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            - Πεξηθέξεηα :       Ζπείξνπ 
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            - Σαρ. Γ/λζε/Σαρ. Κψδηθαο:  

  Λαζθαξάηνπ Πεξηνρή  Τδξαγσγείνπ, η.θ. 481 00 Πξέβεδα 

- Αξ. ηει.: 26820 89150/1 

- Αξ. Fax: 26820 22511 

- e-mail: etanam@etanam.gr 
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- Αξκφδηνη γηα επαθέο: Άξκππξνο Γεψξγηνο, Γεσξγίνπ Ησάλλεο θαη ηακάηε 

Αλζή    

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ  

Σκήκα ησλ λνκψλ Άξηαο θαη Πξέβεδαο κε ζπλνιηθή έθηαζε 725,339 km2 θαη 

πιεζπζκφ 42.319 θαηνίθνπο 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ   

 

 ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΓΖΜΟΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΗΓΗΩΣΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

9.202.000 6.250.000 5.000.000 1.250.000 2.952.000 
 

Ο ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«Νόηηα Ήπεηξνο, πεξηνρή παξαγσγήο πνηνηηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη 
πξννξηζκνύ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ κε ηδηαίηεξε ηνπηθή ηαπηόηεηα».  

 

mailto:etanam@otenet.gr
http://www.etanam.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΠΗΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 

1.1. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1.1.1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

χκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε νη παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο 
αιιά θαη πεδηλέο πεξηνρέο θαη κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα κε 
πιεζπζκφ κέρξη 5.000 θαηνίθνπο κε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ κηθξφηεξε απφ 150 θαηνίθνπο 
αλά  Km2. 
 
Παξνπζηάδνληαη νη Ο.Σ.Α. (Γήκνη / Κνηλφηεηεο) ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ε έθηαζε, ν 
πιεζπζκφο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο (νδεγία 75/268/ΔΟΚ, φπσο απηή ηζρχεη), ζχκθσλα 
κε ηνλ παξαθάησ Πίνακα 1: 
 

 
ΠΗΝΑΚΑ 1 

 
ΝΟΜΟ/ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ/ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

ΔΚΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜ
Ο 

Πεξηνρέο 
Άμνλα 3 
ηνπ ΠΑΑ 

Πξνηεηλφκελεο 
ζηνλ Άμνλα 4 
Δ.Π. Αιηείαο 

ΓΖΜΟ/ (km
2
) 

(ζηνηρεία 
2001 – 

πξαγκαηηθφο 
πιεζπζκφο) 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ     

ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ               

ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΩΝ 

Γ.Γ. Κεξακαηψλ 4,175 394 Πεδηλή      

Γ.Γ. Κσζηαθηψλ 9,024 1.508 Πεδηλή      

Γ.Γ. Ληκίλεο 5,376 319 Πεδηλή      

χλνιν Γήκνπ Aξηαίσλ 18,575 2.221       

ΓΖΜΟ ΒΛΑΥΔΡΝΑ 

Γ.Γ. Γξακκελίηζεο 14,421 1.371 Πεδηλή      

Γ.Γ. Βιαρέξλαο 19,352 336 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Γξηκπφβνπ 13,871 613 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Κνξθνβνπλίνπ 28,498 1.006 Οξεηλή     

χλνιν Γήκνπ 
Βιαρέξλαο 76,142 3.326       

ΓΖΜΟ ΚΟΜΠΟΣΗΟΤ 

Γ.Γ. Κνκπνηίνπ 22,656 2.357 Πεδηλή     

Γ.Γ. ειιάδσλ 6,877 754 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Φσηεηλνχ 8,953 374 Οξεηλή     

χλνιν Γήκνπ 
Κνκπνηίνπ 38,486 3.485       

ΓΖΜΟ ΦΗΛΟΘΔΖ 

Γ.Γ. Υαιθηάδσλ 11,162 1.277 Πεδηλή      

Γ.Γ. Αγίνπ ππξίδσλνο 13,711 1.340 Πεδηλή      

Γ.Γ. Καιακηάο 8,074 1.186 Πεδηλή      

Γ.Γ. Καινβάηνπ 6,543 646 Πεδηλή      

Γ.Γ. Κηξθηδαηψλ 6,624 789 Πεδηλή      

Γ.Γ. Ρφθθαο 4,5 562 Πεδηλή      

χλνιν Γήκνπ Φηινζέεο 50,614 5.800       
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ΝΟΜΟ/ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ/ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

ΔΚΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜ
Ο 

Πεξηνρέο 
Άμνλα 3 
ηνπ ΠΑΑ 

Πξνηεηλφκελεο 
ζηνλ Άμνλα 4 
Δ.Π. Αιηείαο 

ΓΖΜΟ/ (km
2
) 

(ζηνηρεία 
2001 – 

πξαγκαηηθφο 
πιεζπζκφο) 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ     

  χλνιν Ννκνχ  Άξηαο  183,817 14.832       

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ               

ΓΖΜΟ ΕΑΛΟΓΓΟΤ 

Γ.Γ. Καλαιίνπ 24,263 1.354 Πεδηλή      

Γ.Γ. Βξάρνπ 8,603 387 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Δθθιεζηψλ 7,553 102 Οξεηλή     

Γ.Γ. Κακαξίλαο 15,932 344 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Κξπνπεγήο 15,358 240 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Μπξζίλεο 20,711 372 Οξεηλή     

Γ.Γ. Νέαο ακςνχληνο 10,071 631 Πεδηλή      

Γ.Γ. Νέαο ηλψπεο 12,18 1.038 Πεδηλή      

Γ.Γ. Ρηδψλ 8,703 189 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Υεηκαδηνχ 14,257 386 Οξεηλή     

χλνιν Γήκνπ Εαιφγγνπ 137,631 5.043       

ΓΖΜΟ ΛΟΤΡΟΤ 

Γ.Γ. Λνχξνπ 35,172 2.044 Πεδηλή      

Γ.Γ. ηεθάλεο 13,497 513 Πεδηλή      

Γ.Γ. Χξσπνχ 29,113 1.381 Πεδηλή      

χλνιν Γήκνπ Λνχξνπ 77,782 3.938       

ΓΖΜΟ ΠΑΡΓΑ 

Γ.Γ. Πάξγαο 14,523 2.432 Οξεηλή     

Γ.Γ. Αγηάο 41,484 844 Οξεηλή     

Γ.Γ. Αλζνχζεο 9,122 689 Οξεηλή     

Γ.Γ. Ληβαδαξίνπ 3,774 68 Οξεηλή     

χλνιν Γήκνπ Πάξγαο 68,903 4.033       

ΓΖΜΟ ΦΑΝΑΡΗΟΤ 

Γ.Γ. Καλαιιαθίνπ 10,379 2.454 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Αεδνληάο 9,729 210 Οξεηλή     

Γ.Γ. Ακκνπδηάο 11,479 330 Πεδηλή      

Γ.Γ. Άλσ θαθηδσηήο  6,253 41 Οξεηλή     

Γ.Γ. Αρεξνπζίαο 5,552 302 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Βαιαληδνξάρεο 15,129 519 Πεδηλή      

Γ.Γ. Βαιαληδνχζζαο 8,204 309 Οξεηλή     

Γ.Γ. Βνπβνπνηάκνπ 14,054 480 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Γεζπνηηθνχ 15,733 297 Οξεηλή     

Γ.Γ. Θεκέινπ 17,302 404 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Καζηξίνπ 4,476 344 Πεδηλή      

Γ.Γ. Κνξπθνχιαο  4,186 66 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Κνξψλεο 12,354 552 Πεδηλή      

Γ.Γ. Κνπθθνπιίνπ 8,805 216 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Κπςέιεο 6,152 435 Πεδηλή      

Γ.Γ. Λνχηζεο 10,429 416 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Μεζνπνηάκνπ 9,405 465 Πεδηλή      

Γ.Γ. Μνπδαθαηίθσλ 10,603 308 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. Ναξθίζζνπ 8,04 286 Ζκηνξεηλή      

Γ.Γ. θεπαζηνχ 13,678 186 Οξεηλή     

Γ.Γ. ηαπξνρσξίνπ 3,951 291 Πεδηλή      
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ΝΟΜΟ/ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ/ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

ΔΚΣΑΖ ΠΛΖΘΤΜΟ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜ
Ο 

Πεξηνρέο 
Άμνλα 3 
ηνπ ΠΑΑ 

Πξνηεηλφκελεο 
ζηνλ Άμνλα 4 
Δ.Π. Αιηείαο 

ΓΖΜΟ/ (km
2
) 

(ζηνηρεία 
2001 – 

πξαγκαηηθφο 
πιεζπζκφο) 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ     

χλνιν Γήκνπ Φαλαξίνπ 205,893 8.911       

ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΟ 

Γ.Γ. Φηιηππηάδνο 18,795 4.196 Πεδηλή      

Γ.Γ. Νέαο Κεξαζνχληνο 19,421 921 Πεδηλή      

Γ.Γ. Πέηξαο 13,097 445 Πεδηλή      

χλνιν Γήκνπ 
Φηιηππηάδαο 51,313 5.562       

χλνιν Ννκνχ  Πξέβεδαο 541,522 27.487       

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 725,339 42.319       

 
 

 Απφ ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο 
ππνινγίδεηαη ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο, ε νπνία είλαη 58,34 θάηνηθνη αλά km2

.  

