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ςνένηεςξη Σύπος Πποέδπος ηος Δ.. ηηρ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. και ηηρ 

ΕΔΠ CLLD/LEADER, Δημάπσος Αγπινίος 

 

 

Θέμα: 1η Ππόζκληζη Εκδήλωζηρ Ενδιαθέπονηορ (Ιδιωηικών Έπγων) 

Μέηπο 19 ηος ΠΑΑ 2014 – 2020, Σοπικό Ππόγπαμμα CLLD ηηρ 

ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

 

Αγαπεηνί εθπξφζσπνη ησλ Σνπηθψλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, ζαο 

θαισζνξίδνπκε ζηε ζεκεξηλή ζπλέληεπμε ηχπνπ. 

Η Επηηξνπή Δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Leader ηεο ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. θη εγψ 

πξνζσπηθά, είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ελεκεξψζνπκε ην επελδπηηθφ 

θνηλφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ 1ε Πξφζθιεζε Εθδήισζεο 

Ελδηαθέξνληνο Ιδησηηθψλ Έξγσλ ηνπ ΠΑΑ 2014 – 2020 θαη ην Σνπηθφ 

Πξφγξακκα CLLD ηεο ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

Η Πξφζθιεζε απηή πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δξάζεσλ φισλ ζρεδφλ ησλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

δεκφζηαο δαπάλεο : 3.160.000,00 €. 

Απεπζχλεηαη ζε λέεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη Δήκσλ ηνπ 

Ν. Αηησι/λίαο θαζψο θαη ηνπ Δήκνπ Μεγαλεζίνπ. 

Γηα ην Δήκν Αγξηλίνπ επηιέμηκε πεξηνρή είλαη φιεο νη Δεκνηηθέο Ελφηεηεο ηνπ 

Καιιηθξαηηθνχ Δήκνπ εθηφο απφ ηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ. 

Γηα πξψηε θνξά ζε έλα Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηχπνπ Leader, 

θαηαθέξακε λα εληάμνπκε θαη ηελ Δεκνηηθή Ελφηεηα Αγίνπ Κσλ/λνπ πνπ ζηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο απνηεινχζε κε επηιέμηκε πεξηνρή. 
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Επηηξέςηε κνπ εδψ λα θάλσ κηα αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Σνπηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Leader ηεο ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

Σν πξφγξακκα απηφ εγθξίζεθε ην 2016 ζε 47 Αλαπηπμηαθέο Εηαηξείεο ζε φιε 

ηελ Ειιάδα θαη ε ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. θαηεηάγε ζηελ 1ε δεθάδα εμαζθαιίδνληαο 

ζπλνιηθά πνζφ Δ.Δ. 8.200.000,00 € (6.300.000,00 € απφ ην Γεσξγηθφ Σακείν 

θαη 1.900.000,00 € απφ ην Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο). 

Είκαζηε πεξήθαλνη γηαηί θαηνξζψζακε λα επηηχρνπκε ηελ κεγαιχηεξε 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ είρε πνηέ ε ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ ΑΕ απφ Πξφγξακκα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο. 

Επηζεκαίλνπκε φηη κε ηελ ζπλεηζθνξά θαη ηεο Ιδησηηθήο πκκεηνρήο ν 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αλέιζεη πεξίπνπ ζηα 13 

εθαη. Επξψ. 

Έρνπκε ήδε πξνθεξχμεη απφ ην 2018 πνζφ 1.400.000,00 € πνπ αθνξά κηθξέο 

δεκφζηεο παξεκβάζεηο κε δηθαηνχρνπο ηνπο Δήκνπο ηεο πεξηνρήο. Σν επφκελν 

δηάζηεκα θαη κέζα ζην κήλα πνπ δηαηξέρνπκε ζα εληάμνπκε ζπλνιηθά νθηψ 

έξγα Δεκνζίνπ Υαξαθηήξα απφ ηα νπνία δχν έξγα αθνξνχλ ην Δήκν Αγξηλίνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 700.000,00 €. 

Πξφθεηηαη γηα αλαπιάζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηνλ Άγην Κσλ/λν θαζψο θαη 

απνπεξάησζε θηηξίνπ γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε πνιηηηζηηθφ ρψξν ζηελ 

Μαηαξάγθα. 

Με ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε πνπ δελ νθείιεηαη ζηηο Αλαπηπμηαθέο Εηαηξείεο 

αιιά ζηνπο θεληξηθνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο παξνπζηάδνπκε ζήκεξα ηελ 1ε 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε πνζφ φπσο είπακε αξρηθά Δ.Δ. 

3.160.000,00 €. 

Η αξρηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα είλαη ε 06/05/2019 θαη ε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ε 05/08/2019 (αθξηβψο ηξεηο κήλεο). 

