικτικούς κλάδους µε βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα 
του υποµέτρου L 311 ανωτέρω). 

L 312.3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την α΄ µεταποίηση (σε ενδεικτικούς κλάδους µε βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί 
αναφέρονται στον πίνακα του υποµέτρου L 311 ανωτέρω). 

L 312.5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων. 
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∆ράσεις Υποµέτρου 

 

Τίτλος δράσης Ιδρύσεις, επεκτάσεις και  εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 
µονάδων  

Κωδικός δράσης L 312 - 1 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Στη δράση µπορούν να ενταχθούν υφιστάµενες επιχειρήσεις βιοµηχανικών µονάδων για να 
επεκταθούν, να εκσυγχρονισθούν, να επεκταθούν και να αναβαθµισθούν ή να δηµιουργηθούν 
νέες επιχειρήσεις µεταποίησης, τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων της τοπικής παραγωγής, 
σύµφωνα µε την ενδεικτική κατηγοριοποίηση κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ της προκήρυξης 
υλοποίησης Τ.Π. του Άξονα 4 του ΠΑΑ.   

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  340.230,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  204.140,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  136.090,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου: 38,93% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
3,95% 

 

Συνολικό κόστος κάθε παρέµβασης µέχρι 300.000,00 € 
 
Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  

 
Σκοπιµότητα 

Σκοπός της δράσης είναι να βοηθήσει τους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε βιοτεχνικές 
µονάδες µεταποίησης, τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων της τοπικής παραγωγής, έτσι 
ώστε να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους και να προσαρµοσθούν στις ανάγκες τήρησης 
προδιαγραφών και όρων ποιότητας µέσα από τη µεταξύ τους συνέργια και 
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συµπληρωµατικότητα. Παράλληλα, στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής 
πρωτοβουλίας στην περιοχή παρέµβασης για να κατευθυνθεί η ανάπτυξη της παραγωγής και 
διάθεσης σειράς νέων χρηστικών και χαρακτηριστικών προϊόντων µε αξιοποίηση κατά πρώτο 
λόγο τοπικών πρώτων υλών. Αποτέλεσµα θα αποτελέσει ο εµπλουτισµός του συνολικού 
παραγόµενου προϊόντος, η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της προστιθέµενης αξίας 
της παραγωγής και της ακαθάριστης προσόδου στην περιοχή. 

 
Περιοχή παρέµβασης 

Η δράση στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων σε όλη την περιοχή παρέµβασης του 
προτεινόµενου προγράµµατος.  

 
∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L 311 που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

 
Συνέργια της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Στην περιοχή παρέµβασης δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των 
οποίων αφορούν στην αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής. Η προτεινόµενη δράση στηρίζει 
και τις δύο δράσεις του υποµέτρου L 123 «Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων (L 
123.2)» και υποστηρίζει τις δράσεις του υποµέτρου L 311 και L 313 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης (L 311.1), «Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις, εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης (L 313.5)», 
«Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής (L 311.2)», «Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής (L 313.6)», «Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις, εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισµού της υπαίθρου (L 311.4)», «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (L 313.8)». Συνεργεί 
µε τις δράσεις του υποµέτρου L 311 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών (L 311.6)», «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση (L 311.7)»  

Συνεργεί µε όλες τις δράσεις του τοπικού προγράµµατος µέσα από τη δράση «Προβολή και 
Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών (L 313.4)» του υποµέτρου L 
313. Βοηθά στην υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων  και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς (L 321.3)» του υποµέτρου L 
321. 

ΕΕκκττόόςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ηη  δδρράάσσηη  σσυυννυυππάάρρχχεειι  κκααιι  µµεε  όόλλεεςς  ττιιςς  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  
υυπποοµµέέττρροουυ..  

 
ΑΑννααµµεεννόόµµεεννοο  εεππεεννδδυυττιικκόό  εεννδδιιααφφέέρροονν  

Κατά τη διαδικασία της κοινωνικής διαβούλευσης και εκτίµησης του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, διαφαίνεται ότι η δράση µπορεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις βιοτεχνικών 
µονάδων µε ικανοποιητικό αριθµό επενδύσεων και σηµαντικό συνολικό προϋπολογισµό. 

Συνολικά, οι ενδιαφερόµενοι είναι τρεις (3) που αφορούν στη δηµιουργία µικρών µονάδων 
οιικοτεχνίας, χειροτεχνίας, µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων κ.ά..  

Ο συνολικός προϋπολογισµός των προτάσεων ανέρχεται σε 3.200.000,00 €. 
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Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : δύο (2) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων   2 
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Τίτλος δράσης Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών  

Κωδικός δράσης L 312 - 2 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Στη δράση θα ενταχθούν υφιστάµενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για να 
εκσυγχρονισθούν και να βελτιωθούν, ή θα δηµιουργηθούν νέες, σύµφωνα µε την ενδεικτική 
κατηγοριοποίηση κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ της προκήρυξης υλοποίησης Τ.Π. του Άξονα 4 του 
ΠΑΑ.   

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  80.340,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  48.200,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  32.140,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου 312: 9,19% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
0,93% 

 

Συνολικό κόστος κάθε παρέµβασης µέχρι 300.000,00 € 
 
Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  

 
Σκοπιµότητα 

Η δράση έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 
πρωτοβουλίας στην περιοχή παρέµβασης, την κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγής και 
κυρίως τη διάθεση στην αγορά σειράς υπηρεσιών και τοπικών χρηστικών προϊόντων. Η 
εµπορία αυτών των προϊόντων θα έχει ως αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό της οικονοµικής 
δραστηριότητας στην περιοχή µε ταυτόχρονη αύξηση του ρεύµατος των επισκεπτών, σε 
συνδυασµό µε τις υπηρεσίες για τη φυσική ευεξία, την καλλιτεχνική δηµιουργία, καθώς και τη 
λογοτεχνική επίδοση και απόδοση µέσω δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων µε σαφή αναφορά 
στην περιοχή εφαρµογής του σχεδίου. 
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Περιοχή παρέµβασης 

Επιλέξιµη είναι όλη η περιοχή παρέµβασης του προτεινόµενου τοπικού προγράµµατος.  

 
∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L 311 που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

 
Συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πολλές επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων 
συνάδουν µε την υλοποίηση δράσης. Η δράση συνδυάζεται µε τη δράση «Αύξηση αξίας των 
γεωργικών προϊόντων (L 123.1)» του υποµέτρου L 123 εξυπηρετώντας τη διάθεση των 
προϊόντων των επιχειρήσεων, και εξυπηρετείται από τις δράσεις «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης 
βιοτεχνικών µονάδων (L 311.5)», «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών (L 311.6)», «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεις ειδών 
διατροφής µετά την α΄µεταποίηση (L 311.7)» του υποµέτρου L 311, τις δράσεις «Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις βιοτεχνικών µονάδων (L 312.1)», «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση (L 312.3)» του 
υποµέτρου L 312, ενώ εξυπηρετεί  τις δράσεις «Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης (L 313.β1)», «Ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής (L 313 β2)» του υποµέτρου L 313.  

Συνεργεί µε όλες τις δράσεις του τοπικού προγράµµατος µέσα από τη δράση «Προβολή και 
Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών (L 313.4)» του υποµέτρου L 
313. Βοηθά στην υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων  και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς (L 321.3)» του υποµέτρου L 
321. 

ΕΕκκττόόςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ηη  δδρράάσσηη  σσυυννυυππάάρρχχεειι  κκααιι  µµεε  όόλλεεςς  ττιιςς  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  
υυπποοµµέέττρροουυ..  

 
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον 

 

Αναµενόµενο 
επενδυτικό 
ενδιαφέρον (που 
προκύπτει από την 
«bottom up» διαδικασία) 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
παρουσιάσθηκαν 4 προτάσεις µε προϋπολογισµό (3.850.000,00 
€). 

 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : δύο (2) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα του 
αγροτικού τουρισµού 

 2 
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Τίτλος δράσης Ιδρύσεις, επεκτάσεις και  εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση 

Κωδικός δράσης L 312 - 3 

 
Αναλυτική Περιγραφή 

Αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’ µεταποίηση, σύµφωνα µε την ενδεικτική 
κατηγοριοποίηση κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ της προκήρυξης υλοποίησης Τ.Π. του Άξονα 4 του 
ΠΑΑ.   

Στη δράση δεν ενισχύονται τοµείς και παρεµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο του L 123. 
 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  366.670,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  220.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  146.670,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου 312: 41,95% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
4,26% 

Συνολικό κόστος κάθε παρέµβασης µέχρι 300.000,00 € 
 
Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  

 
Σκοπιµότητα 
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του τοµέα µεταποίησης και εµπορίας τοπικών, 
γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή νέων τελικών προϊόντων, στη στήριξη της τοπικής 
γαστρονοµίας και την εισαγωγή νέων κλάδων και προϊόντων διατροφής, στη δηµιουργία και 
διακίνηση τοπικών προϊόντων ποιότητας, όπως και στην αναγνωρισιµότητα των τοπικών 
προϊόντων. 

Η δράση αυτή δίνει τη δυνατότητα να ιδρυθούν νέες µονάδες και στις επιχειρήσεις 
παραγωγής ειδών διατροφής που λειτουργούν στην περιοχή, µετά την πρώτη µεταποίηση να 
εκσυγχρονισθούν όσον αφορά τον εξοπλισµό και τα παραγόµενα προϊόντα, να επεκταθούν, 
(εγκαταστάσεις) αποσκοπώντας: 
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• στη δηµιουργία και διακίνηση τοπικών προϊόντων ποιότητας, 

• στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας των τοπικών προϊόντων, και έµµεσα  

• στην  αύξηση της ακαθάριστης προσόδου στην περιοχή. 

Οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται µε τη µεταποίηση - τυποποίηση και κάποιες µε την 
εµπορία προϊόντων όπως ζυµαρικά, αρτοσκευάσµατα, ζαχαρώδη προϊόντα, αποσταγµένα 
αλκοολούχα ποτά, αλλαντικά, τοπικά εδέσµατα και λοιπά παρασκευάσµατα που προέρχονται 
από την τοπική παραδοσιακή γαστρονοµία.  

 

Περιοχή παρέµβασης 

Επιλέξιµη είναι όλη η περιοχή παρέµβασης του προτεινόµενου τοπικού προγράµµατος.  

 
∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L 311 που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

 
Συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Στην περιοχή παρέµβασης δραστηριοποιούνται πολλές µονάδες που παράγουν προϊόντα 
διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση. Η προτεινόµενη δράση αξιοποιεί τη δράση «Αύξηση 
της αξίας των γεωργικών προϊόντων (L 123.1)» του υποµέτρου L 123, τις δράσεις του 
υποµέτρου L 311 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης (L 311.1)», «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµό χώρων εστίασης και 
αναψυχής (L 311.2)» και «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών (L 311.6)», ενώ συνυπάρχει µε τη δράση «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση (L 311.7)» του 
υποµέτρου L 311 και όλες τις δράσεις του υποµέτρου L 312. Στηρίζει τις δράσεις του 
υποµέτρου  L 313 «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης (L 313.5)», «Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και 
αναψυχής (L 313.6)» και «Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για τον τουρισµό (L 313.8)» .  

Συνεργεί µε όλες τις δράσεις του τοπικού προγράµµατος µέσα από τη δράση «Προβολή και 
Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών (L 313.4)» του υποµέτρου L 
313. Βοηθά στην υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων  και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς (L 321.3)» του υποµέτρου L 
321. 

ΕΕκκττόόςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ηη  δδρράάσσηη  σσυυννυυππάάρρχχεειι  κκααιι  µµεε  όόλλεεςς  ττιιςς  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  
υυπποοµµέέττρροουυ..  
 
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον 
 
Συνολικά, κατατέθηκαν 7 προτάσεις οι οποίες αφορούν στην επέκταση δραστηριότητας 
αρτοποιείων. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός των προτάσεων ανέρχεται σε 1.390.000,00 €. 
 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων : τέσσερις (4) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων   4 
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Τίτλος δράσης ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων 
των κλάδων της τοπικής κοινωνίας 

Κωδικός δράσης L 312 - 5 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάµενων δοµών (cluster) υποστήριξης των επιχειρήσεων οι οποίοι 
αναλαµβάνουν την προβολή, προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής 
στην ευρύτερη αγορά. Οι επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιούν ιστοσελίδες για λόγους 
marketing αλλά και για την πραγµατοποίηση πωλήσεων και αγορών. Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µέσω της αξιοποίησης της διεθνούς χρήσης του διαδικτύου, υιοθετώντας πρόθυµα 
ένα δίκτυο ώστε να προάγουν από κοινού τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις τους. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι οι αυξηµένες ευκαιρίες πρόσβασης σε εξειδικευµένες αγορές µε 
ανταγωνισµό για επιχειρήσεις και υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες 
των καταναλωτών και επισκεπτών. Ακολουθούν οι συµµετέχοντες φορείς µε τις ελάχιστες 
ποιοτικές προδιαγραφές που καθορίζουν το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας και την 
παραγωγή των προϊόντων, καθώς και τα κριτήρια ένταξης στο δίκτυο που έγιναν αποδεκτά 
από την κοινωνία και τον επιχειρηµατικό κύκλο. Με την ανάπτυξη και ενδυνάµωση των 
υπηρεσιών πληροφόρησης µέσα από τη συνεργασία, τη δικτύωση και τη συλλογικότητα, 
επιτυγχάνεται η προβολή των φορέων και κατ’ επέκταση της περιοχής παρέµβασης. Η δράση 
θα επηρεάσει τόσο τις καταναλωτικές αγορές µε την ευρεία έννοια όσο και τις συναλλαγές 
µεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν εξειδικευµένα προϊόντα, και τους κλάδους του 
τουρισµού, της εκπαίδευσης και της διασκέδασης. Η παροχή λογισµικών δεδοµένων, τεχνικής 
υποστήριξης νέων µεθόδων και η παροχή συµβούλων επιχειρήσεων αναµένεται να υιοθετηθεί 
από τους επενδυτές και µέσα από την χρήση του δικτύου να προβούν σε ανταλλαγή 
πληροφοριών και πραγµατοποίηση συναλλαγών. 
 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  
 
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  86.670,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  52.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  34.670,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου 312: 9,91% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
1,00% 

Συνολικό κόστος κάθε παρέµβασης είναι µέχρι 300.000,00 € και αν στο έργο δεν 
προβλέπονται ενέργειες για την προµήθεια εξοπλισµού και την κατασκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων είναι 100.000,00 €. 
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Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  

 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτούµενης κρίσιµης 
µάζας για τη βιωσιµότητα του δικτύου από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος, σε αντικείµενο 
που σχετίζεται µε τοµείς και δραστηριότητες που εντάσσονται στον Άξονα 4. Σε περίπτωση 
επιλογής πρότασης που έχει υποβληθεί από υπό σύσταση φορέα για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης µε την ΟΤ∆ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύσταση διακριτού νοµικού 
προσώπου. 

 
Σκοπιµότητα 

Η δράση έχει µια ευρύτερη σηµασία µε την έννοια ότι η λειτουργία εµπορικών 
δραστηριοτήτων και η αξιοποίηση πληροφοριών οικονοµικού ενδιαφέροντος από φορείς, οι 
οποίοι στοχεύουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε την µεσολάβηση 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας, υποκαθιστά την προσωπική επαφή. Αυτή πολλές φορές είναι 
δύσκολη και αναποτελεσµατική µε µακρόχρονες και αποκαρδιωτικές επικοινωνίες. Η χρήση 
του INTERNET και των υπηρεσιών του αποτελεί την κύρια πηγή ανάπτυξης του ηλεκτρονικού 
εµπορίου κάθε µορφής και της γρήγορης επαφής µε σηµεία άλλων µακρινών αγορών. Επίσης, 
η χρήση του βοηθά τους χρήστες στο να προβάλλουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν. Η συνεργασία των φορέων σε επίπεδο συµπληρωµατικότητας είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί από την υλοποίηση της δράσης µέσα από την ενθάρρυνση της διεταιρικής 
συνεργασίας, τη διευκόλυνση των εξωτερικών διασυνδέσεων, την υποστήριξη της συνεργίας 
των ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, την ενίσχυση επενδύσεων στην καινοτοµία, την 
υποστήριξη «θερµοκοιτίδων» βασισµένων στην καινοτοµία (cluster), τη διαµόρφωση δικτύων 
πωλήσεων και τη διερεύνηση των ευκαιριών για την ίση αναγνωρισιµότητα της περιοχής. Η 
περιοχή λοιπόν θα βασίζεται στα ποιοτικά προϊόντα και στις εξειδικευµένες επενδύσεις σε 
θέµατα έρευνας, τεχνολογίας και ποιότητας. Τέλος, οι συµµετέχοντες στα δίκτυα θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν εκπαιδευτικά και ενηµερωτικά προγράµµατα καθώς και 
προγράµµατα ανταλλαγής εµπειριών. 

 
Περιοχή παρέµβασης 

Το σύνολο της περιοχής παρέµβασης αποτελεί σηµείο αναφοράς για την εφαρµογή της 
δράσης.  

 
∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L 311 που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

 
Συνέργια της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πολλές επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων 
συνάδουν µε την υλοποίηση δράσης. Η δράση συνδυάζεται µε τη δράση «Αύξηση αξίας των 
γεωργικών προϊόντων (L 123.1)» του υποµέτρου L 123 εξυπηρετώντας τη διάθεση των 
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προϊόντων των επιχειρήσεων, και εξυπηρετείται από τις δράσεις «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης 
βιοτεχνικών µονάδων (L 311.5)», «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών (L 311.6)», «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεις ειδών 
διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση (L 311.7)» του υποµέτρου L 311, τις δράσεις «Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις βιοτεχνικών µονάδων (L 312.1)», «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση (L 312.3)» του 
υποµέτρου L 312, ενώ εξυπηρετεί  τις δράσεις «Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός µικρής 
δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης (L 313.β1)», «Ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής (L 313 β2)» του υποµέτρου L 313.  

Συνεργεί µε τις δράσεις : «Ενίσχυση  πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 
και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς (L 321.3)» του υποµέτρου L 321, «Σήµανση 
αξιοθέατων και µνηµείων» (L 313.2) του υποµέτρου L 313 και «Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών (L 313.4)» του υποµέτρου L 313.  

ΕΕκκττόόςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ηη  δδρράάσσηη  σσυυννυυππάάρρχχεειι  κκααιι  µµεε  όόλλεεςς  ττιιςς  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ππρροοττεειιννόόµµεεννοουυ  
υυπποοµµέέττρροουυ..  

    
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up» διαδικασία) 

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων παρουσιάσθηκε ενδιαφέρον για την υλοποίηση της 
δράσης. Συνολικά κατατέθηκε 1 πρόταση  από το Επιµελητήριο Αιτωλ/νίας , προϋπολογισµού 
500.000,00€. 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων :  ένα (1) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων   1 
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Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων  
413: Βελτίωση ποιότητα ζωής – διαφοροποίηση 

Α: Μέτρα για την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

Τίτλος υποµέτρου : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
Κωδικός υποµέτρου:L 313 
∆ράσεις Υποµέτρου 

 
 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του υποµέτρου σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  3.122.290,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  1.915.660,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  1.206.630,00 

 
Αναλυτική περιγραφή του περιεχοµένου του Υποµέτρου µε τις προβλεπόµενες σε 
αυτό δράσεις. Στο πλαίσιο της περιγραφής αυτής και για κάθε προβλεπόµενη 
δράση θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 
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Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων  
413: Βελτίωση ποιότητα ζωής – διαφοροποίηση 

Α: Μέτρα για την διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

Τίτλος υποµέτρου : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
Κωδικός υποµέτρου:313 
∆ράσεις Υποµέτρου 

Οι δράσεις του υποµέτρου περιλαµβάνουν Παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα και 
Παρεµβάσεις επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Συγκεκριµένα: 

Παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα 

• Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων 
• Προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής 

Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός µικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης. 
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός χώρων εστίασης και αναψυχής 
• Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές 
τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης) 

Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Τίτλος δράσης Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων 

Κωδικός δράσης L 313 - 2 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Σε ολόκληρη την προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης υπάρχουν διάσπαρτα µνηµεία, καθώς και 
αξιοθέατα-χώροι υψηλής αισθητικής αξίας. 

Οι παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του υποµέτρου δεν 
µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο 
κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, µπορούν να 
υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

Η δράση αφορά στη σήµανση των µνηµείων, ιστορικών και πολιτιστικών, καθώς και των 
αξιοθέατων της περιοχής µε ενηµερωτικές πινακίδες που θα εναρµονίζονται στην τοπική 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον. 

Το συνολικό κόστος της κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στην παρούσα δράση µπορεί να 
ανέλθει έως 300.000 € µε ποσοστό ενίσχυσης το 100%.  

Το ανωτέρω ποσό είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
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Επίσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή της δράσης, ενώ αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες της. 
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  70.000.00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  70.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  0,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου : 3,65% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
1,35% 

 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας 

της δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης 
και τους στόχους του τοπικού προγράµµατος 

Σύµφωνα µε την SWOT ανάλυση ως αδύνατα ή /και απειλές προέκυψαν τα εξής: 

• Ανεκµετάλλευτοι φυσικοί τουριστικοί πόροι και καθυστέρηση ανάπτυξης εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού, ελλιπής συνεργασία µε φορείς που ασκούν τουριστική πολιτική 

• Απουσία οργανωµένου προγράµµατος προβολής και προώθησης της περιοχής και 
προσέλκυσης επισκεπτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

• Περιορισµένη αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της προτεινόµενης περιοχής 
παρέµβασης για την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα και τη δηµιουργία πρόσθετων 
εισοδηµάτων ή εισοδήµατος εξ ολοκλήρου προερχόµενο από τον τουρισµό. 

Αντίστροφα, ως δυνατά σηµεία ή/και ευκαιρίες αναδείχθηκαν τα εξής: 

• Οι περιοχές αρχαιολογικού – ιστορικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Αρχαία Στράτος, 
το αρχαίο Βουκάτο στην Παραβόλα, ο λόφος Γλά στον ∆. Κτηµενίων, η σπηλιά του 
Παπανικολή στο Σπαρτοχώρι Μεγανησίου), οι χώροι ειδικών ενδιαφερόντων καθιστούν 
την περιοχή πολύ ενδιαφέρουσα από τουριστική άποψη. 