 Δπίζεο ε έθηαζε πνπ θαιχπηεη ε πξνηεηλφκελε πεξηνρή είλαη 725,339 km2 
κηθξφηεξε ζε έθηαζε ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηελ νπνία εληάζζεηαη 
ε πξνηεηλφκελε πεξηνρή θαη ε νπνία είλαη  9.203,217 km2  

 
 
 
Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη 10 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, φπνπ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο 
αλήθεη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000. Οη πεξηνρέο ηνπ 
δηθηχνπ NATURA 2000 πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαζψο θαη ε έθηαζε 
πνπ θαηαιακβάλνπλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίνακα 2.  
 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 2. 
Πεξηνρέο Natura εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

ΚΩΓΗΚΟ ΟΝΟΜΑΗΑ 
ΔΚΣΑΖ (km

2
) 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΞΖΡΑ  

GR 2110001 

ΑΜΒΡΑΚΗΚΟ ΚΟΛΠΟ, 
ΓΔΛΣΑ ΛΟΤΡΟΤ & ΑΡΑΥΘΟΤ 
(ΠΔΣΡΑ ΜΤΣΗΚΑ, ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ)* 

287,801 117,653 

GR 2110004 

ΑΜΒΡΑΚIΚΟ ΚΟΛΠΟ, 
ΛΗΜΝΟΘΑΛΑΑ 

ΚΑΣΑΦΟΤΡΚΟ ΚΑI 
ΚΟΡΑΚΟΝΖIΑ* 

230,040 117,653 

GR 2140001 
ΔΚΒΟΛΔ ΑΥΔΡΟΝΣΑ (ΑΠΟ 
ΓΛΧΑ ΔΧ ΑΛΟΝΑΚΗ) ΚΑΗ 

ΣΔΝΑ ΑΥΔΡΟΝΣΑ 
46,302 46,269 

GR 2140003 

ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ 
ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ ΔΧ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ 

ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ (ΠΡΔΒΔΕΑ), 
ΑΚΡ. ΚΔΛΑΓΗΟ - ΑΓ.ΘΧΜΑ 

15,259 0,000 

ΠΟΟΣΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 17,60% 
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*Ζ επξχηεξε πεξηνρή GR 2110001 έρεη  ραξαθηεξηζκφ  σο Σφπνπ Κνηλνηηθήο εκαζίαο  
(SCI) ελψ ε πεξηνρή GR 2110004 έρεη  ραξαθηεξηζκφ  σο Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 
(SPA) θαη βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο  (SCI). 
 

1.1.2. ΥΑΡΣΗ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

ηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε γίλεηαη αθξηβήο απεηθφληζε ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο θαη απνηππψλνληαη αθελφο ηα φξηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο LEADER, αθεηέξνπ ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ, 
Γήκσλ, Ννκψλ, Πεξηθεξεηψλ (γεληθά ζηνηρεία). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Αληηθείκελν ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε πξνψζεζε ελφο 
γεληθνχ πιαηζίνπ αεηθφξνπ θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ε νπνία 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ έληνλν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηνλ γεσξγηθφ 
θαη θηελνηξνθηθφ ηνκέα θαζψο θαη ηελ χπαξμε κηαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν (ην νηθνζχζηεκα ηνπ 
Ακβξαθηθνχ θφιπνπ).  
 
Κεληξηθή επηδίσμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ην πξνηεηλφκελν 
πξφγξακκα είλαη ην λα θαηνξζψλεη λα αμηνπνηεί ην ηνπηθφ δπλακηθφ θαη λα ηνλψλεη ηελ 
ηνπηθή νηθνλνκία, ελψ παξάιιεια ζα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ 
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο.  
 
 
ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Με βάζε ηνλ θεληξηθφ ζεκαηηθφ άμνλα εμεηδηθεχνληαη θαη νη ζηφρνη ηνπ Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο σο εμήο: 
 

 ηφρνο 1: Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ζπάληνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο θχξην 
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελδπλάκσζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη δηακφξθσζεο ηεο 
ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ηφζν σο αγξνηηθνχ ρψξνπ φζν 
θαη σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 ηφρνο 2: Παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη επψλπκσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αχμεζε 
ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπο κέζσ θαηάιιειεο κεηαπνίεζεο θαη αλάδεημήο ηνπο, 
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ζήκαλζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ε αγνξά 
δηάζεζήο ηνπο.     

 ηφρνο 3: Γηακφξθσζε ελφο δηαθξηηνχ θαη πνηνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε 
αλαγλσξίζηκε ηνπηθή ηαπηφηεηα, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πεξηβαιινληηθή  
κνλαδηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ζα απεπζχλεηαη ζεκαηηθά ζε επηζθέπηεο πνηθίισλ 
ελδηαθεξφλησλ (αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο).   

 ηφρνο 4: Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ππαίζξνπ θαη ε δεκηνπξγία 
θξίζηκσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελ ηέιεη, ζπληεινχλ ζηε 
δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. 
κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ηα επψλπκα 
πνηνηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο ή ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 
ελέξγεηαο). 

 ηφρνο 5: Γηακφξθσζε θαηάιιεισλ θαη ειθπζηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ, κε έκθαζε ζηνπο αγξνηηθνχο θαη 
κηθξνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, θπξίσο κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ 
ζεζκψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο άξζεο ηεο απνκφλσζεο ηκεκάησλ ηνπ 
πιεζπζκνχ (θπξίσο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ) θαη πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζεί ε κεηαζηξνθή ησλ δπζκελψλ πιεζπζκηαθψλ εμειίμεσλ. 

 
Οη ζηφρνη απηνί αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ ηζφξξνπε θαη βηψζηκε 
αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζε ηνκεαθφ θαη ρσξηθφ επίπεδν, ζηελ αλάδεημε ησλ 
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ζηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ, ζηε  
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ χπαηζξν θαη ησλ επθαηξηψλ πνιπαπαζρφιεζεο 
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ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, θαη απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ πηζαλψλ 
θαη αλακελφκελσλ εμσγελψλ εμειίμεσλ ζηε ηνπηθή νηθνλνκηθή βάζε. 
 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Οη ζηφρνη πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί παξαπάλσ εμππεξεηνχλ ηελ αλάθακςε ησλ ζρεηηθψλ 
πζηεξήζεσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηεξίδεηαη ζε 
ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε νινθιεξσκέλν, θαηλνηφκν θαη πνιπηνκεαθφ 
ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα κηα αλάπηπμε 
πνπ λα ηνλψλεη θαη λα εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο.  
 
Σν Σνπηθφ Πξφγξακκα πηνζεηεί ζπγθεθξηκέλα κηα ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ζηφρν ηελ 
εθαξκνγή ελφο λένπ κνληέινπ ηνπηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε 
νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο επψλπκσλ θαη πνηνηηθψλ 
πξντφλησλ, ηε δηεχξπλζε ησλ αγνξψλ ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη ηελ θαηνρχξσζε 
πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ θιπ., ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ πεγψλ εηζνδήκαηνο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη παξάδνζεο. ην πιαίζην απηφ, ε αμηνπνίεζε, αλαβάζκηζε 
θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο 
δηαπεξλά νξηδφληηα φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

 
Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηείηαη έρεη ζαθψο πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα. Ζ 
ζηξαηεγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πινπνηεζεί κέζσ κηαο δέζκεο απφ  δξάζεηο, πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλεο αιιειεπηδξάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε 
δπλαηή ζπλέξγηα θαη επνκέλσο ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ. Οη δξάζεηο απηέο 
εληάζζνληαη ζηηο δπν νκάδεο ππνκέηξσλ (Αληαγσληζηηθφηεηα, Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο / 
Γηαθνξνπνίεζε).  

 
Ζ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 
ζα επηηεπρζεί κε ηελ εζηίαζε ησλ παξεκβάζεσλ ζε ηνπηθά πξντφληα γεσξγηθήο, 
θηελνηξνθηθήο θαη νηθν-βηνηερληθήο παξαγσγήο, ζηελ νπνία ε πεξηνρή δηαζέηεη ηδηαίηεξα 
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα (π.ρ. θηελνηξνθηθά, κειηζζνθνκηθά), ηε δεκηνπξγία λέσλ 
επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ, ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ παξαγσγή επψλπκσλ 
ηνπηθψλ πξντφλησλ κε αλαγλσξίζηκε «ηαπηφηεηα» πξνέιεπζεο (π.ρ. κε ηελ εθαξκνγή 
ηεο «Μειέηεο Δπηζήκαλζεο Πξντφλησλ Πνηφηεηαο» πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο 
πξνεγνχκελεο εθαξκνγήο ηεο Κ.Π. LEADER), θαη ηέινο κε ηελ πξνψζεζε παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαθχιαμε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ.  
 
Αλ ηα παξαπάλσ ζπλδπαζζνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ, ηε 
δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ζχγρξνλε 
ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία, θαη ηελ πξνψζεζε πξαθηηθψλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη 
θηελνηξνθίαο, ην απνηέιεζκα ζα κπνξέζεη λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζνδεκάησλ γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, ηελ  αλάζρεζε ηεο ηάζεο 
εγθαηάιεηςεο ησλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ θαη ηεο πιεζπζκηαθήο απνδπλάκσζεο, θαζψο θαη 
ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο ηνπηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ν ηνπξηζκφο λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 
κηα βαζηθή αλαπηπμηαθή δηέμνδν γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ζα πξέπεη λα 



Σνπηθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Π.Α.Α. 2007 – 2013  

ΔΣΑΝΑΜ Α.Δ. ΟΣΑ ελ. 9 

εμαζθαιηζζεί ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε ηνλ 
εκπινπηηζκφ ηνπ, ηφζν κε δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη κε ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην θπζηθφ θαη 
πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. ην πιαίζην απηφ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ «Μειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο 
ζηνηρείσλ ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηε Νφηην Ήπεηξν», πνπ εθπνλήζεθε θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε εθαξκνγή ηεο Κ.Π. LEADER, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο 
νξγάλσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ κέζα απφ ηα ήδε πθηζηάκελα ή θαη κειινληηθά Σνπηθά 
χκθσλα Πνηφηεηαο, απνηεινχλ θξίζηκεο παξακέηξνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο. 
 
Οη πξνηεηλφκελεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ ζα έρνπλ άκεζν αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα 
ζπκβάιινληαο ηφζν ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο φζν θαη ζηελ βειηίσζε ησλ ηνπηθά 
παξαγφκελσλ εηζνδεκάησλ. 
 
Δπίζεο, φιεο νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη επηινγέο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ σο 
βαζηθή παξάκεηξν, ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ ζηηο γπλαίθεο, ηνπο λένπο ηεο 
ππαίζξνπ θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ, πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζην ζηφρν ηεο 
ζπγθξάηεζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.  
 
Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη ζηε ηζρπξή δνκή (ΔΣΑΝΑΜ, Ο.Σ.Γ.), πνπ έρεη 
αλαιάβεη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο. Δπηπιένλ, βαζηζκέλε ζηελ 
πξνεγνχκελε εκπεηξία ηεο ΔΣΑΝΑΜ, ζα επηδησρζεί ε άξζε φζσλ αδπλακηψλ θαη 
ειιείςεσλ δηαπηζηψζεθαλ απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο.  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, ζηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο, ηελ 
πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε, ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε δεζκψλ κεηαμχ 
ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 
 
Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα είλαη 
ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα: 
 

 Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, εηδηθά γηα ηηο 
γπλαίθεο θαη ηνπο λένπο ζηνπο αγξνηηθνχο νηθηζκνχο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν 
απφ ηελ αλεξγία θαη ηελ ππναπαζρφιεζε. 

 πγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ λέσλ ειηθηψλ ζηελ πεξηνρή κε παξάιιειε βειηίσζε 
ηφζν ηεο ππξακίδαο ησλ ειηθηψλ, φζν θαη ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 
ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. 

 Αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη ησλ 
δπλαηνηήησλ δηείζδπζεο ησλ πξντφλησλ ζε πθηζηάκελεο θαη λέεο αγνξέο. 

 Αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 
αιιά θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ζεκαληηθά πνιιαπιαζηαζηηθά 
απνηειέζκαηα θαη ζηνπο ινηπνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο πεξηνρήο. 

 πζρέηηζε νηθνλνκηθψλ θιάδσλ φπσο ν ηνπξηζκφο κε ηελ κεηαπνίεζε θαη ηελ 
αγξνηηθή παξαγσγή κε ζεκαληηθά πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα γηα φινπο 
ηνπο θιάδνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

3.1. ΓΡΑΔΗ Δ ΚΟΜΒΗΚΑ ΖΜΔΗΑ ΔΚΣΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

1. Ιζηνξηθό Γεθύξη ηεο Άξηαο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ελεκέξσζε – 
δηαθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ νιφθιεξνπ ηνπ λνκνχ Άξηαο έλα θεληξηθφ θνκβηθφ ζεκείν 
απνηειεί ν ρψξνο ηνπ Γεθπξηνχ ηεο Άξηαο.  Σν ηζηνξηθφ απηφ γεθχξη βξίζθεηαη ζηελ 
είζνδν/έμνδν ηεο πφιεο θαη ζηνλ ζπγθνηλσληαθφ θφκβν, πνπ νδεγεί ηφζν ζηνλ Ακβξαθηθφ 
φζν θαη ζηα Σδνπκέξθα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ παξφηη είλαη εθηφο πεξηνρήο παξέκβαζεο 
πξνηείλεηαη λα απνηειέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν φπνπ ζα γίλεηαη πξνβνιή αιιά θαη 
ελεκέξσζε γηα ηνπο επηζθέπηεο φιεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  

 
Ζ ζέζε απηή είλαη ε πιένλ θαηάιιειε ψζηε λα κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ρψξν φπνπ ζα 
γίλεηαη πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (είηε κε πηλαθίδεο, 
είηε κε θαηαζθεπή infokiosk  είηε κε παξνπζίαζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ πιελ εθείλσλ 
αγξνηηθήο πξνέιεπζεο ζε εηδηθή θαηαζθεπή. Παξάιιεια ν ρψξνο απηφο ζα πξέπεη λα 
αλαβαζκηζζεί βάζεη κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ δήκν Αξηαίσλ θαη ζα αθνξά 
ηφζν ην δεκνηηθφ ρψξν φζν θαη ηα ηδησηηθά θηίξηα πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ.  
 
Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε νξζήο θαη νξγαλσκέλεο 
ελεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο ησλ επηζθεπηψλ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 
πεξηνρήο (ππνδνκέο – εμππεξεηήζεηο θ.α.) θαζψο θαη ηηο ηδηαίηεξα αμηφινγεο 
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο. 
 
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξάζεο ζε θνκβηθά ζεκεία εθηφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζα 
γίλεη κέζσ ηεο δξάζεο L313.1. Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο 
πιεξνθφξεζεο (γξαθεία – πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο). 
 

3.2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν ηνπηθφ πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζηα αθφινπζα Μέηξα: 
 

 ηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο – Κσδηθφο κέηξνπ: 41 

 Γηαηνπηθή θαη δηεζληθή ζπλεξγαζία – Κσδηθφο κέηξνπ: 421 

 Λεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο, απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ 
πεξηνρή – Κσδηθφο κέηξνπ: 431  

 
Κάζε Μέηξν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα αλαιπηηθά.  

 

ΜΔΣΡΟ 41: ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

 
ην Μέηξν απηφ εληάζζνληαη νη αθφινπζεο νκάδεο ππνκέηξσλ : 
 
Η. Αληαγσληζηηθφηεηα. Κσδηθφο  411 
ΗΗ. Πνηφηεηα δσήο / δηαθνξνπνίεζε. Κσδηθφο 413.  
 
Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ Οκάδσλ Τπνκέηξσλ : 
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Ζ νκάδα απηή πεξηιακβάλεη έλα κφλν ππνκέηξν : 

o L123. Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ ππνκέηξνπ απηνχ: 

Σίηινο Τπνκέηξνπ  

Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

L123 

Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ  απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο  ησλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο. Λφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο πεξηνρήο δελ θξίλεηαη 
ζθφπηκε ε ελίζρπζε κέηξνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ 

Πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαζψο θαη ηεο εκπνξίαο ησλ ηνπηθά παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ (κε εμαίξεζε ηα αιηεπηηθά πξντφληα) 

Οη κεηεγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ ζα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηε ζεζκνζέηεζε 
δσλψλ πξνζηαζίαο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA (Ακβξαθηθφο θαη 
Αρέξνληαο), δειαδή γίλνληαη γηα ιφγνπο : 

o Πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο σο ππνρξεσηηθέο κεηεγθαηαζηάζεηο (επηρεηξήζεηο εληφο 
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ,  εληφο νηθηζκψλ ή εληφο Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ - 
ΕΟΔ) 

Με ηελ έγθξηζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο παχεη ππνρξεσηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζηελ 
αξρηθή ηεο ζέζε. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο κε ηνλ πξψην ππιψλα, δελ εληζρχνληαη επελδχζεηο, νη 
νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ Κνηλψλ 
Οξγαλψζεσλ Αγνξάο (ΚΟΑ) θαζψο θαη κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία δψσλ θαη 
θπηψλ (άξζξν 5, παξ. 6 ηνπ Καλ (ΔΚ) 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ). Δπί πιένλ ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα γηα ην κέηξν 123 Α ηνπ ΠΑΑ γηα ηε ζπλνρή κε ηνλ πξψην ππιψλα. 

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη αμηφινγα δάζε θαη 
επνκέλσο δελ εκθαλίδεη επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ δαζνθνκηθψλ 
πξντφλησλ (φπσο εμ άιινπ θάλεθε θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο δηαβνχιεπζεο), 
απνηειείηαη κφλν απφ δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο πξάμεσλ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ L123α. 

ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν 

ηφρνο 2: Παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη επψλπκσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αχμεζε ηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπο κέζσ θαηάιιειεο κεηαπνίεζεο θαη αλάδεημήο ηνπο, δηαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο θαη ζήκαλζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ε αγνξά δηάζεζήο ηνπο.   

ηφρνο 4: Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ππαίζξνπ θαη ε δεκηνπξγία θξίζηκσλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελ ηέιεη, ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη 
ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε 
ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ηα επψλπκα πνηνηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο ή ηεο αμηνπνίεζεο 

ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΜΔΣΡΩΝ Η : Αληαγσληζηηθφηεηα - Κσδηθφο 411 
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ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ηεο πεδηάδαο 
Άξηαο γηα γεσξγηθή ρξήζε). 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

 Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

Τπνκέηξν L123 850.000 850.000 1.700.000 

 
Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζε απηφ δξάζεηο:  

o L123α.   Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ  

Σίηινο Γξάζεο   

L123α. Αύμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή  

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο εκθαλίδεη ζαλ ηνλ πιένλ βαζηθφ ηεο θιάδν ηελ θηελνηξνθηθή 
παξαγσγή ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ αηγνπξνβάησλ, ρνηξνηξνθηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά 
θαη ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αγειάδσλ ελζηαπιηζκέλσλ θαη κε (αγειαίσλ αγειάδσλ ξάηζαο 
«ηζάηζηθν» ζηηο πεξηνρέο Πέηξαο – ηεθάλεο), ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θξέαηνο, ην 
νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αγξνηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο ε 
παξαγσγή ηνπ θξέαηνο ησλ αηγνπξνβάησλ φζν θαη ησλ «ηζάηζηθσλ» αγειάδσλ ιφγσ ηεο 
κε εληαηηθήο ελζηαπιηζκέλεο παξαγσγήο εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά «πξνβηνινγηθνχ» 
πξντφληνο.  

Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θξέαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ηε δηαζθάιηζεο ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ είλαη ε χπαξμε ζχγρξνλσλ ζθαγηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή 
Φηιηππηάδαο θαη Λνχξνπ, πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. 

Απφ ηα θπξηφηεξα πξντφληα ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο είλαη ην 
αηγνπξφβεην γάια. 

