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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

 Πλήρης επωνυμία Φορέα 

Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

 Διακριτικός τίτλος Φορέα  

ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. 

 Έδρα και γενικά στοιχεία Φορέα  

 Περιφέρεια Ηπείρου 

 Νομός Ιωαννίνων 

 Δήμος Ιωαννιτών 

 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Πύρρου και Μ. Αγγέλου 1 (Διοικητήριο) - Ιωάννινα 

 Ταχ. Κώδικας : 45332 

 Αρμόδιος επικοινωνίας : Μώκος Ηλίας 

 Αριθμός τηλεφώνου : 26510 36686 – 83087 

 Αριθμός FAX: 26510 33419 

 Ε-mail : epirus@epirussa.gr   website: www.epirussa.gr 

 Α.Φ.Μ. :094090977 

 Δ.Ο.Υ : Α΄Ιωαννίνων 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Περιφέρεια Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος  

Περιφέρεια Ηπείρου 

 Νομοί Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος 

 Νομός Θεσπρωτίας 

o ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

o ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 

o ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ 

o ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 

 Νομός Ιωαννίνων 

o ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

o ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

o ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

o ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 

mailto:epirus@epirussa.gr
http://www.epirussa.gr/


 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ     2 

o ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 

o ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 

o ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

o ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 

o ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

o ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ 

 Συνολική Έκταση της Περιοχής Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

1.511,239 Km2  

 Συνολικός Πληθυσμός της Περιοχής Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (στοιχεία 

2001 – πραγματικός πληθυσμός) 

48.293 κάτοικοι. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Συνολικό Κόστος: 9.135.000,00 € 

 Δημόσια Δαπάνη: 6.150.000,00 € 

 Κοινοτική Συμμετοχή: 4.920.000,00 € 

 Εθνική Συμμετοχή: 1.230.000,00 € 

 Ίδια Συμμετοχή: 2.985.000,00 € 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Ανάδειξη της επιχειρηματικής ικανότητας μέσα από την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, την 

εξειδίκευση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, την ποιοτικά στοχευόμενη βιοτεχνική 

παραγωγή και φυσικά την προστασία – προβολή – προώθηση των φυσικών, πολιτιστικών και 

αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η περιοχή παρέμβασης, η πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής, 

η συνολική έκταση της περιοχής παρέμβασης και οι περιοχές Natura εντός των ορίων της 

περιοχής παρέμβασης.   
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Πίνακας 1: «Περιοχή Παρέμβασης» 

ΝΟΜΟΣ/ 

ΔΗΜΟΣ/ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(km2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(στοιχεία 2001 – πραγματικός 

πληθυσμός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Αγίας Μαρίνης 17,570 385 ορεινή 

Αγίου Βλασίου 12,977 361 μειονεκτική 

Γραικοχωρίου 9,497 1.346 ορεινή 

Καστρίου 8,272 760 μειονεκτική 

Κρυόβρυσης 9,470 30 ορεινή 

Λαδοχωρίου 6,400 470 ορεινή 

Μαυρουδίου 8,371 667 ορεινή 

Νέας Σελευκείας 8,251 1.587 μειονεκτική 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 

Παραποτάμου 33,002 1.306 ορεινή 

Γεροπλάτανος 6,798 83 μειονεκτική 

Δρίμιτσας 3,748 13 ορεινή 

Κορίτιανης 16,786 266 ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ 

Πλαταριάς 12,526 955 ορεινή 

Αργυροτόπου 17,838 520 ορεινή 

Συβότων 32,054 908 ορεινή 

Φασκομηλιάς 10,021 627 ορεινή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Πέρδικας 34,605 2.272 ορεινή 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Μαρμάρων 17,421 2.169 ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

Ανατολής  

(περιλαμβάνεται η εκτός 

σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. 

καθώς ο πληθυσμός του 

είναι μεγαλύτερος από 5.000 

7,698 5.815 μειονεκτική 
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κατοίκους ) 

Μπάφρας 3,798 671 μειονεκτική 

Νεοκαισαρείας 4,349 712 μειονεκτική 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Κονίτσης 54,506 2.871 ορεινή 

Αγίας Βαρβάρας 29,569 113 ορεινή 

Αγίας Παρασκευής 66,097 431 ορεινή 

Αετοπέτρας Κονίτσης 6,929 192 ορεινή 

Αηδονοχωρίου 13,257 203 ορεινή 

Αμαράντου 39,431 115 ορεινή 

Αρμάτων 33,449 62 ορεινή 

Γαναδιού 14,324 76 ορεινή 

Ελευθέρου 41,173 135 ορεινή 

Εξοχής 15,364 60 ορεινή 

Ηλιορράχης 9,880 139 ορεινή 

Καβασίλων 13,633 57 ορεινή 

Καλλιθέας 8,307 196 ορεινή 

Κλειδωνιάς 15,786 217 ορεινή 

Μαζίου 7,280 327 ορεινή 

Μελισσόπετρας 22,312 120 ορεινή 

Μολίστης 4,875 67 ορεινή 

Μολυβδοσκεπάστου 6,203 103 ορεινή 

Μοναστηρίου 11,625 53 ορεινή 

Νικάνορος 16,924 75 ορεινή 

Πάδων 28,324 67 ορεινή 

Παλαιοσελλίου 13,475 112 ορεινή 

Πηγής 23,976 206 ορεινή 

Πουρνιάς 23,649 71 ορεινή 

Πύργου 22,168 157 ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ Πυρσόγιαννης 19,900 377 ορεινή 
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Ασημοχωρίου 12,762 83 ορεινή 

Βούρμπιανης 26,227 141 ορεινή 

Γοργοποτάμου 16,150 69 ορεινή 

Δροσοπηγής 28,799 226 ορεινή 

Καστανέας 20,474 213 ορεινή 

Κεφαλοχωρίου 33,574 312 ορεινή 

Λαγκάδας 21,349 217 ορεινή 

Οξυάς 19,690 94 ορεινή 

Πλαγιάς 27,861 112 ορεινή 

Πληκατίου 31,799 150 ορεινή 

Χιονάδων 12,575 78 ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 

Πεδινής 16,721 2.089 μειονεκτική 

Αμπελείας 9,298 324 μειονεκτική 

Ασβεστοχωρίου 16,346 312 ορεινή 

Κόντσικας 13,277 303 ορεινή 

Κοσμηράς 12,422 497 ορεινή 

Μανολιάσης 11,648 307 ορεινή 

Μπιζανίου 11,660 409 μειονεκτική 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 

Κατσικάς 13,548 2.871 μειονεκτική 

Ανατολικής 12,602 147 ορεινή 

Βασιλικής 8,848 493 μειονεκτική 

Δαφνούλας 10,047 374 ορεινή 

Δροσοχωρίου 10,573 815 μειονεκτική 

Ηλιοκάλης 3,299 422 μειονεκτική 

Καστρίτσης 11,923 668 μειονεκτική 

Κουτσελιού 11,886 1.413 μειονεκτική 

Κράψης 25,355 153 ορεινή 

Λογγάδων 9,900 874 μειονεκτική 

Μουζακαίων 7,873 450 ορεινή 
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Πλατανιάς 10,000 698 μειονεκτική 

Πλάτανος 1,278 215 ορεινή 

Χαροκόπιον 1,484 332 ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Αμφιθέας 6,098 555 μειονεκτική 

Κρανούλας 11,224 600 μειονεκτική 

Κρύας 13,473 689 μειονεκτική 

Κρυόβρυση 16,432 153 ορεινή 

Λιγκιάδων 24,950 204 ορεινή 

Μάζιας 14,148 330 ορεινή 

Περιβλέπτου 11,226 509 μειονεκτική 

Σπόθων 0,577 10 ορεινή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ Αετομηλίτσης 51,297 304 ορεινή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Νήσου Ιωαννίνων 4,324 347 πεδινή 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ Φούρκας 32,374 206 ορεινή 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1.511,239 48.293  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.514,653 46.091  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.990,416 170.239  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 9.203,217 353.820  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 131.957,413 10.964.020  
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Πληθυσμιακή Πυκνότητα Περιοχής Παρέμβασης: 31,96 κατ./τ.χλμ. 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα Νομού Θεσπρωτίας: 30,43 κατ./τ.χλμ. 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα Νομού Ιωαννίνων: 34,11 κατ./τ.χλμ. 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα Περιφέρειας Ηπείρου: 38,75 κατ./τ.χλμ. 

Πληθυσμιακή Πυκνότητα Ελλάδας: 83,09 κατ/τ.χλμ 

Συνολική Έκταση της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 

οποία εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης : 

                                      

9.203,217 Km2 

 

Πίνακας 2: «Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) 

GR2120001 ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ 14,3 

GR2120007 ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 17,8 

GR2120005 YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔI 14,3 

GR2130001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ 31,0 

GR2130002 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ 170,1 

GR2130005 ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19,5 

GR2130008 ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ 41,9 

GR2130007 ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) 7,8 

GR2130009 ΟΡΟΣ ΤYΜΦΗ (ΓΚΑΜIΛΑ) 39,6 

GR2130010 ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΩΝ, ΩΡΑIΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, 

ΚΟIΛΑΔΑ ΓΟΡΜΟΥ, ΛIΜΝΗ ΔΕΛΒIΝΑΚIΟΥ 
2,0 

GR1320002 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 196,6 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 33,7% 

 

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της έκτασης των περιοχών Natura ως ποσοστό στην περιοχή 

παρέμβασης, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των περιοχών GR2120001 Εκβολές (Δέλτα) 

Καλαμά και GR2120005 Υγρότοπος Εκβολών Καλαμά και Νήσος Πρασούδι και μεταξύ των 

περιοχών GR2130001 Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου και GR2130009 Όρος Τύμφη (Γκαμίλα). 

 

Για την απεικόνιση της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος σχεδιάστηκε χάρτης 

κλίμακας 1:125.000, στον οποίο αποτυπώνονται τα όρια της περιοχής παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος LEADER και τα διοικητικά όρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων, Δήμων, Νομών, 

Περιφερειών (γενικά στοιχεία). 

 

* Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή στην περιοχή παρέμβασης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το τοπικό πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε περιοχές των δύο Νομών (Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας). 

Το σύνολο της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης είναι χαρακτηρισμένη ως ορεινή ή 

μειονεκτική (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ) με μόνη πεδινή περιοχή τη νήσο των Ιωαννίνων 

και παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς τον γεωγραφικό και οικονομικοκοινωνικό της χαρακτήρα. 

Γενικώς η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από ένα σύνολο στοιχείων που δίνει στην περιοχή μια 

διακριτή τοπική ταυτότητα (περιοχή Κόνιτσας – Μαστοροχωρίων – Παραποτάμου), υπό 

ανάπτυξη περιοχές που εστιάζονται στην περίμετρο των δήμων Ιωαννιτών και Ηγουμενίτσας με 

οικονομία που παρουσιάζει σταθερή έως μικρή ανοδική πορεία με κύριο χαρακτηριστικό την 

έλλειψη ιδιαίτερα ποιοτικών προϊόντων, ανταγωνιστικών με δυνατότητες εξαγωγών, την 

παραθαλάσσια ζώνη με σταθερή οικονομική πορεία η οποία είναι σε άμεση εξάρτηση από τον 

τουρισμό και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια στην ολοκληρωμένη πολυσυλλεκτική αξιοποίηση 

του τουριστικού προϊόντος σε συνάρτηση με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα και λοιπές 

δραστηριότητες. 

Λαμβάνοντας 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.) και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) και κυρίως 

τον Άξονα 4 αυτού, τις εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και πληθυσμού και τις οριζόντιες 

πολιτικές: ενίσχυση της απασχόλησης, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, προστασία του 

περιβάλλοντος και προώθηση ίσων ευκαιριών καθορίστηκαν οι στόχοι του τοπικού 

προγράμματος LEADER: 

 Στόχος 1: Παραγωγή προϊόντων ειδικής αναφοράς (ποιοτικά – πιστοποιημένα – 

ανταγωνιστικά) του πρωτογενή τομέα στις αγροτικές περιοχές. Στους ορεινούς κυρίως όγκους 

παράγονται προϊόντα και δραστηριοποιούνται μικρές μεταποιητικές μονάδες που χρήζουν 

αναφοράς και βοήθειας. Η διαφοροποίηση αγαθών και υπηρεσιών της τοπικής οικονομίας και η 

ανάδειξη της διαφορετικότητας που αναδεικνύεται από την περιοχή, είναι σημαντικά στοιχεία 

ανταγωνιστικότητας στις αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές κόντρα στην ελεύθερη αγορά και 

την παγκοσμιοποίηση. 

 Στόχος 2: Βιοτεχνικές μονάδες ανταγωνιστικές (παραγωγή ποιοτικών ανταγωνιστικών 

προϊόντων με δυνατότητες εξαγωγών). Κυρίως στις ημιαστικές περιοχές του λεκανοπεδίου 

Ιωαννίνων και του Δήμου Ηγουμενίτσας υπάρχουν μικρές μονάδες οικογενειακής μορφής και όχι 

μόνο. Στόχος των βιοτεχνικών μονάδων θα πρέπει να είναι η παραγωγή προϊόντων που θα 

στηρίζονται στη διαφορετικότητα και στην καινοτομία με τη χρήση νέων τεχνολογιών και θα 

σέβονται το περιβάλλον με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν αυτοτροφοδούμενη ανάπτυξη. 

 Στόχος 3: Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών. Στην παράκτια ζώνη αλλά και 

στον ορεινό όγκο της περιοχής παρέμβασης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στον τομέα του 

τουρισμού. Επιδίωξη είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας μέσω της δημιουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης κλπ πολύ υψηλού επιπέδου, 

που να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον και να προσφέρουν 

υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την έννοια του αγροτουρισμού. Στην επίτευξη της 

υψηλής ποιότητας αποσκοπούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο τοπικό πρόγραμμα. 
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 Στόχος 4: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η 

αξιοποίηση του σπάνιου, μεγάλης οικολογικής αξίας φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αλλά 

και η διαφορετικότητά του προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και 

οδηγούν σε μία ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική οικονομία. Διακρατικές και διατοπικές 

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προστασίας και ανάδειξης θα ενισχύσουν την 

επίτευξη του στόχου και ειδικότερα «οι διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και τουρισμού», 

μέσα από τη συνέχιση του διακρατικού προγράμματος του LEADER+ «TRANSINTERPRET II» 

που σχεδιάζονται θα συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης προβλέπεται να συνταχθεί 

σχετική μελέτη για καθορισμό των σχεδίων και οργάνωσης αυτών ώστε να προχωρήσουν σε 

έργα ερμηνείας.  

 Στόχος 5: Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους 

νέους και τις γυναίκες. Στόχος η ολοκληρωμένη αποτελεσματική αξιοποίηση και ενεργοποίηση 

του τοπικού δυναμικού με ειδικά κίνητρα και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις. Παρά την 

μακροχρόνια εγκατάλειψη γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων, η κτηνοτροφία αποτελεί δύναμη για 

την περιοχή και η παραγωγή σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας αλλά και άλλων 

προϊόντων διατροφής σε μικρότερες ποσότητες, δημιουργούν κατάλληλα κίνητρα για 

επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η βιολογική κτηνοτροφία 

και γεωργία μέσω της οργανωμένης μεταποίησης-προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, 

καθώς και προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λ.π.), θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά 

κίνητρα στους νέους και τις γυναίκες για απασχόληση στον αγροτικό χώρο. Πάντοτε η 

δημιουργία ή η μετατροπή υπάρχουσας επιχείρησης σε νέα, δυναμική, μοντέρνα τεχνολογικά και 

οργανωτικά, με παραγωγή ποιοτικών – ανταγωνιστικών προϊόντων ικανά να χτυπήσουν αγορές, 

εκτός περιοχής και χώρας ήταν πόλος έλξης του επιχειρηματικού κόσμου και ιδιαίτερα των νέων 

με φρέσκιες ιδέες και φυσικά κυψέλες απασχόλησης και καινοτομίας. Τέλος η δημιουργία νέων 

τουριστικών μονάδων θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή δίνοντας την 

δυνατότητα αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες 

επιχειρήσεις ή ανάδειξης των υπαρχόντων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με συνέπεια 

τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για νέους και γυναίκες. 

 Στόχος 6: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και 

των τριών τομέων της οικονομίας. Η διαφορετικότητα και η καινοτομία στα προϊόντα, στις 

υπηρεσίες, στην περιοχή αναφοράς, είναι σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας διότι δημιουργούν διακριτή τοπική ταυτότητα στα 

προσφερόμενα αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες). Σε ότι αφορά την περιοχή αναφοράς το σπάνιο 

φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερου κάλλους, το πλήθος οικισμών με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον, το πλήθος χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και το πολιτισμικό ενδιαφέρον του 

ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής αποτελούν σημαντικότατους θετικούς παράγοντες στη 

δημιουργία διακριτής τοπικής ταυτότητας. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις του παρόντος 

προγράμματος, με τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς, με στόχο την ποιότητα, την 

καινοτομία, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στοχεύουμε στη δημιουργία 

διαφορετικότητας και καινοτομίας καθώς και τη διαφοροποίηση και εν κατακλείδι, μαζί με το 

φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, θα επιδιωχθεί η δημιουργία της διακριτής τοπικής 

ταυτότητας, σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 

των επιχειρήσεων κυρίως αυτών που βρίσκονται στον αγροτικό χώρο. 
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 Στόχος 7: Άρση της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών οικισμών με διαμόρφωση 

κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

αγροτικού πληθυσμού. Σημαντικοί παράγοντες άρσης της εγκατάλειψης και απομόνωσης των 

ορεινών περιοχών του τοπικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, η 

απασχόληση και η οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων και της περιοχής, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενους στόχους του προγράμματος, συνδυαζόμενοι με έργα υποδομής, 

όπως αυτά καθορίζονται μέσα από τις δράσεις του προγράμματος. 

 Στόχος 8: Αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη στην περίμετρο των δύο αστικών κέντρων 

(Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας). Σημαίνει υγιείς – βιώσιμες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικά – ποιοτικά 

προϊόντα, δυνατότητες εξαγωγών, επαγγελματισμός, ώριμο επιχειρηματικό πνεύμα, χρήση των 

νέων τεχνολογιών, ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο και γνώστη των νέων τεχνολογιών, 

στόχοι που αναφέρονται παντού στην πρόταση και δράσεις σχεδιασμένες στο πρόγραμμα για 

την επίτευξή του. Μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος. 

Μέσω της επίτευξης των ανωτέρω στόχων θα δοθεί στην περιοχή μια διακριτή τοπική 

ταυτότητα με παραγωγή ιδιαίτερα ποιοτικών προϊόντων, ανταγωνιστικών με δυνατότητες 

εξαγωγών και μια ολοκληρωμένη πολυσυλλεκτική αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος 

σε συνάρτηση με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα και λοιπές δραστηριότητες. 

Ο κεντρικός θεματικός άξονας του προγράμματος είναι η: 

«Ανάδειξη της επιχειρηματικής ικανότητας μέσα από την ποιότητα των τοπικών 

προϊόντων, την εξειδίκευση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, την ποιοτικά 

στοχευόμενη βιοτεχνική παραγωγή και φυσικά την προστασία – προβολή – προώθηση 

των φυσικών, πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής 

παρέμβασης». 

Η επίτευξη των στόχων που υιοθετήθηκαν θα στηριχθεί σε συγκεκριμένη στρατηγική όπως αυτή 

περιγράφεται πιο κάτω: 

1. Εφαρμογή όλων των δράσεων οι οποίες εντάσσονται στις δυο ομάδες υπομέτρων 

(Ανταγωνιστικότητα, Βελτίωση ποιότητας ζωής / Διαφοροποίηση), όπως προσδιορίζονται στην 

προκήρυξη για την υποβολή σχεδίων τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Άξονα 4 του 

Π.Α.Α. 2007 –2013. 

2. Εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων του τοπικού προγράμματος υπό προϋποθέσεις, 

περιορισμούς, προτεραιότητες και δεσμεύσεις. 

3. Ιδιαίτερη αντιμετώπιση των νέων και των γυναικών. 

4. Αξιοποίηση της σημαντικής εμπειρίας της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και των τοπικών φορέων από την 

υλοποίηση προηγούμενων εφαρμογών της Κ.Π. LEADER, ΟΠΠΑΧ και άλλων προγραμμάτων. 

5. Εφαρμογή της bottom up διαδικασίας ώστε στο σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος να 

συμμετάσχει ο τοπικός πληθυσμός και οι φορείς της περιοχής. 

6. Αξιοποίηση δράσεων και μελετών που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της Κ.Π. LEADER+ όπως τα 

δίκτυα επιχειρήσεων «clusters», τα δίκτυα διαδρομών κλπ. 

7. Σύνδεση των στόχων και των δράσεων του τοπικού προγράμματος με άλλα στρατηγικά σχέδια 

και προγράμματα που τρέχουν ή θα τρέξουν στην περιοχή: 
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Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος αναμένεται να είναι συνοπτικά 

τα ακόλουθα: 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, ειδικά για τις γυναίκες και τους νέους. 

 Βελτίωση της ζωής στην ύπαιθρο και συγκράτηση του πληθυσμού νέων ηλικιών στην 

περιοχή με παράλληλη βελτίωση τόσο της πυραμίδας των ηλικιών, όσο και του ποσοστού 

του ενεργού πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό της περιοχής. 

 Δημιουργία ανταγωνιστικών βιώσιμων επιχειρήσεων και προϊόντων στον τομέα της 

βιοτεχνίας που θα στηρίζονται στη διαφορετικότητα και στην καινοτομία με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών με δυνατότητες εξαγωγών και σεβασμό στο περιβάλλον. 

 Παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας, ανταγωνιστικών και πιστοποιημένων 

με διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών τους και με στόχο την διακριτή τοπική 

ταυτότητα ως κύριο όπλο κατά της παγκοσμιοποίησης της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. 

 Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών πολύ υψηλού επιπέδου, που δένουν με 

το χώρο και την παράδοση, σέβονται το περιβάλλον, χρησιμοποιούν πρώτες ύλες και 

προϊόντα της περιοχής και προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα που δένουν με την έννοια 

του αγροτουρισμού. 

 Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. 

 Τόνωση εξαγωγών και διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές των παραγόμενων τοπικών 

προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το τοπικό πρόγραμμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα Μέτρα: 

 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός μέτρου: 41 

 Διατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός μέτρου: 421 

 Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή – 

Κωδικός μέτρου: 431  

 

Το περιεχόμενο του τοπικού προγράμματος τροποποιείται στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης. Για 2 

δράσεις του τοπικού προγράμματος, όπως αυτές αναλύονται πιο κάτω, υπάρχουν επιπλέον 

περιορισμοί σε σχέση με ότι ισχυε στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης. Πιο συγκεκριμένα για τις 

δράσεις L311-1 και L313-5 που αφορούν ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς μικρής 

δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, εκτός των όσων περιορισμών ισχύουν και 

αναφέρονται κατωτέρω, στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης αποκλείεται όλη η περιοχή 

παρέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ήτοι οι πρώην Δήμοι Ηγουμενίτσας, 

Παραποτάμου, Συβότων και η πρώην κοινότητα Πέρδικας. 

Ο επιπλέον αυτός περιορισμός τίθεται διότι στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης εντάχθηκαν στην 

συγκεκριμένη περιοχή 3 επενδυτικά σχέδια καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την εν λόγω περιοχή. Η 

ΟΤΔ θεωρεί ότι καλύφθηκαν οι στόχοι του τοπικού προγράμματος για την παραλιακή αυτή ζώνη 

δεδομένου και των διαθέσιμων πιστώσεων (παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσω της 

δημιουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης κλπ πολύ υψηλού επιπέδου) και δεδομένου του 

γεγονότος ότι επιδιώκει τη διάχυση του τουρισμού από την παραλιακή ζώνη στην ενδοχώρα, θα 

προκηρύξει τις συγκεκριμένες δράσεις στην υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης (λεκανοπέδιο 

Ιωαννίνων και περιοχή Κόνιτσας Ιωαννίνων). 

 

Ι .  ΜΕΤΡΟ 41: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  

Στο Μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δύο (2) ομάδες υπομέτρων : 

Ι. ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Ανταγωνιστικότητα 

Κωδικός ομάδας : 411 

 

ΙΙ. ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Βελτίωση ποιότητας ζωής / διαφοροποίηση 

Κωδικός ομάδας : 413   

Οι ομάδες υπομέτρων αναλύονται ως ακολούθως : 
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Ι. ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ : Ανταγωνιστικότητα 

Κωδικός ομάδας : 411 

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ένα μόνο υπομέτρο : 

Τίτλος Υπομέτρου 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 

Κωδικός του Υπομέτρου 

L123 

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

Γεωργικά Προϊόντα : 
Ο αγροδιατροφικός τομέας της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάζει σχετικά χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα που οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, τη 
χαμηλή προστιθέμενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία 
προώθησής του στις ξένες αγορές. Η μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων είναι 
δράσεις, οι οποίες προσδίδουν αυξημένη προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα. Οι 
παρεμβάσεις του υπομέτρου αποσκοπούν: 

 στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών,  μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της στήριξης επενδύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας, στην προώθηση της 
μεταποίησης της γεωργικής παραγωγής για ενθάρρυνση παραγωγής και αξιοποίησης 
μορφών ανανεώσιμης ενέργειας, στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, στη 
διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα  

 στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων 

 στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, της υγιεινής 
και καλής διαβίωσης των ζώων 

 στην αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των 
προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ, μέσω της ανάπτυξης δικτύου μεταποίησης και εμπορίας τους. 