• Ιδιαίτερης οµορφιάς και αξίας ορεινός όγκος στις περιοχές των ∆ήµων Αρακύνθου – 
Κτηµενίων και Κρεµαστών µε αξιοποιήσιµους φυσικούς πόρους  

• Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

Παράλληλα, στους ειδικούς στόχους του προγράµµατος περιλαµβάνεται η Ενίσχυση και 
προώθηση των αρχαιολογικών, των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων µέσα από 
δράσεις προβολής, δηµοσιοποίησης και ανάδειξης καθώς και δηµιουργίας υποδοµών 
εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 

Από την παραπάνω αναφορά στη SWOT ανάλυση και στους στόχους του προγράµµατος 
προκύπτει η ανάγκη υλοποίησης δράσεων σήµανσης αξιοθέατων και µνηµείων µε πρωτότυπες 
και καλαίσθητες πινακίδες. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η ανάδειξη των παραπάνω 
χώρων και µνηµείων, θα µπορούν να ενηµερώνονται καλύτερα οι επισκέπτες και το ευρύτερο 
κοινό για την περιοχή και θα αναδειχθούν οι τουριστικοί, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί 
πόροι της περιοχής µε επιδιωκόµενο αποτέλεσµα την αύξηση της επισκεψιµότητάς της 
περιοχής και την τουριστική αξιοποίησή της. 
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Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης επιλέγεται ολόκληρη η επιλέξιµη περιοχή εφαρµογής της 
προσέγγισης LEADER. 

 
∆ικαιούχοι 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου 
χαρακτήρα. 

 
Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις υπόλοιπες δράσεις δηµόσιου χαρακτήρα του παρόντος 
υποµέτρου, καθώς και τη δράση «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του υποµέτρου 321 και τις δράσεις του 
υποµέτρου L 323 « ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς». 

Όλες οι  παραπάνω ενέργειες επικεντρώνονται στην προστασία και ανάδειξη της οικιστικής, 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς µε απώτερο στόχο τον εµπλουτισµό του τουριστικού 
προϊόντος και την αύξηση της επισκεψιµότητας. 

 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων: πέντε (5) 
Αναµένεται να υλοποιηθούν  (5) παρεµβάσεις 
∆είκτες εκροών Τιµή Στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων 5 
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 Τίτλος δράσης Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών. 

Κωδικός δράσης L 313 - 4 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση καλύπτει την παραγωγή του υλικού δηµοσιότητας που είναι απαραίτητο για την 
προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής 

Σε γενικές γραµµές, η προβολή, θα γίνεται µε χρήση µέσων, όπως: 

• Έκδοση ψηφιακού οδηγού και  τουριστικών οδηγών της περιοχής 

• Τουριστικά ηλεκτρονικά λευκώµατα µε γεωγραφική αναφορά δεδοµένων 

• Παραγωγή θεµατικών χαρτών 

• Συµµετοχή σε διοργανώσεις (εκθέσεις, παρουσιάσεις, κ.λπ.) 

• ∆ηµιουργία εντύπων για την προβολή της περιοχής (περίπου 7) και τηλεοπτικού 
µηνύµατος (spot) 

• Μέσω πολύ-λειτουργικού και δια-δραστικού δικτυακού τόπου (INTERNET) 

• Ψηφιακές εφαρµογές όπως εικονικές θεµατικές περιηγήσεις σε τόπο, χρόνο, 
προϊόντα, βιωµατικές εκθέσεις ιστορίας / παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων 

Τα αποτελέσµατα της δράσης απευθύνονται  σε συγκεκριµένες οµάδες – στόχους ( 
δυνητικούς επισκέπτες) της αγοράς. 

Οι παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του υποµέτρου δεν 
µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο 
κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, µπορούν να 
υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

Ο µέγιστος προϋπολογισµός κάθε παρέµβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000 € µε 
ποσοστό ενίσχυσης 70% σε όλη την περιοχή παρέµβασης.  

Το ανωτέρω ποσό είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 

 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  142.860,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  100.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  42.860,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου : 5,22% 
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∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
1,93% 

 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας 

της δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης 
και τους στόχους του τοπικού προγράµµατος 

Η δράση καλύπτει την παραγωγή του υλικού δηµοσιότητας που είναι απαραίτητο για την 
προβολή της περιοχής και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της. 

Η προβολή των πλεονεκτηµάτων, της υπεροχής της περιοχής σε συγκεκριµένους τοµείς της 
οικονοµίας, των σηµαντικών φυσικών της πόρων (δάση, φυσικά οικοσυστήµατα, περιοχές 
ιδιαίτερου κάλλους κλπ.) και του πολιτιστικού – ιστορικού της πλούτου. 

Η υλοποίηση της δράσης θα συµβάλει αποφασιστικά στο πρόβληµα της απουσίας 
οργανωµένων προσπαθειών προβολής της περιοχής. Συγκεκριµένα, από την SWOT ανάλυση 
έχει προκύψει ως σηµαντικά µειονέκτηµα στον τουριστικό τοµέα η απουσία οργανωµένου 
προγράµµατος προβολής και προώθησης της περιοχής και προσέλκυσης 
επισκεπτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Αντίθετα, ως πλεονεκτήµατα ή / και ευκαιρίες παρουσιάζεται η δυνατότητα αύξησης του 
εισοδήµατος από τον τουρισµό και τις συναφείς υπηρεσίες 

Επίσης, εξετάζοντας τη στοχοθεσία του προγράµµατος διαπιστώνεται ότι η υλοποίηση της 
δράσης εξυπηρετεί τον 10 γενικό στόχο Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
εξωστρέφειας και εµπλουτισµό της τοπικής οικονοµίας, καθώς θα συµβάλλει στην 
ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και στον εµπλουτισµό της τοπικής οικονοµίας µε νέες 
δραστηριότητες. Επίσης, ο στόχος της δράσης είναι ταυτόσηµος µε τον 50 ειδικό στόχο 
Ενίσχυση και προώθηση των αρχαιολογικών, των τουριστικών και πολιτιστικών 
πόρων µέσα από δράσεις προβολής, δηµοσιοποίησης και ανάδειξης. 

 

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Ως περιοχή εφαρµογής της δράσης επιλέγεται ολόκληρη η επιλέξιµη περιοχή εφαρµογής της 
προσέγγισης LEADER. 

 
∆ικαιούχοι 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου 
χαρακτήρα. 

 
Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 
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Η δράση βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις του τοπικού προγράµµατος οι οποίες 
στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη της οικιστικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της περιοχής, καθώς και την δηµιουργία υποδοµών για ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού στην ύπαιθρο.  

Συγκεκριµένα, βρίσκεται σε συνάφεια µε τις υπόλοιπες δράσεις δηµόσιου χαρακτήρα του 
παρόντος υποµέτρου, καθώς και τις δράσεις «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του υποµέτρου 321 και τις 
δράσεις του υποµέτρου 323 « ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς». 

 

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 
διαδικασία για την εφαρµογή του 

 

Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up» διαδικασία) 

Από τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης προέκυψε ενδιαφέρον από φορείς της 
Αυτοδιοίκησης και από συλλογικούς φορείς για την υλοποίηση δράσης η οποία θα προβάλει 
τα πλεονεκτήµατα της περιοχής. Κατατέθηκε πρόταση προϋπολογισµού 450.000,00 €. 

 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων: τρεις (3) 
Αναµένεται να υλοποιηθούν τρεις (3) παρεµβάσεις 
∆είκτες εκροών Τιµή Στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων 3 
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BB..  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
 

Τίτλος δράσης Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, µικρής δυναµικότητας 
υποδοµές διανυκτέρευσης 

Κωδικός δράσης L 313 - 5 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση περιλαµβάνει την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό µονάδων φιλοξενίας µικρής 
κλίµακας. 

Η µέγιστη δυναµικότητα των µονάδων δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) κλίνες. Σε 
περίπτωση εκσυγχρονισµού επιχειρήσεων διανυκτέρευσης οι σχετικές παρεµβάσεις θα πρέπει 
υποχρεωτικά να συνοδεύονται από αύξηση της δυναµικότητάς τους έως το ανώτερο όριο των 
σαράντα (40) κλινών µε προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση.  

Τα έργα υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. Για τις περιπτώσεις 
εκσυγχρονισµού των υποδοµών διανυκτέρευσης, οι σχετικές παρεµβάσεις θα πρέπει να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά µε αύξηση της δυναµικότητας τους µέχρι το όριο που ορίζεται 
ανωτέρω, µε προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση. 
 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  1.831.930,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  1.099.160,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  732.770,00 

 

Το συνολικό κόστος των προτάσεων ανέρχεται έως τις 600.000 € 

Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  

 
 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου : 57,37% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
21,29% 
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Οι επενδύσεις της δράσης υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
 
 

Σκοπιµότητα 

Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας 
της δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης 
και τους στόχους του τοπικού προγράµµατος 

Η δράση αφορά την, αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό, καθώς και τη δηµιουργία νέων µονάδων, 
µε σκοπό την ενίσχυση των παρεχόµενων υπηρεσιών φιλοξενίας στην προτεινόµενη περιοχή 
παρέµβασης. 

Όπως αναφέρεται και στην SWOT ανάλυση, η περιοχή παρουσιάζει έλλειψη υποδοµών 
φιλοξενίας και χαµηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουριστών. 
Εποµένως κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση των υποδοµών διανυκτέρευσης της περιοχής. 

Η υλοποίηση της δράσης εξυπηρετεί τον πρώτο γενικό στόχο του σχεδίου που είναι η 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και ο εµπλουτισµός της 
τοπικής οικονοµίας, καθώς θα συµβάλλει στην διεύρυνση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.  

Παράλληλα, η δράση εξυπηρετεί όλους τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος και κυρίως 
τον στόχο της Ενίσχυσης και προώθησης των αρχαιολογικών, των τουριστικών και 
πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Επίσης, βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση µε τον 
επιχειρησιακό στόχο Ενίσχυση, βελτίωση και εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών (διαµονή, εστίαση, οικοτεχνία, χειροτεχνία, τουρισµός υπαίθρου). 

 

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η επιλέξιµη περιοχή παρέµβασης της 
προσέγγισης Leader.  

 
∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

 
Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του συγκεκριµένου 
υποµέτρου που περιλαµβάνονται στο τοπικό πρόγραµµα. Συγκεκριµένα, µαζί µε τις λοιπές 
δράσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας του υποµέτρου στοχεύει στη δηµιουργία 
του πυρήνα των υποδοµών φιλοξενίας, εστίασης, εναλλακτικών δραστηριοτήτων και παροχής 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης των τουριστών. Παράλληλα, η δράση βρίσκεται σε άµεση συνέργια 
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µε τις παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα του υποµέτρου, καθώς αυτές θα βελτιώσουν, θα 
αναδείξουν και θα προβάλουν τους δυνητικούς πόλους έλξης των τουριστών.  

Επίσης οι δράση βρίσκεται σε συνάφεια µε την δράση της «Ενίσχυσης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του 
υποµέτρου  L 321 καθώς και L 323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς». 
Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής, 
αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς της περιοχής και µαζί µε τη βελτίωση των 
υποδοµών φιλοξενίας και εξυπηρέτησης δηµιουργούν το τουριστικό προϊόν της περιοχής. 

 
Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και 
προϋποθέσεις / διαδικασία για την εφαρµογή του 

Ο καινοτόµος χαρακτήρας της δράσης εξασφαλίζεται µε την προαιρετική συµµετοχή των 
επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα στο δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων 
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. 

ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσεε  δδίίκκττυυοο  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσεε  κκοοιιννέέςς  δδρράάσσεειιςς  ππρροοββοολλήήςς  κκααιι  
ππρροοώώθθηησσηηςς  κκλλααδδιικκοούύ  ήή  //κκααιι  δδιιαακκλλααδδιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  όόλλωωνν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  
ππεερριιοοχχήήςς,,  µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  µµιιααςς  εεννιιααίίααςς  κκααιι  οοµµοοιιοογγεεννοούύςς  ττααυυττόόττηηττααςς..  