ην επφκελν δηάζηεκα ζα ππάξμεη πξφγξακκα δεκνζηνπνίεζεο ηεο 

πξνθήξπμεο (κε εκεξίδεο, ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο, θαηαρσξήζεηο ζηνλ 

ηχπν, ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά κελχκαηα). 

ηε ζπλέρεηα ν Γεληθφο Δ/ληήο ηεο εηαηξείαο θνο Καθξίηζαο ζα ζαο θάλεη κηα 

αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ. Καινχκε ην 

επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο λα ζπκκεηέρεη ζηηο 



εθδειψζεηο ελεκέξσζεο πνπ ζα δηνξγαλψζεη ε εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζεί δηεμνδηθά θαη λα ιάβεη κέξνο ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε. 

Όπσο γλσξίδεηε θαη απφ πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο ην 

πξφγξακκα Leader παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δεκνθηιία  θαζψο νη δηαδηθαζίεο 

ηνπ (πξνθήξπμε, αμηνιφγεζε, έγθξηζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, παξαθνινχζεζε 

θαη πιεξσκή ησλ έξγσλ) γίλεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηελ ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη εμαζθαιηζκέλε απφ εδψ θαη ζην εμήο ε 

γξήγνξε έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ε θεξεγγπφηεηά ηνπ.  

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα απεπζχλσ μήνςμα πξνο ηνπο θαηνίθνπο αιιά 

θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο γηα ελίζρπζε ηεο θνηλήο δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη ζα πξνζδψζνπλ ππεξαμία ζηελ πεξηνρή. 

Κιείλνληαο επηηξέςηε κνπ λα πσ φηη κε ηελ πξνθήξπμε απηή νινθιεξψλεηαη 

νπζηαζηηθά ν πξψηνο θχθινο ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηφο καο γηα ηελ 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε. 

αο ζπκίδσ θαη άιιεο ζεκαληηθέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιάβακε 

ζαλ Δεκνηηθή Αξρή ζην ζεκαληηθφ απηφ ηνκέα: 

 Σελ ελίζρπζε ησλ Αγξνηηθψλ Τπνδνκψλ (αγξνηηθή νδνπνηία, έγγεηεο 

βειηηψζεηο). 

 Σελ ζπλερή Σερληθή Τπνζηήξημε θαη ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ κε ηελ 

δηνξγάλσζε ζεκαληηθψλ ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ ζηηο Δεκνηηθέο 

Ελφηεηεο ηνπ Δήκνπ θαζψο θαη ηελ ζπλερή θαζνδήγεζε απφ ηνπο 

γεσπφλνπο ηνπ δήκνπ ζηνπο παξαγσγνχο θαη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο. 

 Σνλ  Δεκνηηθφ Λαραλφθεπν. 

 Σελ θαζηέξσζε ηνπ επηηπρεκέλνπ ζεζκνχ εθδειψζεσλ κε ηίηιν 

«Ειαία».  

 Σελ ζπκκεηνρή ζηελ Αγξνδηαηξνθηθή χκπξαμε Δπηηθήο Ειιάδαο θαη 

 Σελ πνιηηηθή καο γηα ηα αδέζπνηα. 

Σέινο ζηε λέα πεξίνδν ζπλερίδνπκε κε κηα ζεηξά λέσλ δξάζεσλ: 

Δεζκεπφκαζηε γηα : 

 Σελ χληαμε Γεσξγνθηελνηξνθηθήο Μειέηεο πνπ ζα ζέηεη ηνπο 

ζηφρνπο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Δήκνπ Αγξηλίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο πνιηηηθέο γηα 



ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν ζε Εζληθφ φζν θαη ζε 

Επξσπατθφ Επίπεδν. 

 Σελ Δεκηνπξγία Γξαθείσλ Ελεκέξσζεο Αγξνηψλ ζηηο έδξεο ησλ 

Δεκνηηθψλ Ελνηήησλ γηα πην νξγαλσκέλε ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε 

ησλ γεσξγψλ θαη ησλ θηελνηξφθσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Δήκνπ. Σα 

γξαθεία ζα ιεηηνπξγνχλ αμηνπνηψληαο ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ Δήκνπ. 

 Σελ Πξνψζεζε Δξάζεσλ πνιπαπαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν θαη ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ Δήκνπ κέζσ ηνπ Leader γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

θαη ηελ ζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ.  

 Σνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ πξνψζεζεο – θαηνρχξσζεο πξντφλησλ 

Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π). 

 Σελ Θεκαηηθή Δηαδηθηπαθή Πχιε γηα ην Λάδη θαη ηελ Ειηά. 

 

 

 