Τπάξρνπλ φκσο ζεκαληηθέο εγγελείο αδπλακίεο (κεγάιε ειηθία ησλ παξαγσγψλ κε κηθξή 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέεο κεζφδνπο, αλππαξμία ελδηαθέξνληνο απφ ηηο ππάξρνπζεο 
ηπξνθνκηθέο επηρεηξήζεηο λα επεμεξγαζζνχλ βηνινγηθφ γάια, δπζθνιία ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 
βηνινγηθήο ηξνθήο θ.ά.), πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο πξνψζεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 
πξνο ηελ θαζαξά βηνινγηθή παξαγσγή, 

Δπνκέλσο ε πξνζπάζεηα ζα θαηεπζπλζεί ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ζρεηηθήο 
«κειέηεο επηζήκαλζεο πξντφλησλ πνηφηεηαο» θαζψο θαη «κειέηεο επεμεξγαζίαο θαη 
αμηνπνίεζεο ησλ ιπκάησλ ηεο βηνκεραλίαο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ», θαη εηδηθφηεξα ζηε 
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ ηπξνθνκηθψλ κνλάδσλ θπξίσο κέζσ ηνπ 
ηερλνινγηθνχ ηνπο εθζπγρξνληζκνχ, ηεο δεκηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο γηανχξηεο θαη 
ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ παξαπξντφλησλ θαη θπξίσο 
ηνπ ηπξνγάιαηνο ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, ζηελ 
θαζηέξσζε ζήκαηνο θαηαιιειφηεηαο ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη κεζνπξφζεζκα ζηελ 
θαζηέξσζε Δηδηθνχ ζήκαηνο πνηφηεηαο γηα ηελ Γξαβηέξα Άξηαο (κε πηζαλή ζήκαλζε ηνπ ζαλ 
ΠΓΔ ή ηδηνηππίαο) θαη ηέινο ζηελ θνηλή πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη marketing κε ζηφρν 
ηελ δηεχξπλζε ηεο αγνξάο. 

Δπίζεο παξά ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή εκθαλίδεη ζεκαληηθή πηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα, 
θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο, απηή πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ θξεαηνπαξαγσγή ελψ ε 
παξαγσγή απγψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. 

ηελ πεξηνρή πθίζηαηαη ζεκαληηθή κειηζζνθνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξφια απηά φκσο 
ππάξρνπλ κφλν 4 κηθξέο κνλάδεο ηππνπνίεζεο - επεμεξγαζίαο κειηνχ πνπ επεμεξγάδνληαη 
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θαηά θχξην ιφγν ηελ ίδηα παξαγσγή.  

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο εκθαλίδεη ζεκαληηθή παξαγσγή θαιακπνθηνχ, ην νπνίν ηξνθνδνηεί 
ηελ ηνπηθή θηελνηξνθηθή παξαγσγή αιιά θαη εμάγεηαη εθηφο πεξηνρήο. Δπίζεο ην ιηκάλη ηεο 
Πξέβεδαο απνηειεί έλα απφ ηα ηξία ιηκάληα πην ζεκαληηθά ιηκάληα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν φπνπ 
εθθνξηψλνληαη ρχδελ πξντφληα ηα νπνία πξνσζνχληαη πξνο ηελ ελδνρψξα ηεο Ζπείξνπ γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. 

ε φηη αθνξά ην ειαηφιαδν, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα θπηηθήο 
παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, νη επελδχζεηο, πνπ πξνβιέπεηαη λα εληζρπζνχλ ζα 
ζηεξηρζνχλ ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο «κειέηεο επηζήκαλζεο πξντφλησλ πνηφηεηαο γηα ηνπο 
λνκνχο Πξέβεδαο θαη Άξηαο», πνπ ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελεο εθαξκνγήο ηνπ 
LEADER. ηελ πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζηεί κε ζρεηηθέο απνθάζεηο σο πξντφλ πνηφηεηαο ην 
ειαηφιαδν ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηνπ λνκνχ Πξέβεδαο (σο ΠΓΔ ειαηφιαδν Πξέβεδαο), ελψ 
ζεκαληηθφο αξηζκφο εθηάζεσλ ζην Γήκν Εαιφγγνπ έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ παξαγσγή 
βηνινγηθνχ ιαδηνχ. 

ε φηη αθνξά ηνλ θιάδν ηνπ νίλνπ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ππάξρεη θάπνηα παξαγσγή 
νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπειηνχ θπξίσο ζηα Γ.Γ. Κακαξίλαο, Χξσπνχ θαη Κξπνπεγήο. 
εκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγήο έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 
Παξφια απηά ε νηλνπνίεζε γίλεηαη ζε ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πψιεζε ηνπ 
θξαζηνχ σο βηνινγηθνχ. 

Ζ παξαγσγή νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ πεξηνρή αθνξά θπξίσο ληνκάηα, αγγνχξη, 
εζπεξηδνεηδή θαη αθηηλίδηα. ε φηη αθνξά ζηα εζπεξηδνεηδή απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο 
ηνπ LEADER δεκηνπξγήζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπζθεπαζηεξίσλ θπξίσο ζηνλ λνκφ Άξηαο 
θαη δφζεθε ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ δξαζηεξηφηεηα απηή κε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία ρξφληα 
λα απνξξνθάηαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ε παξαγσγή ησλ εζπεξηδνεηδψλ ηεο 
πεξηνρήο.  Γηα ηα θεπεπηηθά ιεηηνπξγνχλ  ζπζθεπαζηήξηα ζηελ ΒΗΠΔ Πξέβεδαο  θαη ζρεδφλ 
ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο δηαθηλείηαη κέζσ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηελ ίδξπζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ επέθηαζε θαη ηελ 
κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο 
αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο ελ 
ιφγσ θιάδνπο, επηθέξνληαο κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ κεηαπνίεζε θαη ηππνπνίεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ, θαζφηη 
αθελφο ε βηνινγηθή πξαθηηθή παξαγσγήο είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ νη 
δηαηξνθηθέο θξίζεηο θαη ηα ζχγρξνλα πξφηππα θαηαλάισζεο θαζηζηνχλ ηελ θαηεγνξία απηή 
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή, κε απμεκέλεο δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο ζε 
δπλακηθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Οη επελδχζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζα ρξεζηκνπνηνχλ εμνπιηζκφ ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο, ζα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζα εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ εκπνξηθή εηηθέηα, πξνθεηκέλνπ λα 
βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε είζνδφο ηνπο ζηελ αγνξά 
(εγρψξηα θαη δηεζλή), ελψ παξάιιεια πξνσζείηαη ε ρξήζε νηθνινγηθψλ ζπζθεπαζηψλ.  

ην πιαίζην ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο πξνσζείηαη ε πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε φινπο 
ηνπο ρξεκαηνδνηνχκελεο ηνκείο ηεο Γξάζεο 123α. 

Πξνηεξαηφηεηα ζα δσζεί ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζε κεηαπνίεζε -  
ηππνπνίεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ  θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ωο πξνο ηε δξάζε L123α "Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ" ηζρχνπλ 
γεληθά ηα αθφινπζα: 

 ην πιαίζην ηεο δξάζεο εληζρχεηαη ε ζηήξημε επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο / εκπνξίαο 
πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Παξάξηεκα 1 ηεο πλζήθεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. 
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 Αθνξά πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο ηεο 2003/361/ΔΚ, πνπ 
πιεξνχλ αλάινγα κε ηνλ ηνκέα επέλδπζεο, ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην 
πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ. 

 Δληζρχνληαη επελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κέηξνπ 123α, 
φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην ΠΑΑ. 

 Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, ηφζν νη πξψηεο χιεο, φζν θαη ην 
απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην 
Παξάξηεκα I ηεο πλζήθεο. 

Οη κεηεγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξάζε γίλνληαη ιφγσ: 

α) πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο σο ππνρξεσηηθέο κεηεγθαηαζηάζεηο (επηρεηξήζεηο εληφο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ,επηρεηξήζεηο εληφο νηθηζκψλ ή ζε ΕΟΔ) 

β) απφ ελνηθηαδφκελνπο ρψξνπο ζε ηδηφθηεηνπο 

γ) απφ ηδηφθηεηνπο αθαηάιιεινπο ζε ΒΗ.ΠΔ. ή ζε άιινπο ηδηφθηεηνπο θαηάιιεινπο 

Με ηελ έγθξηζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο παχεη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζηελ αξρηθή ζέζε. 

Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε: 

α) επελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 
εθηφο Δ.Δ. 

β) επελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ 
γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ κειηνχ. 

γ) επελδχζεσλ ζην επίπεδν ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

δ) επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα 

ε) επελδχζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ 
ΚΟΑ. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα αθνινπζεζεί ε θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ ελίζρπζε 
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο – ηππνπνίεζεο.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Σν κέγηζην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε επέλδπζεο είλαη 500.000 €, ελψ ην πνζνζηφ 
ελίζρπζεο είλαη 50%. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

1.700.000 € 850.000 € 850.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

100,00 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

16,50% 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 
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Ζ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θξέαηνο κε δεδνκέλε ηελ ζεκαζία ηνπ θιάδνπ ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία ζα ζπκβάιεη θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θηελνηξφθσλ ηεο 
πεξηνρήο θαη παξάιιεια ζα πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία ζηα πξντφληα.  

Ζ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ γάιαθηνο κε δεδνκέλε ηελ ζεκαζία ηνπ θιάδνπ ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία ζα ζπκβάιεη θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θηελνηξφθσλ ηεο 
πεξηνρήο θαη παξάιιεια ζα πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία ζηα πξντφληα.  

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο ηππνπνίεζεο απγψλ έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηα δηεχξπλζεο ηεο 
παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πηελνηξνθίαο ηεο πεξηνρήο. Αληίζηνηρα ε ζθνπηκφηεηα 
ηεο επεμεξγαζίαο ζαιηγθαξηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ηεο πξσηνγελνχο 
παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ κειηνχ είλαη δεδνκέλε θπξίσο γηα λα κπνξέζνπλ νη 
κνλάδεο απηέο λα επηβηψζνπλ θαη λα παξάγνπλ πξντφληα ζπλδεδεκέλα κε ηελ πεξηνρή. 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο ζε φηη αθνξά ζηα δεκεηξηαθά (θπξίσο θαιακπφθη) έγθεηηαη ζηελ 
αλάγθε ζχλδεζεο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο κε ηελ ηνπηθή θηελνηξνθία κε απνηέιεζκα ηε 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ θιάδσλ θαη ηελ φζν δπλαηφ κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ άιιεο 
πεξηνρέο.  