 
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up» διαδικασία) 

 
Αναµενόµενο 
επενδυτικό 
ενδιαφέρον (που 
προκύπτει από την 
«bottom up» διαδικασία) 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
παρουσιάσθηκαν 15 προτάσεις  µε προϋπολογισµό 
(8.260.000,00 €). 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων :  τέσσερις (4) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων   4 
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Τίτλος δράσης Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός, χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

Κωδικός δράσης L 313 - 6 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση περιλαµβάνει την επέκταση, εκσυγχρονισµό και ίδρυση κέντρων εστίασης και 
αναψυχής.  
 
Τα έργα υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
Επίσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή της δράσης, ενώ αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες της. 
 
Ο µέγιστος προϋπολογισµός των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν µπορεί να ανέλθει έως του 
ποσού των 300.000 €. 
 
Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  577.500,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  346.500,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  231.000,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου : 18,08% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
6,71% 

 
Οι επενδύσεις της δράσης υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
Σκοπιµότητα 13. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής 

βαρύτητας της δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της 
SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 
προγράµµατος 

Η δράση αφορά τον εκσυγχρονισµό και τη δηµιουργία νέων χώρων εστίασης και αναψυχής, 
µε σκοπό την ενίσχυση των παρεχόµενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης επισκεπτών στην 
προτεινόµενη περιοχή παρέµβασης. 
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Όπως αναφέρεται και στην SWOT ανάλυση, η περιοχή παρουσιάζει έλλειψη χαµηλή ποιότητα 
παρεχόµενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουριστών. Εποµένως κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση 
/ ποιοτική αναβάθµιση κέντρων εστίασης και αναψυχής. 

Η υλοποίηση της δράσης εξυπηρετεί τον πρώτο γενικό στόχο του σχεδίου που είναι η 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και ο εµπλουτισµός της 
τοπικής οικονοµίας, καθώς θα συµβάλλει στην διεύρυνση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. 

Επίσης, η δράση εξυπηρετεί όλους τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος και κυρίως τον 
στόχο της Ενίσχυσης και προώθησης των αρχαιολογικών, των τουριστικών και 
πολιτιστικών πόρων της περιοχής. Επίσης, βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση µε τον 
επιχειρησιακό στόχο Ενίσχυση, βελτίωση και εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών (διαµονή, εστίαση, οικοτεχνία, χειροτεχνία, τουρισµός υπαίθρου). 

            

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η επιλέξιµη περιοχή παρέµβασης της 
προσέγγισης Leader. 

 
∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

 
Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του υποµέτρου που 
περιλαµβάνονται στο τοπικό πρόγραµµα.  

Συγκεκριµένα, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας έχει ως στόχο τη βελτίωση (ποιοτικά και ποσοτικά) των υποδοµών 
φιλοξενίας, εστίασης, εναλλακτικού τουρισµού και δηµιουργικής απασχόλησης των 
επισκεπτών. Παράλληλα, η δράση βρίσκεται σε άµεση συνέργια µε τις παρεµβάσεις δηµόσιου 
χαρακτήρα του υποµέτρου, καθώς αυτές θα βελτιώσουν, θα αναδείξουν και θα προβάλουν 
τους δυνητικούς πόλους έλξης των τουριστών.  

Επίσης η συγκεκριµένη δράση βρίσκεται σε συνάφεια µε την δράση «Ενίσχυσης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του 
υποµέτρου L 321 καθώς και µε τη δράση L 323» ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής 
κληρονοµιάς». Οι δράσεις των παραπάνω υποµέτρων στοχεύουν στην προστασία, ανάδειξη 
και προβολή της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς της περιοχής 
και µαζί µε τη βελτίωση των υποδοµών εστίασης (καθώς και των λοιπών υποδοµών 
εξυπηρέτησης των τουριστών) στοχεύουν στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. 

 



 64 

Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και 
προϋποθέσεις / διαδικασία για την εφαρµογή του 

Ο καινοτόµος χαρακτήρας εξασφαλίζεται µε την προαιρετική συµµετοχή όλων των 
παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης στο δίκτυο 
τουριστικών επιχειρήσεων Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. 

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  µµεε  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττοο  δδίίκκττυυοο  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσεε  κκοοιιννέέςς  
δδρράάσσεειιςς  ππρροοββοολλήήςς  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηηςς  κκλλααδδιικκοούύ  ήή  //κκααιι  δδιιαακκλλααδδιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  όόλλωωνν  
ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς,,  µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  µµιιααςς  εεννιιααίίααςς  κκααιι  
οοµµοοιιοογγεεννοούύςς  ττααυυττόόττηηττααςς..  

 
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up» διαδικασία) 

 
Αναµενόµενο 
επενδυτικό 
ενδιαφέρον (που 
προκύπτει από την 
«bottom up» διαδικασία) 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
παρουσιάσθηκαν 5 προτάσεις  µε προϋπολογισµό (3.600.000,00 
€). 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων :  δύο (2) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων   2 
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Τίτλος δράσης Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού 

Κωδικός δράσης L 313 - 8 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση προσανατολίζεται στην ίδρυση και εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στην οργάνωση και προσφορά εναλλακτικών και ειδικών 
µορφών τουρισµού, όπως:  

• Πεζοπορία, ποδηλασία (mountain bike), ιππασία, σκοποβολή τοξοβολία 

• Αναρρίχηση ραπέλ σε βουνό, καταρρίχηση, πέρασµα γεφυρών, αναρρίχηση 
επί κάλου, 

• ∆ραστηριότητες σε σχέση µε το υδάτινο στοιχείο της περιοχής (π.χ. 
ράφτινγκ, καγιάκ, κωπηλασία κλπ. 

• Αιωροπτερισµός, αλεξιπτωτισµός 

• Χώροι αθλοπαιδιών 

• Χώροι γευσιγνωσίας 

 

 
Τα έργα υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
Επίσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή της δράσης, ενώ αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες της. 

Το συνολικό κόστος της πρότασης µπορεί να ανέρχεται στο ποσό των 300.000 €. 

Ένταση Ενίσχυσης 
 
Το µέγιστο όριο ενίσχυσης (και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
Περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδος Ν.408/2006), µπορεί να ανέλθει για: 
1. τον Ν. Αιτωλ/νίας µέχρι 60% 
2. τον Ν. Ευρυτανίας µέχρι 50% και από 1/1/2011 40%. 
3. τον Ν. Λευκάδος µέχρι 50%  
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  500.000,00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  300.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  200.000,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου 313: 15,66% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
5,81% 
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Οι επενδύσεις της δράσης υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας 

της δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης 
και τους στόχους του τοπικού προγράµµατος 

Σκοπός της δράσης  είναι ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής µε νέες 
δραστηριότητες, µέσα από τις οποίες ο επισκέπτης µε τη δυνατότητα συµµετοχής, θα 
ενηµερώνεται και θα ψυχαγωγείται.  

Με τον τρόπο αυτό προσφέρονται πολλαπλές τουριστικές δραστηριότητες και η περιοχή 
παρέµβασης αποκτά την δυνατότητα προσέλκυσης µεγαλύτερου αριθµού επισκεπτών και 
οµαλότερη κατανοµή κατά τη διάρκεια του έτους.  

Από τη SWOT ανάλυση της πρότασης προκύπτουν τα εξής αδύνατα σηµεία ή / και απειλές: 

� Έλλειψη υποδοµών φιλοξενίας – χαµηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών 

� ∆ιαρθρωτικές αδυναµίες στον τουριστικό κλάδο (π.χ µη ανάδειξη σηµαντικών 
τουριστικών πόρων, έλλειψη τουριστικών καταλυµάτων, συνεργασιών µε tour 
operators) 

Αντίστροφα, ως δυνατά σηµεία ή / και ευκαιρίες έχουν προκύψει τα εξής: 

� Η ύπαρξη αξιόλογων περιοχών φυσικού κάλλους µε δυνατότητα ανάλογη ανάπτυξη 
τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων  

� Η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µέσω της 
αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων του νοµού  

� ∆υνατότητα ανάδειξης αξιόλογων περιοχών φυσικού κάλλους µε ανάλογη ανάπτυξη 
τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων  

� ∆υνατότητα αύξησης του εισοδήµατος από τον τουρισµό και τις συναφείς υπηρεσίες 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο σκοπός της δράσης ταυτίζεται µε την αξιοποίηση των 
δυνατών σηµείων και των ευκαιριών όπως έχουν προκύψει στον συγκεκριµένο τοµέα και 
παράλληλα προσπαθεί να αντιµετωπίσει και να εξαλείψει τα στοιχεία που παρουσιάζονται ως 
αδυναµίες – απειλές. 

Παράλληλα εξετάζοντας τη στοχοθεσία του τοπικού προγράµµατος. 

προκύπτει ότι η δράση εξυπηρετεί τον πρώτο γενικό στόχο που είναι η Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και ο εµπλουτισµός της τοπικής 
οικονοµίας, καθώς η υλοποίηση ενεργειών στα πλαίσια της παρούσας δράσης θα συµβάλλει 
σηµαντικά στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος και της τοπικής οικονοµίας και  στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

Επίσης ο στόχος της δράσης είναι ταυτόσηµος µε τον πέµπτο ειδικό στόχο που είναι η 
Ενίσχυση και προώθηση των αρχαιολογικών, των τουριστικών και πολιτιστικών 
πόρων. 
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ΟΟ  σσττόόχχοοςς  ααυυττόόςς  εεξξυυππηηρρεεττεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  δδρράάσσηη  κκααθθώώςς  µµεε  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  
εεννεερργγεειιώώνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  εεννιισσχχύύεεττααιι  κκααιι  εεµµππλλοουυττίίζζεεττααιι  ττοο  ττοουυρριισσττιικκόό  
ππρροοϊϊόόνν  µµεε  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  οο  εεππιισσκκέέππττηηςς  θθαα  έέχχεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  
εεννεερργγοούύςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς..            

 

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η περιοχή παρέµβασης του τοπικού 
προγράµµατος. 

 
∆ικαιούχοι 

Φυσικά, νοµικά πρόσωπα που δεν ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά 
κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης για ενίσχυση. 

 
Συνέργιας της δράσης 
µε άλλες προτεινόµενες 
στο πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

 

Η παρούσα δράση παρουσιάζει άµεση συνέργια µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του παρόντος υποµέτρου και των τουριστικών δράσεων του 
υποµέτρου L 311 «∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 
που περιλαµβάνονται στο τοπικό πρόγραµµα, καθώς αποσκοπούν στη συµπλήρωση και 
διεύρυνση των υποδοµών εξυπηρέτησης των επισκεπτών και στην συµπλήρωση του 
τουριστικού προϊόντος µε νέες δραστηριότητες.  

Επίσης βρίσκεται σε συνέργια µε τις δράσεις δηµόσιου χαρακτήρα του παρόντος υποµέτρου, 
καθώς και τις δράσεις «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του υποµέτρου L 321  και τις δράσεις του υποµέτρου L 
323 «∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς». 

Οι δράσεις αυτές επικεντρώνονται στην προστασία και ανάδειξη της οικιστικής, φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και την δηµιουργία υποδοµών για ανάπτυξη εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού στην ύπαιθρο και σε συνδυασµό µε τις δράσεις επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας δρουν συµπληρωµατικά στην προσπάθεια τουριστικής αξιοποίησης της 
περιοχής. 