Ειδικότερα ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας των τοπικά παραγόμενων 
αγροτικών προϊόντων, εξαιρουμένων των αλιευτικών. Οι ενισχυόμενες παρεμβάσεις θα αφορούν 
μόνο : 

 πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

 παρεμβάσεις περιορισμένου ύψους και ειδικότερα μέχρι το ύψος των 500.000 € συνολικού 
κόστους. 

Οι μετεγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που αναφέρονται στις δράσεις των ανωτέρω τομέων 
γίνονται λόγω: 
α) προστασίας περιβάλλοντος ως υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις (επιχειρήσεις εντός οικισμών ή 
σε ΖΟΕ) 
β) από ενοικιαζόμενους χώρους σε ιδιόκτητους 
γ) από ιδιόκτητους ακατάλληλους σε ΒΙ.ΠΕ. ή σε άλλους ιδιόκτητους κατάλληλους 
Με την έγκριση της μετεγκατάστασης παύει η λειτουργία της επιχείρησης στην αρχική θέση. 
Για τη διασφάλιση της συνοχής με τον πρώτο πυλώνα, δεν ενισχύονται επενδύσεις, οι οποίες 
έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς 
(ΚΟΑ) καθώς και μέτρων για την υγεία ζώων και φυτών (άρθρο 5, παρ. 6 του Καν (ΕΚ) 1698/2005 
του Συμβουλίου). Επί πλέον ισχύουν τα αναφερόμενα για το μέτρο 123 Α του ΠΑΑ για τη συνοχή 
με τον πρώτο πυλώνα. 
 
Δασικά Προϊόντα : 
Η ανταγωνιστικότητα στον δασικό τομέα παρουσιάζει στασιμότητα κατά τα τελευταία χρόνια ως 
προς την παραγωγή δασικών προϊόντων, ενώ οι εισαγωγές ξυλείας είτε πρώτης ύλης (στρογγυλής 
ξυλείας), είτε προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας, αυξάνονται διαρκώς για να ικανοποιήσουν 
την εγχώρια ζήτηση. 
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Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η έλλειψη ανταγωνιστικότητας στον δασικό τομέα είναι κυρίως 
οικονομικής αλλά και κοινωνικής φύσεως. Από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι η μετακίνηση 
του πληθυσμού από τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπου κυρίως λαμβάνει χώρα η δασική 
δραστηριότητα. Συνεπώς, ελαττώνεται σταδιακά ο αριθμός των φυσικών προσώπων που 
ασχολούνται με τα επαγγέλματα του δασικού τομέα (υλοτόμοι, μετατοπιστές και παραγωγοί 
ξυλανθράκων). Επιπλέον, οι εργασίες στο δάσος είναι εποχιακές (μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες 
επιτρέπουν την πρόσβαση στο δάσος) και απαιτούν σκληρή προσπάθεια αφού η επιλογική 
υλοτομία που εφαρμόζεται στην δασοκομία σύμφωνα με τους κανόνες αειφορικής διαχείρισης που 
προβλέπονται από την Δασική Νομοθεσία απαιτεί ως επί το πλείστον χειρονακτικές εργασίες. 
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης των επενδύσεων με σκοπό τον 
εκσυγχρονισμό των εργαλείων και μηχανισμών που απαιτούνται σε όλη την διαδικασία 
απομάκρυνσης των δασικών προϊόντων (υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά) μέχρι την 
βιομηχανική επεξεργασία τους. 
Ο δεύτερος λόγος για την έλλειψη της ανταγωνιστικότητας στον δασικό τομέα είναι η έλλειψη 
εκσυγχρονισμού των μονάδων μεταποίησης σε όλη τη φάση της παραγωγικής διαδικασίας 
(εξοπλισμός μεταποίησης, έργα υποδομής, εισαγωγή τεχνολογίας, πιστοποίηση ISO κλπ.) που 
συνεπάγεται την διοχέτευση της αγοράς με μη ανταγωνιστικά προϊόντα σε ποιότητα και σε τεχνικές 
προδιαγραφές (διαστάσεις, θερμική επεξεργασία κλπ.). Συνέπεια των ανωτέρω είναι η σχεδόν 
μηδενική εξαγωγική δραστηριότητα στον δασικό τομέα και η κάλυψη της εγχώριας ζήτησης 
τεχνικής ξυλείας και καυσόξυλων από εισαγωγές. 
Επομένως κρίνεται αναγκαία η ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό 
των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης και της εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων. 
Στον τομέα της εμπορίας ειδικά, είναι απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών 
προϊόντων, την συσκευασία τους όταν αυτό είναι εφικτό (π.χ. καύσιμη ξυλεία πολύ μικρών και 
μικρών διαστάσεων) και την διάθεσή τους στην αγορά. Επίσης, η παραγωγική διαδικασία έως και 
την πρωτογενή επεξεργασία πρέπει να ενθαρρύνεται ώστε να διοχετεύονται τα υπολείμματα για 
ενέργεια και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. Η καινοτομία θα πρέπει να 
στοχεύει τόσο στην οικονομικότητα του αποτελέσματος όσο και στην περιβαλλοντική προστασία.  
Οι παρεμβάσεις του υπομέτρου αποσκοπούν στην 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. Ειδικότερα προβλέπεται : 

 Ο εκσυγχρονισμός των μέσων παραγωγής σε όλη την παραγωγική διαδικασία έως και την 
πρωτογενή επεξεργασία των δασοκομικών προϊόντων. 

 Η βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων. 

 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των δασοκομικών προϊόντων. 

 Η διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στην δασοπονία, σε ορεινές περιοχές. 

 Η αύξηση της δασικής παραγωγής. 

 Η ενθάρρυνση της μεταποίησης της δασικής παραγωγής για ανανεώσιμη ενέργεια. 

 Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας και διεύρυνση νέων ευκαιριών εμπορίας για 
δασικά προϊόντα. 

 Η ποιοτική βελτίωση της ξυλώδους παραγωγής και συγκεκριμένα βελτίωση του ποσοστού 
παραγωγής τεχνικής ξυλείας σε σχέση με την καύσιμη. 

 Η προστασία του περιβάλλοντος. 
Η δράση αφορά σε δημιουργία και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και εμπορίας 
δασοκομικών προϊόντων. Δικαιούχοι του μέτρου είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη 
Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 
Περιγραφή των Απαιτήσεων και των Στόχων σε Σχέση με τη Βελτίωση της Συνολικής Επίδοσης 
των επιχειρήσεων: Η αίτηση που θα υποβάλλει ο ωφελούμενος για ένταξη του επενδυτικού 
σχεδίου, πρέπει να συνοδεύεται από Δελτίο Τεχνικής και Οικονομικής Σκοπιμότητας (ΔΕ.Τ.Ο.Σ.), 
όπου θα γίνεται λεπτομερής ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου, θα αναφέρονται τυχόν επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και θα τεκμηριώνεται η βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης. 
Προσδιορισμός των Προτύπων για τα οποία μπορεί να παραχωρηθεί περίοδος χάριτος σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις με σκοπό τη συμμόρφωση προς Νεοεισαχθέντα Κοινοτικά Πρότυπα: Οι 
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δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τα Κοινοτικά Πρότυπα που ορίζονται στον Κανονισμό 
1782/2003. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο : 

Στόχος 1: Παραγωγή προϊόντων ειδικής αναφοράς (ποιοτικά – πιστοποιημένα – 
ανταγωνιστικά) του πρωτογενή τομέα στις αγροτικές περιοχές. Στους ορεινούς κυρίως όγκους 
παράγονται προϊόντα και δραστηριοποιούνται μικρές μεταποιητικές μονάδες που χρήζουν 
αναφοράς και βοήθειας. Η διαφοροποίηση αγαθών και υπηρεσιών της τοπικής οικονομίας και η 
ανάδειξη της διαφορετικότητας που αναδεικνύεται από την περιοχή, είναι σημαντικά στοιχεία 
ανταγωνιστικότητας στις αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές κόντρα στην ελεύθερη αγορά και την 
παγκοσμιοποίηση. 
Στόχος 5: Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους 
και τις γυναίκες. Στόχος η ολοκληρωμένη αποτελεσματική αξιοποίηση και ενεργοποίηση του 
τοπικού δυναμικού με ειδικά κίνητρα και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις. Παρά την μακροχρόνια 
εγκατάλειψη γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων, η κτηνοτροφία αποτελεί δύναμη για την περιοχή και 
η παραγωγή σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας αλλά και άλλων προϊόντων 
διατροφής σε μικρότερες ποσότητες, δημιουργούν κατάλληλα κίνητρα για επιχειρηματική 
δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία μέσω 
της οργανωμένης μεταποίησης-προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και προϊόντων 
ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λ.π.), θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά κίνητρα στους νέους και 
τις γυναίκες για απασχόληση στον αγροτικό χώρο. Πάντοτε η δημιουργία ή η μετατροπή 
υπάρχουσας επιχείρησης σε νέα, δυναμική, μοντέρνα τεχνολογικά και οργανωτικά, με παραγωγή 
ποιοτικών – ανταγωνιστικών προϊόντων ικανά να χτυπήσουν αγορές, εκτός περιοχής και χώρας 
ήταν πόλος έλξης του επιχειρηματικού κόσμου και ιδιαίτερα των νέων με φρέσκιες ιδέες και φυσικά 
κυψέλες απασχόλησης και καινοτομίας. Τέλος η δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων θα 
ενισχύσει την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή δίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης των 
τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες επιχειρήσεις ή ανάδειξης των 
υπαρχόντων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με συνέπεια τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης για νέους και γυναίκες. 
Στόχος 6: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και 
των τριών τομέων της οικονομίας. Η διαφορετικότητα και η καινοτομία στα προϊόντα, στις 
υπηρεσίες, στην περιοχή αναφοράς, είναι σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας διότι δημιουργούν διακριτή τοπική ταυτότητα στα 
προσφερόμενα αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες). Σε ότι αφορά την περιοχή αναφοράς το σπάνιο 
φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερου κάλλους, το πλήθος οικισμών με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον, το πλήθος χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και το πολιτισμικό ενδιαφέρον του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής αποτελούν σημαντικότατους θετικούς παράγοντες στη 
δημιουργία διακριτής τοπικής ταυτότητας. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις του παρόντος 
προγράμματος, με τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς, με στόχο την ποιότητα, την 
καινοτομία, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στοχεύουμε στη δημιουργία 
διαφορετικότητας και καινοτομίας καθώς και τη διαφοροποίηση και εν κατακλείδι, μαζί με το 
φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, θα επιδιωχθεί η δημιουργία της διακριτής τοπικής ταυτότητας, 
σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων κυρίως αυτών που βρίσκονται στον αγροτικό χώρο. 
Στόχος 7: Άρση της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών οικισμών με διαμόρφωση 
κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού 
πληθυσμού. Σημαντικοί παράγοντες άρσης της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών 
περιοχών του τοπικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, η απασχόληση και η 
οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων και της περιοχής, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε 
προηγούμενους στόχους του προγράμματος, συνδυαζόμενοι με έργα υποδομής, όπως αυτά 
καθορίζονται μέσα από τις δράσεις του προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

L123 Αύξηση της 964.000 € 482.000,00 € 482.000,00 € 
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αξίας των 
γεωργικών και 
δασοκομικών 
προϊόντων 

 

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.  

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Υπομέτρου με τις προβλεπόμενες σε αυτό 
δράσεις.  

Δράσεις : 

 L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  

Η ανωτέρω δράση αναλύεται στους ακόλουθους τομείς :  

1. Τομέας: Κρέας 

2. Τομέας: Γάλα 

3. Τομέας: Αυγά-Πουλερικά 

3.1. Υποτομέας: Αυγά 

4. Τομέας: Διάφορα Ζώα 

Υποτομέας: Μέλι 

5. Τομέας: Σηροτροφία-Άλλα είδη 

Υποτομέας: Σηροτροφία-Άλλα είδη 

6. Τομέας: Δημητριακά 

7. Τομέας: Ελαιούχα προϊόντα 

8. Τομέας: Οίνος 

9. Τομέας: Οπωροκηπευτικά  

10. Τομέας: Άνθη  

12. Τομέας: Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού υλικού  

13. Τομέας: Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών 

* Επισημαίνεται ότι ο τομέας 5. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΛΛΑ 
ΕΙΔΗ δεν αποτελεί δράση του αναμορφωμένου τοπικού προγράμματος καθώς δεν αποτελούσε 
δράση ούτε του αρχικά υποβληθέντος τοπικού προγράμματος. 

Ως προς την ανωτέρω δράση ισχύουν τα ακόλουθα : 

 Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου 123α, 
όπως αυτοί καθορίζονται στο ΠΑΑ. 

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



 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ     18 

 Δεν 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 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. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης L123α 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. 

 

 L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 

Στην ανωτέρω δράση υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στη 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 123β, όπως αυτοί 
καθορίζονται στο ΠΑΑ. 

Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται : 

 Στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων 

 Καυσόξυλα 

 Φελός 

 Ερικόριζα 

Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει κυρίως στην παραγωγή 
των ακόλουθων δασικών προϊόντων : 

 Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών 

 Στύλοι ΔΕΗ 

 Σχίζες, στρογγύλια, βουβά 

 Ξύλο θρυμματισμού 

 Ξυλάνθρακες 

 Ξυλοκυταρρίνη, Λιγνίνη 

 Μοριοσανίδες, ινοσανίδες 

 Επικολλητά, αντικολλητά, MDF 

Κατά την εφαρμογή της δράσης L123β 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. 
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Τίτλος δράσης / υποδράσης  

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  
Η ανωτέρω δράση αναλύεται στους ακόλουθους τομείς :  

1. Τομέας: Κρέας 

2. Τομέας: Γάλα 

3. Τομέας: Αυγά-Πουλερικά 

3.1. Υποτομέας: Αυγά 

4. Τομέας: Διάφορα Ζώα 

Υποτομέας: Μέλι 

6. Τομέας: Δημητριακά 

7. Τομέας: Ελαιούχα προϊόντα 

8. Τομέας: Οίνος 

9. Τομέας: Οπωροκηπευτικά  

10. Τομέας: Άνθη  

12. Τομέας: Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού υλικού  

13. Τομέας: Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών 

Αναλυτική Περιγραφή  

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ 
Ο τομέας περιλαμβάνει: Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός-επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση 
υφισταμένων μονάδων, ίδρυση μονάδων τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασμάτων, Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος 
θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της 
παραγωγής, Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία 
της δημόσιας υγείας και Δράση 1.6.: Έκσυγχρονισμός-συμπλήρωση, χωρίς αύξηση 
δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας 
(αλλαντοποιεία-κονσέρβες κλπ.).  
2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ 
Ο τομέας περιλαμβάνει: Δράση 2.1.: Ίδρυση-επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο 
λόγω επάρκειας γάλακτος, Δράση 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, Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων 
προϊόντων γάλακτος, Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός–επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση 
μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος και Δράση 2.6.: 
Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων γάλακτος 
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  
3. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 
Ο υποτομέας περιλαμβάνει: Δράση 3.1.1.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, 
Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός-επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων 
τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, Δράση 3.1.3.: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για 
παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά και Δράση 3.1.4.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και 
συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή 
πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κλπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων. 
 4. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ 
Ο υποτομέας περιλαμβάνει: Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων τυποποίησης-επεξεργασίας-μεταποίησης-συσκευασία 
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μελιού, Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης-συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές-
νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης 
βιολογικού μελιού και  Δράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση – μετεγκατάσταση 
μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι (όπως snacks κ.α.),. Στον 
υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του 
Καν. 797/2004.  
6. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
Ο τομέας περιλαμβάνει: Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός κάθετων αποθηκευτικών χώρων 
δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα, Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός-
βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών, Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών, Δράση 
6.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών, Δράση 
6.5.: Συμπλήρωση-εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών 
εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης και ψύξης,  Δράση 
6.6.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης-επεξεργασίας-τυποποίησης ρυζιού,  Δράση 6.7.: 
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με 
εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υδροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης-
συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση, Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβους διαμετακομιστικών 
κέντρων και  Δράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.  
7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Α) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ο τομέας περιλαμβάνει: Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία α) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας με προτεραιότητα σε αυτά που 
επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη ιδρύσεις ελαιοτριβείων από βιολογική πρώτη ύλη, β) 
Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων, γ) Ίδρύσεις 
ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη, 
Δράση 7.2.:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων-συσκευαστηρίων 
ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, Δράση 7.3.: Ίδρύσεις-επεκτάσεις τυποποιητηρίων 
ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων – ποιοτικών – εμπορεύσιμων συσκευασιών με στόχο 
την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος και Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση   ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας & Β) ΑΛΛΑ ΕΛΑΙΑ 
Δράση 7.5.: Ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας.  
8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ 
Ο τομέας περιλαμβάνει: Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση 
χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας, Δράση 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, Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας α) σε περιπτώσεις 
εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, β) μονάδων 
παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν. (ΕΟΚ) 2092/91] και 
συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και Δράση 8.4.: Προσθήκη/εκσυγχρονισμός/επέκταση 
γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της 
παραγωγής τους. 
9. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
Ο τομέας περιλαμβάνει: 
Ι. Στο επίπεδο της εμπορίας: Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας-τυποποίησης-διαλογής-
συντήρησης-ψύξης-αποθήκευσης νωπών οπωρ/κών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών 
καρπών και Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμός ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση 
υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας-τυποποίησης-διαλογής-συντήρησης-ψύξης-αποθήκευσης 
νωπών οπωρ/κών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών, ΙΙ. Στο επίπεδο της 
μεταποίησης:  Δράση 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, Δράση 9.8.: 
Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κλπ.): α) Κονσερβοποιεία-
Χυμοί φρούτων-Αποξηραμένα φρούτα:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και 
επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης οπωρ/κών, βιομ. ροδακίνων και αχλαδιών, 
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λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: - τη χρήση νέων τεχνολογιών και 
συσκευασιών, - την παραγωγή νέων προϊόντων,  Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης 
(κονσερβοποίησης) οπωρ/κών (πλήν βιομηχανικής τομάτας), βιομ. ροδακίνων και αχλαδιών, 
λοιπών φρούτων και λαχανικών, β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση 
υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά: - τη χρήση νέων τεχνολογιών και 
συσκευασιών, - 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 κλπ.), 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: - τη χρήση νέων τεχνολογιών και 
συσκευασιών, - τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, - την παραγωγή νέων προϊόντων, Δράση 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: - στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και - 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, 
Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων 
των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την 
παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών, Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών/Ίδρυση νέων 
μονάδων-εκσυγχρονισμός και επέκταση ή/και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για 
παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snacks κλπ., και Δράση 9.12.: 
Μεταποίηση σύκων-σταφίδων: α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση 
υφισταμένων μονάδων, β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης-αποξήρανσης σύκων και 
σταφίδων, ΙΙΙ. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών: Δράση 9.13.: 
Έκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, 
Δράση 9.14.: Ίδρυση-επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές 
παραγωγής νέων προϊόντων και Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά 
μονάδων από τις αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση 
δυναμικότητας, και τέλος ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων: Δράση 9.16.: Ίδρύσεις 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: - προτηγανισμένης/κατεψυγμένης πατάτας, - τσιπς ή σνακς 
πατάτας κλπ., - άλλα νέα προϊόντα. 
Έργα του Τομέα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή 
προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, 
ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών), είναι επιλέξιμα μόνο 
για τα μικρά νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (μέχρι 3.000 κατοίκους). 
10. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ 
Ο τομέας περιλαμβάνει προς χρηματοδότηση: Δράση 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 
και Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες Ανθαγορές-κέντρα διανομής) από 
συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 
12. ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Ο τομέας πρόκειται να χρηματοδοτήσει: Δράση 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 ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
Ο τομέας περιλαμβάνει: Δράση 13.1.: ίδρυση-επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και Δράση 13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.   
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 

1. Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους μέχρι το 
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ύψος των €500.000. 
2. Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 

2081/92,2082/92 και Καν.(ΕΚ) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και 
αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της υποδράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L123α 850.000,00 € 425.000,00 € 425.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

88,20% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

8,40% 

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

1. Η βελτίωση στη μεταποίηση και εμπορία των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων μέσω της 
στήριξης επενδύσεων που αποσκοπούν:  

 στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας, 

 στην προώθηση της μεταποίησης της γεωργικής παραγωγής για ενθάρρυνση παραγωγής 
και αξιοποίησης μορφών ανανεώσιμης ενέργειας, 

 στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, 

 στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα, 
2. Η επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. 
3. Η βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασιακής ασφάλειας, της υγιεινής και 
καλής διαβίωσης των ζώων. 
4. Η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων 
ΠΟΠ-ΠΓΕ κλπ., μέσω της ανάπτυξης δικτύου μεταποίησης και εμπορίας τους. 
Συνεπώς η χρηματοδοτική βαρύτητα της εν λόγω δράσης κρίνεται σημαντική. 

Περιοχή εφαρμογής της υποδράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 υποδράσης ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

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

Η δράση εμφανίζει συνέργια με τις δράσεις L312-3, L312-5, L311-1, L311-2, L311-7, L313-5, L313-
6, L322-1, L323-1 και L323-4 . 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της υποδράσης είναι η στήριξη για υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτομιών 
και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού στην παραγωγική διαδικασία, στη συσκευασία, στην 
τυποποίηση των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και στη διαχείριση των αποβλήτων με 
αποτέλεσμα την παραγωγή ποιοτικών – πιστοποιημένων και ανταγωνιστικών προϊόντων με 
παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, της υγιεινής, της ασφάλειας των τροφίμων, της υγιεινής 
και καλής διαβίωσης των ζώων.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την υλοποίηση παρεμβάσεων στον τομέα της γεωργικής 
παραγωγής. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν 3 παρεμβάσεις. 
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Τίτλος δράσης/υποδράσης 

L123β Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η Δασική παραγωγή στην περιοχή παρέμβασης είναι αξιόλογη κυρίως λόγω της ορεογραφίας, της 
φυσιολογίας των εδαφών και της ποικιλίας των μικροκλιματικών και εδαφολογικών συνθηκών. Έτσι 
βρίσκουμε πάρα πολλά είδη που πέρα από την περιβαλλοντική τους αξία έχουν και μεγάλη 
οικονομική αξία, όπως πλάτανο, Δρυ, Μαύρη Πεύκη, Οξιά - Ελάτη και τα υποαλπικά λιβάδια. Το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή παρέμβασης, όπως και σ’ όλη την Ήπειρο διέπεται από τις 
ρυθμίσεις για τις «Νέες Γαίες» που παρείχε το δικαίωμα ιδιοκτησίας δασικών εκτάσεων σε 
Κοινότητες, Δήμους και Ιδιώτες. Έτσι η διαχείριση και οι διαδικασίες εκμετάλλευσης των δασών 
ποικίλει αφού διαφέρουν, η έκταση (το μέγεθος), η θέση και η ποιότητα σε συνάρτηση πάντα με 
τον τύπο της ιδιοκτησίας. 
Από τα υπό «ιδιωτική» εκμετάλλευση δάση αξιόλογη παραγωγή παρουσιάζουν τα μεγάλης 
έκτασης «κοινοτικά», που από την εκμετάλλευσή τους ωφελούνται κοινότητες και δασικοί 
συνεταιρισμοί, ενώ τα δασοτεμάχια ιδιωτών είναι συνήθως μικρής έκτασης με αμελητέα απόδοση 
στους ιδιοκτήτες τους, αφού και η ποσότητα του ξυλαποθέματός τους είναι μικρή σε σχέση με την 
έκταση αλλά και οι χρόνοι διαχείρισής τους είναι μεγάλοι, της τάξης δεκαετίας. Τα περισσότερα 
κοινοτικά δάση διαχειρίζονται με βάση «Διαχειριστικές Μελέτες» που συντάσσονται ανά δεκαετία 
περίπου. Με τις μελέτες αυτές ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν την ποσότητα απόληψης του 
ξυλώδους όγκου που παράγεται στα υπό διαχείριση δάση, τη θέση υλοτομίας, τους τρόπους 
απόληψης, τους δασικούς δρόμους καθώς και άλλα ζητήματα διαχείρισης, όπως η δυνατότητα 
άσκησης βόσκησης ή άσκησης άλλων εναλλακτικών μορφών διαχείρισης των δασών και δασικών 
εκτάσεων, με την επίβλεψη πάντοτε και τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους Δασαρχείων και 
Δασονομείων. 
Με την απόληψη του ξύλου καθώς και με τις υπόλοιπες εργασίες συγκομιδής, καλλιέργειας, 
οδοποιίας κλπ. ασχολούνται πλήθος ανθρώπων στην περιοχή, όπως οι δασεργάτες των Δασικών 
συνεταιρισμών, υπάλληλοι δασαρχείων, δασολόγοι και δασοπόνοι ιδιώτες, μελετητές – εργολάβοι, 
και λίγο πολύ ένα μεγάλο ποσοστό των παραδασόβιων πληθυσμών που ασκούν και όποιες άλλες 
δραστηριότητες (βοσκή – καλλιέργειες) στην περιοχή. Στην περιοχή υπάρχουν και λειτουργούν 
Δασικοί συνεταιρισμοί.  Σε μερικές περιοχές γίνεται μεταποίηση του ξυλώδους όγκου και 
παράγονται προϊόντα οικοδομικής ξυλείας, είδη οικοτεχνίας, βαρελοποιίας, επιπλοποιίας κλπ. Στο 
χώρο αυτό της μεταποίησης του ξύλου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, με 
μόνιμο και εποχικό προσωπικό. Ο τομέας της μεταποίησης των δασικών προϊόντων θα μπορούσε 
να επεκταθεί αυξάνοντας την τελική πρόσοδο από το πρωτογενώς παραγόμενο προϊόν για τους 
τοπικούς πληθυσμούς, κυρίως με προϊόντα από μεταποίηση που έχουν να κάνουν με 
παραδοσιακές μεθόδους και τελικά προϊόντα όπως προϊόντα οικοτεχνίας, βαρελοποιίας, 
χειροποίητης οικοδομικής ξυλείας (π.χ. ξυλοπελεκητά, «γρεντές» πελεκητές με το χέρι κ.ά.). 
Οι δασικές εκτάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν και τουριστικά, με πολλούς τρόπους και 
δυνατότητες παροχής υπηρεσιών, από την επίσκεψη για κυνήγι ή απλή περιήγηση, έως την 
επιστημονική εργασία και μελέτη ή γνωριμία των πολλών αξιόλογων τοπίων και πληθυσμών 
αγρίας πανίδας και σπάνιας χλωρίδας. Μέσα από πολλές δράσεις προηγούμενων εφαρμογών 
έχουν χρηματοδοτηθεί δραστηριότητες αγροτουρισμού, οικοτουρισμού και ενίσχυσης της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σε περιοχές όπου τα εισοδήματα προέρχονται κυρίως από την 
εκμετάλλευση του δάσους, μέσω της απλής συγκομιδής του ξυλαποθέματος. Οι δραστηριότητες 
αυτές μπορούν να προσφέρουν μια πολυδιάστατη διαχείριση των δασικών εκτάσεων και να 
δημιουργήσουν προϋποθέσεις τήρησης των όρων για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος 
αλλά και ταυτόχρονης ανάπτυξης των παραδασόβιων περιοχών με αύξηση των παρεχόμενων από 
εκείνους υπηρεσιών αλλά και αύξηση των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων, λειτουργώντας 
έτσι ως κίνητρο για την παραμονή στην περιοχή, που σήμερα βρίσκεται υπό πίεση οικονομική και 
κοινωνική. Ίσως δε, να αποτελέσουν και αντικίνητρο για την άσκηση ληστρικών υλοτομιών και 
άλλων οριακών για τη φύση δραστηριοτήτων (υπέρμετρη βόσκηση, λαθροθηρία κτλ.), που 
υποβαθμίζουν το περιβάλλον αφού και η απαίτηση για διατήρηση και προστασία θα είναι υψηλή 
και η ενίσχυση των ασθενών εισοδημάτων του πληθυσμού θα μπορεί να γίνεται σε ικανοποιητικό 
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βαθμό από την παροχή υπηρεσιών. 
Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μέχρι και 200.000 € : 50% 
Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 200.000 € : 60% 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L123β 114.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

11,80% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,10% 

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

 Στόχος της ανωτέρω δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας 
των δασικών προϊόντων μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και την διεύρυνση των νέων 
ευκαιριών εμπορίας για δασικά προϊόντα. Για τους ανωτέρω λόγους η χρηματοδοτική βαρύτητα της 
δράσης κρίνεται μεγάλη. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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. 

