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Το παρόν έντυπο συγχρηματοδοτείται από:  
 

 το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΠΕ-Π) και 
 το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 

 

                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 



 

3
η
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/ 

29.06.2009, 5954/02.07.2009 & 15340/31.10.2012 αποφάσεις του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος Δημόσιας 

Δαπάνης ύψους 6.627.160,00 Ευρώ, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) 

την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ », (εφεξής αποκαλούμενη 

Ο.Τ.Δ.).  

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 14-10-2010 Σύμβαση 

μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας 

Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. 

 

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 18/10.07.2013 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER, η Ο.Τ.Δ. 

καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές – φυσικά,  

νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικούς φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα), με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 

Α. Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, στην οποία αναφέρεται η 

παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

«Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο 

ενημερωτικό υλικό  

 

Β. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τα εξής υπομέτρα και 

δράσεις: 

 

Υπομέτρο Δράση 

Ενδεικτικό 

Συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική 

Δημόσια 

Δαπάνη 

L123: Αύξηση της 

αξίας των 

γεωργικών και 

L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 158.980,00 79.490,00 



Υπομέτρο Δράση 

Ενδεικτικό 

Συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική 

Δημόσια 

Δαπάνη 

δασοκομικών 

προϊόντων 

 

 

 

 

 

L311: 
Ανταγωνιστικότητα 
προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες 

L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 250.000,00 150.000,00 

L311-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επισκέψιμων αγροκτημάτων 240.000,00 144.000,00 

L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι 
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

50.000,00 30.000,00 

L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων 
οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων  

50.000,00 30.000,00 

L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων  παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ 
μεταποίηση 

50.000,00 30.000,00 

L312:Στήριξη της 

δημιουργίας και 

ανάπτυξης πολύ 

μικρών 

επιχειρήσεων 

L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και  εκσυγχρονισμοί 
βιοτεχνικών μονάδων  66.666,67 40.000,00 

L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και  εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 75.000,00 45.000,00 

L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και  εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ 
μεταποίηση 

57.760,00 34.656,00 

L313: Ενθάρρυνση 

τουριστικών 

δραστηριοτήτων 

L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων 
τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα 
ενημέρωσης και πληροφόρησης) 

20.000,00 20.000,00 

L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της 
αγροτικής υπαίθρου 60.000,00 60.000,00 

L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 450.000,00 270.000,00 

L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής  133.333,33 80.000,00 

L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι 
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)  

38.156,00 22.893,60 

L321 : Βασικές 

υπηρεσίες για την 

οικονομία και τον 

αγροτικό πληθυσμό 

L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά 
εγγειοβελτιωτικά, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, 
μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 

97.195,17 97.195,17 

L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, 
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών  δραστηριοτήτων, 
καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ 

60.000,00 60.000,00 



Υπομέτρο Δράση 

Ενδεικτικό 

Συνολικό 

κόστος 

Ενδεικτική 

Δημόσια 

Δαπάνη 

L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 
κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής 
κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών 
οργάνων, στολών. 

59.231,73 44.423,80 

L322: 

Ανακαίνιση και 

ανάπτυξη χωριών 

L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  67.889,48 67.889,48 

L323 :Διατήρηση 

και αναβάθμιση της 

αγροτικής 

κληρονομιάς 

L323-1. Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, 
φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για 
την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας 
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

80.000,00 80.000,00 

L323-4. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη 
μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που 
σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονομιά 

70.000,00 70.000,00 

 

 

Γ. Η αναλυτική παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή από τα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ 

(Ο.Τ.Δ.), Δ/νση: Λ. Ιωαννίνων 210 Τ.Κ.  48100, Πρέβεζα,  τηλ.2682089150 & 

2682089151 καθώς επίσης και στο γραφείο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ  στην Άρτα  

Δ/νση: Μοστραίων & Αμβρακίας 1 Τ.Κ. 47100, Άρτα , τηλ. 2681077115 & 

2681021527 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.etanam.gr στην οποία είναι διαθέσιμο το τοπικό 

πρόγραμμα της ΟΤΔ «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ ».  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2013 

και ώρα 14:00. 

Δ. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ. «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ», είτε 

ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη 

«Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. 

« ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ », Δ/νση: Λ. Ιωαννίνων 210 Τ.Κ.  48100, Πρέβεζα.   

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με 

συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να 

περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη 

των ενδιαφερομένων.  

http://www.etanam.gr/


Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει 

στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν 

γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την 

υπέβαλαν.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο σφραγισμένο «φάκελο 

υποψηφιότητας», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας, 

στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από επιστολή-

αίτηση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της 

παρούσας. 

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας και 

της αίτησης απορρίπτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το 

πρωτότυπο) σε κλασέρ μεγέθους Α4 και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Σε 

περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει το έντυπο πρωτότυπο. 

Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η 

υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου του. 

Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με 

το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 

Ο.Τ.Δ. στα τηλέφωνα 2682089150-151 & 2681077115 από τον κ. Γεωργίου Ιωάννη, 

και την κα Κωστούλα Ελένη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

       Για την ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Ο πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER 

 

 

Ευστράτιος Ιωάννου 

 