 
Καινοτόµος 
χαρακτήρας 

Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και 
προϋποθέσεις / διαδικασία για την εφαρµογή του 

Ο καινοτόµος χαρακτήρας εξασφαλίζεται µε την προαιρετική συµµετοχή όλων των 
παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας δράσης στο δίκτυο 
τουριστικών επιχειρήσεων Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. 

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  µµεε  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττοο  δδίίκκττυυοο  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσεε  κκοοιιννέέςς  
δδρράάσσεειιςς  ππρροοββοολλήήςς  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηηςς  κκλλααδδιικκοούύ  ήή  //κκααιι  δδιιαακκλλααδδιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  όόλλωωνν  
ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς,,  µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  µµιιααςς  εεννιιααίίααςς  κκααιι  
οοµµοοιιοογγεεννοούύςς  ττααυυττόόττηηττααςς..  
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Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up» διαδικασία) 

 
Αναµενόµενο επενδυτικό 
ενδιαφέρον (που 
προκύπτει από την «bottom 
up» διαδικασία) 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος, παρουσιάσθηκαν 7 µε προϋπολογισµό 
(3.900.000,00 €). 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων :  µία (1) 

∆είκτες εκροών Τιµή βάσης Τιµή στόχος 
Πλήθος επενδυτικών σχεδίων   1 
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ΒΒ))  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ  

 
Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων  
413: Βελτίωση ποιότητα ζωής – διαφοροποίηση 

Τίτλος υποµέτρου : Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό 
πληθυσµό 
Κωδικός υποµέτρου:L 321 

 
1. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του υποµέτρου σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  66.666,67 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  50.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  16.666,67 

 
2. Αναλυτική περιγραφή  

Οι δράσεις του υποµέτρου στρέφονται στην αξιοποίηση των εδαφικών και υδατικών πόρων 
και γενικότερα στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας της περιοχής παρέµβασης. Στα πλαίσια 
των παραπάνω, προωθείται η υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των υποδοµών µε µικρά 
εγγειοβελτιωτικά έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας, και η 
υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 
ανάδειξης τοπικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι δράσεις χωροθετούνται σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της κοινωνικής διαβούλευσης και ενισχύουν τον εµπλουτισµό του πολιτιστικού 
προϊόντος της περιοχής και την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος. Η υλοποίηση των 
δράσεων θα υπακούει σε κανόνες και όρους της εθνικής νοµοθεσίας καθώς και σε άλλες 
προτεραιότητες  και υποχρεωτικές προδιαγραφές σε ότι αφορά στη συµµόρφωση προς τα 
τυπικά κατασκευαστικά και λειτουργικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής 
περιοχής, στη χρησιµοποίηση κατά προτεραιότητα δοµικών υλικών που παράγονται στην 
περιοχή παρέµβασης, στην τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και στις προδιαγραφές 
οργάνωσης και λειτουργίας των έργων των δράσεων. Παράλληλα, το κατασκευαστικό µέρος 
των έργων θα ακολουθεί υποχρεωτικά και θα συµβαδίζει µε τις αποφάσεις των κατά τόπους 
αρµοδίων υπηρεσιών, αναφορικά µε το µέγεθος και το είδος των απαιτούµενων 
παρεµβάσεων, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι περί της διατήρησης του πολιτιστικού 
χαρακτήρα της περιοχής. 
Επίσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 
εφαρµογή της δράσης, ενώ αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επιλέξιµες δαπάνες της. 

 
3. Προτεινόµενη δράση: 

Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος προβλέπεται η υλοποίηση της ακόλουθης 
δράσης του υποµέτρου: 

321. 3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονοµιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια 
εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών. 
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∆ράση Υποµέτρου 

 

Τίτλος δράσης Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 
και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - στήριξη 
πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια 
εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών. 

Κωδικός δράσης L 321-3 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

Η δράση περιλαµβάνει έργα ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη της 
τοπικής παράδοσης, της γευσιγνωσίας και της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 
του δοµηµένου περιβάλλοντος.  
 
Επιλέξιµες δαπάνες δράσης 
 
1. ∆απάνες σύνθεσης, παραγωγής και διακίνησης υλικού δηµοσιοποίησης και 

προβολής των εκδηλώσεων (φυλλάδια, αφίσες κ.α.). 

2. Έξοδα δηµιουργίας και καταχώρησης διαφηµίσεων για την εκδήλωση σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 

3. Έξοδα µίσθωσης χώρων και εξοπλισµού για την οργάνωση των εκδηλώσεων.  

4. ∆απάνες διαµόρφωσης των χώρων αυτών (κινητά χωρίσµατα, προθήκες, 
φωτισµοί κ.λπ.). 

5. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (µακέτες, φωτογραφήσεις κ.λπ.) 

6. Κατασκευή εκθετηρίων κ.λπ. 

7. Έξοδα για τη συµµετοχή παραδοσιακών µουσικών, χορευτικών και θεατρικών 
συγκροτηµάτων ή την οργάνωση πολιτιστικών δρώµενων (θέατρο, χορός, 
φωτογραφία κ.α.), εφόσον εντάσσονται στο πρόγραµµα των εκδηλώσεων για 
την προβολή της τοπικής αγροτικής παραγωγής, µε την προϋπόθεση ότι το 
κόστος των δαπανών αυτών δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους 
της εκδήλωσης. 

8. ∆απάνες για την κατασκευή αγορά παραδοσιακών στολών, για την κατασκευή – 
αγορά παραδοσιακών µουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων 
αυτών. 

9. ∆απάνες για µικρής κλίµακας υποδοµή ως προς την προµήθεια εξοπλισµού 
γραφείου (Η/Υ, fax, έπιπλα γραφείου – βιβλιοθήκες) µόνο από συλλογικούς 
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και µε την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει 
την έδρα του (µε βάση το καταστατικό του) στην περιοχή παρέµβασης του 
µέτρου και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της 
εκδήλωσης. 

 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα.  

 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 
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 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  66.666,67 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  50.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  16.666,67 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου : 1% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
1,54% 

 

Συνολικό κόστος κάθε παρέµβασης µέχρι 30.000,00€ 
Το ανωτέρω ποσό είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
 
Οι ανωτέρω δράσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να 
αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

 
Σκοπιµότητα 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και των τοπικών εκδηλώσεων της περιοχής. Έχουν καταγραφεί στην περιοχή πολλές 
λαογραφικές εκδηλώσεις που αφορούν τοπικά προϊόντα (γιορτή Αθερίνας στον ∆. Θεστιέων, 
Τσουρούκλας στον ∆. Μακρυνείας, Κάστανου στον ∆. Κτηµενίων, Φασολάδας στον ∆. Αγ. 
Νικολάου, Κάστανου στον ίδιο ∆ήµο, γιορτές ∆άσους και χειµώνα στον ∆. Καρπενησίου), 
εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα (Καληµέρηδων στο Μ. Χωριό, το Τζαφέτι στο Κλαυσί, 
του Πανάρατου και τον Γύφτικο Γάµο στο Καρπενήσι) και πλήθος συναυλιών, εκθέσεων 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας (ζωγραφική, γλυπτική κ.ά.), οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης 
επισκεπτών και συµβάλλουν στη βελτίωση του οικονοµικού και κοινωνικού επιπέδου. Μέσα 
από το συντονισµό και την οργάνωση όλων των εκδηλώσεων από έναν φορέα πολιτισµού, 
προβολής και ανάπτυξης, η δράση αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη της κληρονοµιάς 
του τόπου. Μέσα από τις εκδηλώσεις που προβλέπονται στην περιοχή, επιδιώκεται να 
αποφευχθεί η χρονική αλληλοκάλυψη, να κατανέµονται οι εκδηλώσεις σε σωστό χρόνο µέσα 
στο έτος, να προβάλλεται σωστά και συνδυασµένα το προϊόν, να εκτίθενται και να 
προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και να γίνει εµπλουτισµός των εκδηλώσεων µε νέες 
δραστηριότητες παρόµοιας φύσης. Από τη λειτουργία µιας τέτοιας δοµής ενδυναµώνεται ο 
τοπικός κοινωνικός ιστός και ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται οι πολίτες, οι οποίοι 
οικοδοµούν τη συµµετοχή τους στα κοινά και συµβάλλουν στην ανάπτυξη του κοινού 
οράµατος για την περιοχή. Στα πλαίσια της δράσης σηµαντική θα ήταν η προσπάθεια 
συλλογής, συγκέντρωσης και καταγραφής υλικού από την τοπική µουσική παράδοση καθώς 
και των τοπικών χορών, εθίµων, µύθων και ιστορίας της περιοχής. 

 
Περιοχή παρέµβασης 

Η υλοποίηση της δράσης δε συγκεκριµενοποιείται σε συγκεκριµένο τµήµα της περιοχής, αλλά 
λαµβάνει χώρα σε όλη την περιοχή παρέµβασης του προτεινόµενου προγράµµατος.  

 

∆ικαιούχοι 
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ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου 
χαρακτήρα. 

 

Συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Στην περιοχή λαµβάνουν χώρα πολλά πολιτιστικά δρώµενα και εκδηλώσεις στα οποία 
µπορούν να εφαρµοστεί η δράση και σηµειώνεται η θέληση ενεργής συµµετοχής της τοπικής 
κοινωνίας. Η δράση συνδυάζεται µε τις δράσεις του υποµέτρου L 323 «∆ιατήρηση και 
αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς», υποστηρίζει τις δράσεις του υποµέτρου L 123 
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων», βοηθά στην οικονοµική 
ενίσχυση των δράσεων του υποµέτρου L 311 «∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές 
δραστηριότητες του υποµέτρου L 312». 

 
Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων: τέσσερις (4) 
Αναµένεται να υλοποιηθούν τέσσερις (4) παρεµβάσεις 
∆είκτες εκροών Τιµή Στόχος 
Πλήθος παρεµβάσεων ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 4 
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Μέτρο 41 : Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
Οµάδες υποµέτρων  
413: Βελτίωση ποιότητα ζωής – διαφοροποίηση 

Β    Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

Τίτλος υποµέτρου : ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 
Κωδικός υποµέτρου: L 323 

Στo πλαίσιο του υποµέτρου προβλέπονται παρεµβάσεις για την προστασία και ανάδειξη 
περιοχών φυσικού κάλλους, καθώς και παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της υπαίθρου. 

 
1. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του υποµέτρου σε Εuro 

 
 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  80.000.00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  80.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  0,00 
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Η δράση η οποία περιλαµβάνονται στο υποµέτρο είναι : 

� ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, µε προτεραιότητα σε 
τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (όταν αυτές προσδιοριστούν µε σχετική µελέτη-
εµπερογνωµοσύνη) και σε περιοχές Natura 2000, όπως βελτίωση - σήµανση 
µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία 
του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης. 

 

Τίτλος δράσης ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών Natura 
2000 και τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας 

Κωδικός δράσης L 323-1 

 

Αναλυτική Περιγραφή 

 
Η ανωτέρω δράση δεν µπορεί να αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρει 
έσοδα στο δικαιούχο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Η παρούσα δράση περιλαµβάνει παρεµβάσεις διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθµισης 
περιοχών υψηλής φυσικής αξίας και σε περιοχές Natura 2000. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες όπως η βελτίωση & σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 
εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων 
θέας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει έως 300.000 €.  
 