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

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L123α, L311-3, L311-4, L311-5, L312-1, L312-5, 
L313-2-3, L313-8, L323-1 και L323-3.  

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

Η εν λόγω δράση δεν παρουσιάζει κάποια καινοτομία. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την υλοποίηση παρεμβάσεων στον τομέα της δασικής παραγωγής. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Άναμένεται να ενισχυθεί 1 παρέμβαση. 
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ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΙΙ : Βελτίωση ποιότητας ζωής/ διαφοροποίηση 

Κωδικός 413 

Η ανωτέρω ομάδα υπομέτρων περιλαμβάνει :  

 Υπομέτρο L311 : Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

 Υπομέτρο L312 : Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

 Υπομέτρο L313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

 Υπομέτρο L321 : Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

 Υπομέτρο L322 : Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

 Υπομέτρο L323 : Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

 

Τίτλος Υπομέτρου 

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

Κωδικός του Υπομέτρου 

L311 

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

Το σημαντικότερο πρόβλημα της γεωργικής δραστηριότητας είναι η υποαπασχόληση σε σχέση με 
την εποχικότητα άσκησης της δραστηριότητας. Στόχος του υπομέτρου είναι η επέκταση των 
δραστηριοτήτων των εκμεταλλεύσεων σε τομείς εκτός της γεωργίας με απώτερο στόχο την 
άμβλυνση των προβλημάτων , η δημιουργία νέων ευκαιριών για εργασία σε νέους – γυναίκες και 
ειδικές ομάδες πληθυσμού, η βελτίωση του επιπέδου ζωής, η δημιουργία συμπληρωματικού 
εισοδήματος για τους κατοίκους της περιοχής, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ανάσχεση 
της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου. 
Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με την υλοποίηση παρεμβάσεων αγροτικού τουρισμού υψηλής 
ποιότητας και ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα υπόκεινται σε συγκροτημένα συστήματα 
δικτύων, μικρών επιχειρήσεων που αφορούν στον αγροτικό τομέα άμεσα ή έμμεσα, καθώς και 
στους λοιπούς τομείς της οικονομίας και επενδύσεων που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και 
διατομεακή δράση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών. Η 
ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς οδηγεί στην ανάδειξη της 
περιοχής και στην αύξηση της επισκεψιμότητας, προστατεύοντας το περιβάλλον και διατηρώντας 
τα χαρακτηριστικά και την ιδιαιτερότητά της. 
Στο παρόν υπομέτρο δεν περιλαμβάνονται ενέργειες που καλύπτονται στο πλαίσιο του μέτρου 123 
του Άξονα 1 του ΠΑΑ και του Υπομέτρου L123 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 κλπ.). 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο: 

Στόχος 2: Βιοτεχνικές μονάδες ανταγωνιστικές (παραγωγή ποιοτικών ανταγωνιστικών 
προϊόντων με δυνατότητες εξαγωγών). Κυρίως στις ημιαστικές περιοχές του λεκανοπεδίου 
Ιωαννίνων και του Δήμου Ηγουμενίτσας υπάρχουν μικρές μονάδες οικογενειακής μορφής και όχι 
μόνο. Στόχος των βιοτεχνικών μονάδων θα πρέπει να είναι η παραγωγή προϊόντων που θα 
στηρίζονται στη διαφορετικότητα και στην καινοτομία με τη χρήση νέων τεχνολογιών και θα 
σέβονται το περιβάλλον με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν αυτοτροφοδούμενη ανάπτυξη. 
Στόχος 3: Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών. Στην παράκτια ζώνη αλλά και 
στον ορεινό όγκο της περιοχής παρέμβασης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στον τομέα του 
τουρισμού. Επιδίωξη είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας μέσω της δημιουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης κλπ πολύ υψηλού επιπέδου, που 
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να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον και να προσφέρουν 
υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την έννοια του αγροτουρισμού. Στην επίτευξη της 
υψηλής ποιότητας αποσκοπούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο τοπικό πρόγραμμα. 
Στόχος 5: Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους 
και τις γυναίκες. Στόχος η ολοκληρωμένη αποτελεσματική αξιοποίηση και ενεργοποίηση του 
τοπικού δυναμικού με ειδικά κίνητρα και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις. Παρά την μακροχρόνια 
εγκατάλειψη γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων, η κτηνοτροφία αποτελεί δύναμη για την περιοχή και 
η παραγωγή σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας αλλά και άλλων προϊόντων 
διατροφής σε μικρότερες ποσότητες, δημιουργούν κατάλληλα κίνητρα για επιχειρηματική 
δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία μέσω 
της οργανωμένης μεταποίησης-προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και προϊόντων 
ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λ.π.), θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά κίνητρα στους νέους και 
τις γυναίκες για απασχόληση στον αγροτικό χώρο. Πάντοτε η δημιουργία ή η μετατροπή 
υπάρχουσας επιχείρησης σε νέα, δυναμική, μοντέρνα τεχνολογικά και οργανωτικά, με παραγωγή 
ποιοτικών – ανταγωνιστικών προϊόντων ικανά να χτυπήσουν αγορές, εκτός περιοχής και χώρας 
ήταν πόλος έλξης του επιχειρηματικού κόσμου και ιδιαίτερα των νέων με φρέσκιες ιδέες και φυσικά 
κυψέλες απασχόλησης και καινοτομίας. Τέλος η δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων θα 
ενισχύσει την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή δίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης των 
τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες επιχειρήσεις ή ανάδειξης των 
υπαρχόντων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με συνέπεια τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης για νέους και γυναίκες. 
Στόχος 6: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και 
των τριών τομέων της οικονομίας. Η διαφορετικότητα και η καινοτομία στα προϊόντα, στις 
υπηρεσίες, στην περιοχή αναφοράς, είναι σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας διότι δημιουργούν διακριτή τοπική ταυτότητα στα 
προσφερόμενα αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες). Σε ότι αφορά την περιοχή αναφοράς το σπάνιο 
φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερου κάλλους, το πλήθος οικισμών με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον, το πλήθος χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και το πολιτισμικό ενδιαφέρον του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής αποτελούν σημαντικότατους θετικούς παράγοντες στη 
δημιουργία διακριτής τοπικής ταυτότητας. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις του παρόντος 
προγράμματος, με τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς, με στόχο την ποιότητα, την 
καινοτομία, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στοχεύουμε στη δημιουργία 
διαφορετικότητας και καινοτομίας καθώς και τη διαφοροποίηση και εν κατακλείδι, μαζί με το 
φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, θα επιδιωχθεί η δημιουργία της διακριτής τοπικής ταυτότητας, 
σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων κυρίως αυτών που βρίσκονται στον αγροτικό χώρο. 
Στόχος 7: Άρση της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών οικισμών με διαμόρφωση 
κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού 
πληθυσμού. Σημαντικοί παράγοντες άρσης της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών 
περιοχών του τοπικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, η απασχόληση και η 
οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων και της περιοχής, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε 
προηγούμενους στόχους του προγράμματος, συνδυαζόμενοι με έργα υποδομής, όπως αυτά 
καθορίζονται μέσα από τις δράσεις του προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος  Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

L311 Διαφοροποίηση προς 
μη γεωργικές δραστηριότητες 

1.200.000,00 € 720.000,00 € 480.000,00 € 

 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Υπομέτρου με τις προβλεπόμενες σε αυτό 
δράσεις: 

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 
L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 
L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 
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L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές 
μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

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

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής 

ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 
 

Κατά την εφαρμογή των δράσεων L311-1, L311-2, L311-3, L311-4, L311-5, L311-6 και L311-7 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. 

Για τις ανωτέρω δράσεις του υπομέτρου η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία) με σκοπό την ίδια κατανάλωση, θα πριμοδοτείται  
στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιχειρήσεων.  

 

Τίτλος δράσης 

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 

Αναλυτική Περιγραφή  

Στα πλαίσια της δράσης θα επιδοτηθούν παρεμβάσεις που αφορούν επισκευή - αποκατάσταση 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία 
κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 
αστέρων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών», ενοικιαζόμενα 
επιπλωμένα διαμερίσματα  4 «κλειδιών», τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ Τάξης και άνω. Οι 
ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν οπουδήποτε μπορούν να χωροθετηθούν και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ. αριθμ. 710/2974/8-4-2009 ΚΥΑ. 
Σε οικόπεδα ή γήπεδα σε απόσταση μικρότερη των 3 km από τις ακτές δεν επιδοτούνται τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.  
Ο περιορισμός που τίθεται σε ότι αφορά τα 3 χλμ. από τις ακτές αφορά μόνο την ίδρυση νέων 
ενοικιαζομένων δωματίων 4 «κλειδιών» και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων 4 
«κλειδιών». Επιτρέπεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των ανωτέρω κατηγοριών σε 3 χλμ. από τις 
ακτές εφόσον τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της 
ανωτέρω ΚΥΑ και την τροποποίησή της. 
Στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ηγουμενίτσας δεν επιδοτούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (ίδρυση – 
επέκταση – εκσυγχρονισμός). Επίσης δεν επιδοτούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι τουριστικές 
επιπλωμένες κατοικίες και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (ίδρυση – επέκταση – 
εκσυγχρονισμός) στα κάτωθι Δ.Δ. του Νομού Ιωαννίνων: 
- Δ.Δ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών. 
- Δ.Δ. Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας του Δήμου Ανατολής. 
- Δ.Δ. Πεδινής, Αμπελειάς και Μπιζανίου του Δήμου Μπιζανίου. 
- Δ.Δ. Κατσικάς, Βασιλικής, Δροσοχωρίου, Ηλιόκαλης, Καστρίτσης, Κουτσελιού, Λογγάδων και 
Πλατανιάς του Δήμου Παμβώτιδος. 
- Δ.Δ. Αμφιθέας, Κρανούλας και Κρύας του Δήμου Περάματος. 
 
Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με ανάλογες ποιοτικές 
δράσεις του προγράμματος με απώτερο στόχο τόσο την αύξηση της επισκεψιμότητας όσο και την 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποβλέποντας έτσι στην αύξηση της μέσης 
διάρκειας παραμονής των επισκεπτών. Επιπρόσθετα οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΟΤ και υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της ΚΥΑ 710/3427/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) και της υπ. αριθμ. 722/3427/9-6-2010 
τροποποίησή της, των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, 
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όπως ισχύει κάθε φορά, για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και 
αγροτουριστικά καταλύματα. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € 
και έως 40 κλίνες. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών 
διανυκτέρευσης δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L311-1 360.000,00 € 216.000,00 € 144.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

30,00% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

4,30% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η ανάδειξη της περιοχής μέσω ομοιόμορφης ανάπτυξης της 
τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης, διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
και το ύφος της περιοχής. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται μεγάλη, λόγω του 
γεγονότος ότι η τουριστική δραστηριότητα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους και σε έναν από τους σημαντικότερους πόρους ανάπτυξης τόσο του 
τριτογενή όσο και του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.    

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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      

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με τους περιορισμούς που 
αναφέρονται πιο πάνω.  

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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 την στιγμή της υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

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

Η δράση εμφανίζει άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L313-5 και συνέργιες με τις δράσεις 
L311-2-3-4-5-6-7, L313-6-7-8, L313-1-2-3-4 και τις δράσεις των υπομέτρων L322 και L323. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης συνίσταται στην ανάπτυξη μιας ομοιόμορφα κατανεμημένης 
τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης με παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
και μέσα από μια ολοκληρωμένη, δικτυωμένη και ποιοτική δράση με έμφαση στην ενθάρρυνση των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Υπολογίζεται ότι θα υποβληθούν κυρίως προτάσεις που θα αφορούν την ίδρυση ενοικιαζομένων 
δωματίων και όχι κύριων ξενοδοχειακών μονάδων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος δράσης 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

Αναλυτική Περιγραφή  

Οι παρεμβάσεις της δράσης θα επικεντρωθούν στις ίδιες ενότητες που αναφέρθηκαν και στην 
προηγούμενη δράση, διατηρώντας την τοπική αρχιτεκτονική και με σεβασμό στο φυσικό 
περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, διαπιστώνουμε ότι παρά την 
σημαντική  πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα των χώρων εστίασης και αναψυχής, η έλλειψη 
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υποδομών παραδοσιακής κουζίνας και η απουσία ποικιλίας και ποιότητας στην παροχή 
υπηρεσιών εξακολουθούν να υφίστανται. Συνεπώς οι παρεμβάσεις της δράσης επικεντρώνονται 
τόσο στην αύξηση του αριθμού όσο και στην ποιοτική βελτίωση των υποδομών εστίασης με 
απώτερο στόχο την ανάδειξη της αξιόλογης τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων, τα 
οποία θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη ύλη της. Αναλυτικότερα στην περιοχή παρέμβασης  :     
Επιδοτείται μόνο η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εστιατορίων κλασσικού τύπου, τα 
παραδοσιακά καφενεία και οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας με τρόφιμα (κέτερινγκ). Δεν επιδοτείται η 
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός αιθουσών δεξιώσεων, εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης, 
ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ – φουντ), εστιατορίων που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα, 
καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς κλπ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, δεν επιδοτείται η 
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ζαχαροπλαστείων, δεν επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός μπαρ, σνακ - μπαρ, νυχτερινών κέντρων, νάιτ – κλαμπ, μπυραρίες, παμπ, δεν 
επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός καφετέριας εκτός των παραδοσιακών, δεν 
επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός καντίνων. Το συνολικό κόστος κάθε 
επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 
Επιλέξιμες προς ένταξη επενδύσεις σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(Κ.Α.Δ.) 2008 θεωρούνται οι ακόλουθες: 
 

Τ
Ο

Μ
Ε

Α
Σ

-

Κ
Λ

Α
Δ

Ο
Σ

 

Τ
Α

Ξ
Η

 

N
A

C
E

 

Κ
Α

Τ
Η

Γ
Ο

Ρ
ΙΑ

 

C
P

A
 

Υ
Π

Ο
Κ

Α
Τ

Η
-

Γ
Ο

Ρ
ΙΑ

 

C
P

A
 

Ε
Θ

Ν
ΙΚ

Ε
Σ

 

Δ
Ρ

Α
Σ

Τ
Η

Ρ
Ι-

Ο
Τ

Η
Τ

Ε
Σ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

56     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

56.1     
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών 
μονάδων εστίασης  

 56.10    
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης  

   56.10.11  
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη 
εξυπηρέτηση εστιατορίου 

    56.10.11.02 
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο 
ύπνου 

    56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο 
ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική 
[που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ. 
1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β΄ 932) απόφαση 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος 

56.2     
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και 
άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

 56.21    
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας 
για εκδηλώσεις  

56.3     Δραστηριότητες παροχής ποτών 

 56.30    Δραστηριότητες παροχής ποτών 

   56.30.10  Υπηρεσίες παροχής ποτών 

    56.30.10.06 
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, 
χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 

    56.30.10.14 
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό 
καφενείο 

 
 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L311-2 150.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 
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Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

12,50% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,80% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η ανάδειξη της τοπικής κουζίνας με χρήση ως πρώτης ύλης των 
τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Η ύπαρξη της 
δράσης είναι σημαντική καθώς λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την L311-1, όμως η μέτρια 
χρηματοδοτική της βαρύτητα οφείλεται στην μικρότερη δαπάνη για κάθε επένδυση.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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      

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με τους περιορισμούς που 
αναφέρονται πιο πάνω. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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 την στιγμή της υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

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

Η δράση εμφανίζει άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L313-6 και συνέργιες με τις δράσεις 
L311-1, L311-3-4-5-6-7, L313-7-8, L313-1-2-3-4-5 και τις δράσεις των υπομέτρων L322 και L323. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης υφίσταται μέσω της βελτίωσης της ποικιλίας της τοπικής 
παραδοσιακής κουζίνας με τη χρήση ως πρώτης ύλης των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την «παραδοσιακή» τοπική αρχιτεκτονική ως προς την κατασκευή των 
κτισμάτων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Υπολογίζεται ότι θα υποβληθούν κυρίως προτάσεις που θα αφορούν την ίδρυση και 
εκσυγχρονισμό εστιατορίων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 παρεμβάσεις. 

 

 

Τίτλος δράσης 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η περιορισμένη ανάπτυξη  του αγροτουρισμού  με την μορφή επισκέψιμων αγροκτημάτων, καθώς 
κατά την εφαρμογή του προγράμματος LEADER + ιδρύθηκε και λειτουργεί ένα μόνο οργανωμένο 
επισκέψιμο αγρόκτημα, οφείλεται κυρίως στον τρόπο οργάνωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
ο οποίος δεν παρέχει τέτοιες δυνατότητες. Ως επισκέψιμο αγρόκτημα ορίζεται, από την Ο.Τ.Δ., 
ενιαία έκταση τουλάχιστον 20 στρεμμάτων ή αγροτεμάχια συνόλου τουλάχιστον 20 στρεμμάτων τα 
οποία συνορεύουν μεταξύ τους, σε αγροτική περιοχή της περιοχής παρέμβασης, όπου βρίσκεται 
εγκατεστημένη κάποια αγροτική εκμετάλλευση σε συνδυασμό με δραστηριότητες μεταποίησης – 
βιοτεχνίας - τουρισμού. Η επιτυχημένη όμως λειτουργία αυτής της εναλλακτικής μορφής του 
τουρισμού σε  κάποιες περιοχές του Ελλαδικού Χώρου αλλά και σε κάποιες Ευρωπαϊκές Χώρες 
παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για την υλοποίηση νέων παρεμβάσεων. Σκοπός είναι όχι μόνο η 
διαμονή αλλά και η συμμετοχή του επισκέπτη στις δραστηριότητες του αγροκτήματος, όποια και αν 
είναι η φύση αυτών, αγροτική, μεταποιητική κτλ. συνδυαζόμενη με εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 



 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ     31 

Σε περίπτωση που προβλέπεται σταβλισμός ίππων, το ελάχιστο εμβαδόν του αγροκτήματος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 στρ. Όταν στα πλαίσια της δράσης, η ίδρυση επισκέψιμου 
αγροκτήματος περιλαμβάνει και υποδομές διανυκτέρευσης, οι παρεμβάσεις που θα επιδοτηθούν 
αφορούν επισκευή - αποκατάσταση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε 
τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων, ξενοδοχεία τύπου 
επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 αστέρων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, 
ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών», ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 «κλειδιών», 
τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ Τάξης και άνω. Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν οπουδήποτε 
μπορούν να χωροθετηθούν και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 710/2974/8-4-2009 ΚΥΑ. 
Επιπρόσθετα οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά, για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις και αγροτουριστικά καταλύματα. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης 
θα ανέρχεται μέχρι 300.000 € ή 600.000 € και έως 40 κλίνες εφόσον περιλαμβάνει και υποδομή 
διανυκτέρευσης.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L311-3 440.000,00 € 264.000,00 € 176.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

36,70% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

5,20% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμας μορφής επιχειρηματικότητας, η οποία 
αν και διαφοροποιείται από την γεωργική παραγωγή συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο την 
γεωργική με την τουριστική δραστηριότητα χωρίς η μία να υποσκελίζει την άλλη και αποτελεί πηγή 
δημιουργίας συμπληρωματικού εισοδήματος για την αγροτική οικογένεια. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
και λόγω της συσχέτισης που παρουσιάζει η δράση με τους στόχους του τοπικού προγράμματος, η 
χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται σημαντική.   

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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      

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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 την στιγμή της υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

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

Η δράση εμφανίζει υψηλό βαθμό συνέργιας τόσο με τις λοιπές δράσεις του υπομέτρου όσο και με 
δράσεις που αφορούν αξιοποίηση τοπικών προϊόντων για διάθεση στους επισκέπτες (δράσεις 
L123β, L311-7) Η δράση εμφανίζει άμεση συμπληρωματικότητα με τις δράσεις  L311-1 και L313-5 
και συνέργιες με τις δράσεις L311-2, L311-3-4-5-6-7, L313-6-7–8, L313-1-2-3-4 και τις δράσεις των 
υπομέτρων L322 και L323. 

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

Η αυξανόμενη ζήτηση από τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων (εσωτερικού και 
εξωτερικού) για αυτήν την εναλλακτική μορφή τουρισμού αλλά και ο περιορισμένος αριθμός 
αντίστοιχων επενδύσεων στην περιοχή παρέμβασης συνθέτουν την καινοτομία που παρουσιάζει η 
αντίστοιχη δράση.    

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  
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Έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον στη περιοχή παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθεί 1 παρέμβαση. 