Γηα ηελ ειηά, ε νπνία απνηειεί γηα ηελ πεξηνρή καδί κε ηα εζπεξηδνεηδή ηελ θαη’ εμνρήλ 
δελδξψδε θαιιηέξγεηα θαη θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο έθηαζεο 
απνηειψληαο κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα κεγάιν αξηζκφ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ ηεο 
πεξηνρήο, ε εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ειαηνπξγείσλ αιιά θαη ησλ ινηπψλ κνλάδσλ 
πνπ επεμεξγάδνληαη ηελ παξαγσγή ησλ ειαηνδέληξσλ απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα 
γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ εηζνδήκαηνο.  

Σα νπσξνθεπεπηηθά απνηεινχλ καδί κε ηελ ειηά ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηεο παξαγφκελεο 
θπηηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Δπνκέλσο ε ζθνπηκφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ 
παξεκβάζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε δηεμφδσλ ζηελ 
αγνξά ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Χο πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο δξάζεο αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 
L123α νξίδεηαη νιφθιεξε ε πεξηνρή παξέκβαζεο.  

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Γηθαηνχρνη είλαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηνπ ΚΑΝ (ΔΚ) 800/2008. 

Δπηπιένλ έξγα ηνπ Σνκέα Οπσξνθεπεπηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ή 
πξναλαγλσξηζκέλεο απφ ηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο Οκάδεο Παξαγσγψλ 
(πλεηαηξηζκνί, ΔΑ, θαζψο θαη Δηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζκέλε Οκάδα Παξαγσγψλ), 
δελ είλαη είλαη επηιέμηκα. 

 Γελ παξέρεηαη ζηήξημε ζε επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο 
εηαηξείαο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη θνηλνπξαμίαο. 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο ππνδξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη άκεζε ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο 311.2, 312.5 θαη 311.7 θαη ηηο δξάζεηο 
312.3, 312.5,  313.6. θαη 123.8 θαη επηπξφζζεηα κε ηηο δξάζεηο 311.1 θαη 313.5 κε ηελ έλλνηα 
φηη ζηα πξσηλά ησλ θαηαιπκάησλ ζα θαηαλαιψλνληαη παξαγφκελνη ρπκνί θαη καξκειάδεο 
απφ ηε δξάζε απηή. Ζ δηαθίλεζε αλζέσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηψλ (322.1) θαη ηε δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο 
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θιεξνλνκηάο (323.1, 323.4) 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πηζαλή θαηλνηνκία ζα αθνξά ζε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ζηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία ή ζηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
ηπξνγάιαηνο. 

Ζ δεκηνπξγία κνλάδαο ηππνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο απγψλ ή κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ, 
απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα θαηλνηνκία γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 

ην κέιη ε θαηλνηνκία αθνξά κφλν ζε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ζηε κέζνδν εθρχιηζεο ηεο 
πξψηεο χιεο, ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξντφληνο. 

Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο γηα ηελ επεμεξγαζία ιαδηνχ θαη ειηάο έγθεηηαη ζηελ επίιπζε κε 
ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν ηνπ πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ απφ ειαηνπξγεία θαη ηελ 
παξαγσγή ηειηθνχ εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο σο πξντφλ πνηφηεηαο (ΠΓΔ ή βηνινγηθφ) 

Ζ θαηλνηνκία ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ζπληήξεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
εθαξκνγή ζπλζεθψλ ειεγρφκελεο αηκφζθαηξαο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ λσπψλ πξντφλησλ 
θαζψο θαη κε ηελ πηζαλή εθαξκνγή νηθνινγηθψλ θαη αλαθπθιψζηκσλ ζπζθεπαζηψλ γηα ηα 
πξντφληα. 

Ζ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ κνλάδσλ 
ρπκνπνίεζεο (πγξά θαη ζηεξεά απφβιεηα) κε απνηέιεζκα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 
ησλ λεξψλ ηεο πεξηνρήο ζα απνηειέζεη κηα αλακελφκελε θαηλνηνκία ε νπνία ζα ιχζεη ην 
πξφβιεκα θπξίσο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ ηνπ Ακβξαθηθνχ απφ ηα ζηεξεά 
ππνιείκκαηα ησλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Δλδηαθέξνλ έρεη εθδεισζεί απφ ηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο θξέαηνο γηα 
εθζπγρξνληζκφ θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ ηνπο 

Γηα ηα γαιαθηνθνκηθά, ελδηαθέξνλ εθδειψζεθε γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα 3 
ππαξρνπζψλ κνλάδσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο) θαη 
ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ πηζηνπνίεζε θαηά HACCP, εμνπιηζκφ γηα 
ην θηιηξάξηζκα ηεο πξψηεο χιεο (πνπ έρεη δηαπηζησζεί φηη παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα 
απμεκέλνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ), γηα εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο θαη γηα παγνιεθάλεο 
ζπληήξεζεο ηεο πξψηεο χιεο απφ ηνπο παξαγσγνχο. Δπίζεο δεηήζεθε ε έληαμε 
δεκηνπξγίαο ή βειηίσζεο 2 εξγαζηεξίσλ παξαγσγήο γηανχξηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
παξαγσγνχο ή πξσηνβάζκηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηνπο 

Σν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία απγψλ θαη ηε κεηαπνίεζε 
ζαιηγθαξηψλ αλακέλεηαη πεξηνξηζκέλν. 

Γηα ην κέιη ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελσλ εθαξκνγψλ ηνπ LEADER ρξεκαηνδνηήζεθε ε 
δεκηνπξγία ησλ 3 απφ ηηο 4 κνλάδεο ζπζθεπαζίαο κειηνχ, πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή.  
Kαηά ηελ δηάξθεηα ηεο bottom up δηαδηθαζίαο έγηλε ζχζθεςε κε εθπξνζψπνπο απφ φιεο ηηο 
κνλάδεο απηέο θαη δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ 
πξντφληνο, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί αθελφο κε ηελ εθαξκνγή  ζπζηήκαηνο HACCP 
απφ ηηο κνλάδεο απηέο αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ γηα ηνλ έιεγρν 
ηνπ πξντφληνο.  

Με βάζε ηφζν ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ κε ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο αιιά θαη ηνπο 
δήκνπο ηεο πεξηνρήο ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη γηα ηα δεκεηξηαθά ζηε δεκηνπξγία 
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θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ κνλάδσλ μήξαλζεο θαιακπνθηνχ θαη ζηε βειηίσζε πθηζηάκελσλ 
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 

Γηα ηα πξντφληα ηεο ειηάο έρεη εθδεισζεί ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ηφζν απφ ηα πθηζηάκελα 
ειαηνηξηβεία γηα εθζπγρξνληζκφ θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ, φζν θαη απφ ζπλεηαηξηζηηθέο 
νξγαλψζεηο γηα ηελ  ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ. 

Δπίζεο έρεη θαηαγξαθεί αμηφινγν ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο εζπεξηδνεηδψλ θαη αθηηληδηάο θαζψο θαη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηηο 
δχν ελψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπο. 

Σέινο εθδειψζεθε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηηο κνλάδεο ρπκνπνίεζεο γηα ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπο, γηα ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ κνλάδσλ καξκειάδαο – γιπθψλ θνπηαιηνχ 
θαζψο θαη ηελ ίδξπζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο κε κηθξή δπλακηθφηεηα. 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

Αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ε χδξηζε, εθζπγρξνληζκφο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε  
8 κνλάδσλ.  

 

 

 

Ζ νκάδα αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα ππνκέηξα :  

Α) Μέηξα γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο 

o Τπνκέηξν L311 : Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

o Τπνκέηξν L312: ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ 
επηρεηξήζεσλ 

o Τπνκέηξν L313 : Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

L 311 

Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ  απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ 
ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ απφθηεζε ελαιιαθηηθψλ εηζνδεκάησλ γηα λα 
επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν κε ηε κείσζε ηεο ππναπαζρφιεζεο ζην γεσξγηθφ ηνκέα 
θαη ηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ ζε γπλαίθεο, λένπο θαη εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ. 

Γηα λα επηηεπρζεί ε αλσηέξσ επηδίσμε ην ππνκέηξν ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ 
επελδχζεσλ απφ κέιε ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. Οη επελδχζεηο απηέο ζα 
απνηεινχλ λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε φπσο ν 
αγξνηηθφο ηνπξηζκφο, ε ηνπηθή βηνηερλία θ.α. 

ην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα 
κε ηε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008, πνπ πινπνηνχληαη 
απφ κέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο γεσξγηθήο 
εθκεηάιιεπζήο ηνπο, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηε 
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γεσξγία (αγξνηηθφο ηνπξηζκφο, βηνηερλία θ.ιπ.). 

ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν 

Καηά θχξην ιφγν εμππεξεηνχληαη νη ζηφρνη : 

ηφρνο 3: Γηακφξθσζε ελφο δηαθξηηνχ θαη πνηνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε 
αλαγλσξίζηκε ηνπηθή ηαπηφηεηα, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πεξηβαιινληηθή  κνλαδηθφηεηα ηεο 
πεξηνρήο θαη ζα απεπζχλεηαη ζεκαηηθά ζε επηζθέπηεο πνηθίισλ ελδηαθεξφλησλ 
(αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο).   

 ηφρνο 4: Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ππαίζξνπ θαη ε δεκηνπξγία θξίζηκσλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελ ηέιεη, ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη 
ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε 
ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ηα επψλπκα πνηνηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο ή ηεο αμηνπνίεζεο 
ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο). 