Το ανωτέρω ποσό είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή 
λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 
 
Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
 
 
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία της δράσης σε Εuro 

 

 ΠΠΟΟΣΣΟΟ  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ((ΣΣ..ΚΚ..))  80.000.00 
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗ  ((∆∆..∆∆..))  80.000,00 
ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  0,00 

 

Χρηµατοδοτική 
βαρύτητα: 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του 
Υποµέτρου : 1% 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου: 
1,54% 

 
 
Σκοπιµότητα Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας 

της δράσης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης 
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και τους στόχους του τοπικού προγράµµατος 

Σύµφωνα µε την SWOT ανάλυση ως αδύνατα ή/και απειλές προέκυψαν τα εξής: 

� Πληθώρα αποσπασµατικών και µη συντονισµένων παρεµβάσεων και πρωτοβουλιών 
για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος  

� Ανεκµετάλλευτοι  φυσικοί τουριστικοί  πόροι 
� Ρύπανση νερών και χέρσου από τα λιπάσµατα και τα 
      χρησιµοποιούµενα αγροχηµικά στις καλλιέργειες και   
      σηµειακά από τη λειτουργία µεταποιητικών µονάδων 
� Περιορισµένη αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή περιβαλλοντικής νοµοθεσίας για 

τον έλεγχο και τη συµµόρφωση των παρεµβάσεων 
Αντίστροφα, ως δυνατά σηµεία ή/και ευκαιρίες αναδείχθηκαν : 

� Αγροοικοσυστήµατα υψηλής παραγωγικής ικανότητας   

� Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

� Ιδιαίτερης οµορφιάς και αξίας ορεινός όγκος στην περιοχή της Φλαµουριάς µε 
αξιοποιήσιµους φυσικούς πόρους  

� Σηµαντικής περιβαλλοντικής και οικονοµικής αξίας δασικός πλούτος. 

� Αυξανόµενη ευαισθητοποίηση πολιτών και πολιτικών φορέων σε θέµατα 
περιβάλλοντος και κλιµατικής αλλαγής 

� Η ύπαρξη αξιόλογων περιοχών φυσικού κάλλους µε δυνατότητα ανάλογη ανάπτυξη 
τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων  

Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων που θα συνδέσουν τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής µε το τουριστικό προϊόν και θα προωθήσουν  
µία συνολική οργάνωση και συνεργασία των φορέων που είναι αρµόδιοι µε τα θέµατα 
προστασίας, διαφύλαξης και αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος  αναλαµβάνοντας 
πρωτοβουλίες για ήπιες παρεµβάσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης εθελοντικού κυρίως 
χαρακτήρα. 

Παράλληλα, εξετάζοντας στους στόχους του τοπικού προγράµµατος διαπιστώνουµε ότι η 
υλοποίηση της δράσης εξυπηρετεί τον δεύτερο γενικό στόχο «Αναβάθµιση της ποιότητας 
ζωής και των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης και της 
κοινωνικής συνοχής της περιοχής», καθώς η υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης, 
αναβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης θα 
συµβάλλουν σηµαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής είτε µε άµεσο τρόπο είτε έµµεσα 
αυξάνοντας την επισκεψιµότητα και ενισχύοντας τον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της περιοχής. 
Επίσης βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια µε τον 40 ειδικό στόχο για «Ενίσχυση υποδοµών, 
ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος» και εξυπηρετεί τον 50 ειδικό στόχο 
για « Ενίσχυση και προώθηση των αρχαιολογικών, των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων» 
καθώς η υλοποίησή της δράση θα συµβάλει σηµαντικά στην ανάδειξη και προβολή των 
τουριστικών πόρων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας. 

            

Περιοχή παρέµβασης 

Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο 
∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση µε τα 
στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του 
τοπικού προγράµµατος 

Περιοχή παρέµβασης της δράσης αποτελεί όλη η περιοχή παρέµβασης του τοπικού 
προγράµµατος. 
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∆ικαιούχοι 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί 
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου 
χαρακτήρα. 

 
Συνέργιας της 
δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο 
πλαίσιο του 
σχεδίου 

Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες 
προτεινόµενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η υλοποίηση της δράσης βρίσκεται σε συνέργια µε τη δράση «Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς» του 
υποµέτρου L 321, τις δράσεις «Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων» του υποµέτρου L 313 .Οι 
δράσεις αυτές επικεντρώνονται  στην προστασία και ανάδειξη της οικιστικής, και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, καθώς και την δηµιουργία υποδοµών για εναλλακτικές µορφές τουρισµού στην 
ύπαιθρο και σε συνδυασµό µε την παρούσα η οποία στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη 
του φυσικού περιβάλλοντος δηµιουργούν ένα ολοκληρωµένο τουριστικό προϊόν, 
αναδεικνύουν µια ενιαία ταυτότητα για την περιοχή και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων. 

 
Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον (που προκύπτει από την «bottom up” διαδικασία) 

Κατά τη διενέργεια των διαβουλεύσεων προέκυψε ενδιαφέρον έντονο ενδιαφέρον για την 
υλοποίηση παρεµβάσεων στα πλαίσια της δράσης.  
Συνολικά, κατατέθηκαν 5 προτάσεις οι οποίες αφορούν στη διαµόρφωση  θέσεων θέας, 
σήµανση µονοπατιών και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός των προτάσεων ανέρχεται σε 1.680.000,00 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων: τέσσερις (4) 
Αναµένεται να υλοποιηθούν τέσσερις (4) παρεµβάσεις 
∆είκτες εκροών Τιµή Στόχος 
Πλήθος παρεµβάσεων διατήρησης, ανάδειξης περιοχών και 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

4 
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Μέτρο 421 : ∆ιατοπική και διακρατική συνεργασία 
Περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα: 
421 α : ∆ιατοπική συνεργασία: αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για 
την εφαρµογή κοινής δράσης.  
421 β: ∆ιακρατική συνεργασία: αφορά συνεργασία µεταξύ περιοχών της Χώρας µε 
περιοχές άλλων κρατών µελών ή τρίτων χωρών για την εφαρµογή κοινής δράσης. 
 
 
Συνεργασίες µπορούν να αναπτυχθούν µεταξύ: 
 
Οµάδων Τοπικής ∆ράσης του Άξονα 4 του ΠΑΑ 

Μίας τουλάχιστον ΟΤ∆ του Άξονα 4 του ΠΑΑ και φορέων άλλων αγροτικών περιοχών, οι 
οποίοι είναι αναπτυξιακοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο σε θέµατα 
αγροτικής ανάπτυξης και είναι οργανωµένοι βάσει τοπικής εταιρικής σχέσης.  

 

Σε κάθε περίπτωση για την εφαρµογή σχεδίου συνεργασίας ορίζεται συντονιστής Φορέας, ο 
οποίος υποχρεωτικά αποτελεί ΟΤ∆ που έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Για τα 
σχέδια διακρατικής συνεργασίας ορίζεται επιπλέον, σε επίπεδο χώρας, εθνικός συντονιστής. 
 
∆ικαιούχοι του µέτρου δύναται να είναι:  
ΟΤ∆ 

Φορείς που εξυπηρετούν συµφέροντα του ∆ηµοσίου ή συλλογικά συµφέροντα του ιδιωτικού 
τοµέα και οι οποίοι:  

α) εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης των τοπικών προγραµµάτων 
προσέγγισης LEADER και  

β) από το καταστατικό τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόµενων 
ενεργειών. 

 
Επιλέξιµες θεωρούνται οι ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν την προετοιµασία 
του σχεδίου και την υλοποίηση κοινής ενέργειας, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο Οµάδων 
Τοπικής ∆ράσης του Άξονα 4. Ωστόσο, δαπάνες προπαρασκευαστικών ενεργειών µπορούν να 
δικαιολογηθούν για τους Φορείς όλων των περιοχών που εµπλέκονται στην υλοποίηση του 
σχεδίου. 
Τα σχέδια συνεργασιών υποβάλλονται από την ΟΤ∆ στην ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ προς έγκριση 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του τοπικού προγράµµατος και µέχρι τις 31η ∆εκεµβρίου 2013. 

Συνεπώς τα έργα που αναφέρονται παρακάτω, είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν µετά 
τη σχετική έγκριση της ΕΥ∆ Leader του ΠΑΑ. 
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Μέτρο 421 : ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία 
Τίτλος υποµέτρου : ∆ιατοπικό συνεργασία 
Κωδικός υποµέτρου:421 a 

 

Τίτλος  Προώθηση του οικοτουρισµού, προστασία και ανάδειξη των 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων στις προστατευόµενες περιοχές 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 
18.400,00 18.400,00 15.000,00 

Χρηµατοδοτική  

Βαρύτητα 

100% στη ∆.∆. του 
Υποµέτρου 

100% 

 20% στη ∆.∆. του Μέτρου 20% 
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Μέτρο 421 : ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία 
Τίτλος υποµέτρου : ∆ιακρατική συνεργασία 
Κωδικός υποµέτρου:421 b 

 

Τίτλος  «Το πολιτιστικό απόθεµα των γεωργικών προϊόντων της Γηραιάς 
Ηπείρου» 

 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 
25.00,00 25.000,00 20.000,00 
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Μέτρο 421 : ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία 
Τίτλος υποµέτρου : ∆ιακρατική συνεργασία 
Κωδικός υποµέτρου:421 b 

 

Τίτλος  «Προβολή Μεσαιωνικών Κάστρων» 

 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 
25.200,00 25.200,00 20.160,00 
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Μέτρο 421 : ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία 
Τίτλος υποµέτρου : ∆ιακρατική συνεργασία 
Κωδικός υποµέτρου:421 b 

 

Τίτλος  «TRANSINTERPRET III: ∆ιαχείριση ποιότητας της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς µε ερµηνευτικά εργαλεία» 

 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 
25.000,00 25.000,00 20.000,00 
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Μέτρο 431 : ∆απάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση 
στην περιοχή 

Τίτλος υποµέτρου : ∆απάνες λειτουργίας της Ο.Τ.∆ 
Κωδικός υποµέτρου:431 a 

 
Περιλαµβάνονται ενέργειες και αντίστοιχες δαπάνες µε στόχο τη στήριξη των φορέων 
σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής (των Οµάδων Τοπικής 
∆ράσης). Ενδεικτικά, περιλαµβάνονται δαπάνες για τη στελέχωση, τις µετακινήσεις, τα 
λειτουργικά έξοδα, τον εξοπλισµό και τη µηχανοργάνωση της ΟΤ∆. 
 
∆ικαιούχοι του µέτρου είναι οι ΟΤ∆ που υλοποιούν τοπικά προγράµµατα προσέγγισης 
LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η Οµάδα Τοπικής ∆ράσης ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) κατά την 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 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.∆. που διαχειρίζονται την Κ.Π. Leader+ στην 
Ελλάδα 

Η ΟΤ∆ ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως από την διαχείριση του 
Τοπικού Προγράµµατος Leader+ σε «Ισχυρό Τοπικό Μηχανισµό Ανάπτυξης» µε 
∆ιαπεριφερειακή ∆ιάσταση και επιτόπια παρουσία στους Νοµούς Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας, 
ενεργοποιώντας το σύνολο των φορέων που συµµετέχουν σ’ αυτή. 