 

Τίτλος δράσης 

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

Αναλυτική Περιγραφή  

Η περιοχή παρέμβασης έχει να παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία αξιόλογων φυσικών 
οικοσυστημάτων, τα οποία σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία του κλίματός της (Μεσογειακός, 
ηπειρωτικός, ορεινός τύπος κλίματος), την βοήθησαν να αναπτύξει τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, όπως: Αγροτουρισμός, Οικολογικός τουρισμός, Περιηγητικός τουρισμός, 
Εκκλησιαστικός τουρισμός, Φυσιολατρικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός & θαλάσσια 
σπορ (water-skiing, water toys, parasailing, fun crafts, windsurfing, κ.α.), Συνεδριακός 
τουρισμός, Φεστιβαλικός τουρισμός, Timesharing (Χρονομεριστική μίσθωση), Ιαματικός 
τουρισμός, Ορεινός τουρισμός, Χειμερινός τουρισμός-χιονοδρομικά κέντρα, Σπορ-
περιπέτειας τουρισμός (κανό, kayak, rafting, parapente, αναρρίχηση, ποδηλασία, έφιππες 
διαδρομές, κυνήγι και Ιστορικό-Πολιτισμικός τουρισμός. Η δράση αναμένεται να 
χρηματοδοτήσει τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσονται στην 
περιοχή παρέμβασης και συνεπάγονται επιχειρηματική δραστηριότητα. Το συνολικό κόστος κάθε 
επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της αντίστοιχης δράσης 
δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων L311-1, L311-2, L312-2, 
L313-5, L313-6 και L313-7. Επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις που τυχόν υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο της δράσης θα αποσκοπούν στην προσέλκυση και εξυπηρέτηση επισκεπτών. Σε 
διαφορετική περίπτωση και εφόσον αποτελούν παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους της περιοχής 
εντάσσονται στη δράση L312-2.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L311-4 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

4,20% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,60% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή παρέμβασης, η 
δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης και η ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων της 
περιοχής. Η χαμηλή χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης οφείλεται στην μικρή δραστηριοποίηση 
των μελών του αγροτικού νοικοκυριού σε αντίστοιχες δράσεις.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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 την στιγμή της υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

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

Η δράση εμφανίζει ισχυρή συνέργια με τις δράσεις L123β, L311-1, L311-2, L311-3, L313-1-2-3-4-
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5-6-7–8 και L323-1-2α-2β-3–4. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης συνίσταται στην αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων που προσφέρει στην περιοχή παρέμβασης το φυσικό περιβάλλον, το 
γεωμορφολογικό ανάγλυφο, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αλλά 
και στην ανάπτυξη μιας πιλοτικής και καινοτόμας επιχειρηματικής δράσης, η οποία δημιουργεί 
αυξημένη ζήτηση για μεταποιημένα προϊόντα ποιότητας του αγροδιατροφικού τομέα και για 
προϊόντα παραδοσιακής βιοτεχνίας - χειροτεχνίας. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από μέλη του αγροτικού νοικοκυριού. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθεί 1 παρέμβαση. 

 

Τίτλος δράσης 

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

Αναλυτική Περιγραφή  

Σύμφωνα με την παράδοση που υπάρχει στην κατασκευή προϊόντων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, οι παρεμβάσεις θα αφορούν τη δημιουργία ή βελτίωση 
(εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση) μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών 
παραδοσιακής τέχνης (υφαντική, ταπητουργία, ενδύματα, κεραμικά, κηροποιεία, ξυλογλυπτική, 
επιπλοποιία, ασημικά κ.ά.) που θα μπορούν να συνδυαστούν και με τον τουριστικό κλάδο. Οι 
ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις είναι αυτοί που περιγράφονται 
στον πίνακα καλυπτόμενων τομέων της σελίδας 37 από τον α/α 11 ως και τον α/α 33. Δεν 

εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο του Υπομέτρου L123. Το συνολικό κόστος 

κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L311-5 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

4,20% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,60% 

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

Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων διαφοροποιημένων από τις γεωργικές, μέσω 
ενθάρρυνσης τουριστικών και παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, η προώθηση 
των τοπικών προϊόντων και διεύρυνση της αγοράς τους και η συγκράτηση του ενεργού 
πληθυσμού. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι σχετικά μικρή, λόγω του μικρού αριθμού 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους κλάδους στην περιοχή παρέμβασης και οι 
οποίες ανήκουν σε μέλη του αγροτικού νοικοκυριού.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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 την στιγμή της υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  
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Περιγραφή της συνέργιας της δράσης με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του σχεδίου  

Η δράση εμφανίζει  άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L312-3 και συνέργιες με τις  δράσεις  
L123, L311-1-2-3 και όλες τις δράσεις του υπομέτρου L313. 

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

Η καινοτομία έγκειται στην προσπάθεια διατήρησης παραδοσιακών επαγγελμάτων αλλά και 
αξιοποίησης των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και των τοπικών πόρων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Δεν παρουσιάστηκε ενδιαφέρον από μέλη του αγροτικού νοικοκυριού. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθεί 1 παρέμβαση. 

 

Τίτλος δράσης 

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Αναλυτική Περιγραφή  

 Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που παρέχουν 
υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού που δεν καλύπτονται ήδη. 
Ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, 
δραστηριοτήτων αναψυχής σε υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και 
έκφραση, αίθουσες θεαμάτων κ.ά. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω 
επιχειρήσεις είναι αυτοί που περιγράφονται στον πίνακα καλυπτόμενων τομέων της σελίδας 37 
από τον α/α 34 ως και τον α/α 43.  
Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως 300.000 €. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L311-6 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

4,20% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,60% 

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

Η σκοπιμότητα της δράσης έγκειται στην δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός 
της γεωργικής δραστηριότητας, στην απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων και στη συγκράτηση 
του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο με την παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής του. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μικρή λόγω της μικρής δραστηριοποίησης 
των μελών του αγροτικού νοικοκυριού προς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών των αντίστοιχων 
κλάδων. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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 την στιγμή της υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

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

Η δράση εμφανίζει άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L312-2 και συνέργια με τις δράσεις 
του μέτρου L321 και σε μικρότερο βαθμό τις δράσεις L322-1 & L323-4. 

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

Η καινοτομία της δράσης συνίσταται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι οποίες βελτιώνουν τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης αλλά και οδηγούν σε 
άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου καλύπτοντας βασικές ανάγκες που δεν καλύπτονται ήδη. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Δεν παρουσιάστηκε ενδιαφέρον από μέλη του αγροτικού νοικοκυριού λόγω της μη εμφάνισης της 
δράσης σε προηγούμενες εφαρμογές του LEADER στην περιοχή. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος δράσης 

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

Αναλυτική Περιγραφή  

Στην περιοχή παρέμβασης στα πλαίσια προηγούμενων εφαρμογών του LEADER  έχουν 
δημιουργηθεί αρκετές μικρές επιχειρήσεις για είδη διατροφής, όπως παραδοσιακά γλυκά και 
εδέσματα, ζυμαρικά, τραχανάδες, χυλοπίτες, κατεψυγμένα είδη διατροφής (πίτες), 
αρτοσκευάσματα, ποτά (τσίπουρο) κ.ά., οι οποίες έχουν βοηθήσει στην ανάδειξη και προώθηση 
της τοπικής κουζίνας και στην ενίσχυση των τοπικών εισοδημάτων. Η δράση στοχεύει στην 
αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων-συνταγών με παράλληλη τήρηση των κανόνων υγιεινής. Η 
ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την 
περιοχή γιατί θα προωθήσει την τοπική γαστρονομία και θα καλύψει παράλληλα την επιθυμία των 
επισκεπτών να προμηθευτούν κάποια τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Οι ενδεικτικοί 
κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις είναι αυτοί που περιγράφονται στον 
πίνακα καλυπτόμενων τομέων της σελίδας 37 από τον α/α 1 ως και τον α/α 10. Στη δράση δεν 
ενισχύονται τομείς και παρεμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο του 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και 
του Υπομέτρου L123 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται 
μέχρι 300.000 €. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L311-7 100.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

8,30% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,20% 

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

Η σκοπιμότητα της δράσης είναι η αξιοποίηση των τοπικών πρώτων υλών, η διεύρυνση της 
αγοράς τους, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους και η σύνδεση της τοπικής παραγωγής με το 
αγροτουριστικό προϊόν αφού σημαντική παράμετρος ανάπτυξης του τουρισμού είναι η γνωριμία 
των επισκεπτών με τα τοπικά προϊόντα. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης χαρακτηρίζεται 
μικρή, καθώς στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιείται ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός 
αντίστοιχων επιχειρήσεων.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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 την στιγμή της υποβολής της 
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αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.  

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

Η δράση εμφανίζει  άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L312-3 και συνέργιες με τις  δράσεις  
L123, L311-1-2-3 και όλες τις δράσεις του υπομέτρου L313. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση της τοπικής 
γαστρονομίας. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Κυρίως από γυναικείους συνεταιρισμούς. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 παρεμβάσεις. 
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Ενδεικτικός Πίνακας Καλυπτόμενων Τομέων 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 

1.  Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου 

2.  Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

3.  Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά 

4.  Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

5.  Παραγωγή φρυγανιών, μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής  

6.  Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

7.  Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

8.  Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

9.  Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. (μη αναγραφόμενης κατηγορίας) 

10.  Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

11.  Υφαντήρια  

12.  Ταπητουργία 

13.  Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.  Κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

15.  Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

16.  Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική 

17.  Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική 

18.  Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι. 

19.  Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα) 

20.  Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης  

21.  Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

22.  Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.  Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 

24.  Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων 

25.  Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας 

26.  Κατασκευή εργαλείων 

27.  Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.  Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων 

29.  Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

30.  Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 

31.  Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.  Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

33.  Κατασκευή μουσικών οργάνων 

34.  Παντοπωλεία 

35.  Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών 

36.  Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης 

37.  Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών 

38.  Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία 

39.  Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

40.  Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής 

41.  Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  

42.  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων 

43.  Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
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Τίτλος Υπομέτρου 

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

Κωδικός του Υπομέτρου 

L312 

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

Στόχος του υπομέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων 
απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη 
ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα 
δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. Στο 
πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και το Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται 
από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Οι 
παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση 
της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.  

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο : 

Στόχος 2: Βιοτεχνικές μονάδες ανταγωνιστικές (παραγωγή ποιοτικών ανταγωνιστικών 
προϊόντων με δυνατότητες εξαγωγών). Κυρίως στις ημιαστικές περιοχές του λεκανοπεδίου 
Ιωαννίνων και του Δήμου Ηγουμενίτσας υπάρχουν μικρές μονάδες οικογενειακής μορφής και όχι 
μόνο. Στόχος των βιοτεχνικών μονάδων θα πρέπει να είναι η παραγωγή προϊόντων που θα 
στηρίζονται στη διαφορετικότητα και στην καινοτομία με τη χρήση νέων τεχνολογιών και θα 
σέβονται το περιβάλλον με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν αυτοτροφοδούμενη ανάπτυξη. 
Στόχος 5: Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους 
και τις γυναίκες. Στόχος η ολοκληρωμένη αποτελεσματική αξιοποίηση και ενεργοποίηση του 
τοπικού δυναμικού με ειδικά κίνητρα και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις. Παρά την μακροχρόνια 
εγκατάλειψη γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων, η κτηνοτροφία αποτελεί δύναμη για την περιοχή και 
η παραγωγή σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας αλλά και άλλων προϊόντων 
διατροφής σε μικρότερες ποσότητες, δημιουργούν κατάλληλα κίνητρα για επιχειρηματική 
δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία μέσω 
της οργανωμένης μεταποίησης-προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και προϊόντων 
ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λ.π.), θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά κίνητρα στους νέους και 
τις γυναίκες για απασχόληση στον αγροτικό χώρο. Πάντοτε η δημιουργία ή η μετατροπή 
υπάρχουσας επιχείρησης σε νέα, δυναμική, μοντέρνα τεχνολογικά και οργανωτικά, με παραγωγή 
ποιοτικών – ανταγωνιστικών προϊόντων ικανά να χτυπήσουν αγορές, εκτός περιοχής και χώρας 
ήταν πόλος έλξης του επιχειρηματικού κόσμου και ιδιαίτερα των νέων με φρέσκιες ιδέες και φυσικά 
κυψέλες απασχόλησης και καινοτομίας. Τέλος η δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων θα 
ενισχύσει την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή δίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης των 
τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες επιχειρήσεις ή ανάδειξης των 
υπαρχόντων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με συνέπεια τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης για νέους και γυναίκες. 
Στόχος 6: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και 
των τριών τομέων της οικονομίας. Η διαφορετικότητα και η καινοτομία στα προϊόντα, στις 
υπηρεσίες, στην περιοχή αναφοράς, είναι σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας διότι δημιουργούν διακριτή τοπική ταυτότητα στα 
προσφερόμενα αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες). Σε ότι αφορά την περιοχή αναφοράς το σπάνιο 
φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερου κάλλους, το πλήθος οικισμών με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον, το πλήθος χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και το πολιτισμικό ενδιαφέρον του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής αποτελούν σημαντικότατους θετικούς παράγοντες στη 
δημιουργία διακριτής τοπικής ταυτότητας. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις του παρόντος 
προγράμματος, με τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς, με στόχο την ποιότητα, την 
καινοτομία, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στοχεύουμε στη δημιουργία 
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διαφορετικότητας και καινοτομίας καθώς και τη διαφοροποίηση και εν κατακλείδι, μαζί με το 
φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, θα επιδιωχθεί η δημιουργία της διακριτής τοπικής ταυτότητας, 
σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων κυρίως αυτών που βρίσκονται στον αγροτικό χώρο. 
Στόχος 7: Άρση της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών οικισμών με διαμόρφωση 
κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού 
πληθυσμού. Σημαντικοί παράγοντες άρσης της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών 
περιοχών του τοπικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, η απασχόληση και η 
οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων και της περιοχής, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε 
προηγούμενους στόχους του προγράμματος, συνδυαζόμενοι με έργα υποδομής, όπως αυτά 
καθορίζονται μέσα από τις δράσεις του προγράμματος. 
Στόχος 8: Αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη στην περίμετρο των δύο αστικών κέντρων 
(Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας). Σημαίνει υγιείς – βιώσιμες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικά – ποιοτικά 
προϊόντα, δυνατότητες εξαγωγών, επαγγελματισμός, ώριμο επιχειρηματικό πνεύμα, χρήση των 
νέων τεχνολογιών, ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο και γνώστη των νέων τεχνολογιών, στόχοι 
που αναφέρονται παντού στην πρόταση και δράσεις σχεδιασμένες στο πρόγραμμα για την 
επίτευξή του. Μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

L312 Στήριξη της 
δημιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 

1.340.000,00 € 804.000,00 € 536.000,00 € 

 

Το υπομέτρο L312 αναλύεται στις ακόλουθες δράσεις : 
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων  
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

μετά την α΄ μεταποίηση 
L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 
 
Κατά την εφαρμογή των δράσεων L312-1, L312-2, L312-3 και L312-5 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. 

Για τις ανωτέρω δράσεις του υπομέτρου η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία) με σκοπό την ίδια κατανάλωση, θα πριμοδοτείται  
στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιχειρήσεων.  

 

Τίτλος δράσης 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων  

Αναλυτική Περιγραφή  

Λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση που υπάρχει στην κατασκευή προϊόντων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, οι παρεμβάσεις θα αφορούν τη 
δημιουργία ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση) μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης (υφαντική, ταπητουργία, ενδύματα, κεραμικά, κηροποιεία, 
ξυλογλυπτική, επιπλοποιία, ασημικά κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να συνδυαστούν και με τον 
τουριστικό κλάδο. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις είναι 
αυτοί που περιγράφονται στον πίνακα καλυπτόμενων τομέων της σελίδας 37 από τον α/α 11 ως 
και τον α/α 33. Η δράση αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το 
μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Το 
συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 



 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ     40 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L312-1 500.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

37,30% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

5,90% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξης και διαφοροποίησης της 
τοπικής παραγωγικής διάρθρωσης, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του 
πρωτογενή τομέα και η δημιουργία προϋποθέσεων για την συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού. 
Συνεπώς η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται μεγάλη. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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. 

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

Η δράση εμφανίζει άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L311-5 και συνέργια με τις υπόλοιπες 
δράσεις του υπομέτρου L312. 

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

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στην διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και στην 
αξιοποίηση των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και των τοπικών πόρων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον στον τομέα της ασημουργίας, ξυλόγλυπτων και επίπλων και στην 
κηροποιεία. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 3 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος δράσης 

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Αναλυτική Περιγραφή  

 Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που παρέχουν 
υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού που δεν καλύπτονται ήδη. 
Ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, 
δραστηριοτήτων αναψυχής σε υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και 
έκφραση, αίθουσες θεαμάτων κ.α. Οι ενδεικτικοί κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω 
επιχειρήσεις είναι αυτοί που περιγράφονται στον πίνακα καλυπτόμενων τομέων της σελίδας 37 
από τον α/α 34 ως και τον α/α 43. Η δράση αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών 
που ενισχύονται από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ και τα υπομέτρα L123 και L313 του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L312-2 500.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 
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Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

37,30% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

5,90% 

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

Η σκοπιμότητα της δράσης έγκειται στην δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός 
της γεωργικής δραστηριότητας, στην απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων και στη συγκράτηση 
του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο με την παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής του. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι σε σχέση με το μέτρο είναι μεγάλη κυρίως 
λόγω του αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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. 

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

Η δράση εμφανίζει άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L311-5 και συνέργια με τις δράσεις 
L311-6, L311-1, L312-5, L313-5, L322-1 και L323-2α-2β. 

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

Η καινοτομία της δράσης συνίσταται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, οι οποίες βελτιώνουν τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης αλλά και οδηγούν σε 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου καλύπτοντας βασικές ανάγκες που δεν καλύπτονται ήδη. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Λόγω της μη εμφάνισης της δράσης σε προηγούμενες εφαρμογές του LEADER στην περιοχή δεν 
φάνηκε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 3 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος δράσης 

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την 
α΄ μεταποίηση 

Αναλυτική Περιγραφή  

Στην περιοχή παρέμβασης στα πλαίσια προηγούμενων εφαρμογών του LEADER  έχουν 
δημιουργηθεί αρκετές μικρές επιχειρήσεις για είδη διατροφής, όπως παραδοσιακά γλυκά και 
εδέσματα, ζυμαρικά, τραχανάδες, χυλοπίτες, κατεψυγμένα είδη διατροφής (πίτες), 
αρτοσκευάσματα, ποτά (τσίπουρο) κ.ά., οι οποίες έχουν βοηθήσει στην ανάδειξη και προώθηση 
της τοπικής κουζίνας και στην ενίσχυση των τοπικών εισοδημάτων. Η δράση στοχεύει στην 
αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων-συνταγών με παράλληλη τήρηση των κανόνων υγιεινής. Η 
ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την 
περιοχή γιατί θα προωθήσει την τοπική γαστρονομία και θα καλύψει παράλληλα την επιθυμία των 
επισκεπτών να προμηθευτούν κάποια τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Οι ενδεικτικοί 
κλάδοι στους οποίους υπάγονται οι ως άνω επιχειρήσεις είναι αυτοί που περιγράφονται στον 
πίνακα καλυπτόμενων τομέων της σελίδας 37 από τον α/α 1 ως και τον α/α 10. Η δράση αφορά 
την ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός αυτών που ενισχύονται από το μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 
και τα υπομέτρα L123 και L313 του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων 
ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 



 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ     42 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L312-3 300.000,00 € 180.000,00 € 120.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

22,40% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

3,60% 

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

Η σκοπιμότητα της δράσης είναι η αξιοποίηση των τοπικών πρώτων υλών, η διεύρυνση της 
αγοράς τους, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους και η σύνδεση της τοπικής παραγωγής με το 
αγροτουριστικό προϊόν αφού σημαντική παράμετρος ανάπτυξης του τουρισμού είναι η γνωριμία 
των επισκεπτών με τα τοπικά προϊόντα. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης χαρακτηρίζεται 
μέτρια, καθώς στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιείται ικανοποιητικός αριθμός αντίστοιχων 
επιχειρήσεων. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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. 

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

Η δράση εμφανίζει  άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L311-7 και συνέργιες με τις  δράσεις 
του υπομέτρου  L123, L311-1-2-3 και όλες τις δράσεις του υπομέτρου L313. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση της τοπικής 
γαστρονομίας. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Εκδήλωση σημαντικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ζαχαροπλαστικής, της αρτοποιίας, 
παραδοσιακού φύλλου πίτας και ζυμαρικών. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος δράσης 

L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων  

Αναλυτική Περιγραφή  

Από τις προηγούμενες εφαρμογές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER, έχουν υλοποιηθεί δύο 
(2) δικτυώσεις ομοειδών και συμπληρωματικών επιχειρήσεων, το ένα (1) cluster δραστηριοποιείται 
στην περιοχή Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων – Άρτας και το δεύτερο (2) cluster δραστηριοποιείται 
στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και κυρίως του Νομού Ιωαννίνων. Οι επιχειρήσεις 
που απαρτίζουν τα  δύο (2) cluster δραστηριοποιούνται κυρίως στον αγροτουριστικό τομέα, στον 
τομέα παραγωγής παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και στον μεταποιητικό τομέα. Μέσω της 
δικτύωσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως 
η πρόσβαση στην Ε&Τ και στις νέες μορφές οργάνωσης, διοίκησης και παραγωγής, κοινό δίκτυο 
διανομής, πρόγραμμα μάρκετινγκ και προώθησης κλπ. Αναμένεται η ενίσχυση ενός εκ των δύο 
υπαρχόντων,  για την παραγωγή υλικού προβολής – προώθησης, συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ. 
Το συνολικό κόστος της κάθε παρέμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 € και επίσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προμήθεια 
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εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του 
δικτύου από πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 
5 επιχειρήσεις να 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 ΟΤΔ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύσταση διακριτού νομικού 
προσώπου.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L312-5 40.000,00 € 24.000,00 € 16.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

3,00% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,48% 

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

Η σκοπιμότητα της δράσης είναι η δικτύωση ομοειδών ή/και συμπληρωματικών επιχειρήσεων, που 
ως τώρα λειτουργούν μεμονωμένα, για την οργάνωση συλλογικών πρωτοβουλιών μέσω των 
οποίων θα οργανωθεί η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με κοινές προδιαγραφές τρόπου 
παραγωγής, συσκευασίας και ονομασίας, προς εύρεση νέων αγορών, γνωστοποίησης προς το 
ευρύτερο αγοραστικό κοινό αλλά και διασύνδεσής τους με το τουριστικό προϊόν. Στον τομέα του 
τουρισμού μέσω της δικτύωσης επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού 
προϊόντος, το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και διευκολύνεται η προώθησή του 
στην αγορά. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται μικρή, καθώς στην περιοχή 
παρέμβασης, μέσω προηγούμενων εφαρμογών, δραστηριοποιούνται ήδη δύο (2) δικτυώσεις.    

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται όλη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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. 

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

Η δράση έχει άμεση συνέργια με τις δράσεις L312-1-2-3, όλες τις δράσεις του υπομέτρου L311 και 
τις δράσεις L313-5-6-7-8. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης συνίσταται στην ανάπτυξη πιλοτικών και καινοτόμων 
επιχειρηματικών δράσεων για την προώθηση – ενδυνάμωση προϊόντων και υπηρεσιών ανώτερης 
ποιότητας μέσω της χρήσης της νέας τεχνογνωσίας και των νέων τεχνολογιών. Η περαιτέρω 
εμψύχωση της λειτουργίας των υπαρχόντων δικτυώσεων και η ενίσχυση δημιουργίας νέων 
συλλογικών σχημάτων αποτελεί καινοτομία για την περιοχή παρέμβασης. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Αναμένεται η ενίσχυση ενός cluster. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθεί 1 παρέμβαση.  
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Τίτλος Υπομέτρου 

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Κωδικός του Υπομέτρου 

L313 

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

Στην περιοχή παρέμβασης οι τουριστικές μονάδες στην πλειονότητά τους είναι οικογενειακής 
μορφής ακολουθώντας παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ένας 
σημαντικός αριθμός περιοχών, οι οποίες στερούνται υποδομών διανυκτέρευσης με αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη του τοπικού εισοδήματος και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 
Στόχος του υπομέτρου είναι η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση της 
απασχόλησης, η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, η συμβολή στην 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και η προβολή – προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε 
νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. 
Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη 
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008 και παρεμβάσεων δημοσίου 
χαρακτήρα τα οποία αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την 
ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, τη 
συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προβολή- προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών.  