Γεπηεξεπφλησο εμππεξεηείηαη ν ζηφρνο : 

ηφρνο 5: Γηακφξθσζε θαηάιιεισλ θαη ειθπζηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ, κε έκθαζε ζηνπο αγξνηηθνχο θαη κηθξνχο νηθηζκνχο ηεο 
πεξηνρήο παξέκβαζεο, θπξίσο κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζεζκψλ θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο θαη ηεο άξζεο ηεο απνκφλσζεο ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ (θπξίσο ησλ 
γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ) θαη πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεηαζηξνθή ησλ 
δπζκελψλ πιεζπζκηαθψλ εμειίμεσλ. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

939.000 626.000 1.565.000 

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνκέηξνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζε απηφ δξάζεηο: 

o L311-1.  Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ 
δηαλπθηέξεπζεο 

o L311-2.  Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

o L311-3. Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ 

o L311-4. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (φπσο ελαιιαθηηθέο θαη εηδηθέο 
κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο) 

o L311-5. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, 
παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ 

o L311-6. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ  

o L311-7. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνχο 
γεσξγηθήο παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε 

Σίηινο δξάζεο 

L311-1. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο κηθξήο δπλακηθόηεηαο ππνδνκώλ 
δηαλπθηέξεπζεο  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
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Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηεμφδνπο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
απφ κέιε λνηθνθπξηψλ πνπ ηελ αζθνχλ είλαη νη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ αγξνηηθφ 
ρψξν. Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο εκθαλίδεη ηδηαίηεξα απμεκέλν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ηδίσο ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Ηνλίνπ. 
Ζ δξάζε ζα αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ή ηελ βειηίσζε (επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφο) κηθξήο 
δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, απφ κέιε αγξνηηθψλ 
λνηθνθπξηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο ελφηεηεο, πνπ απνηεινχλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ είηε ζηελ 
παξάθηηα δψλε ηνπ λ. Πξέβεδαο θαη ηνπ πνηακνχ Αρέξνληα είηε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
Ακβξαθηθνχ θαη ηέινο ζηελ παξαιίκληα πεξηνρή ηνπ δήκνπ Βιαρέξλαο ζηελ ιίκλε 
Πνπξλαξίνπ.  

Πξνθεηκέλνπ ηα έξγα ηνπ άμνλα LEADER λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ επηδεηθηηθφ ηνπο ξφιν γηα ηελ 
πεξηνρή, ζα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, πνπ ζέηεη ν ΔΟΣ θαη ην Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
& Σξνθίκσλ γηα ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα.  

Δπηπξφζζεηα νη παξεκβάζεηο ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ 
απφ ηε ζρεηηθή κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο εθαξκνγήο LEADER+  κε 
ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημεο ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο 
LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Σα ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 600.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60% θαη νη εληζρπφκελεο κνλάδεο ζα έρνπλ δπλακηθφηεηα έσο 40 θιηλψλ.  

εκεηψλεηαη, φηη νη παξεκβάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο δχλαηαη 
λα αθνξνχλ είηε πνηνηηθή αλαβάζκηζε, είηε θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο.  

ζνλ αθνξά ζηηο επελδχζεηο γηα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο πινπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΔΚ 670/Β/10-4-2009) ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
& Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ ζα ιεθζεί ππφςε (κέζσ ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο) ε κέξηκλα γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ (π.ρ. ΑκεΑ) θαη  ε 
ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, 
γεσζεξκίαο) κε ζθνπφ ηελ ίδηα θαηαλάισζε. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

400.000 € 240.000 € 160.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

25,56 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

4,66 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο δξάζεο είλαη αλαινγηθά κεγάιε αθνχ ε ηνπξηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ηελ πιένλ ελδηαθέξνπζα γηα ηελ πεξηνρή δηέμνδν γηα ηε 
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δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο φπσο θαίλεηαη ζηε SWOT αλάιπζε 
ε παξάθηηα δψλε ηνπ Ηνλίνπ πνπ απνηειείηαη απφ αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο έρεη ζπλζήθεο 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ηεο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξαηηέξσ  
πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αξθεί νη ππνδνκέο λα γίλνπλ κε απφιπην 
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Με βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάιπζε ηεο δξάζεο θαη κε δεδνκέλν ην 
ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ παξάθηηα δψλε θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνλ Αρέξνληα θαη ηνλ 
Ακβξαθηθφ, ε δξάζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, κε 
πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ ζα 
ιεθζνχλ ππφςε (κέζσ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ):  

Πξψηε πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ ελφηεηα ηνπ Ακβξαθηθνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Γ.Γ.  
Πέηξαο, θαη ηεθάλεο ηελ ελφηεηα ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο Πξέβεδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 
Γ.Γ.  Ρηδψλ, Υεηκαδηνχ, Βξάρνπ, Λνχηζαο, (εθηφο ηεο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρήο ηεο 
παξαιίαο Μεγάιεο Άκκνπ εσο ηελ Δ.Ο.Πξέβεδαο Ζγνπκελίηζαο πνπ αλήθεη ζηα Γ.Γ. 
Βξάρνπ, Λνχηζαο,  ) ηελ ελφηεηα ηεο νξεηλήο Πξέβεδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Γ.Γ. Αγηάο, 
Αλζνχζαο,  Μπξζίλεο, Κακαξίλαο, Κξπνπεγήο, ηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο Πνπξλαξίνπ θαη ησλ 
ηακαηηθψλ πεγψλ Υαλφπνπινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Γ.Γ. Βιαρέξλαο, Γξηκπφβνπ  θαη 
Κνξθνβνπλίνπ θαη ζηελ ελφηεηα ηελά θαη Γέιηα Αρέξνληα – Νεθξνκαληείν θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηα Γ.Γ. Μεζνπφηακνπ, Βνπβνπφηακνπ, Βαιαληδνξξάρεο θαη Καζηξίνπ.  

Γεχηεξε  πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ ππφινηπε πεξηνρή παξέκβαζεο εθηφο ησλ Γ.Γ. 
Πάξγαο, Καλαιίνπ θαη Ακκνπδηάο θαη ηεο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρήο ηεο παξαιίαο 
Μεγάιεο άκκνπ πνπ αλήθεη ζηα Γ.Γ. Βξάρνπ, Λνχηζαο, πνπ απνηεινχλ Σξίηε 
πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δηδηθφηεξα ζηα Γ.Γ. Πάξγαο, Ακκνπδηάο, Καλαιίνπ θαη ζηελ αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθά 
πεξηνρή ηεο παξαιίαο Μεγάιεο Άκκνπ πνπ αλήθεη ζηα Γ.Γ. Βξάρνπ, Λνχηζαο, εληζρχεηαη 
κφλν ε επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ.  

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Μέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ, θαη εηδηθφηεξα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε ή απνηεινχλ 
ζπκβνεζνχληα κέιε ηνπ αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (ζχδπγνη ή ηέθλα) θαηά ηε 
ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε δξάζε L313-5 θαη ζπλέξγηεο κε ηηο 
δξάζεηο L311-2 – 8 ηνπ ίδηνπ ππνκέηξνπ θαζψο θαη ηηο ινηπέο δξάζεηο L313-6 – 9 θαη L313-
1-4 ηνπ ππνκέηξνπ L313 θαη ηηο δξάζεηο ησλ ππνκέηξσλ L322 θαη L323 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηεο παξέκβαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ επηδίσμε ηεο δεκηνπξγίαο 
ηνπξηζηηθψλ εμππεξεηήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο ηνπ 
Ακβξαθηθνχ θαη ηνπ Αρέξνληα, κηα δηάζηαζε πνπ  μεθίλεζε κε πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο 
LEADER  ζηελ πεξηνρή. Ζ πξνηεξαηφηεηα (πνπ ζα απνηππψλεηαη θαη ζηε βαζκνινγία) ζε 
ΓΓ πνπ εμππεξεηνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη έλαο ηξφπνο πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, 
ελψ ε αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ αιιά θαη ησλ λέσλ κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο 
ηεο πξναλαθεξφκελεο κειέηεο – εκπεηξνγλσκνζχλεο απνηειεί έλα πξφζζεην ζηνηρείν 
θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ επηθξαηνχζα ζηελ πεξηνρή ηάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ 
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θιηλψλ 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

ηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Ηνλίνπ ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν θαη ζίγνπξα 
δελ ζα κπνξέζεη λα θαιπθζεί ε δήηεζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο. 
Βέβαηα δελ έρεη δηαρσξηζζεί ε δήηεζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο “bottom up” πξνζέγγηζεο ζε 
κέιε αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ινηπνχο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο. ίγνπξα βέβαηα νη ινηπνί 
δηθαηνχρνη ζα είλαη πνζνζηηαία πεξηζζφηεξνη απφ ηα κέιε ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ. ηηο 
ινηπέο πεξηνρέο ην ελδηαθέξνλ είλαη κηθξφηεξν αιιά φρη κεδεληθφ, φκσο επηδίσμε ζα είλαη ε 
πεξαηηέξσ ελζάξξπλζε ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ θαζαξά νηθνινγηθφ ηνπξηζκφ ζε 
ζρέζε κε ηνλ ινηπφ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

2 κνλάδεο 

 

Σίηινο δξάζεο 

L311-2. Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκόο ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Οη παξεκβάζεηο ηεο δξάζεο ζα επηθεληξψλνληαη ζηηο ίδηεο ελφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη 
ζηελ πξνεγνχκελε δξάζε θαη ζα  πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή 
κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο 
αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ». 

Σo ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60%.   