Αποτελεί µια σηµαντική «Εγκατεστηµένη Ισχύ Γνώσης» που αποτυπώνεται στους παρακάτω 
αριθµούς: 

• Μετοχική Σύνθεση 36 τοπικών φορέων 

•   Περιοχή παρέµβασης 2 Νοµών και 2 Περιφερειών 

•   130 εργαζόµενοι 

•   28 ∆οµές Κοινωνικής Πρόνοιας 

•   2 Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης  

  (Κ.Π. LEADER+ και   Π.Ε.Π. Βάλτου – Παναιτωλικού) 

•   ∆ιαχείριση – Παρακολούθηση και Πιστοποίηση 40   Ιδιωτικών Επενδύσεων    
που είναι σε εξέλιξη, 

•  Συνολικός Προϋπολογισµός έργων και δράσεων:  15.500 εκ. € 

 

Η Τριχωνίδα ΑΕ είναι εγκατεστηµένη σε κεντρικά γραφεία 300 τ.µ. σε µισθωµένο χώρο 
ακινήτου στο Αγρίνιο (Παρ. Αντωνοπούλου 6, 1ος όροφος) που βρίσκεται στο κέντρο της 
περιοχής παρέµβασης, µε άριστη οδική πρόσβαση, µε δυνατότητα καθηµερινής και 
απρόσκοπτης παρέµβασης έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες παρακολούθησης της πορείας 
των έργων και δράσεων του προγράµµατος. 
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 Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη της 
πόλης του Αγρινίου, µιας και σε αυτήν είναι συγκεντρωµένες οι δηµόσιες υπηρεσίες που 
συµβάλουν στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει η Τριχωνίδα ΑΕ καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες λειτουργίας 
της εταιρείας. Περιλαµβάνουν χώρο γραφείων για δεκαπέντε (15) θέσεις εργασίας, χώρο 
υποδοχής, αρχειοθήκη και αίθουσα συσκέψεων είκοσι (20) ατόµων. 

Τα γραφεία διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό (δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
τηλεφωνικό κέντρο, fax, φωτοτυπικά καθώς και σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα). 

Πρόσφατα η ΟΤ∆ έχει «µισθώσει» και ισόγειο κατάστηµα 50 τ.µ. περίπου στο ίδιο κτίριο 
γραφείων το οποίο θα µετατρέψει σε ισόγειο χώρο Υποδοµής – πληροφοριών καθώς και χώρο 
αρχείων του Leader+. Από άποψη στελεχιακού δυναµικού η Οµάδα Έργου που 
απασχολήθηκε στο Τοπικό Πρόγραµµα απαρτίζεται από τις βασικές ειδικότητες που ορίζει το 
θεσµικό πλαίσιο.  

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΑΕ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ LEADER 
+ 

Συντονιστής  Ο.Τ.∆.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

Μπιρπίλης Ιπποκράτης 1 
Απόσπαση από Ν.Α. 
Αιτωλ/νίας 

100% 

∆/ντης Ο.Τ.∆.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

Καφρίτσας Χάρης 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 90% 

Μέλος Επιτροπής Ελέγχου ΟΤ∆

ΓΕΩΠΟΝΟΣ                           
Αυγέρης Αποστόλης 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 100% 

Σύµβουλος Επιχειρήσεων
ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ  -ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΤΡΙΑ    

∆ελή Φρόσω 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 100% 

Μέλος Επιτροπής Ελέγχου ΟΤ∆

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ      
Μετζεντζής Παντελής 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 100% 

          Σύµβουλος 
Επιχειρήσεων ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ         

Λιάτσου Σπυριδούλα  1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 100% 

Νοµικός Σύµβουλος
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Παπαχρήστου Βασιλική   1 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κατ’ αποκοπή 

ΣΥΝΟΛΑ  7   

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Η ΟΤ∆ θα µεριµνήσει για την βελτιστοποίηση λειτουργίας τόσο της Ε∆Π όσο και της 
υπηρεσιακής δοµής. 

Η Οµάδα έργου πλαισιώνεται και υποστηρίζεται από ικανό και έµπειρο προσωπικό 
κατάλληλων ειδικοτήτων ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης µε σύµβαση έργου αλλά 
και διατιθέµενα στελέχη από υπηρεσιακές δοµές της τοπικής Αυτοδιοίκησης.   



 84 

Τα µέλη της Οµάδας Έργου διευθύνονται : 

• Από τον ∆ιευθυντή της ΟΤ∆ συνολικά και 

• Από τον Συντονιστή του Προγράµµατος 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της δράσης σε Ευρώ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΑΕ/ΕΤΟΣ (1.1+1.2)  144.923,00 €  

         

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2009-2015 728.520,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 2009-2015   213.480,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΑΕ 2009-2015 942.000,00 €  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟ∆Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(Σ.Κ) 

728.520,00 213.480,00 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
(∆.∆.) 

728.520,00 213.480,00 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

0,00 0,00 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.3.1 
 
Η αρχική πρόταση της ΟΤ∆ Τριχωνίδας Α.Ε. ανέρχονταν σε ποσό ∆.∆. 20 εκ. ευρώ σε περιοχή 
εφαρµογής 17 ∆ήµων, 1 Κοινότητας και 89 ∆.∆. µε συνολική έκταση 1.469 τ.χιλ. και 
πραγµατικό πληθυσµό 70.081 κατοίκους που κατανέµεται σε 3 Νοµούς Αιτωλ/νίας, 
Ευρυτανίας και Λευκάδος. 
 
Η λειτουργία της ΟΤ∆ του µέτρου 431 ανέρχονταν στα 3 εκ. ευρώ σε ποσοστό 18% επί της 
∆.∆. του µέτρου 41. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων και την τελική κατανοµή υπήρξε 
σηµαντική µείωση της ∆.∆. της αρχικής πρότασης από 20 εκ. ευρώ σε 6.250 εκ. ευρώ µε 
αντίστοιχη σηµαντική µείωση του µέτρου 41 (επί του οποίου υπολογίζεται το µέτρο 431). 

 Ταυτόχρονα όµως µε τη σηµαντική αυτή µείωση οι ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος 
παραµένουν αυξηµένες κυρίως λόγω της κατανοµής της περιοχής (τµήµατα τριών Νοµών σε 
τρεις διαφορετικές Περιφέρειες) αλλά και του υψηλού ποσοστού ορεινότητας που ανέρχεται 
στο 60%. 

Για τους ανωτέρω λόγους και για την εξασφάλιση της υλοποίησης του τοπικού προγράµµατος 
στην αναµορφωµένη πρόταση έχει γίνει µικρή αύξηση στο ποσοστό του µέτρου 431 σε σχέση 
µε το µέτρο 41 περίπου 1,3% (σε σχέση µε την αρχική πρόταση). Η διαφοροποίηση ατή είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της προκήρυξης άρθρο 15 παράγραφος 5 και δεν αναµένεται να 
επηρεάσει τα αποτελέσµατα αξιολόγησης σε σχέση µε την ένταξη της Τριχωνίδας Α.Ε. στο 
πρόγραµµα. 
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Μέτρο 431 : ∆απάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση 

στην περιοχή 
Τίτλος υποµέτρου : Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή 
παρέµβασης 
Κωδικός υποµέτρου:431 β 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
 
Το υποµέτρο περιλαµβάνει τις παρακάτω δράσεις:   

 

� Ενέργειες πληροφόρησης και κατάρτισης για την περιοχή παρέµβασης και 
την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. (προϋπολογισµός 35.000,00€).  

 

Η δράση περιλαµβάνει ενέργειες πληροφόρησης όπως ηµερίδες, συναντήσεις εργασίας, 
ενηµερωτικά έντυπα και φυλλάδια, αναβάθµιση ιστοσελίδας κτλ για τον πληθυσµό της 
περιοχής σε θεµατικές ενότητες που σχετίζονται µε τη στρατηγική και τους στόχους του 
ολοκληρωµένου προγράµµατος Leader.    

 
� ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής προγράµµατος. (προϋπολογισµός 

17.200,00€).  

Η δράση περιλαµβάνει εκδηλώσεις προβολής του προγράµµατος στην περιοχή εφαρµογής, 
όπως ηµερίδες, συναντήσεις εργασίας, συνέδρια κτλ. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Ιδιαίτερη σηµασία κατά το σχεδιασµό αλλά και υλοποίηση προγραµµάτων και έργων που 
αφορούν το σύνολο του τοπικού πληθυσµού έχει η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του 
τοπικού πληθυσµού για τους στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το 
πρόγραµµα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και τα 
επιµέρους θεµατικά αντικείµενα αυτού.  
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενηµέρωσης πρέπει να εντάσσεται η διεξοδική πληροφόρηση του 
πληθυσµού για τις διαδικασίες εφαρµογής (επιλογή, απόρριψη, παρακολούθηση, έλεγχοι, 
επιπτώσεις, αποτελέσµατα αξιολόγησης κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια διαχείρισης 
των πόρων.  
Επίσης είναι γενικά αποδεκτό ότι, η ευρεία ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού 
πληθυσµού, εξυπηρετεί τη “bottom up”  διαδικασία.  
Για το λόγο αυτό, το σχέδιο του τοπικού προγράµµατος περιλαµβάνει ευρύ φάσµα ενεργειών 
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του πληθυσµού τόσο κατά το σχεδιασµό του, όσο και 
κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. 
Για τις ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των εν δυνάµει αποδεκτών θα 
χρησιµοποιηθούν όλα τα πρόσφορα µέσα, όπως: φυλλάδια, αφίσες, παρουσιάσεις σε ΜΜΕ, 
διοργάνωση ηµερίδων, ενηµερωτικών συναντήσεων, χρήση διαδικτύου κ.λ.π. 
Σηµαντικό, επίσης ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση οποιουδήποτε προγράµµατος, παίζει και η 
προβολή – διάχυση των αποτελεσµάτων του. Γίνεται ευρέως γνωστή η προσπάθεια και τα 
αποτελέσµατα που έχει επιφέρει, έχοντας ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη του αισθήµατος της 
συµµετοχικότητας και της επιτυχίας στην τοπική κοινωνία. 
Με βάση την εµπειρία από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή των πρωτοβουλιών LEADER 
αναδεικνύονται οι ακόλουθες προτεραιότητες, οι οποίες άλλες πραγµατοποιήθηκαν και άλλες 
θα ολοκληρωθούν στην πορεία: 
� Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
� Εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Τοπικού Προγράµµατος LEADER 
� Προβολή των αποτελεσµάτων του προγράµµατος. 
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Στόχος του υποµέτρου είναι κυρίως η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας µε σκοπό την 
επιτυχηµένη υλοποίηση του προγράµµατος.  
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε ενέργειες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και 
γενικότερα προβολής του τοπικού προγράµµατος καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησής του. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
� Ενεργοποίηση και προετοιµασία της τοπικής κοινωνίας 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

� ευαισθητοποίηση και προετοιµασία της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίηση του 
προγράµµατος 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίηση του υποµέτρου είναι: 
 

� Η ωρίµανση και ετοιµότητα υλοποίησης σηµαντικών επενδυτικών σχεδίων για την 
περιοχή. 

� Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

� Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. 

� Η παροχή ίσων ευκαιριών σε γυναίκες και νέους. 

� Η συγκράτηση των νέων στα χωριά τους, παραµονή των κατοίκων στις εστίες τους και 
αποφυγή της ερήµωσης της υπαίθρου. 

 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
 
Για τις ενέργειες προβολής, ωφελούµενοι θα είναι οι κάτοικοι της περιοχής παρέµβασης και 
των γύρω από αυτήν περιοχές.  