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο : 

Στόχος 3: Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών. Στην παράκτια ζώνη αλλά και 
στον ορεινό όγκο της περιοχής παρέμβασης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στον τομέα του 
τουρισμού. Επιδίωξη είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας μέσω της δημιουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης κλπ πολύ υψηλού επιπέδου, που 
να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον και να προσφέρουν 
υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την έννοια του αγροτουρισμού. Στην επίτευξη της 
υψηλής ποιότητας αποσκοπούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο τοπικό πρόγραμμα. 
Στόχος 5: Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους 
και τις γυναίκες. Στόχος η ολοκληρωμένη αποτελεσματική αξιοποίηση και ενεργοποίηση του 
τοπικού δυναμικού με ειδικά κίνητρα και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις. Παρά την μακροχρόνια 
εγκατάλειψη γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων, η κτηνοτροφία αποτελεί δύναμη για την περιοχή και 
η παραγωγή σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας αλλά και άλλων προϊόντων 
διατροφής σε μικρότερες ποσότητες, δημιουργούν κατάλληλα κίνητρα για επιχειρηματική 
δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία μέσω 
της οργανωμένης μεταποίησης-προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και προϊόντων 
ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λ.π.), θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά κίνητρα στους νέους και 
τις γυναίκες για απασχόληση στον αγροτικό χώρο. Πάντοτε η δημιουργία ή η μετατροπή 
υπάρχουσας επιχείρησης σε νέα, δυναμική, μοντέρνα τεχνολογικά και οργανωτικά, με παραγωγή 
ποιοτικών – ανταγωνιστικών προϊόντων ικανά να χτυπήσουν αγορές, εκτός περιοχής και χώρας 
ήταν πόλος έλξης του επιχειρηματικού κόσμου και ιδιαίτερα των νέων με φρέσκιες ιδέες και φυσικά 
κυψέλες απασχόλησης και καινοτομίας. Τέλος η δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων θα 
ενισχύσει την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή δίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης των 
τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες επιχειρήσεις ή ανάδειξης των 
υπαρχόντων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με συνέπεια τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης για νέους και γυναίκες. 
Στόχος 4: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση 
του σπάνιου, μεγάλης οικολογικής αξίας φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η 
διαφορετικότητά του προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε 
μία ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική οικονομία. Διακρατικές και διατοπικές δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προστασίας και ανάδειξης θα ενισχύσουν την επίτευξη του 
στόχου και ειδικότερα «οι διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και τουρισμού», μέσα από τη 
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συνέχιση του διακρατικού προγράμματος του LEADER+ «TRANSINTERPRET II» που 
σχεδιάζονται θα συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης προβλέπεται να συνταχθεί σχετική 
μελέτη για καθορισμό των σχεδίων και οργάνωσης αυτών ώστε να προχωρήσουν σε έργα 
ερμηνείας.  
Στόχος 6: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και 
των τριών τομέων της οικονομίας. Η διαφορετικότητα και η καινοτομία στα προϊόντα, στις 
υπηρεσίες, στην περιοχή αναφοράς, είναι σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας διότι δημιουργούν διακριτή τοπική ταυτότητα στα 
προσφερόμενα αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες). Σε ότι αφορά την περιοχή αναφοράς το σπάνιο 
φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερου κάλλους, το πλήθος οικισμών με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον, το πλήθος χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και το πολιτισμικό ενδιαφέρον του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής αποτελούν σημαντικότατους θετικούς παράγοντες στη 
δημιουργία διακριτής τοπικής ταυτότητας. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις του παρόντος 
προγράμματος, με τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς, με στόχο την ποιότητα, την 
καινοτομία, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στοχεύουμε στη δημιουργία 
διαφορετικότητας και καινοτομίας καθώς και τη διαφοροποίηση και εν κατακλείδι, μαζί με το 
φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, θα επιδιωχθεί η δημιουργία της διακριτής τοπικής ταυτότητας, 
σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων κυρίως αυτών που βρίσκονται στον αγροτικό χώρο. 
Στόχος 7: Άρση της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών οικισμών με διαμόρφωση 
κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού 
πληθυσμού. Σημαντικοί παράγοντες άρσης της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών 
περιοχών του τοπικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, η απασχόληση και η 
οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων και της περιοχής, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε 
προηγούμενους στόχους του προγράμματος, συνδυαζόμενοι με έργα υποδομής, όπως αυτά 
καθορίζονται μέσα από τις δράσεις του προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

L313 Ενθάρρυνση 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

3.600.000,00 € 2.205.000,00 € 1.395.000,00 € 

 

Το υπομέτρο αναλύεται σε παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα και σε παρεμβάσεις ανάπτυξης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αφορά σε τουριστικές δραστηριότητες. Οι παρεμβάσεις 
δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του υπομέτρου δεν μπορούν να αφορούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και 
μετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών NATURA 
2000. 

Ακολουθεί η ανάλυση των επί μέρους δράσεων : 

 

α) Παρεμβάσεις  δημόσιου χαρακτήρα 
 
L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – 

περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 
L313-2  Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων  
L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου  
L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών  
 

Κατά την εφαρμογή των δράσεων L313-1, L313-2, L313-3 και L313-4 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. 
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Τίτλος δράσης 

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

Αναλυτική Περιγραφή  

Η δράση θα χρηματοδοτήσει την ίδρυση κέντρων – γραφείων και περιπτέρων πληροφόρησης, για 
παροχή πληροφοριών προς τους επισκέπτες και την πιθανή δημιουργία από φορείς της 
αυτοδιοίκησης ή άλλους συλλογικούς φορείς κάποιων πρόσθετων γραφείων τουριστικής 
πληροφόρησης σε κεντρικά σημεία διακίνησης πολιτών - επισκεπτών. Οι ενέργειες που θα 
υλοποιηθούν θα έχουν σαν στόχο την πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της, την ενημέρωση και διευκόλυνση των επισκεπτών, με αποτέλεσμα την  
αύξηση της επισκεψιμότητας. Η δράση θα υλοποιηθεί σε κομβικό σημείο εντός ή εκτός της 
περιοχής παρέμβασης εξυπηρετώντας την ευρύτερη περιοχή παρέμβασης και όχι ένα μόνο Δήμο. 
Το συνολικό κόστος της κάθε παρέμβασης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι 
πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L313-1 30.000,00 € 30.000,00 € - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

1,40% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,59% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
επισκέπτες μέσω μιας πιο σωστά οργανωμένης ενημέρωσης – πληροφόρησής τους για το 
τουριστικό προϊόν της περιοχής (τουριστικοί προορισμοί – τουριστικές υποδομές κλπ.), για τις 
ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές της περιοχής (τοπία απαράμιλλου φυσικού κάλλους, καταφύγια 
άγριων ζώων κλπ.) καθώς και για τα αξιόλογα πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά της μνημεία. Η 
χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μικρή λόγω της ελλιπής υλικοτεχνικής υποδομής στην 
περιοχή.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης και σε συγκεκριμένο 
κομβικό σημείο εντός ή εκτός της περιοχής παρέμβασης εξυπηρετώντας την ευρύτερη περιοχή 
παρέμβασης και όχι ένα μόνο Δήμο. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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.  

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

Η δράση παρουσιάζει  άμεση συνέργια με τις δράσεις L311-1-2-3-4, L313-2-3-4-5-6-7-8, L322-1 
και L 323-1-4. 

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

Η καινοτομία συνίσταται στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας καθώς και η κοινωνία των πληροφοριών.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Εκδηλώθηκε μικρό ενδιαφέρον στην περιοχή παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθεί 1 παρέμβαση. 
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Τίτλος δράσης 

L313-2 Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η αξιοποίηση του σπάνιου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης αλλά 
και η διαφορετικότητά του, προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και 
οδηγούν σε μία ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική οικονομία. Στην περιοχή παρέμβασης το 
φυσικό περιβάλλον έχει μεγάλη οικολογική αξία με την παρουσία σημαντικών οικοτόπων και την 
ύπαρξη σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας με: δύο 
Εθνικούς Δρυμούς, έντεκα περιοχές NATURA 2000, καταφύγια άγριας ζωής, τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, περιοχές CORINE (ιδιαίτερης οικολογικής αξίας). Αξιόλογοι είναι οι 
παραδοσιακοί οικισμοί και το πλήθος των αρχαίων, βυζαντινών και νεοτέρων μνημείων που 
αναδεικνύουν τον τοπικό χαρακτήρα καθώς και την ιστορική και πολιτισμική ιστορία της περιοχής. 
Αντικείμενο της δράσης είναι η συστηματική, οργανωμένη και με ενιαίο τρόπο σήμανση όλων των 
αξιοθέατων και μνημείων ολόκληρης της περιοχής παρέμβασης.  Αρωγός στην προσπάθεια αυτή 
θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση με μια σειρά συμπληρωματικές διεργασίες και διαδικασίες που 
πρέπει να λειτουργήσουν και αφετέρου ένα πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης προκειμένου να 
επιτευχθεί η υλοποίηση της παρέμβασης σε συνολικό επίπεδο. Η δράση θα εφαρμοστει σε 
ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης και θα αφορά την προβολή των αξιοθέατων και μνημείων με τη 
μορφή της ερμηνευτικής του χώρου. Το συνολικό κόστος της κάθε παρέμβασης θα ανέρχεται 
μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά 
πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι 
επιλέξιμη. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L313-2 30.000,00 € 30.000,00 € - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

1,40% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,59% 

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

Η σκοπιμότητα της δράσης έγκειται στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ενημέρωσης – πληροφόρησης προς τους επισκέπτες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
παρουσιάζει η περιοχή παρέμβασης, στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής, στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας και του χρόνου παραμονής των επισκεπτών στην περιοχή παρέμβασης. Η 
χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται μικρή καθώς στην περιοχή παρέμβασης έχουν 
υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης λαμβάνοντας 
υπόψη και τα δίκτυα διαδρομών του LEADER+. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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.  

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

Η δράση παρουσιάζει  άμεση συνέργια με τις δράσεις L311-1-2-3-4, L313-2-3-4-5-6-7-8, L322-1 
και L323-1-2α-2β-4. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την 
εφαρμογή του   
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Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης συνίσταται στην προσπάθεια υλοποίησης της παρέμβασης 
σε συνολικό επίπεδο ώστε η πληροφόρηση των επισκεπτών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής να είναι οργανωμένη και ομοιόμορφη. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Το ενδιαφέρον τόσο των φορέων της αυτοδιοίκησης όσο και των λοιπών συλλογικών φορέων 
είναι έντονο, αλλά συχνά αφορά αποσπασματικές επιδιώξεις.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος δράσης 

L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

Αναλυτική Περιγραφή  

Στην περιοχή παρέμβασης έχουν διατηρηθεί σε σημαντικό βαθμό δάση, περιοχές φυσικού κάλους, 
υγροβιότοποι και φαράγγια, τα οποία έχουν αναγνωριστεί με την ένταξή τους σε δίκτυα 
προστατευόμενων περιοχών όπως το NATURA 2000 και επιβάλλουν την υιοθέτηση λήψης μέτρων 
για την προστασία, τη διατήρηση και ανάδειξή τους. Κατά τις προηγούμενες εφαρμογές της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER και στα πλαίσια της μελέτης για την ανάδειξη αξιόλογων 
δικτύων διαδρομών (κύριων και δευτερευουσών) έχουν υλοποιηθεί βελτιώσεις με ήπιες 
παρεμβάσεις πεζοπορικών/ορειβατικών διαδρομών και μονοπατιών καθώς και ποδηλατικών 
διαδρομών. Αντικείμενο της δράσης είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή – οργάνωση ποδηλατικών 
διαδρομών  σε χώρους που παρουσιάζουν φυσικό και οικολογικό ενδιαφέρον, όπως μέσα σε 
αισθητικά δάση και σε περιοχές αξιόλογου φυσικού κάλλους, όπου δεν επιτρέπεται η χρήση 
οχημάτων. Το συνολικό κόστος της κάθε παρέμβασης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω 
ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L313-3 40.000,00 € 40.000,00 € - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

1,80% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,79% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάδειξη 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή 
παρέμβασης. Λόγω του περιορισμένου ενδιαφέροντος για αυτού του είδους την δραστηριότητα 
(mountain bike) προσδίδεται μικρή χρηματοδοτική βαρύτητα στη δράση. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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.  

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

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις λοιπές δράσεις του υπομέτρου L313, με τις δράσεις L311-1-
2-3 και άμεση συνέργια με τις δράσεις L311-4, L313-8 και L323-1. 

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

Η οργάνωση ποδηλατικών διαδρομών για την αγροτική ύπαιθρο της περιοχής παρέμβασης 
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αποτελεί καινοτομία με την έννοια ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την 
οργάνωση τέτοιων διαδρομών, πέραν του αστικού χώρου. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τη δράση και θα υπάρξει παρότρυνση από την ΟΤΔ. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθεί 1 παρέμβαση. 

 

Τίτλος δράσης 

L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και 
ιδιαιτεροτήτων του φυσικού περιβάλλοντος (τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, φυσικά 
οικοσυστήματα, ποταμοί, αισθητικά δάση, Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές NATURA 2000, περιοχές 
CORINE (ιδιαίτερης οικολογικής αξίας)), των αρχαίων, βυζαντινών και νεοτέρων μνημείων και της 
τοπικής παράδοσης. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν έντυπο υλικό (Φυλλάδια, Αφίσες, Οδηγούς, 
Χάρτες κλπ.), ηλεκτρονικό υλικό (Ιστοσελίδες, CD – ROM, DVD κλπ.), συμμετοχή σε εκθέσεις, 
καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο κλπ. Για κάθε παρέμβαση θα πρέπει να έχει συνταχθεί σχέδιο 
δημοσιότητας – προβολής, με πλήρη ανάλυση των στόχων της πρότασης, των μέσων προβολής, 
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δράσης και του προϋπολογισμού. Το συνολικό κόστος 
της κάθε παρέμβασης θα ανέρχεται μέχρι 100.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον 
δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον 
η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L313-4 50.000,00 € 35.000,00 € 15.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

1,60% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,69% 

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

Η σκοπιμότητα της δράσης έγκειται στην προβολή και προώθηση της περιοχής παρέμβασης μέσω 
οργανωμένων ενεργειών για τη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος και την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται μικρή 
καθώς στην περιοχή παρέμβασης έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις π.χ. το έργο «Ανάδειξη, 
διάδοση, προβολή του φυσικού κάλλους και της πολιτιστικής κληρονομιάς της επαρχίας 
Κόνιτσας», το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Επαρχίας 
Κόνιτσας (ΕΑΠΕΚ) από τη Ν.Α. Ιωαννίνων.    

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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.  

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

Η δράση παρουσιάζει άμεση συνέργια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις L313-1, L313-2 και 
συνέργια με τις δράσεις L311-1-2-3-4, L313-5-6-7-8, L322-1, L323-1 και L323-4. 

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

Η καινοτομία έγκειται στην χρήση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και ενημέρωσης.  
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Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους συλλογικούς 
φορείς της περιοχής. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 παρεμβάσεις. 

 
 
Ακολουθούν οι δράσεις που αφορούν σε: 
 
β) Παρεμβάσεις  ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής  
L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης 

αγροτικού τουρισμού 
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) 

 
Κατά την εφαρμογή των δράσεων L313-5, L313-5, L313-7 και L313-8 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. 

Για τις ανωτέρω δράσεις του υπομέτρου η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμία) με σκοπό την ίδια κατανάλωση, θα πριμοδοτείται  
στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιχειρήσεων.  

 

Τίτλος δράσης 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 

Αναλυτική Περιγραφή  

Στα πλαίσια της δράσης θα επιδοτηθούν παρεμβάσεις που αφορούν επισκευή - αποκατάσταση 
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία 
κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5, 4 και 3 
αστέρων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 «κλειδιών», ενοικιαζόμενα 
επιπλωμένα διαμερίσματα  4 «κλειδιών», τουριστικές κατασκηνώσεις Γ΄ Τάξης και άνω. Οι 
ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν οπουδήποτε μπορούν να χωροθετηθούν και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ. αριθμ. 710/2974/8-4-2009 ΚΥΑ.  
Σε οικόπεδα ή γήπεδα σε απόσταση μικρότερη των 3 km από τις ακτές δεν επιδοτούνται τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.  
Ο περιορισμός που τίθεται σε ότι αφορά τα 3 χλμ. από τις ακτές αφορά μόνο την ίδρυση νέων 
ενοικιαζομένων δωματίων 4 «κλειδιών» και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων 4 
«κλειδιών». Επιτρέπεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των ανωτέρω κατηγοριών σε 3 χλμ. από τις 
ακτές εφόσον τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της 
ανωτέρω ΚΥΑ και την τροποποίησή της και συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της 
δυναμικότητας τους με προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση . 
Στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ηγουμενίτσας δεν επιδοτούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (ίδρυση – 
επέκταση – εκσυγχρονισμός). Επίσης δεν επιδοτούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι τουριστικές 
επιπλωμένες κατοικίες και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (ίδρυση – επέκταση – 
εκσυγχρονισμός) στα κάτωθι Δ.Δ. του Νομού Ιωαννίνων: 
- Δ.Δ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών. 
- Δ.Δ. Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας του Δήμου Ανατολής. 
- Δ.Δ. Πεδινής, Αμπελειάς και Μπιζανίου του Δήμου Μπιζανίου. 
- Δ.Δ. Κατσικάς, Βασιλικής, Δροσοχωρίου, Ηλιόκαλης, Καστρίτσης, Κουτσελιού, Λογγάδων και 
Πλατανιάς του Δήμου Παμβώτιδος. 
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- Δ.Δ. Αμφιθέας, Κρανούλας και Κρύας του Δήμου Περάματος. 
Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με ανάλογες ποιοτικές 
δράσεις του προγράμματος με απώτερο στόχο τόσο την αύξηση της επισκεψιμότητας όσο και την 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποβλέποντας έτσι στην αύξηση της μέσης 
διάρκειας παραμονής των επισκεπτών. Επιπρόσθετα οι παρεμβάσεις θα υλοποιούνται σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΟΤ και υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της ΚΥΑ 710/3427/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) και της υπ. αριθμ. 722/3427/9-6-2010 
τροποποίησή της, των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, 
όπως ισχύει κάθε φορά, για υποδομές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και 
αγροτουριστικά καταλύματα. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € 
και έως 40 κλίνες. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης 
θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας τους και έως 40 κλίνες, με 
προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση. 
 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L313-5 2.500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

68,00% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

29,70% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η ανάδειξη της περιοχής μέσω ομοιόμορφης ανάπτυξης της 
τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης, διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
και το ύφος της περιοχής. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται μεγάλη, λόγω του 
γεγονότος ότι η τουριστική δραστηριότητα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους και σε έναν από τους σημαντικότερους πόρους ανάπτυξης τόσο του 
τριτογενή όσο και του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.    

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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      

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με τους περιορισμούς που 
αναφέρονται πιο πάνω. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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. 

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

Η δράση εμφανίζει άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L311-1 και συνέργιες με τις δράσεις 
L311-2-3-4, L312-5, L313-6-7-8, L313-1-2-3-4 και L322-1. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης συνίσταται στην ανάπτυξη μιας ομοιόμορφα κατανεμημένης 
τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης με παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
και μέσα από μια ολοκληρωμένη, δικτυωμένη και ποιοτική δράση με έμφαση στην ενθάρρυνση των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Κατά τη bottom up 
διαδικασία ήταν αδύνατο να γίνει διαχωρισμός των μελών αγροτικών νοικοκυριών και λοιπών 
δυνητικών δικαιούχων. Επιδίωξη θα είναι η δημιουργία κύριων ξενοδοχειακών μονάδων παροχής 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 
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Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 5 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος δράσης 

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής  

Αναλυτική Περιγραφή  

Οι παρεμβάσεις της δράσης θα επικεντρωθούν στις ίδιες ενότητες που αναφέρθηκαν και στην 
προηγούμενη δράση, διατηρώντας την τοπική αρχιτεκτονική και με σεβασμό στο φυσικό 
περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, διαπιστώνουμε ότι παρά την 
σημαντική  πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα των χώρων εστίασης και αναψυχής, η έλλειψη 
υποδομών παραδοσιακής κουζίνας και η απουσία ποικιλίας και ποιότητας στην παροχή 
υπηρεσιών εξακολουθούν να υφίστανται. Συνεπώς οι παρεμβάσεις της δράσης επικεντρώνονται 
τόσο στην αύξηση του αριθμού όσο και στην ποιοτική βελτίωση των υποδομών εστίασης με 
απώτερο στόχο την ανάδειξη της αξιόλογης τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων, τα 
οποία θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη ύλη της. Αναλυτικότερα στην περιοχή παρέμβασης  :     
Επιδοτείται μόνο η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εστιατορίων κλασσικού τύπου, τα 
παραδοσιακά καφενεία και οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας με τρόφιμα (κέτερινγκ). Δεν επιδοτείται η 
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός αιθουσών δεξιώσεων, εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης, 
ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ – φουντ), εστιατορίων που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα, 
καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς κλπ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, δεν επιδοτείται η 
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ζαχαροπλαστείων, δεν επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός μπαρ, σνακ - μπαρ, νυχτερινών κέντρων, νάιτ – κλαμπ, μπυραρίες, παμπ, δεν 
επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός καφετέριας εκτός των παραδοσιακών, δεν 
επιδοτείται η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός καντίνων. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης 
θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 
Επιλέξιμες προς ένταξη επενδύσεις σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(Κ.Α.Δ.) 2008 θεωρούνται οι ακόλουθες: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

56     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

56.1     
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών 
μονάδων εστίασης  

 56.10    
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης  

   56.10.11  
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη 
εξυπηρέτηση εστιατορίου 

    56.10.11.02 
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο 
ύπνου 

    56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο 
ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική 
[που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ. 
1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β΄ 932) απόφαση 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 
ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος 

56.2     
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και 
άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

 56.21    
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας 
για εκδηλώσεις  

56.3     Δραστηριότητες παροχής ποτών 

 56.30    Δραστηριότητες παροχής ποτών 

   56.30.10  Υπηρεσίες παροχής ποτών 
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    56.30.10.06 
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, 
χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 

    56.30.10.14 
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό 
καφενείο 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L313-6 750.000,00 € 450.000,00 € 300.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

20,40% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

8,90% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η ανάδειξη της τοπικής κουζίνας με χρήση ως πρώτης ύλης των 
τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Η 
χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται σημαντική καθώς η παρούσα δράση λειτουργεί 
συμπληρωματικά ως προς την L313-5. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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      

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης με τους περιορισμούς που 
αναφέρονται πιο πάνω. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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. 

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

Η δράση εμφανίζει άμεση συνέργια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις L313-5, L313-7, L313-
8 και L313-9. Επίσης λειτουργεί συμπληρωματικά με την δράση L311-2 και παρουσιάζει συνέργια 
με τις δράσεις L311-1, L311-3 και L311-4, L123α, L311-7 και L312-3. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης υφίσταται μέσω της βελτίωσης της ποικιλίας της τοπικής 
παραδοσιακής κουζίνας με τη χρήση ως πρώτης ύλης της των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την «παραδοσιακή» τοπική αρχιτεκτονική ως προς την κατασκευή των 
κτισμάτων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον στην περιοχή παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 4 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος δράσης 

L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης 
αγροτικού τουρισμού 

Αναλυτική Περιγραφή  

Στα πλαίσια της δράσης προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός 
γραφείων οργάνωσης ταξιδιών, εκδρομών και επισκέψεων στην περιοχή παρέμβασης μέσω 
αντίστοιχων πακέτων, τα οποία προωθούν τον αγροτικό τουρισμό. Τα γραφεία αυτά θα είναι σε 
άμεση επαφή και επικοινωνία τόσο με τα τοπικά τουριστικά καταλύματα αλλά και με τους χώρους 
εστίασης και αναψυχής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο. Σε άμεση επικοινωνία θα βρίσκονται και με τα τοπικά κέντρα τουριστικής 
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πληροφόρησης. Τα γραφεία αυτά λειτουργούν κυρίως με την μορφή ιδιωτικών επιχειρήσεων 
κατόπιν σχετικής άδειας λειτουργίας που τους έχει χορηγηθεί από τον ΕΟΤ. Το συνολικό κόστος 
κάθε επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L313-7 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

1,40% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,60% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
επισκέπτες μέσω μιας οργανωμένης προώθησης του τουριστικού προϊόντος, η αύξηση της 
επισκεψιμότητας, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό και η 
επιμήκυνση του χρόνου παραμονής των επισκεπτών. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι 
μικρή, καθώς στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιείται ικανοποιητικός αριθμός αντίστοιχων 
επιχειρήσεων. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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. 

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

Η δράση εμφανίζει άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L313-1 και άμεση συνέργια με τις 
δράσεις L311-1-2-3-4, L312-5, L313-2-3-4-5-6, L313-7-8, L321-3 και L323-1. 

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

Η καινοτομία της δράσης συνίσταται στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών, 
οι οποίες θα απευθύνονται και σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον στην περιοχή παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθεί 1 παρέμβαση. 

 

Τίτλος δράσης 

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) 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η περιοχή παρέμβασης έχει να παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία αξιόλογων φυσικών 
οικοσυστημάτων, τα οποία σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία του κλίματός της (Μεσογειακός, 
ηπειρωτικός, ορεινός τύπος κλίματος), την βοήθησαν να αναπτύξει τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, όπως: Αγροτουρισμός, Οικολογικός τουρισμός, Περιηγητικός τουρισμός, 
Εκκλησιαστικός τουρισμός, Φυσιολατρικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός & θαλάσσια 
σπορ (water-skiing, water toys, parasailing, fun crafts, windsurfing, κ.α.), Συνεδριακός 
τουρισμός, Φεστιβαλικός τουρισμός, Timesharing (Χρονομεριστική μίσθωση), Ιαματικός 
τουρισμός, Ορεινός τουρισμός, Χειμερινός τουρισμός-χιονοδρομικά κέντρα, Σπορ-
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περιπέτειας τουρισμός (κανό, kayak, rafting, parapente, αναρρίχηση, ποδηλασία, έφιππες 
διαδρομές, κυνήγι και Ιστορικό-Πολιτισμικός τουρισμός. Η δράση αναμένεται να 
χρηματοδοτήσει τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύχθηκαν στην 
περιοχή παρέμβασης και συνεπάγονται επιχειρηματική δραστηριότητα. Το συνολικό κόστος κάθε 
επένδυσης θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €. Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της αντίστοιχης δράσης 
δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο των δράσεων L311-1, L311-2, L312-2, 
L313-5, L313-6 και L313-7. Επίσης οι αθλητικές εγκαταστάσεις που τυχόν υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο της δράσης θα αποσκοπούν στην προσέλκυση και εξυπηρέτηση επισκεπτών. Σε 
διαφορετική περίπτωση και εφόσον αποτελούν παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους της περιοχής 
εντάσσονται στη δράση L312-2. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L313-8 150.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

4,10% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,80% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή παρέμβασης, η 
δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης και η ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων της 
περιοχής. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης παρουσιάζεται μέτρια καθώς στον τομέα των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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. 

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

Η δράση εμφανίζει άμεση συμπληρωματικότητα με τη δράση L311-4 και ισχυρή συνέργια με τις 
δράσεις L123β, L311-1-2-3, L312-5, L313-1-2-3-4-5-6-7, L321-3, L322-1 και L323-1. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης συνίσταται στην αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων που προσφέρει στην περιοχή παρέμβασης το φυσικό περιβάλλον, το 
γεωμορφολογικό ανάγλυφο, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αλλά 
και στην ανάπτυξη μιας πιλοτικής και καινοτόμας επιχειρηματικής δράσης, η οποία δημιουργεί 
αυξημένη ζήτηση για μεταποιημένα προϊόντα ποιότητας του αγροδιατροφικού τομέα και για 
προϊόντα παραδοσιακής βιοτεχνίας - χειροτεχνίας. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Για όλες τις αναφερθείσες μορφές εναλλακτικού τουρισμού έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον 
στη φάση της “bottom up” διαδικασίας. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος Υπομέτρου 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 

Κωδικός του Υπομέτρου 
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L321 

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

Στην περιοχή παρέμβασης παρατηρείται έλλειψη μικρών υποδοµών για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή κατά την χειμερινή 
περίοδο (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κλπ.) και οδηγούν αφενός σε απαξίωση της 
γεωργικής γης, και αφετέρου σε υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, µε 
αποτέλεσµα τις τάσεις εγκατάλειψης του, την αποδυνάμωση του τοπικού αγροτικού εισοδήματος 
και τη σταδιακή μείωση ροής επισκεπτών στην περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον, σε πολλές 
περιπτώσεις, παρατηρείται η ύπαρξη σημαντικών επιφανειακών υδάτων, τα οποία δεν 
αξιοποιούνται λόγω έλλειψης κατάλληλων ταμιευτήρων, ενώ παράλληλα εμφανίζονται διαρροές 
υδάτων στα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα ως αποτέλεσµα των φθορών που έχουν υποστεί λόγω 
της παλαιότητάς τους. Επίσης, το τοπικό δίκτυο αγροτικής οδοποιίας συχνά παρουσιάζει 
προβλήματα βατότητας, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όπου σε πολλές περιοχές λόγω των 
έντονων καιρικών φαινομένων υπάρχουν κατολισθήσεις, µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία και 
µη ασφαλής προσπελασιμότητα προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Οι ανωτέρω 
συνθήκες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στις συνθήκες εργασίας του αγροτικού 
πληθυσμού όσο και στην ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού γενικότερα. Η περιοχή 
παρέμβασης στερείται επίσης υποδοµών και υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης, 
επιμόρφωσης και πολιτισμού, µε αποτέλεσµα το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. 
Ειδικότερα στον τομέα του πολιτισμού, διαπιστώνεται η ανάγκη διάσωσης και διατήρησης των 
πολιτισμικών στοιχείων, παραδόσεων και εθίμων που σταδιακά ατονούν, ενώ θα μπορούσαν να 
αποτελούν στοιχεία τόνωσης της τοπικής κοινωνικής ζωής. 
Συνεπώς στόχοι του υπομέτρου είναι : 

 Η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) 
για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού 
πληθυσμού 

 Η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό. Οι 
υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των 
πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της 
περιοχής παρέμβασης. 

Στο υπομέτρο εντάσσονται παρεμβάσεις δημιουργίας βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, που αφορούν ένα χωριό ή ομάδα χωριών και τη 
συναφή μικρής κλίμακας υποδομή. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο : 

Στόχος 4: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση 
του σπάνιου, μεγάλης οικολογικής αξίας φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η 
διαφορετικότητά του προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε 
μία ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική οικονομία. Διακρατικές και διατοπικές δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προστασίας και ανάδειξης θα ενισχύσουν την επίτευξη του 
στόχου και ειδικότερα «οι διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και τουρισμού», μέσα από τη 
συνέχιση του διακρατικού προγράμματος του LEADER+ «TRANSINTERPRET II» που 
σχεδιάζονται θα συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης προβλέπεται να συνταχθεί σχετική 
μελέτη για καθορισμό των σχεδίων και οργάνωσης αυτών ώστε να προχωρήσουν σε έργα 
ερμηνείας.  
Στόχος 3: Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών. Στην παράκτια ζώνη αλλά και 
στον ορεινό όγκο της περιοχής παρέμβασης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στον τομέα του 
τουρισμού. Επιδίωξη είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας μέσω της δημιουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης κλπ πολύ υψηλού επιπέδου, που 
να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον και να προσφέρουν 
υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την έννοια του αγροτουρισμού. Στην επίτευξη της 
υψηλής ποιότητας αποσκοπούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο τοπικό πρόγραμμα. 
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Στόχος 5: Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους 
και τις γυναίκες. Στόχος η ολοκληρωμένη αποτελεσματική αξιοποίηση και ενεργοποίηση του 
τοπικού δυναμικού με ειδικά κίνητρα και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις. Παρά την μακροχρόνια 
εγκατάλειψη γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων, η κτηνοτροφία αποτελεί δύναμη για την περιοχή και 
η παραγωγή σημαντικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας αλλά και άλλων προϊόντων 
διατροφής σε μικρότερες ποσότητες, δημιουργούν κατάλληλα κίνητρα για επιχειρηματική 
δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία μέσω 
της οργανωμένης μεταποίησης-προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και προϊόντων 
ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κ.λ.π.), θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά κίνητρα στους νέους και 
τις γυναίκες για απασχόληση στον αγροτικό χώρο. Πάντοτε η δημιουργία ή η μετατροπή 
υπάρχουσας επιχείρησης σε νέα, δυναμική, μοντέρνα τεχνολογικά και οργανωτικά, με παραγωγή 
ποιοτικών – ανταγωνιστικών προϊόντων ικανά να χτυπήσουν αγορές, εκτός περιοχής και χώρας 
ήταν πόλος έλξης του επιχειρηματικού κόσμου και ιδιαίτερα των νέων με φρέσκιες ιδέες και φυσικά 
κυψέλες απασχόλησης και καινοτομίας. Τέλος η δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων θα 
ενισχύσει την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή δίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης των 
τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες επιχειρήσεις ή ανάδειξης των 
υπαρχόντων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με συνέπεια τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης για νέους και γυναίκες. 
Στόχος 7: Άρση της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών οικισμών με διαμόρφωση 
κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού 
πληθυσμού. Σημαντικοί παράγοντες άρσης της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών 
περιοχών του τοπικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, η απασχόληση και η 
οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων και της περιοχής, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε 
προηγούμενους στόχους του προγράμματος, συνδυαζόμενοι με έργα υποδομής, όπως αυτά 
καθορίζονται μέσα από τις δράσεις του προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

L321 Βασικές 
υπηρεσίες για την 
οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό 

270.000,00 € 257.500,00 € 12.500,00 € 

 

Το υπομέτρο περιλαμβάνει τις δράσεις : 
L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης 

υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 
L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι 

άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
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 

 
Κατά την εφαρμογή των δράσεων L321-1, L321-2 και L321-3 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. 

 

Τίτλος δράσης 

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

Αναλυτική Περιγραφή  

Στην περιοχή παρέμβασης παρατηρείται έλλειψη μικρών υποδοµών για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή κατά την χειμερινή 
περίοδο (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κλπ.) και οδηγούν σε απαξίωση της γεωργικής γης 
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και σε υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη σημαντικών 
επιφανειακών υδάτων, τα οποία δεν αξιοποιούνται λόγω έλλειψης κατάλληλων ταμιευτήρων και η 
ύπαρξη διαρροής υδάτων στα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα, ως αποτέλεσµα  των φθορών που 
έχουν υποστεί λόγω της παλαιότητάς τους, είναι σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
περιοχή παρέμβασης και τα οποία επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, το τοπικό δίκτυο 
αγροτικής οδοποιίας συχνά παρουσιάζει προβλήματα βατότητας, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, 
όπου σε πολλές περιοχές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων υπάρχουν κατολισθήσεις, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία και µη ασφαλής προσπελασιμότητα προς τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Η δράση περιλαμβάνει υποχρεωτικά έργα υποδομής για την 
διευκόλυνση άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας, όπως μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης των υδατικών πόρων καθώς και μικρά έργα πρόσβασης που διευκολύνουν την 
προσπελασιμότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα 
ανέρχεται σε 500.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά 
πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι 
επιλέξιμη. 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. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L321-1 120.000,00 € 120.000,00 € - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

46,60% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

2,38% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου, 
εδαφικών και υδατικών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και 
αγροτικού πληθυσμού καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της 
δράσης είναι σημαντική καθώς οι ανάγκες σε υποδομές είναι αυξημένες και υπάρχει έντονο 
επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 
* Ως προς τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα (διευθετήσεις χειμάρρων, αντιπλημμυρικά, ανασχετικά 
φράγματα, θυροφράγματα, ταμιευτήρες άρδευσης) φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος (σε 
περίπτωση που δεν υφίσταται ΤΟΕΒ) διαφορετικά αν είναι σε ζώνη ευθύνης του ΤΟΕΒ θα είναι ο 
ΤΟΕΒ. Σε περίπτωση που φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος ή Κοινότητα και με το δεδομένο ότι 
πιθανόν να μην έχει συντάξει Κανονισμό Άρδευσης, τότε θα αναφέρει στο Τεχνικό Δελτίο και στη 
σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου ότι "δεσμεύεται να εκπονήσει Κανονισμό Άρδευσης και να 
τηρήσει τους Περιβαλλοντικούς Όρους". 

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

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L311-1, L311-3, L311-4, L313-2, L313-3, L313-5, 
L313-8, L322-1, L323-1, L323-2α, L323-2β και L323-3. 

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

Η δράση δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη καινοτομία. Καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες 
παρεμβάσεις από προηγούμενες εφαρμογές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER, η εφαρμογή 
της για πρώτη φορά θα μπορούσε να αποτελέσει καινοτομία του τοπικού προγράμματος. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  
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Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κυρίως όσο αφορά την αγροτική οδοποιία από όλους σχεδόν τους 
δήμους της περιοχής παρέμβασης και ένα μικρό εγγειοβελτιωτικό έργο. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 σχετικές παρεμβάσεις βάση ωριμότητας και υψηλής προτεραιότητας. 

 

Τίτλος δράσης 

L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι 
άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η περιοχή παρέμβασης στερείται από υποδομές και υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής 
εξυπηρέτησης, επιμόρφωσης και πολιτισμού. Η δράση περιλαμβάνει έργα που σχετίζονται με την 
παροχή υπηρεσιών για βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού, την 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την τόνωση της 
πολιτιστικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης νέων μορφών δραστηριοτήτων για τους νέους 
κυρίως κατοίκους της περιοχής παρέμβασης με απώτερο στόχο την συγκράτηση του νεανικού 
πληθυσμού στην περιοχή. Τέτοιου είδους έργα είναι η δημιουργία και βελτίωση κέντρων φροντίδας 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, ωδεία, δημοτικές βιβλιοθήκες και χώρους άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, όπως θέατρα, αίθουσες εκδηλώσεων, χώρους έκθεσης καλλιτεχνικών 
δημιουργιών κλπ. Επισημαίνεται ότι η δράση δεν αφορά την δημιουργία μουσείων, η οποία 
υλοποιείται μέσω της δράσης L323-4. Η δράση θα εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα σε υφιστάμενα 
κτίρια. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται σε 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι 
πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 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. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L321-2 100.000,00 € 100.000,00 € - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

38,84% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,98% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η διαμόρφωση ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης στην ύπαιθρο, η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού/αγροτικού πληθυσμού, η συγκράτηση των νέων στην 
αγροτική ύπαιθρο, η μεταστροφή των δυσμενών πληθυσμιακών εξελίξεων και η τόνωση της 
πολιτιστικής δημιουργίας.  Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι σημαντική καθώς 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης και κατά 
προτεραιότητα σε υφιστάμενα κτίρια. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.  

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

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L311-6, L313-8, L321-3 και σε μικρότερο βαθμό με 
τις δράσεις L322-1. 

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

Η καινοτομία έγκειται στην προσπάθεια συγκράτησης των νέων στην αγροτική ύπαιθρο. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Υπάρχουν προτάσεις για την υλοποίηση παρεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται να ενισχυθούν 2 παρεμβάσεις. 

 

Τίτλος δράσης 

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 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την καθιέρωση ή αναβάθμιση τοπικών 
γιορτών και εκδηλώσεων, οι οποίες θα γίνονται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους και όπου 
θα υπάρχουν υποδομές για την έκθεση των τοπικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών. Ενδεικτικά η δράση θα χρηματοδοτεί τις δαπάνες για την οργάνωση των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, όπως μίσθωση χώρων και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων, μίσθωση 
οπτικοακουστικών μηχανημάτων, έξοδα συμμετοχής παραδοσιακών μουσικών, χορευτικών και 
θεατρικών συγκροτημάτων, προμήθεια μουσικών οργάνων, προμήθεια στολών και τέλος δαπάνες 
δημοσιότητας και προβολής των εκδηλώσεων. Κατά την προηγούμενη εφαρμογή της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας LEADER υλοποιήθηκαν με επιτυχία δύο (2) πολιτιστικές εκδηλώσεις, η μία 
υλοποιήθηκε στην περιοχή της Κόνιτσας και η δεύτερη στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Άνω 
Καλαμά, Καλπακίου, Ευρυμενών και Ζίτσας. Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται σε 
30.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα 
αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 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. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L321-3 50.000,00 € 37.500,00 € 12.500,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

14,56% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,74% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που προβάλουν την 
τοπική κληρονομία, τα τοπικά ήθη και έθιμα, τα τοπικά προϊόντα και ενισχύουν την επισκεψιμότητα 
και τον τουρισμό με την δημιουργία ενός ελκυστικού τουριστικού προϊόντος. Ταυτόχρονα, όμως 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τονώνουν την τοπική κοινωνική ζωή. Συνεπώς η 
χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται σημαντική. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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.  

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

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L311-1-2-3 -4, L313-1-2-3-4-5-6-7-8 καθώς και τη 
δράση L323-4. 
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Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την 
εφαρμογή του   

Η καινοτομία της δράσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει την 
κάθε πολιτιστική εκδήλωση, η οποία συνήθως προάγει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
περιοχής, όπως είναι η παραγωγή κάποιου τοπικού παραδοσιακού προϊόντος κλπ. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Το ενδιαφέρον για τη δράση είναι ιδιαίτερα έντονο τόσο από τους ΟΤΑ όσο και από τοπικούς 
πολιτιστικούς συλλόγους. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η ενίσχυση 2 παρεμβάσεων. 

 

Τίτλος Υπομέτρου 

Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

Κωδικός του Υπομέτρου 

L322 

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

Το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής παρέμβασης αντανακλά τα προβληματικά χαρακτηριστικά 
της δημογραφικής συρρίκνωσης και της κοινωνικής - οικονομικής καθυστέρησης σε σχέση µε τους 
αντίστοιχους μέσους όρους της χώρας. Ωστόσο, στους οικισμούς στους οποίους συγκρατήθηκε η 
κρίσιμη μάζα πληθυσμού παρατηρείται έλλειψη υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
έλλειψη παρεμβάσεων για τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής φυσιογνωμίας, καθώς και 
εγκατάλειψη και φθορά του αρχιτεκτονικού τους πλούτου. Τέλος, η διαμόρφωση κοινόχρηστων 
χώρων περιορίστηκε κατά κύριο λόγο στις κεντρικές πλατείες ορισμένων οικισµών, χωρίς να 
εξασφαλίζεται η λειτουργική και η μορφολογική τους σύνδεση µε τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό και τη 
συνολική αναβάθμισή του. Πολλοί οικισμοί εγκαταλείφθηκαν, με αποτέλεσμα τη σταδιακή 
αχρήστευση της τεχνικής τους υποδομής. Ωστόσο η αναπτυξιακή καθυστέρηση και κατά συνέπεια 
η περιορισμένη οικοδομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, είχε ως αποτέλεσμα να διασωθούν 
αξιόλογα οικιστικά σύνολα με παραδοσιακό χαρακτήρα και να διατηρηθούν στην ύπαιθρο 
σημαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με την παραδοσιακή αγροτική ζωή. Στην 
περιοχή παρέμβασης υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί οικισμοί καθώς και πλήθος αρχαίων, 
βυζαντινών και νεοτέρων μνημείων που αναδεικνύουν τον τοπικό χαρακτήρα καθώς και την 
ιστορική και πολιτισμική ιστορία της περιοχής. 
Στόχος του υπομέτρου είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού 
περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι 
δράσεις δε θα έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά θα αφορούν συνολικές παρεµβάσεις που 
θα αποσκοπούν τεκμηριωμένα στη διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας των οικισµών, την 
τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονομιά και σε πλήρη συμβατότητα µε την προώθηση 
του στόχου της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
δράσεων του υπομέτρου είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού, τα οποία και δεν 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Επιπλέον, οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται 
σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και 
του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους 
παραδοσιακούς οικισμούς. Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). Στο υπομέτρο μπορούν να 
περιληφθούν έργα για την αναβάθμιση οικισμών με στόχο την προστασία και ανάδειξη του 
παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο : 

Στόχος 4: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση 
του σπάνιου, μεγάλης οικολογικής αξίας φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η 
διαφορετικότητά του προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε 
μία ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική οικονομία. Διακρατικές και διατοπικές δράσεις 
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περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προστασίας και ανάδειξης θα ενισχύσουν την επίτευξη του 
στόχου και ειδικότερα «οι διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και τουρισμού», μέσα από τη 
συνέχιση του διακρατικού προγράμματος του LEADER+ «TRANSINTERPRET II» που 
σχεδιάζονται θα συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης προβλέπεται να συνταχθεί σχετική 
μελέτη για καθορισμό των σχεδίων και οργάνωσης αυτών ώστε να προχωρήσουν σε έργα 
ερμηνείας.  
Στόχος 3: Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών. Στην παράκτια ζώνη αλλά και 
στον ορεινό όγκο της περιοχής παρέμβασης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στον τομέα του 
τουρισμού. Επιδίωξη είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας μέσω της δημιουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης κλπ πολύ υψηλού επιπέδου, που 
να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον και να προσφέρουν 
υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την έννοια του αγροτουρισμού. Στην επίτευξη της 
υψηλής ποιότητας αποσκοπούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο τοπικό πρόγραμμα. 
Στόχος 7: Άρση της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών οικισμών με διαμόρφωση 
κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού 
πληθυσμού. Σημαντικοί παράγοντες άρσης της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών 
περιοχών του τοπικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, η απασχόληση και η 
οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων και της περιοχής, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε 
προηγούμενους στόχους του προγράμματος, συνδυαζόμενοι με έργα υποδομής, όπως αυτά 
καθορίζονται μέσα από τις δράσεις του προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

L322 Ανακαίνιση και 
ανάπτυξη των χωριών 

350.000,00 € 290.000,00 € 60.000,00 € 

 

Το υπομέτρο περιλαμβάνει τις δράσεις : 
L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  
L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων  
 

Κατά την εφαρμογή των δράσεων L322-1 και L322-3 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. 

 

* Η δράση L322-2 του ανωτέρω υπομέτρου «Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή 
χρήση», εξαιρείται από το τοπικό πρόγραμμα καθώς οι αποκαταστάσεις κτιρίων θα πρέπει 
να συνοδεύονται από χρήσεις όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί χώροι κλπ. κάτι 
που καλύπτεται από τις δράσεις L321-2, L321-3 και L323-4.    

Τίτλος δράσης 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

Αναλυτική Περιγραφή  

Στην περιοχή παρέμβασης η διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων περιορίστηκε κυρίως στις 
κεντρικές πλατείες ορισμένων οικισμών, χωρίς να εξασφαλίζεται η λειτουργική και μορφολογική 
τους σύνδεση με τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό και τη συνολική του αναβάθμιση. Η δράση 
περιλαμβάνει την βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς, όπου παρατηρείται 
έλλειψη αντίστοιχων υποδομών με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα του οικισμού να λειτουργεί ως 
ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουριστικών δραστηριοτήτων 
και την προσέλκυση επισκεπτών. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν την διαμόρφωση 
υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων με πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση πεζουλιών, 
τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, φωτισμό, διαμόρφωση πλατειών και υπογειοποίηση 
καλωδίων. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής 
θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη 
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σχεδίου αναβάθμισης αυτού και δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Η δράση δεν 
εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται 
περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). Η 
δράση αφορά κυρίως δημόσια έργα και συνολικά για τις παρεµβάσεις που χρηματοδοτεί ο 
συνολικός προϋπολογισμός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € ανά οικισμό.  
- Για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης κτιρίων για κοινωφελή χρήση το ανώτατο συνολικό 
κόστος ανέρχεται σε 300.000 €. 
- Για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων, το ανώτατο 
συνολικό κόστος ανέρχεται σε 40.000 €. 

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. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L322-1 200.000,00 € 200.000,00 € - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

68,97% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

3,96% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η αισθητική αναβάθμιση οικισμών, στους οποίους μπορούν να 
αναπτυχθούν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες, η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών 
διαβίωσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η διαμόρφωση ενός ποιοτικού τουριστικού 
προϊόντος. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι σημαντική καθώς παρουσιάζει άμεση 
συνέργια και συμπληρωματικότητα με τους περισσότερους στόχους του τοπικού προγράμματος.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης με εξαίρεση τους 
χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς.  

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 

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

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L322-3, L323-4, L311-1-2-3-4 και L313-1-2-3-4-5-6-
7-8. 

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

Η καινοτομία της δράσης εντοπίζεται στην υποχρέωση ύπαρξης μελέτης συνολικής θεώρησης 
αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου και 
αναβάθμισης αυτού. Θα επιλεγούν 2 οικισμοί προκειμένου να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες 
παρεμβάσεις.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από του Δήμους της περιοχής εφαρμογής για ένταξη δημοτικών τους 
διαμερισμάτων στο μέτρο της ανακαίνισης και ανάπλασης χωριών. Θα επιλεγούν 2 Δ.Δ. της 
περιοχής παρέμβασης στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Θα επιλεγούν 2 παρεμβάσεις σε ισάριθμους οικισμούς. 

 

Τίτλος δράσης 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων  

Αναλυτική Περιγραφή  
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Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση ήπιων παρεμβάσεων αποκατάστασης  των εξωτερικών 
όψεων κτισμάτων που έχουν υποστεί φθορά είτε λόγω εγκατάλειψης, είτε λόγω καιρικών 
συνθηκών. Κάποια από τα κτίσματα αυτά ενδέχεται να είναι ιδιωτικά. Βασική προϋπόθεση για την 
υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής 
αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού και δεν 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Η δράση δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους 
παραδοσιακούς οικισμούς. Τα κτίσματα στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις πρέπει να 
αναφέρονται στην ανωτέρω μελέτη ή στο σχέδιο αναβάθμισης. 
Για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων, το ανώτατο συνολικό 
κόστος ανέρχεται σε 40.000 €. 
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. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L322-3 150.000,00 € 90.000,00 € 60.000,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

31,03% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,78% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και η ανάδειξη της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του αγροτικού χώρου. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι 
σημαντική καθώς παρουσιάζει συσχέτιση και λειτουργεί συμπληρωματικά και με άλλες δράσεις του 
τοπικού προγράμματος.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης με εξαίρεση τους 
χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς.  

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η 
ενίσχυση. 

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

Η δράση παρουσιάζει συμπληρωματικότητα και συνέργια με τις δράσεις L322-1. 

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

Η καινοτομία της δράσης εντοπίζεται στην υποχρέωση ύπαρξης μελέτης συνολικής θεώρησης 
αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου και 
αναβάθμισης αυτού. Θα επιλεγούν 2 οικισμοί προκειμένου να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες 
παρεμβάσεις.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από του Δήμους της περιοχής εφαρμογής για ένταξη δημοτικών τους 
διαμερισμάτων στο μέτρο της ανακαίνισης και ανάπλασης χωριών. Θα επιλεγούν 2 Δ.Δ. της 
περιοχής παρέμβασης στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Θα επιλεγούν 6 αποκαταστάσεις εξωτερικών όψεων κτιρίων. 