 
∆ικαιούχοι του υποµέτρου είναι οι ΟΤ∆ που υλοποιούν τοπικά προγράµµατα προσέγγισης 
LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 
 
Η δηµόσια δαπάνη του υποµέτρου θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 1% της δηµόσιας 
δαπάνης του µέτρου 41 του τοπικού προγράµµατος. 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 
Μέχρι την έκδοση σχετικής ΚΥΑ, για τις ανάγκες της πρότασης, η ενίσχυση υπολογίζεται σε 
ποσοστό 100%.   
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ (ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 52.200,00 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (∆.∆.) 52.200,00 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Κωδικός 
Υποµέτρου 

Τίτλος ∆ράσης 

∆ηµόσια 
∆απάνη 
δράσης 
αρχικής 
πρότασης 

∆ηµόσια ∆απάνη 
δράσης 

αναµορφωµένης 
πρότασης 

% 
µεταβολής 
∆ηµόσιας 
∆απάνης 
δράσης 

Αριθµός 
παρεµβάσεων 

(δείκτης 
εκροών) 
αρχικής 
πρότασης 

Αριθµός 
παρεµβάσεων 

(δείκτης 
εκροών) 

αναµορφωµένης 
πρότασης 

% µεταβολής 
δείκτη 
εκροών 
δράσης 

L 123.1 
Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών προϊόντων  

2.150,000 1.250,000 -41,860% 11 5 -54,545% 

L 123.2 
Αύξηση της αξίας των 

δασοκοµικών 
προϊόντων  

600,000 180,000 -70,000% 2 1 -50,000% 

L 311.1 
Μικρής δυναµικότητας 

υποδοµές 
διανυκτέρευσης 

1.800,000 562,200 -68,760% 6 2 -66,666% 

L 311.2 
Χώροι εστίασης και 

αναψυχής 
500,000 130,000 -74,000% 2 1 -50,000% 

L 311.3 
Επισκέψιµα 
αγροκτήµατα 

720,000 360,000 -50,000% 2 1 -50,000% 

L 311.4 

Οικοτεχνία, 
χειροτεχνία, παραγωγή 
ειδών παραδοσιακής 
τέχνης και βιοτεχνικές 

µονάδες 

300,000 50,000 40,000% 3 1 -66,666% 

L 311.5 
Επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών  
360,000 30,000 -71,670% 3 2 -33,333% 

L 311.6 

Επιχειρήσεις 
παραγωγής ειδών 

διατροφής µετά την α' 
µεταποίηση 

240,000 30,000 -87,500% 2 1 -50,000% 

L 312.1 Βιοτεχνικές µονάδες 450,000 204,140 -54,630% 4 2 -50,000% 

L 312.2 
Επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών 
450,000 48,200 -89,280% 4 2 -50,000% 
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L 312.3 

Επιχειρήσεις 
παραγωγής ειδών 

διατροφής µετά την α' 
µεταποίηση 

400,000 220,000 -45,000% 3 4 25,000% 

L 312.5 

∆ικτύωση οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών 
επιχειρήσεων όλων 
των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας 

180,000 52,000 -71,110% 1 1 0,000% 

L 313.2 
Σήµανση αξιοθέατων 

και µνηµείων 
80,000 70,000 -12,500% 2 5 60,000% 

L 313.4 

Προβολή και 
προώθηση των 
συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών 

50,000 100,000 50,000% 1 3 66,666% 

L 313.5 
Μικρής δυναµικότητας 

υποδοµές 
διανυκτέρευσης 

3.500,000 1.099,160 -68,590% 11 4 -63,636% 

L 313.6 
Χώροι εστίασης και 

αναψυχής 
1.100,000 346,500 -68,500% 4 2 -50,000% 

L 313.8 

Επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του 
τουρισµού της 

υπαίθρου µε έµφαση 
στις εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού 

800,000 300,000 -62,000% 5 1 -80,000% 
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L 321.3 

Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και 

εκδηλώσεων ανάδειξης 
και διατήρησης της 

τοπικής κληρονοµιάς - 
στήριξη πολιτιστικών 
φορέων για µικρής 
κλίµακας υποδοµή, 

προµήθεια εξοπλισµού, 
µουσικών οργάνων, 

στολών κ.λ.π. 

50,000 50,000 0,000% 3 4 25,000% 

L 323.1 

Τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και 

αναβάθµιση περιοχών 
Natura 2000 και 

τοποθεσιών υψηλής 
φυσικής αξίας 

300,000 80,000 -73,333% 2 4 50,000% 

421a  ∆ιατοπική συνεργασία 60,000 18,400 -69,333% 1 1 0,000% 

421b ∆ιακρατική συνεργασία 240,000 75,200 -68,666% 3 3 0,000% 

431a 
∆απάνες λειτουργίας 

της Ο.Τ.∆. 
2.800,000 942,000 -66,357% 1 1 0,000% 

431b.2 

Ενέργειες 
πληροφόρησης και 
κατάρτισης για την 
περιοχή παρέµβασης 

και την τοπική 
αναπτυξιακή 
στρατηγική 

35,000 35,000 0,000% 5 5 0,000% 

431b.3 
∆ιοργάνωση 

εκδηλώσεων προβολής 
προγράµµατος 

50,000 17,200 -65,200% 3 3 0,000% 
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Τίτλος σχεδίου 
∆ηµόσια ∆απάνη 
σχεδίου αρχικής 

πρότασης 

∆ηµόσια ∆απάνη σχεδίου 
αναµορφωµένης πρότασης 

Α. ∆ιατοπικά     
Προώθηση του οικοτουρισµού, προστασία και 
ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

18.400 18.400 

Β. ∆ιεθνικά     
Το πολιτιστικό απόθεµα των γεωργικών προϊόντων 
της Γηραιάς Ηπείρου 

25.000 25.000 

Περιβαλλοντικά ευαισθητοποίηση παιδιών και νέων 
µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο 

64.000   

TRANSINTERPRET II: ∆ιαχείριση ποιότητας της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς µε 
ερµηνευτικά εργαλεία  

25.000 25.000 

Κάστρα   25.200 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

∆ράση 
Συνολικό 
Κόστος 

∆ηµόσια 
δαπάνη 

Κοινοτική 
Συµµετοχή 

Εθνική 
Συµµετοχή  

Ιδια 
δαπάνη 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  2.500,000 1.250,000 1.000,000 250,000 1.250,000 

Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων  360,000 180,000 144,000 36,000 180,000 

Σύνολο Υποµέτρου (123) 2.860,000 1.430,000 1.144,000 286,000 1.430,000 

Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης 937,000 562,200 449,760 112,440 374,800 

Χώροι εστίασης και αναψυχής 216,670 130,000 104,000 26,000 86,670 
Επισκέψιµα αγροκτήµατα 600,000 360,000 288,000 72,000 240,000 

Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών 
παραδοσιακής τέχνης και βιοτεχνικές µονάδες 83,340 50,000 40,000 10,000 33,340 

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  50,000 30,000 24,000 6,000 20,000 

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την 
α' µεταποίηση 50,000 30,000 24,000 6,000 20,000 

Σύνολο Υποµέτρου (L 311) 1.937,010 1.162,200 929,760 232,440 774,810 

Βιοτεχνικές µονάδες 340,230 204,140 163,310 40,830 136,090 

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 80,340 48,200 38,560 9,640 32,140 

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την 
α' µεταποίηση 366,670 220,000 176,000 44,000 146,670 

∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών 
επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής 

οικονοµίας 86,670 52,000 41,600 10,400 34,670 

Σύνολο Υποµέτρου (312) 873,910 524,340 419,470 104,870 349,570 

Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων 70,000 70,000 56,000 14,000 0,000 

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων των περιοχών 142,860 100,000 80,000 20,000 42,860 

Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης 1.831,930 1.099,160 879,330 219,830 732,770 
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Χώροι εστίασης και αναψυχής 577,500 346,500 277,200 69,300 231,000 

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου µε 
έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού 500,000 300,000 240,000 60,000 200,000 

Σύνολο Υποµέτρου (313) 3.122,290 1.915,660 1.532,530 383,130 1.206,630 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων 
ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς - 
στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας 

υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών 
οργάνων, στολών κ.λ.π. 66,667 50,000 40,000 10,000 16,667 

Σύνολο Υποµέτρου (321) 66,667 50,000 40,000 10,000 16,667 

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 
περιοχών Natura 2000 και τοποθεσιών υψηλής 

φυσικής αξίας 80,000 80,000 64,000 16,000 0,000 

Σύνολο Υποµέτρου (323) 80,000 80,000 64,000 16,000 0,000 

 ∆ιατοπική συνεργασία 18,400 18,400 14,720 3,680 0,000 

∆ιακρατική συνεργασία 75,200 75,200 60,160 15,040 0,000 

Σύνολο Υποµέτρου (421) 93,600 93,600 74,880 18,720 0,000 

∆απάνες λειτουργίας της Ο.Τ.∆. 942,000 942,000 753,600 188,400 0,000 

Ενέργειες πληροφόρησης και κατάρτισης για την 
περιοχή παρέµβασης και την τοπική αναπτυξιακή 

στρατηγική 35,000 35,000 28,000 7,000 0,000 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής προγράµµατος 17,200 17,200 13,760 3,440 0,000 
Σύνολο Υποµέτρου (431) 994,200 994,200 795,360 198,840 0,000 

  10.027,667 6.250,000 5.000,000 1.250,000 3.777,677 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ και ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ (ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ €) 

  

∆ηµόσια 
∆απάνη 
αρχικής 
πρότασης 

% επί της 
συνολικής 
∆ηµόσιας 

∆απάνης της 
αρχικής 
πρότασης  

∆ηµόσια 
∆απάνη 

αναµορφωµένης 
πρότασης 

% επί της 
συνολικής 
∆ηµόσιας 

∆απάνης της 
αναµορφωµένης 

πρότασης  

(41)Στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης 

16.700 83,50% 5.162,20 82,58% 

(L 123) Αύξηση της 
αξίας των γεωργικών 
και δασοκοµικών 

προϊόντων 

2.750 13,75% 1.430,00 22,88% 

(L 311) 
∆ιαφοροποίηση προς 

µη γεωργικές 
δραστηριότητες 

3.920 19,60% 1.162 18,59% 

(L 312) Στήριξη της 
δηµιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ 

µικρών επιχειρήσεων 

1.570 7,85% 524,34 8,38% 

(L 313) Ενθάρρυνση 
τουριστικών 

δραστηριοτήτων 
5.960 29,80% 1.915,66 30,65% 

(L 321) Βασικές 
υπηρεσίες για την 
οικονοµία και τον 
αγροτικό πληθυσµό 

750 3,75% 50 0,80% 

(L 323) ∆ιατήρηση και 
αναβάθµιση της 

αγροτικής 
κληρονοµιάς 

750 3,75% 80 1,28% 

(421) ∆ιατοπική και 
διεθνική 

συνεργασία 
300 1,50% 93,6 1,497% 

(421a) ∆ιατοπική 
συνεργασία 

60 0,30% 18,4 0,294% 

(421b) ∆ιακρατική 
συνεργασία 

240 1,20% 75,2 1,203% 

(431) ∆απάνες 
λειτουργίας, 
απόκτηση 
δεξιοτήτων, 

εµψύχωση στην 
περιοχή 

3.000 15,00% 994,2 15,9072% 

(431a) ∆απάνες 
λειτουργίας της Ο.Τ.∆. 

2.800 14,00% 942 15,072% 

(431b) Απόκτηση 
δεξιοτήτων και 
εµψύχωση 

200 1,00% 52,2 0,835% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 431α 
Σύνολο ∆ηµόσιας 
∆απάνης µέτρου 
431α 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

   72.426 144.923  144.923  144.923  144.923  144.923  144.923  

 