 

Τίτλος Υπομέτρου 

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

Κωδικός του Υπομέτρου 
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L323 

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

Παρά την περιορισμένη ανάπτυξη της περιοχής παρέµβασης, παρατηρείται ότι ορισμένες 
δραστηριότητες προκάλεσαν κατά το παρελθόν ή προκαλούν και σήμερα περιβαλλοντική 
υποβάθμιση στις περιοχές µε ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, καθώς και σε τοποθεσίες υψηλής 
φυσικής αξίας. Στην περιοχή παρέµβασης παρατηρείται έλλειψη κινητοποίησης και ενημέρωσης 
του τοπικού πληθυσμού καθώς και των επισκεπτών προς την κατεύθυνση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Επιπλέον, η αναπτυξιακή 
καθυστέρηση της περιοχής παρέµβασης είχε ως αποτέλεσµα να διατηρηθούν στην ύπαιθρο 
σημαντικά στοιχεία που είναι συνδεδεμένα µε την παραδοσιακή αγροτική ζωή της χώρας (μύλοι, 
λιοτρίβια, γεφύρια κλπ.). Ο αρχιτεκτονικός αυτός πλούτος, ο οποίος παρέμεινε ανεκμετάλλευτος 
επί δεκαετίες και κινδυνεύει σήμερα από τη φθορά του χρόνου, αποτελεί σοβαρό συγκριτικό 
πλεονέκτημα της περιοχής πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η προβολή της φυσιογνωμίας της 
περιοχής, η προσέλκυση επισκεπτών και η ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Στην περιοχή παρέμβασης το φυσικό περιβάλλον έχει μεγάλη οικολογική αξία με την παρουσία 
σημαντικών οικοτόπων και την ύπαρξη σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών 
πανίδας και χλωρίδας με: δύο Εθνικούς Δρυμούς (Ε.Δ. Βίκου Αώου και Ε.Δ. Πίνδου Βάλια- 
Κάλντα), έντεκα περιοχές NATURA 2000, καταφύγια άγριας ζωής, τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους (Λίμνη Παμβώτιδα και Νησί Ιωαννίνων, Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη, Φαράγγι Βίκου και 
ποταμός Βοϊδομάτης, Χαράδρα Αώου, Εκβολή Καλαμά, Όρμος Αρίλλας, Σύβοτα), περιοχές 
CORINE (ιδιαίτερης οικολογικής αξίας). Αξιόλογοι είναι οι παραδοσιακοί οικισμοί και το πλήθος των 
αρχαίων, βυζαντινών και νεοτέρων μνημείων που αναδεικνύουν τον τοπικό χαρακτήρα καθώς και 
την ιστορική και πολιτισμική ιστορία της περιοχής. Συνεπώς στόχος του μέτρου είναι η προστασία 
και ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους, καθώς και των παραδοσιακών στοιχείων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης ώστε να αποτελέσουν πόλους έλξης 
επισκεπτών, τόπους ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τόποι στους οποίους θα 
επιτυγχάνεται μιας ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο : 

Στόχος 4: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση 
του σπάνιου, μεγάλης οικολογικής αξίας φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η 
διαφορετικότητά του προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε 
μία ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική οικονομία. Διακρατικές και διατοπικές δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προστασίας και ανάδειξης θα ενισχύσουν την επίτευξη του 
στόχου και ειδικότερα «οι διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος και τουρισμού», μέσα από τη 
συνέχιση του διακρατικού προγράμματος του LEADER+ «TRANSINTERPRET II» που 
σχεδιάζονται θα συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης προβλέπεται να συνταχθεί σχετική 
μελέτη για καθορισμό των σχεδίων και οργάνωσης αυτών ώστε να προχωρήσουν σε έργα 
ερμηνείας.  
Στόχος 3: Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών. Στην παράκτια ζώνη αλλά και 
στον ορεινό όγκο της περιοχής παρέμβασης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στον τομέα του 
τουρισμού. Επιδίωξη είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας μέσω της δημιουργίας καταλυμάτων, χώρων εστίασης κλπ πολύ υψηλού επιπέδου, που 
να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον και να προσφέρουν 
υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την έννοια του αγροτουρισμού. Στην επίτευξη της 
υψηλής ποιότητας αποσκοπούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο τοπικό πρόγραμμα. 
Στόχος 6: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και 
των τριών τομέων της οικονομίας. Η διαφορετικότητα και η καινοτομία στα προϊόντα, στις 
υπηρεσίες, στην περιοχή αναφοράς, είναι σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας διότι δημιουργούν διακριτή τοπική ταυτότητα στα 
προσφερόμενα αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες). Σε ότι αφορά την περιοχή αναφοράς το σπάνιο 
φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερου κάλλους, το πλήθος οικισμών με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον, το πλήθος χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και το πολιτισμικό ενδιαφέρον του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής αποτελούν σημαντικότατους θετικούς παράγοντες στη 
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δημιουργία διακριτής τοπικής ταυτότητας. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις του παρόντος 
προγράμματος, με τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς, με στόχο την ποιότητα, την 
καινοτομία, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στοχεύουμε στη δημιουργία 
διαφορετικότητας και καινοτομίας καθώς και τη διαφοροποίηση και εν κατακλείδι, μαζί με το 
φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, θα επιδιωχθεί η δημιουργία της διακριτής τοπικής ταυτότητας, 
σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων κυρίως αυτών που βρίσκονται στον αγροτικό χώρο. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

L323 Διατήρηση και 
αναβάθμιση της 
αγροτικής 
κληρονομιάς 

298.000,00 € 285.500,00 € 12.500,00 € 

 
 

Το υπομέτρο περιλαμβάνει τις δράσεις : 
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  

L323-2α Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια) 

L323-2β Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και 
ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, 
πατητήρια) 

L323-3 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση 
περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

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

 
Κατά την εφαρμογή των δράσεων L323-1, L323-2α, L323-2β, L323-3 και L323-4 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. 
 

Τίτλος δράσης 

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  

Αναλυτική Περιγραφή  

Στην περιοχή παρέμβασης το φυσικό περιβάλλον έχει μεγάλη οικολογική αξία με την παρουσία 
σημαντικών οικοτόπων και την ύπαρξη σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών 
πανίδας και χλωρίδας με: δύο Εθνικούς Δρυμούς (Ε.Δ. Βίκου Αώου και Ε.Δ. Πίνδου Βάλια- 
Κάλντα), έντεκα περιοχές NATURA 2000, καταφύγια άγριας ζωής, τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους (Λίμνη Παμβώτιδα και Νησί Ιωαννίνων, Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη, Φαράγγι Βίκου και 
ποταμός Βοϊδομάτης, Χαράδρα Αώου, Εκβολή Καλαμά, Όρμος Αρίλλας, Σύβοτα), περιοχές 
CORINE (ιδιαίτερης οικολογικής αξίας). Η δράση θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις, όπως βελτίωση 
και σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία 
του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας ή/και παρατηρητηρίων και δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης. Οι πινακίδες που θα αφορούν ερμηνευτική θα ακολουθούν τις προδιαγραφές 
πινακίδων αξιοθέατων και μνημείων. Η δράση εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές 
NATURA 2000 της περιοχής παρέμβασης. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να 
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ανέλθει μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά 
πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι 
επιλέξιμη. 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. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L323-1 50.000,00 € 50.000,00 € - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

17,51% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,00% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος, η 
επίτευξη σύνδεσης μεταξύ των οικοσυστημάτων, η προβολή της περιοχής, η αύξηση της 
επισκεψιμότητας, η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και η απόκτηση περιβαλλοντικής 
συνείδησης. Συνεπώς η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης κρίνεται σημαντική.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης με προτεραιότητα 
στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.  

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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.  

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

Η δράση παρουσιάζει συμπληρωματικότητα και συνέργια με τις δράσεις L123β, L323-2α-2β-3-4 
αλλά και με τις δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό και κυρίως τις L311-4, L313-1, L313-2, 
L313-3 και L313-8.  

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

Η καινοτομία της δράσης εντοπίζεται στην υλοποίηση παρεμβάσεων, οι οποίες αν και ενισχύουν 
τον τουρισμό στις αντίστοιχες περιοχές δεν διαταράσσουν τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα τους, 
αλλά και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στον τοπικό πληθυσμό και στους 
επισκέπτες.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από τους Δήμους της περιοχής αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί αν 
οι συγκεκριμένες περιοχές είναι στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται η χρηματοδότηση 2 παρεμβάσεων. 

 

Τίτλος δράσης 

L323-2α Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια) 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η δράση θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης 
πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου, όπως πέτρινα ή ξύλινα γεφύρια, βρύσες κλπ. Το συνολικό 
κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ 
εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. Το μέτρο δεν αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως 
προς τις παρεμβάσεις θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα : 
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α) να εξασφαλίζεται η πρόβαση σε αυτά, 
β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη διατήρηση της 
τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, 
γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων.  
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. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L323-2α 48.000,00 € 48.000,00 € - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

16,81% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,95% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, η βελτίωση της εικόνας της περιοχής παρέμβασης, η αύξηση της επισκεψιμότητας 
και η ανάπτυξη ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης 
είναι μέτρια καθώς λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις δράσεις L323-1 και L323-3 και δεν 
αποτελεί κύρια επιδίωξη .  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης.   

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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.  

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

Η δράση παρουσιάζει άμεση συμπληρωματικότητα και συνέργια με τις δράσεις L321-1, L323-1, 
L323-3, L313-2 και L313-3.  

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

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στην προσπάθεια διαφύλαξης και ανάδειξης παραδοσιακών 
χώρων.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Το ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ της περιοχής αλλά και ιδιώτες είναι διάσπαρτο ούτε είναι δυνατόν να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται η χρηματοδότηση 2 παρεμβάσεων. 

 

Τίτλος δράσης 

L323-2β Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και 
ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, 
πατητήρια) 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η δράση θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης 
πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου, όπως μύλοι – νερόμυλοι, λιοτρίβια, πατητήρια κλπ. Το 
συνολικό κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 200.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι 
πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. Το μέτρο δεν αφορά επιχειρηματική 
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δραστηριότητα. Ως προς τις παρεμβάσεις θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα : 
α) να εξασφαλίζεται η πρόβαση σε αυτά, 
β) να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη διατήρηση της 
τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, 
γ) να μην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισμάτων.  
Επιπλέον οι παρεμβάσεις της ανωτέρω δράσεις θα πρέπει : 
α) να διατηρήσουν την μη παραγωγική τους δραστηριότητα, 
β) να μη χρησιμοποιούνται/χρησιμοποιηθούν ως κατοικία. 
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. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L323-2β 50.000,00 € 37.500,00 € 12.500,00 € 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

13,14% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,74% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, η βελτίωση της εικόνας της περιοχής παρέμβασης, η αύξηση της επισκεψιμότητας 
και η ανάπτυξη ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης 
είναι μέτρια καθώς λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις δράσεις L323-1 και L323-3 και δεν 
αποτελεί κύρια επιδίωξη .  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης.   

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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

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

Η δράση παρουσιάζει άμεση συμπληρωματικότητα και συνέργια με τις δράσεις L321-1, L323-1, 
L323-3, L313-2 και L313-3.  

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

Η καινοτομία της δράσης έγκειται στην προσπάθεια διαφύλαξης και ανάδειξης παραδοσιακών 
χώρων.   

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Το ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ της περιοχής αλλά και ιδιώτες είναι διάσπαρτο ούτε είναι δυνατόν να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται η χρηματοδότηση 2 παρεμβάσεων. 

 

Τίτλος δράσης 

L323-3 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση 
περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

Αναλυτική Περιγραφή  

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης 
περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, οι οποίες δημιουργούν αρνητική εικόνα για την 
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περιοχή στους επισκέπτες. Η υποβάθμιση των περιοχών αυτών οφείλεται σε παράνομους χώρους 
διάθεσης απορριμμάτων, σε εγκαταλελειμμένα λατομεία, σε καταστροφές του φυσικού τοπίου από 
πυρκαγιές ή άσχημες καιρικές συνθήκες (πλημμύρες κλπ.). Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν 
εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους, φυτοτεχνικές εργασίες με δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη, 
καθαρισμό της περιοχής από απορρίμματα και σκουπίδια κλπ. Το συνολικό κόστος των 
παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον 
δικαιούχοι είναι OTA, νομικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον 
η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη. 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. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L323-3 80.000,00 € 80.000,00 €  - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

28,02% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,60% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 
Συνεπώς η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μεγάλη.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης.   

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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.  

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

Η δράση παρουσιάζει συμπληρωματικότητα και συνέργια με τις δράσεις L321-1, L321-2, L313-2, 
L313-3, L313-4, L311-4 και L313-8.  

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

Η δράση δεν παρουσιάζει κάποια καινοτομία. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Υπήρξε ενδιαφέρον από Δήμους και Κοινότητες της περιοχής παρέμβασης.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται η χρηματοδότηση 2 παρεμβάσεων. 

 

Τίτλος δράσης 

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

Αναλυτική Περιγραφή  

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις, οι οποίες αναδεικνύουν την τοπική παράδοση και πολιτιστική 
κληρονομιά με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και όχι την ίδρυση νέων, για την μετατροπή τους 
σε μουσεία, εκθετήρια και συλλογές. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει 
μέχρι 300.000 €. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι OTA, νομικά 
πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι 
επιλέξιμη. Το μέτρο δεν αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα. 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. Κατά προτεραιότητα, θα εντάσσονται έργα που έχουν 
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εκπονήσει μουσειολογική μελέτη. 
 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ L323-4 70.000,00 € 70.000,00 € - 

Χρηματοδοτική βαρύτητα : 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Υπομέτρου 

24,52% 

 Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,40% 

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

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικής παράδοσης και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μέτρια κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 
αρκετά υφιστάμενα κτίρια έχουν ήδη μετατραπεί σε μουσεία – εκθετήρια από προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους.  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης (σε επίπεδο Δήμου/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 ορίζεται ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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.  

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

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L311-5, L313-1, L313-4, L313-8, L321-3 και L323-
2α-2β. 

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

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης εντοπίζονται στην υλοποίηση παρεμβάσεων που 
περιλαμβάνουν την αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων, τοπικών εθίμων κλπ. με τη χρήση της 
τεχνολογίας π.χ. πολυμέσων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία  

Έχει εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον από συλλογικούς φορείς και ΟΤΑ και θεωρείται δύσκολο να 
καλυφθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 

Αναμένεται η χρηματοδότηση 2 παρεμβάσεων. 
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 Αναφορικά με το μέτρο 41 παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας: 

Κωδικός 
Υπομέτρου 

Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 
Αρχικής 

Εγκεκριμενης 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 

Αναμορφωμένης 
πρότασης 

% μεταβολή 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης 
εκροών 
Αρχικής 

πρότασης) 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης εκροών 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

% μεταβολή 
Δείκτη εκροών 

Δράσης 

L123 
L123α: Αύξηση της αξίας 
των γεωργικών προϊόντων 

450.000,00 425.000,00 -6,00% 10 3 -70,00% 

  
L123β: Αύξηση της αξίας 
των δασοκομικών 
προϊόντων 

110.000,00 57.000,00 -49,00% 2 1 -50,00% 

L311 

L311-1: Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών 
διανυκτέρευσης 

480.000,00 216.000,00 -55,00% 2 2 0,00% 

  

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

180.000,00 90.000,00 -50,00% 2 2 0,00% 

  

L311-3: Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί 
επισκέψιμων 
αγροκτημάτων 

300.000,00 264.000,00 -12,00% 1 1 0,00% 
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Κωδικός 
Υπομέτρου 

Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 
Αρχικής 

Εγκεκριμενης 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 

Αναμορφωμένης 
πρότασης 

% μεταβολή 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης 
εκροών 
Αρχικής 

πρότασης) 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης εκροών 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

% μεταβολή 
Δείκτη εκροών 

Δράσης 

  

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

36.000,00 30.000,00 -16,67% 1 1 0,00% 

  

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

36.000,00 30.000,00 -16,67% 1 1 0,00% 

  

L311-6: Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

48.000,00 30.000,00 -37,50% 2 2 0,00% 



 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ           74 

Κωδικός 
Υπομέτρου 

Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 
Αρχικής 

Εγκεκριμενης 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 

Αναμορφωμένης 
πρότασης 

% μεταβολή 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης 
εκροών 
Αρχικής 

πρότασης) 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης εκροών 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

% μεταβολή 
Δείκτη εκροών 

Δράσης 

  

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

60.000,00 60.000,00 0,00% 2 2 0,00% 

L312 

L312-1: Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί 
βιοτεχνικών μονάδων  

408.000,00 300.000,00 -26,00% 5 3 -40,00% 

  

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

408.000,00 300.000,00 -26,00% 5 3 -40,00% 

  

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

210.000,00 180.000,00 -14,00% 3 2 -33,00% 

  

L312-5: Δικτύωση 
ομοειδών ή 
συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων 

24.000,00 24.000,00 0,00% 1 1 0,00% 
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Κωδικός 
Υπομέτρου 

Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 
Αρχικής 

Εγκεκριμενης 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 

Αναμορφωμένης 
πρότασης 

% μεταβολή 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης 
εκροών 
Αρχικής 

πρότασης) 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης εκροών 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

% μεταβολή 
Δείκτη εκροών 

Δράσης 

L313 

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

30.000,00 30.000,00 0,00% 1 1 0,00% 

  
L313-2: Σήμανση 
αξιοθέατων και μνημείων  

30.000,00 30.000,00 0,00% 2 2 0,00% 

  
L313-3: Ποδηλατικές 
διαδρομές σε περιοχές της 
αγροτικής υπαίθρου 

40.000,00 40.000,00 0,00% 1 1 0,00% 

  

L313-4: Προβολή και 
προώθηση των 
συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των 
περιοχών 

35.000,00 35.000,00 0,00% 2 2 0,00% 

  

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

900.000,00 1.500.000,00 +67,00% 4 5 +25,00% 

  

L313-6 Ιδρύσεις, 
επεκτάσεις,εκσυγχρονισμοί 
χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

300.000,00 450.000,00 +50,00% 4 4 0,00% 
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Κωδικός 
Υπομέτρου 

Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 
Αρχικής 

Εγκεκριμενης 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 

Αναμορφωμένης 
πρότασης 

% μεταβολή 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης 
εκροών 
Αρχικής 

πρότασης) 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης εκροών 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

% μεταβολή 
Δείκτη εκροών 

Δράσης 

  

L313-7: Ιδρύσεις και 
εκσυγχρονισμοί γραφείων 
οργάνωσης, 
πληροφόρησης και 
προώθησης αγροτικού 
τουρισμού 

36.000,00 30.000,00 -16,67% 2 1 0,00% 

  

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

90.000,00 90.000,00 0,00% 2 2 0,00% 

L321 

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

120.000,00 120.000,00 0,00% 2 2 0,00% 
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Κωδικός 
Υπομέτρου 

Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 
Αρχικής 

Εγκεκριμενης 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 

Αναμορφωμένης 
πρότασης 

% μεταβολή 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης 
εκροών 
Αρχικής 

πρότασης) 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης εκροών 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

% μεταβολή 
Δείκτη εκροών 

Δράσης 

  

L321-2: Κέντρα φροντίδας 
παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, δημοτικές 
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι 
άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

100.000,00 100.000,00 0,00% 2 2 0,00% 

  

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 

37.500,00 37.500,00 0,00% 2 2 0,00% 

L322 
L322-1: Βελτίωση και 
ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων 

200.000,00 200.000,00 0,00% 2 2 0,00% 

  
L322-3: Αποκατάσταση 
εξωτερικών όψεων 
κτισμάτων 

90.000,00 90.000,00 0,00% 6 6 0,00% 
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Κωδικός 
Υπομέτρου 

Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 
Αρχικής 

Εγκεκριμενης 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 

Αναμορφωμένης 
πρότασης 

% μεταβολή 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης 
εκροών 
Αρχικής 

πρότασης) 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης εκροών 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

% μεταβολή 
Δείκτη εκροών 

Δράσης 

L323 

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  

50.000,00 50.000,00 0,00% 2 2 0,00% 
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Κωδικός 
Υπομέτρου 

Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 
Αρχικής 

Εγκεκριμενης 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 

Αναμορφωμένης 
πρότασης 

% μεταβολή 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης 
εκροών 
Αρχικής 

πρότασης) 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης εκροών 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

% μεταβολή 
Δείκτη εκροών 

Δράσης 

  

L323-2α: Διατήρηση, 
αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της 
αγροτικής υπαίθρου τα 
οποία δεν είχαν ποτέ 
παραγωγική 
δραστηριότητα (όπως 
βρύσες, γεφύρια) 

48.000,00 48.000,00 0,00% 2 2 0,00% 

  

L323-2β: Διατήρηση, 
αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της 
αγροτικής υπαίθρου τα 
οποία είχαν παραγωγική 
δραστηριότητα μόνο κατά 
το παρελθόν και 
ενισχύονται ώστε να 
καταστούν επισκέψιμα και 
επιδεικτικά (όπως μύλοι, 
λιοτρίβια, πατητήρια) 

37.500,00 37.500,00 0,00% 2 2 0,00% 
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Κωδικός 
Υπομέτρου 

Τίτλος Δράσης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 
Αρχικής 

Εγκεκριμενης 
πρότασης 

Δημ. Δαπάνη 
Δράσης 

Αναμορφωμένης 
πρότασης 

% μεταβολή 
Δημόσιας 
Δαπάνης 
Δράσης 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης 
εκροών 
Αρχικής 

πρότασης) 

Αριθμός 
Παρεμβάσεων 

(Δείκτης εκροών 
Αναμορφωμένης 

πρότασης 

% μεταβολή 
Δείκτη εκροών 

Δράσης 

  

L323-3: Διατήρηση, 
αποκατάσταση και 
αναβάθμιση τοπίου της 
υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση 
περιβαλλοντικά 
υποβαθμισμένων 
περιοχών, 
δενδροφυτεύσεις µε 
ενδηµικά είδη) 

80.000,00 80.000,00 0,00% 2 2 0,00% 

  

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 0,00% 2 2 0,00% 
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Ι Ι .  ΜΕΤΡΟ 421: «ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο (2) Υπομέτρα : 

421α. Διατοπική συνεργασία: αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για την εφαρμογή 
κοινής δράσης 

 

421β. Διακρατική συνεργασία: αφορά συνεργασία μεταξύ περιοχών της Χώρας με περιοχές άλλων 
κρατών μελών ή τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινής δράσης. 

 

Οι προσπάθειες για συνέχιση της Διακρατικής Συνεργασίας «TRANSINTERPRET II: Διαχείριση 
ποιότητας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με ερμηνευτικά εργαλεία» και στην παρούσα 
προγραμματική περίοδο δεν ευοδώθηκαν, όπως επίσης δεν προχώρησαν οι προτάσεις διατοπικής 
συνεργασίας με τίτλο «ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ» και διακρατικής συνεργασίας με τίτλο 
«PARKS PROTECTION». Η ΟΤΔ βρίσκεται σε αναζήτηση κάποιας διατοπικής ή διακρατικής 
συνεργασίας. 

 

Συνεργασίες μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ: 

 Ομάδων Τοπικής Δράσης του Άξονα 4 του ΠΑΑ 

 Μίας τουλάχιστον ΟΤΔ 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 ΟΤΔ που έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Για τα 
σχέδια διακρατικής συνεργασίας ορίζεται επιπλέον, σε επίπεδο χώρας, εθνικός συντονιστής. 

Δικαιούχοι του μέτρου δύναται να είναι: 

 ΟΤΔ 

 Φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου 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 Δράσης 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 ΟΤΔ στην ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ προς 
έγκριση κατά την διάρκεια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2013. 

Κατά την εφαρμογή των υπομέτρων 421α και 421β 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. 

 

 

 Αναφορικά με το μέτρο 421 παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας: 
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Τίτλος σχεδίου 
Δημόσια Δαπάνη 
σχεδίου αρχικής 

πρότασης 

Δημόσια Δαπάνη σχεδίου 
αναμορφωμένης πρότασης 

Α. Διατοπικά 

421α  20.000,00 € 20.000,00 € 

Β. Διεθνικά 

421β  80.000,00 € 80.000,00 € 
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Ι Ι Ι .  ΜΕΤΡΟ 431: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ»  

Το Μέτρο αυτό διακρίνεται σε δύο (2) Υπομέτρα: 
 
431α  Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ.  
431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση  
 
Κατά την εφαρμογή των υπομέτρων 431α και 431β 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. 

 
Για κάθε Υπομέτρο ακολουθεί στη συνέχεια χωριστό δελτίο : 
 

Τίτλος Υπομέτρου 

Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. 

Κωδικός του Υπομέτρου 

431α 

Απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του 
τοπικού προγράμματος, όπως ενδεικτικά, ενέργειες για τη στελέχωση, εγκατάσταση, εξοπλισμό, 
κ.λπ. της Ο.Τ.Δ. 

Η Ο.Τ.Δ. της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» έχει ήδη επαρκή οργάνωση και στελέχωση λόγω της πολυετούς 
ενασχόλησης της με την εφαρμογή προγραμμάτων LEADER στην περιοχή (LEADER Ι, LEADER 
ΙΙ, LEADER+). Για τις ανάγκες του νέου προγράμματος απαιτείται η αναβάθμιση των 
μηχανογραφικών συστημάτων και η προμήθεια σχετικού Sofware και Hardware, ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τόσο του προγράμματος όσο και της μηχανοργάνωσης της εταιρείας, 
δεδομένου ότι τα λογισμικά απαιτούν μεγαλύτερες ταχύτητες και περισσότερο χώρο μνήμης στον 
Η/Υ. Η Ο.Τ.Δ. θα πρέπει να εφοδιαστεί με πληροφορικά συστήματα από τα οποία θα προκύπτουν 
όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται στη νέα Προγραμματική Περίοδο (Ο.Π.Σ. 
κλπ.). Επίσης, με δεδομένο ότι ένας αριθμός στελεχών της Ο.Τ.Δ. λειτουργεί με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αναμένεται η 
επαναπροκήρυξη των σχετικών ειδικοτήτων και η εκ νέου αναδιοργάνωση της τοπικής ομάδας 
έργου. 

Εκτίμηση της απαιτούμενης στελεχιακής δομής της Ο.Τ.Δ. σε σχέση με το περιεχόμενο και τις 
ανάγκες του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος. Ειδικότερα, θα πρέπει να εκτιμηθεί ο αριθμός 
των στελεχών ανά ειδικότητα και να αναφερθούν οι προβλεπόμενες αρμοδιότητες του κάθε 
στελέχους στο πλαίσιο εφαρμογής του τοπικού προγράμματος. 

Η στελεχιακή δομή που θα ασχοληθεί με το τοπικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει 
όλες τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος και να έχει τα χαρακτηριστικά της ποιότητας, της 
σταθερότητας και της επάρκειας. Πιο αναλυτικά θα υπάρχει: Η Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος («Ε.Δ.Π.»), η οποία θα αποφασίζει, ελέγχει και εγκρίνει κάθε διαδικασία 
υλοποίησης του προγράμματος. Ο Διευθυντής της Εταιρίας, ο οποίος θα συμμετέχει στην «Ε.Δ.Π.» 
χωρίς δικαίωμα ψήφου και θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Ομάδας Έργου, του 
Συντονιστή και της Ε.Δ.Π. (με επιμερισμό της δαπάνης του στο LEADER). Ο συντονιστής του 
προγράμματος, μόνιμο στέλεχος της Εταιρείας με εμπειρία σε υλοποίηση παρόμοιων 
προγραμμάτων (LEADER I, LEADER II και LEADER+), ο οποίος θα ελέγχει, θα συντονίζει και θα 
κατευθύνει την ομάδα έργου, με αποκλειστική απασχόληση στο πρόγραμμα. Η Ομάδα Έργου 
ενδεικτικά θα αποτελείται και θα στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος από 8 
(οκτώ) άτομα κατάλληλων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 7 (επτά) θα είναι ΠΕ και 1 (ένα) ΔΕ. Τρία (3) 
άτομα θα είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου, δύο (2)  άτομα  θα είναι με 
επιμερισμό της δαπάνης τους στο LEADER και με σύμβαση αορίστου χρόνου,  τρία (3) άτομα θα 
είναι με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.    
Ο συντονιστής του προγράμματος δεν θα είναι μέλος του Δ.Σ. του Φορέα ή/και της Επιτροπής 
Διαχείρισης Προγράμματος Άξονα LEADER (Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων). Επιπλέον, το 
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στέλεχος αυτό προβλέπεται να έχει πλήρη απασχόληση στο πρόγραμμα. Οι δαπάνες, που θα 
προβλέπονται στην δράση αυτή θα αφορούν την λειτουργία της Ο.Τ.Δ. και, πέραν των αμοιβών 
του υπηρεσιακού πυρήνα και των λοιπών στελεχών, που θα επιμερίζονται στο πρόγραμμα, θα 
καλύπτονται ακόμη δαπάνες για νομική υποστήριξη, δαπάνες για λογιστική και μηχανογραφική 
υποστήριξη, δαπάνες μετακινήσεων (για την παρακολούθηση των έργων, τη συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις του δικτύου), λοιπές λειτουργικές δαπάνες (π.χ. αναλώσιμα, γραφικά κ.λπ.) και 
δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού. 

Ο αριθμός των στελεχών ΠΕ ή ΤΕ του φορέα που κατά την υποβολή της πρότασης 
απασχολούνται σε αυτόν με εξαρτημένη σχέση εργασίας και για τα οποία ο υποψήφιος φορέας 
δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει στη στελεχιακή δομή της Ο.Τ.Δ. από την έναρξη υλοποίησης του 
τοπικού προγράμματος. 

Στον φορέα απασχολούνται ήδη με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου) 8 άτομα (συμπεριλαμβανομένου του Δ/ντή), εκ των οποίων η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» 
δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει στη στελεχιακή δομή της Ο.Τ.Δ. από την έναρξη υλοποίησης του 
προγράμματος με σχέση εξαρτημένης εργασίας τα 5 από τα 8. 

Τα χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια 
Συμμετοχή), τα οποία θα πρέπει να διακρίνονται σε δαπάνες στελέχωσης, λειτουργικά έξοδα και 
εξοπλισμό – μηχανοργάνωση. 

Επιμέρους δράσεις Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

Δαπάνες στελέχωσης 
431α-1 

810.000,00 € 810.000,00 € - 

Λειτουργικά έξοδα 
431α-2 

95.000,00 € 95.000,00 € - 

Μετακινήσεις 
431α-3 

30.000,00 € 30.000,00 € - 

Εξοπλισμός – 
Μηχανοργάνωση 
431α-4 

20.000,00 € 20.000,00 € - 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 431α 

955.000,00 € 955.000,00 € - 

 

 

Τίτλος Υπομέτρου 

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση  

Κωδικός του Υπομέτρου 

431β 

Ανάλυση του περιεχομένου του υπομέτρου 

Το υπομέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις : εκπόνηση μελετών για την περιοχή εφαρμογής 
(όπως ενδεικτικά : μελέτες εξειδίκευσης τομεακών στρατηγικών του τοπικού προγράμματος, 
μελέτες για την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών στην παραγωγή προϊόντων ή παροχή 
υπηρεσιών κλπ.), ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική 
αναπτυξιακή στρατηγική (όπως : διεξοδική πληροφόρηση των τοπικών φορέων και του 
πληθυσμού για τους στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις 
προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά πεδία 
αυτού, τις διαδικασίες εφαρμογής κλπ.), διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και ενέργειες 
επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο (μπορεί να αφορά τα μέλη του Επιπέδου Λήψης 
Αποφάσεων και τους Συντονιστές του τοπικού προγράμματος για θέματα αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, εφαρμογής προγράμματος, διοίκησης κλπ.).  

Σκοπιμότητα σε σχέση με τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος 

 Βασική σκοπιμότητα του υπομέτρου αποτελεί αρχικά η υποστήριξη της εφαρμογής συγκεκριμένων 
δράσεων του τοπικού προγράμματος σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, η επιμόρφωση των 
κρίσιμων στελεχών και η αναβάθμιση της παρεχόμενης υποστήριξης στους δυνητικούς 
δικαιούχους  ώστε να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και 
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τέλος η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ευρύτερο κοινό της περιοχής με 
επικέντρωση στους ωφελούμενους από τις παρεμβάσεις του προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

  Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 431β 51.000,00 € 51.000,00 € - 

 

Το υπομέτρο περιλαμβάνει τις δράσεις : 
431β-1 Εκπόνηση μελετών για την περιοχή εφαρμογής 
431β-2 Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή 
στρατηγική 
431β-3 Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 
431β-4 Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο 

  

Τίτλος δράσης 

431β-1 Εκπόνηση μελετών για την περιοχή εφαρμογής 

Περιγραφή – Περιεχόμενο Δράσης  

Στο πλαίσιο εφαρμογής του τοπικού προγράμματος η Ο.Τ.Δ. είχε σκοπό να υλοποιήσει και να 
συντάξει μία μελέτη που θα αφορούσε τον καθορισμό σχεδίων και οργάνωσης των «Διαδρομών 
ερμηνείας περιβάλλοντος και τουρισμού» στα πλαίσια συνέχισης της Διακρατικής Συνεργασίας 
«TRANSINTERPRET II: Διαχείριση ποιότητας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
ερμηνευτικά εργαλεία» και στην παρούσα προγραμματική περίοδο. Η σύνταξη της εν λόγω μελέτης 
θα σχετίζονταν με τα θεματικά αντικείμενα του τοπικού προγράμματος και τα παραδοτέα της θα 
είχαν εφαρμογή στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες ήταν : L313-2, L313-4, L323-1 και 
L323-4.  
Οι προσπάθειες για συνέχιση της Διακρατικής Συνεργασίας «TRANSINTERPRET II: Διαχείριση 
ποιότητας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με ερμηνευτικά εργαλεία» και στην παρούσα 
προγραμματική περίοδο δεν ευοδώθηκαν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει λόγος εκπόνησης της 
μελέτης. Εφόσον δε θα υλοποιηθεί η ανωτέρω μελέτη αποδεσμεύονται και οι συγκεκριμένες 
δράσεις του τοπικού προγράμματος στις οποίες θα είχε εφαρμογή, ήτοι οι δράσεις :  
L313-2: «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων» 
L313-4: «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» 
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» 
L323-4: «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-
εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά» 
Οι συγκεκριμένες τέσσερις δράσεις θα εφαρμοστούν σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης του 
τοπικού προγράμματος χωρίς περιορισμούς. 
Η ΟΤΔ βρίσκεται σε αναζήτηση διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών προκειμένου η 
συγκεκριμένη δράση να βρει τυχόν εφαρμογή στα πλαίσια κάποιας συνεργασίας του Μέτρου 421 
και να συνδεθεί με κάποια δράση του τοπικού προγράμματος.  

Σκοπιμότητα σε σχέση με τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος     

Σκοπιμότητα της δράσης των μελετών – εμπειρογνωμοσυνών είναι να προετοιμάσει  και να 
υποβοηθήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων του τοπικού προγράμματος και κυρίως όσων 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω καινοτομίας παρέμβασης αλλά και όσων η εφαρμογή προϋποθέτει 
την ύπαρξη αντίστοιχης μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης για την ένταξη και υλοποίηση των 
παρεμβάσεων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή 

Αναλογα με τη φύση της μελέτης και τη/τις δράσεις που θα βρει εφαρμογή θα προκύψουν και τα 
ανάλογα αποτελέσματα.  

Ωφελούμενοι 

Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης που θα βρουν εφαρμογή οι δράσεις που θα συνδέονται 
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με την εκπόνηση της μελέτης.. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ 431β-1 12.000,00 € 12.000,00 € - 

 

Τίτλος δράσης 

431β-2 Ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή  
στρατηγική 

Περιγραφή – Περιεχόμενο Δράσης  

Η δράση περιλαμβάνει τις αρχικές ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά τη φάση 
σχεδιασμού της πρότασης του τοπικού προγράμματος (ενημερωτικές ημερίδες, δημοσιεύσεις 
στον τοπικό Τύπο, ενημερωτικά έντυπα), οι οποίες είναι οι πιο κρίσιμες για την εις βάθος και εκ 
των κάτω προς τα άνω («bottom up» διαδικασία) πληροφόρηση και διάδοση του προγράμματος 
και οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και των 
τοπικών φορέων της περιοχής παρέμβασης στον σχεδιασμό του προγράμματος. Οι ενέργειες 
πληροφόρησης θα εντατικοποιηθούν και θα αποκτήσουν ουσιαστικό στόχο μετά την έγκριση του 
τοπικού προγράμματος και των δράσεών του και θα περιλαμβάνουν την σύνταξη  ενός 
ολιγοσέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου, που θα περιέχει τα κύρια σημεία του εγκριθέντος τοπικού 
προγράμματος και την περιοχή εφαρμογής του, την έκδοση και ανατύπωση του περιεχομένου 
των προσκλήσεων ενδιαφέροντος, κατανοητού οδηγού εφαρμογής, φακέλων υποψηφιότητας με 
τα κριτήρια αποκλεισμού και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, αφισών, την 
πραγματοποίηση σχετικών εκδηλώσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης (1 αρχική ημερίδα με την 
έγκριση του προγράμματος και επί πλέον ημερίδες και συνεντεύξεις τύπου σε κάθε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής παρέμβασης) 
και προβολή όλων των πληροφοριών για το τοπικό πρόγραμμα και τις προσκλήσεις 
ενδιαφέροντος μέσα από το διαδίκτυο, καθώς και την δημιουργία και ανάρτηση κατάλληλης 
πινακίδας στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για το πρόγραμμα. Ενέργειες πληροφόρησης θα 
πραγματοποιούνται και κατά την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος καθώς πρέπει να γίνεται 
συνεχής αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος για να αντιμετωπίζονται τυχόν ατέλειες και 
προβλήματα και για να διαχέονται προς τα έξω οι σωστές δράσεις και προσπάθειες. Πριν την 
έναρξη υλοποίησης των ενεργειών πληροφόρησης θα προηγηθεί σχέδιο δημοσιότητας με 
μεγαλύτερη ανάλυση των ενεργειών αλλά και του κοινού στόχου για κάθε ενέργεια και την 
ανάλυση του προϋπολογισμού της δράσης σε επί μέρους ενέργειες. 

Σκοπιμότητα σε σχέση με τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος     

Σκοπιμότητα της δράσης είναι η εξασφάλιση των κανόνων διαφάνειας μέσω της υλοποίησης 
όλων των απαραίτητων και προβλεπόμενων ενεργειών δημοσιοποίησης του προγράμματος και 
ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού και των δυνητικά δικαιούχων για τους στόχους, τη 
στρατηγική, τις δυνατότητες του προγράμματος, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά πεδία, τις διαδικασίες εφαρμογής, τις 
προϋποθέσεις ένταξης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση των επενδυτικών 
σχεδίων κλπ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή 

 Η πληροφόρηση και ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων και των τοπικών φορέων για 
τους στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις προοπτικές 
ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά πεδία αυτού, τις 
διαδικασίες εφαρμογής, τις προϋποθέσεις ένταξης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων κλπ. 

Ωφελούμενοι 

 Όλοι οι τοπικοί συλλογικοί φορείς, οι δυνητικοί δικαιούχοι των δράσεων και το ευρύ κοινό της 
περιοχής παρέμβασης. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  
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 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ 431β-2 15.000,00 €  15.000,00 € - 

 

 

 

 

Τίτλος δράσης 

431β-3 Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

Περιγραφή – Περιεχόμενο Δράσης  

Η δράση περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες για την προβολή του τοπικού προγράμματος αλλά 
και της κοινοτικής και εθνικής συνδρομής στη χρηματοδότηση του και ειδικότερα : 

 Ημερίδες για την προβολή των αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος 

 Προβολή στα τοπικά μέσα ενημέρωσης μέσω δελτίων τύπου 

 Έκδοση φυλλαδίων και αφισών που ενημερώνουν και προβάλλουν τις τοπικές 
παρεμβάσεις και επισημαίνουν τη συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ και τους Εθνικούς 
πόρους 

 Ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του τοπικού προγράμματος με καλά 
παραδείγματα από το τοπικό πρόγραμμα 

 Έκδοση καλαίσθητης έκδοσης με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος στη φάση της ολοκλήρωσης του 

Σκοπιμότητα σε σχέση με τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος     

Η προβολή του τοπικού προγράμματος, ώστε το ευρύ κοινό της περιοχής να γνωρίζει για την 
εφαρμογή του και την συνδρομή του ΕΓΤΠΕ και του ΥΠΑΑΤ στη συγχρηματοδότησή του είναι μια 
αναγκαιότητα, η οποία επιβάλλεται και από τους κανόνες δημοσιότητας του ΠΑΑ. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή 

Αναμένεται η ευρεία γνωστοποίηση του περιεχομένου του τοπικού προγράμματος και των βασικών 
στόχων του στο ευρύ κοινό της περιοχής παρέμβασης. 

Ωφελούμενοι 

Οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης καθώς και οι επισκέπτες της. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ 431β-3 14.000,00 € 14.000,00 € - 

 

 

Τίτλος δράσης 

431β-4 Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο 

Περιγραφή – Περιεχόμενο Δράσης  

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες κατάρτισης και επιμόρφωσης των στελεχών που διαδραματίζουν 
κρίσιμο ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα του διευθυντή της 
εταιρίας και του συντονιστή. Οι ενέργειες ενδεικτικά περιλαμβάνουν : 

 Ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης εξειδικευμένα στη διαχείριση προγραμμάτων, 
διαχείριση έργου και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

 Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώνονται από άλλους φορείς καθώς 
και τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος 

Διευκρινίζεται ότι θα οριστικοποιηθούν, σε μεταγενέστερη φάση, σε συνεργασία με την ΕΥΔ 
LEADER του ΠΑΑ. 

Σκοπιμότητα σε σχέση με τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος     

Η ορθολογική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η λήψη των κρίσιμων αποφάσεων αλλά και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν δεξιότητες απαραίτητες για τα άτομα που διαδραματίζουν κρίσιμο 
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(ηγετικό) ρόλο στην υλοποίηση του τοπικού προγράμματος. Η βελτίωση των δεξιοτήτων αυτών για 
τα ηγετικά στελέχη του φορέα αποτελεί μια αναγκαιότητα προκειμένου να λειτουργήσει 
απρόσκοπτα η λήψη των αποφάσεων και η οργάνωση της εφαρμογής του τοπικού προγράμματος. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή 

Ως αποτέλεσμα από τη συγκεκριμένη δράση αναμένεται η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων 
και τεχνικών γνώσεων σε θέματα διαχείρισης του προγράμματος ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα 
το τοπικό πρόγραμμα. 

Ωφελούμενοι 

Τα στελέχη της ΟΤΔ με κρίσιμο – ηγετικό ρόλο. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία της δράσης αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος – Δημόσια 
Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)  

 Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια Συμμετοχή 

ΔΡΑΣΗ 431β-4 10.000,00 € 10.000,00 € - 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι Χρηματοδοτικού Πίνακες του Αναμορφωμένου Τοπικού 

Προγράμματος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ-ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 

 

ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 

850.000,00 425.000,00 340.000,00 85.000,00 425.000,00 

L123β: Αύξηση της αξίας των 
δασοκομικών προϊόντων 

114.000,00 57.000,00 45.600,00 11.400,00 57.000,00 

Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 

964.000,00 482.000,00 385.600,00 96.400,00 482.000,00 

L311-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας 
υποδομών διανυκτέρευσης 

360.000,00 216.000,00 172.800,00 43.200,00 144.000,00 

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

150.000,00 90.000,00 72.000,00 18.000,00 60.000,00 

L311-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων 
αγροκτημάτων 

440.000,00 264.000,00 211.200,00 52.800,00 176.000,00 

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

50.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 20.000,00 

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

50.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 20.000,00 

L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών 

50.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 20.000,00 
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ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

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

100.000,00 60.000,00 48.000,00 12.000,00 40.000,00 

L311-8: Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων 
(ποου εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με 
σκοπό την ίδια κατανάλωση 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη 
γεωρργικές δραστηριότητες 

1.200.000,00 720.000,00 576.000,00 144.000,00 480.000,00 

L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων  

500.000,00 300.000,00 240.000,00 60.000,00 200.000,00 

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

500.000,00 300.000,00 240.000,00 60.000,00 200.000,00 

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

300.000,00 180.000,00 144.000,00 36.000,00 120.000,00 

L312-4: Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων 
(ποου εντάσσονται στις δράσεις του 
υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με 
σκοπό την ίδια κατανάλωση 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

40.000,00 24.000,00 19.200,00 4.800,00 16.000,00 

Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας 
και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

1.340.000,00 804.000,00 643.200,00 160.800,00 536.000,00 

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

30.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 0,00 
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ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και 
μνημείων  

30.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 0,00 

L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε 
περιοχές της αγροτικής υπαίθρου 

40.000,00 40.000,00 32.000,00 8.000,00 0,00 

L313-4: Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
περιοχών 

50.000,00 35.000,00 28.000,00 7.000,00 15.000,00 

L313-5: Ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας 
υποδομές διανυκτέρευσης 

2.500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 300.000,00 1.000.000,00 

L313-6: Ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

750.000,00 450.000,00 360.000,00 90.000,00 300.000,00 

L313-7: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 
γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και 
προώθησης αγροτικού τουρισμού 

50.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 20.000,00 

L313-8: 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) 

150.000,00 90.000,00 72.000,00 18.000,00 60.000,00 

L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (που 
εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με 
σκοπό την ίδια κατανάλωση 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση 
τουριστικών δραστηριοτήτων 

3.600.000,00 2.205.000,00 1.764.000,00 441.000,00 1.395.000,00 

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

120.000,00 120.000,00 96.000,00 24.000,00 0,00 
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ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
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ΔΑΠΑΝΗ 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

εκμεταλλεύσεις) 

L321-2: Κέντρα φροντίδας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

100.000,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 

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 

50.000,00 37.500,00 30.000,00 7.500,00 12.500,00 

Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για 
την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό  

270.000,00 257.500,00 206.000,00 51.500,00 12.500,00 

L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 40.000,00 0,00 

L322-2: Αποκατάσταση κτιρίων για 
κοινωφελή χρήση  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L322-3: Αποκατάσταση εξωτερικών 
όψεων κτισμάτων 

150.000,00 90.000,00 72.000,00 18.000,00 60.000,00 

Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη 
των χωριών 

350.000,00 290.000,00 232.000,00 58.000,00 60.000,00 

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  

50.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 0,00 
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ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L323-2α: Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν 
ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως 
βρύσες, γεφύρια) 

48.000,00 48.000,00 38.400,00 9.600,00 0,00 

L323-2β: Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών 
της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν 
παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το 
παρελθόν και ενισχύονται ώστε να 
καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά 
(όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 

50.000,00 37.500,00 30.000,00 7.500,00 12.500,00 

L323-3: Διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθμισμένων περιοχών, 
δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη) 

80.000,00 80.000,00 64.000,00 16.000,00 0,00 

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 56.000,00 14.000,00 0,00 

Υπομέτρο L323: Διατήρηση και 
αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

298.000,00 285.500,00 228.400,00 57.100,00 12.500,00 

421α-: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 20.000,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00 0,00 

Υπομέτρο 421α: Διατοπική Συνεργασία 20.000,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00 0,00 

421β-1: TRANSINTERPRET III: 
Διαχείριση ποιότητας της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς με ερμηνευτικά 
εργαλεία 

60.000,00 60.000,00 48.000,00 12.000,00 0,00 

421β-2: PARKS PROTECTION – 
Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική 
Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών 

20.000,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00 0,00 

Υπομέτρο 421β: Διακρατική Συνεργασία 80.000,00 80.000,00 64.000,00 16.000,00 0,00 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

431α-1: Δαπάνες στελέχωσης 810.000,00 810.000,00 648.000,00 162.000,00 0,00 

431α-2: Λειτουργικά έξοδα 95.000,00 95.000,00 76.000,00 19.000,00 0,00 

431α-3: Μετακινήσεις 30.000,00 30.000,00 24.000,00 6.000,00 0,00 

431β-4: Εξοπλισμός - μηχανοργάνωση 20.000,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00 0,00 

Υπομέτρο 431α: Δαπάνες λειτουργίας της 
ΟΤΔ 

955.000,00 955.000,00 764.000,00 191.000,00 0,00 

431β-1: Εκπόνηση Μελετών 12.000,00 12.000,00 9.600,00 2.400,00 0,00 

431β-2: Ενέργειες πληροφόρησης 15.000,00 15.000,00 12.000,00 3.000,00 0,00 

431β-3: Διοργάνωση εκδηλώσεων 
προβολής 

14.000,00 14.000,00 11.200,00 2.800,00 0,00 

431β-4: Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων 
με ηγετικό ρόλο 

10.000,00 10.000,00 8.000,00 2.000,00 0,00 

Υπομέτρο 431β: Απόκτηση δεξιοτήτων 
και εμψύχωση 

51.000,00 51.000,00 40.800,00 10.200,00 0,00 

  9.128.000,00 6.150.000,00 4.920.000,00 1.230.000,00 2.978.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ & ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

     

  

Δημόσια 
Δαπάνη 
αρχικής 

εγκεκριμένης 
πρότασης 

% επί της 
συνολικής 
Δημόσιας 

Δαπάνης της 
αρχικής 

εγκεκριμένης  
πρότασης 

Δημόσια Δαπάνη 
αναμορφωμένης 

πρότασης 

% επί της 
συνολικής 
Δημόσιας 

Δαπάνης της 
αναμορφωμένης 

πρότασης 

ΜΕΤΡΟ 41 
9.831.000,00 83,31% 5.044.000,00 82,02% 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
123 1.085.000,00 9,19% 482.000,00 7,84% 

311 2.226.000,00 18,86% 720.000,00 11,71% 

312 2.016.000,00 17,08% 804.000,00 13,07% 

313 2.804.000,00 23,76% 2.205.000,00 35,85% 

321 550.000,00 4,66% 257.500,00 4,19% 

322 600.000,00 5,08% 290.000,00 4,72% 

323 550.000,00 4,66% 285.500,00 4,64% 

ΜΕΤΡΟ 421 
224.000,00 1,90% 100.000,00 1,63% 

421α 80.000,00 0,68% 20.000,00 0,33% 

421β 144.000,00 1,22% 80.000,00 1,30% 

ΜΕΤΡΟ 431 
1.745.000,00 14,79% 1.006.000,00 16,36% 

431α 1.600.000,00 13,56% 955.000,00 15,53% 

431β 145.000,00 1,23% 51.000,00 0,83% 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 431α 

        
Σύνολο 
Δημόσιας 
Δαπάνης  
μέτρου 431α 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.165.000,00 110.000,00 150.000,00 170.000,00 165.000,00 175.000,00 190.000,00 205.000,00 

 