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ ζα ιεθζεί ππφςε (κέζσ ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο) ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, ε κέξηκλα γηα 
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ (π.ρ. ΑΜΔΑ).  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

325.000 € 195.000 € 130.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

20.77 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

3,78 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε θαη ε κηθξφηεξε 
ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαινγηθά κηθξφηεξε δαπάλε γηα θάζε επέλδπζε 
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ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δξάζε 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Ζ δξάζε δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα 
ηα ΓΓ πνπ έρνπλ νξηζζεί σο πξνηεξαηφηεηαο ζηε δξάζε L311-1. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Μέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ, θαη εηδηθφηεξα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε ή απνηεινχλ 
ζπκβνεζνχληα κέιε ηνπ αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (ζχδπγνη ή ηέθλα) θαηά ηε 
ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε δξάζε L313-6 θαη ζπλέξγηεο κε ηηο 
δξάζεηο L311-1, L311-3 – 6 ηνπ ίδηνπ ππνκέηξνπ θαζψο θαη ηηο δξάζεηο L313-1-5 ηνπ 
ππνκέηξνπ L313 θαη ηηο δξάζεηο ησλ ππνκέηξσλ L322 θαη L323 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο πθίζηαηαη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ απζηεξά 
«παξαδνζηαθή» κνξθή ησλ θηηζκάησλ αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε αμηνπνίεζεο ηνπηθψλ 
πξντφλησλ 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Σν ελδηαθέξνλ δηα ηε δξάζε απνηειεί (κε ηελ επηθχιαμε ηεο κε δηάθξηζεο γηα ηε κνξθή ησλ 
δηθαηνχρσλ πνπ πξναλαθέξζεθε) ην πιένλ έληνλν απφ φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
ρσξίο φκσο απηφ λα πξέπεη λα απνηππσζεί θαη ζε αληίζηνηρε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

2 κνλάδεο  

 

Σίηινο δξάζεο 

L311-3. Ίδξπζε επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

 ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο δελ ππάξρεη ζήκεξα νξγαλσκέλν επηζθέςηκν αγξφθηεκα θαη γηα 
ην ιφγν απηφ ε δξάζε πεξηιακβάλεη κφλν ηελ ίδξπζε θαη φρη επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ. 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε, φπσο θάλεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε εθαξκνγή ηνπ LEADER + δελ 
έρεη ζεκαληηθή δπλακηθή αλάπηπμεο θαη απηφ πηζαλά νθείιεηαη ζην φηη ε νξγάλσζε ησλ 
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ δελ δίλεη ζεκαληηθέο ηέηνηεο δπλαηφηεηεο. Δπεηδή φκσο απηή ε 
ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ θεξδίδεη νινέλα θαη κεγαιχηεξν έδαθνο ζε Δπξσπατθφ 
επίπεδν θαη απνηειεζκαηηθή εκθάληζε ζε θάπνηεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, είλαη ρξήζηκν λα 
επηδησρζεί ε έληαμε θάπνησλ ηέηνησλ επηδεηθηηθψλ κνλάδσλ, είηε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
Ακβξαθηθνχ, φπνπ ε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ αιηεπηηθή 
δξαζηεξηφηεηα (εξαζηηερληθή αιηεία) είηε κε ηελ επηδεηθηηθή δηαρείξηζε πγξνηνπηθψλ 
πεξηνρψλ είηε ηέινο κε κηθηέο κνλάδεο εθηξνθήο ζεξακάησλ θαη άιισλ εηδψλ, νη νπνίεο κε 
ηελ απαξαίηεηε δεκηνπξγία ηεο ππνδνκήο θηινμελίαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ 
πξφηππα αγξνθηήκαηα 
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Οη παξεκβάζεηο  ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο, πνπ 
ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο εθαξκνγήο L+  κε 
ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο 
LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

ηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα ε ειάρηζηε απαηηνχκελε έθηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 
ησλ 20 ζηξεκκάησλ.  

Σα ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 ή 600.000 θαη έσο 40 θιίλεο 
εθφζνλ πεξηιακβάλεη θαη ππνδνκή δηαλπθηέξεπζεο κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 60%. 

 ζνλ αθνξά ζηηο επελδχζεηο γηα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο πινπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΔΚ 670/Β/10-4-2009) ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
& Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Ζ βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζα δεκηνπξγεί πιενλέθηεκα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 
πνπ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε ΑκεΑ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζαζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο   Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

240.000 € 144.000 € 96.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

15,34 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

2,79 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ ιεηηνπξγία επηζθέςηκνπ αγξνθηήκαηνο ζα ήηαλ ε πιένλ πξνθαλήο  κνξθή 
δηαθνξνπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ζηελ 
αγξνηηθή νηθνγέλεηα ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη θακία απφ ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο (γεσξγηθή 
θαη ηνπξηζηηθή).  Ζ αλαινγηθά κηθξφηεξε ηεο αλακελφκελεο ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο 
δξάζεο δε ζρεηίδεηαη κε ηε κε αληαπφθξηζε ηεο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε SWOT αλάιπζε 
αθνχ ε δξάζε έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνπο ζηφρνπο, αιιά ζρεηίδεηαη κε ην πεξηνξηζκέλν 
επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο .  

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα 
ηα ΓΓ πνπ έρνπλ νξηζζεί σο πξνηεξαηφηεηαο ζηε δξάζε L311-1. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Μέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ, θαη εηδηθφηεξα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε ή απνηεινχλ 
ζπκβνεζνχληα κέιε ηνπ αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (ζχδπγνη ή ηέθλα) θαηά ηε 
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ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ ζπλέξγηαο ηφζν κε ηηο ινηπέο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ φζν 
θαη κε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ γηα δηάζεζε ζηνπο επηζθέπηεο 
(δξάζεηο L123α, L311-7) Ζ δξάζε εκθαλίδεη άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο  
L311-1 θαη L313-5 θαη ζπλέξγηεο κε ηηο δξάζεηο L311-2, L311-3 – 7 ηνπ ίδηνπ ππνκέηξνπ 
θαζψο θαη ηηο ινηπέο δξάζεηο L313-6 – 9 θαη L313-1-4 ηνπ ππνκέηξνπ L313 θαη ηηο δξάζεηο 
ησλ ππνκέηξσλ L322 θαη L323 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Με δεδνκέλν φηη ζηελ πεξηνρή δελ έρεη κέρξη ζήκεξα πξαγκαηνπνηεζεί θακία αληίζηνηρε 
επέλδπζε ε δξάζε απνηειεί κηα εκθαλή θαηλνηνκία γηα ηελ πεξηνρή, ε νπνία εθφζνλ 
ιεηηνπξγήζεη κε ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν ζα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα πνιιέο 
αληίζηνηρεο κειινληηθά 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Γελ έρεη εκθαληζζεί κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δξαζηεξηφηεηα, παξά κφλν απφ κηα ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα εθπαηδεπηεξίσλ γηα ηε 
δεκηνπξγία ζε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ππνδνκήο γηα ηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε ζηε δσή ζηελ 
χπαηζξν γηα καζεηέο ηνπο.  

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 κνλάδα 

 

Σίηινο δξάζεο 

L311-4. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο ππαίζξνπ (όπσο ελαιιαθηηθέο 
θαη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, ρώξνη αζινπαηδηώλ, ρώξνη γεπζηγλσζίαο) 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

χκθσλα κε πξνεγεζείζα αλάιπζε (κέζσ ηνπ LEADER +) γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ, νη εηδηθέο 
κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη πνιιέο 
θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζέηνληαο έλα αμηνπξφζεθην ζχλνιν κε πνιιέο δπλαηφηεηεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ε δξάζε αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο αθφινπζεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 
ηνπξηζκνχ  : 

o Οηθνινγηθφο/θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακβξαθηθνχ, αιιά 
θαη ηνπ δέιηα θαη ησλ ζηελψλ ηνπ Αρέξνληα. 

   Ζ εηδηθή απηή κνξθή ηνπξηζκνχ  ζα πεξηιακβάλεη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα κέζα - εμνπιηζκφ 
δηαθίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ, φπσο εηδηθά ζθάθε γηα μελαγήζεηο, εμνπιηζκφ παξαηήξεζεο 
ηεο άγξηαο δσήο, πνδήιαηα, άινγα, θαζψο θαη πατηφληα ή ηξαηλάθη, πνπ ζα νδεγεί ηνπο 
επηζθέπηεο  ζε ζεκαληηθά ελδηαθέξνληα  ζηνηρεία θπζηθνχ αιιά θαη ηζηνξηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 

o Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο. 

ηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο απηήο κνξθήο ηνπξηζκνχ πξνβιέπεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ 
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πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ εζίκσλ θαη ιανγξαθηθψλ 
ζηνηρείσλ (αλάπηπμε ζπιινγψλ θαη εθζεκάησλ). Γχλαηαη λα πεξηιακβάλεη νξγαλσκέλεο 
πεξηεγήζεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

 Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο – ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο, θαη θπξίσο ζηνπο πνηακνχο Άξαρζν θαη 
Αρέξνληα, ζηελ ιίκλε Εεξνχ θαη Πνπξλαξίνπ  θαζψο επίζεο αεξνπηεξηζκφο .  

Δηδηθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο απηήο ηεο εηδηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζα αλαιεθζνχλ   
δξάζεηο γηα ξάθηηλ ή θαγηάθ  ζηελ πεξηνρή Αρέξνληα θαη Άξαρζνπ, θαζψο θαη ζηελ ιίκλε 
Πνπξλαξίνπ, ελψ γηα ηνλ αεξνπηεξηζκφ ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ππνδνκέο θαη 
δηάζεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αζιήκαηνο ζε πθηζηάκελα πεδία 
αεξνπηεξηζκνχ ( Γξίκπνβν, Κακαξίλα, Καζηξνζπθηά). 

o Πεξηπαηεηηθφο – νξεηβαηηθφο αιιά θαη ηππηθφο ηνπξηζκφο ζε ζπγθεθξηκέλεο  
δηαδξνκέο ηφζν ζηνλ Ακβξαθηθφ θαη ηνλ Αρέξνληα φζν θαη ζηε ιίκλε Πνπξλαξίνπ  
αιιά θαη ηελ πεξηνρή ηεο Πάξγαο (Πάξγα - Αλζνχζα). 

 Ζ ππνδνκή γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα πεξηιεθζεί ζην ππνκέηξν 323. κσο 
κνλάδεο νξγάλσζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ κε εμνπιηζκφ άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 
αιιά θαη ηεο αλαξξίρεζεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ελαέξηνπ πεξάζκαηνο θ.ά. ζα 
ρξεκαηνδνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. 

o Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο κε ηελ έλλνηα ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο 
θαηαδχζεηο, θαγηάθ, ζαιάζζηεο δηαδξνκέο θ.ά. 

ηελ παξάθηηα δψλε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 
ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο  θαη θπξίσο 
θαηαδχζεσλ – ππνβξπρίνπ ςαξέκαηνο, εξαζηηερληθήο αιηείαο, ηζηηνπινΐαο, ζαιάζζηνπ 
θαγηάθ αιιά θαη άιισλ παξεκθεξψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

o Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο.  

 ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο έρεη αλαπηπρζεί ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηα ινπηξά 
Υαλφπνπινπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη βειηίσζεο 
πθηζηάκελεο ππνδνκήο γηα ηελ άζθεζε ηεο. 

Οη παξεκβάζεηο ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν 
απηφ εθφζνλ πξνβιέπνληαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο 
εθαξκνγήο L+  κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο 
παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60%. 

εκαληηθή βαξχηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζα δίλεηαη ζηελ 
εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο εηδηθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ φπσο ΑκεΑ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο  Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

200.000 € 120.000 € 80.000 € 
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Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

12,78 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

2,33 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε έρεη πνιχ κεγάιε ζπζρέηηζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνχ αθελφο 
εληζρχεη ην πξνζθεξφκελν ζηελ πεξηνρή ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη αλαδεηθλχεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
ηεο ηφζν ζε φηη αθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο 
θιεξνλνκηά, ελψ παξάιιεια βειηηψλεη ηα αγξνηηθά εηζνδήκαηα επηηπγράλνληαο ηελ 
αλακελφκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε δξάζε 
έρεη απμεκέλε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα παξά ην ζρεηηθά κηθξφηεξν αλακελφκελν χςνο 
επέλδπζεο ζε ζρέζε κε άιιεο δξάζεηο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Με βάζε ηελ πνιπζπιιεθηηθφηεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ αλακελφκελσλ 
παξεκβάζεσλ ηεο δξάζεο σο πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο νξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο, αθνχ νη επί κέξνπο ππνπεξηνρέο ζηηο νπνίεο δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ νη επί 
κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αζξνίδνπλ φινπο ηνπο δήκνπο ηεο πεξηνρήο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Μέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ, θαη εηδηθφηεξα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε ή απνηεινχλ 
ζπκβνεζνχληα κέιε ηνπ αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (ζχδπγνη ή ηέθλα) θαηά ηε 
ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ηζρπξή ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο L311-1, L311-2, L311-3 θαη ηηο 
παξεκθεξείο δξάζεηο L313-1 - 8 αιιά θαη ηηο δξάζεηο δεκνζίσλ επελδχζεσλ L323-1 - 4 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ  αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζπλζέηνπλ ζπκπιεξσκαηηθά έλα λέν 
πνιπζπιιεθηηθφ θαη ελδηαθέξνλ ζχλνιν γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο αλαδεηθλχνληαο ηηο 
θπζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο απνηεινχλ γηα ηελ πεξηνρή κηα θαηλνηνκία, ε 
νπνία απνηειεί θαη έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά «ζηνηρήκαηα» ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Γηα φιεο ηηο αλαθεξζείζεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ έρεη εθδεισζεί ζεκαληηθφ 
ελδηαθέξνλ ζηε θάζε ηεο “bottom up” δηαδηθαζίαο. Δμ άιινπ απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηηο 
αξθεηέο ζε αξηζκφ εθδεισζείζεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο κφιηο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

2 κνλάδεο 
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Σίηινο δξάζεο 

L311-5. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο κνλάδσλ νηθνηερλίαο, 
ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδώλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθώλ κνλάδσλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηε δεκηνπξγία ή βειηίσζε (εθζπγρξνληζκφ ή/θαη επέθηαζε) 
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο θαη εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο (πθαληηθή, 
ηαπεηνπξγία, ελδχκαηα, θεξακηθά, θεξνπνηία, μπινγιππηηθή, θνζκήκαηα θ.ά.), ηα νπνία ζα 
κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Δπίζεο πιηθά ζπζθεπαζίαο γηα 
ηνπηθά πξντφληα (πήιηλα, ςάζηλα θ.ά.) θαζψο θαη πιηθά θαηαζθεπήο παξαδνζηαθήο 
αξρηηεθηνληθήο θαη γεληθά πιηθά θαη θαηαζθεπέο γηα ηηο νηθνδνκέο (ςάζηλεο θαηαζθεπέο, 
θαιακσηέο, θαηαζθεπέο απφ μχιν θαη ζίδεξν, παξαδνζηαθά θάγθεια, έπηπια, θ.ά.).  

Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη σο άλσ επηρεηξήζεηο είλαη απηνί πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ηεο ζειίδαο 32 κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε 
ησλ θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ (ζηαηηζηηθνί θσδηθνί νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο) απφ ηνλ θσδηθφ 
172 έσο ηνλ θσδηθφ 363.0 

Οη παξεκβάζεηο ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν 
απηφ εθφζνλ πξνβιέπνληαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο 
εθαξκνγήο L+  κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο 
παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60%. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο  Γεκφζηα Γαπάλε  Ίδηα πκκεηνρή 

100.000 € 60.000 € 40.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

6,39 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,16 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε είλαη απφ ηηο πιένλ εχθνιεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο αιιά κε δεδνκέλν ηνλ ζρεηηθά κηθξφ αλακελφκελν πξνυπνινγηζκφ αλά 
παξέκβαζε ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ε δξάζε εκθαλίδεη ζρεηηθά κηθξή ρξεκαηνδνηηθή 
βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ην ππνκέηξν 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 
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Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο απνηεινχλ φινη νη αγξνηηθνί δήκνη ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο, δειαδή φιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Μέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ, θαη εηδηθφηεξα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε ή απνηεινχλ 
ζπκβνεζνχληα κέιε ηνπ αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (ζχδπγνη ή ηέθλα) θαηά ηε 
ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγεηα κε ηηο δξάζεηο L311-1 θαη L313-5 θαη άκεζε 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε δξάζε L312-1 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Με εμαίξεζε ηελ πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνχλ θάπνηνη αλαμηνπνίεηνη έσο ζήκεξα ηνπηθνί 
πφξνη, φπσο ηα ςαζηά θαη ηα θαιάκηα ησλ πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ, ε δξάζε δελ εκθαλίδεη 
άιιε θαηλνηνκία 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ εχξνπο ησλ επί κέξνπο παξεκβάζεσλ πνπ δχλαηαη λα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ έρεη εθδεισζεί ζεκαληηθά κεγάιν ελδηαθέξνλ θαηά ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 κνλάδα 

 

Σίηινο δξάζεο 

L311-6. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηώλ ζηνλ αγξνηηθό ρώξν 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

 Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα ίδξπζε κνλάδσλ (απφ κέιε αγξνηηθψλ 
λνηθνθπξηψλ), πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ πνπ δελ θαιχπηνληαη ήδε θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα αλαπηπρζεί ζε ΓΓ κε 
πιεζπζκφ θάησ ησλ 500 θαηνίθσλ. Δηδηθφηεξα ζα επηθεληξσζεί ζηελ νξγάλσζε ππεξεζηψλ, 
φπσο ππεξεζίεο θπζηθήο επεμίαο, δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, 
θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη έθθξαζε, αίζνπζεο ζεακάησλ θ.α.  

Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη σο άλσ επηρεηξήζεηο είλαη απηνί πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ηεο ζειίδαο 32 κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε 
ησλ θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ (ζηαηηζηηθνί θσδηθνί νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ 521. έσο  
940.4) 

Οη παξεκβάζεηο ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν 
απηφ εθφζνλ πξνβιέπνληαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο 
εθαξκνγήο L+  κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο 
παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 



Σνπηθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Π.Α.Α. 2007 – 2013  

ΔΣΑΝΑΜ Α.Δ. ΟΣΑ ελ. 29 

60%. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο  Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

150.000 € 90.000 € 60.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

9,58 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,75 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε φπσο έρεη επηθεληξσζεί γηα ηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο ζθνπεχεη λα εμαζθαιίζεη ηηο 
πξνυπνζέζεηο παξακνλήο ησλ λέσλ θπξίσο νηθνγελεηψλ ζηελ χπαηζξν κε ηε δηαζθάιηζε 
ηεο χπαξμεο ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο παξακνλήο ηνπο. 

Ζ ζρεηηθά κηθξή ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ην κέηξν δε ζρεηίδεηαη κε ηελ κηθξή 
ζπζρέηηζε ηεο δξάζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά κε ην κηθξφ αλακελφκελν 
κέζν πξνυπνινγηζκφ θάζε δξάζεο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ινη νη δήκνη ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα ηα ΓΓ πνπ έρνπλ πιεζπζκφ 
θάησ ησλ 500 θαηνίθσλ 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Μέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ, θαη εηδηθφηεξα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε ή απνηεινχλ 
ζπκβνεζνχληα κέιε ηνπ αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (ζχδπγνη ή ηέθλα) θαηά ηε 
ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε δξάζε L312-2 θαη ζπλέξγηα κε ηηο 
δξάζεηο ηνπ κέηξνπ L321 (L321-1-3) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηηο δξάζεηο L322-1 & L323-4 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δξάζε λα παξνπζηάδεη θαηλνηφκν ραξαθηήξα πέξαλ ηεο πξνζπάζεηαο 
αλάπηπμεο θάπνησλ κε πθηζηάκελσλ εμππεξεηήζεσλ ζε πνιχ κηθξνχο νηθηζκνχο πνπ 
πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ ηνπο 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Λφγσ ηεο κε εκθάληζεο ηεο δξάζεο ζε πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο ηνπ LEADER ζηελ 
πεξηνρή δελ θάλεθε ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηε δηαδηθαζία “bottom up”, αιιά κε 
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ηελ παξφηξπλζε ηεο ΟΣΓ θαηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα 
ππεξθαιπθζεί ε πξφβιεςε πφξσλ γηα ηε δξάζε 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

2 κνλάδεο  

 

Σίηινο δξάζεο 

L311-7. Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκόο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδώλ 
δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηελ πεξηνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θπξίσο ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελσλ εθαξκνγψλ ηνπ 
LEADER  έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηέο κηθξέο επηρεηξήζεηο γηα είδε δηαηξνθήο, φπσο γιπθά, 
παξαδνζηαθά εδέζκαηα, δπκαξηθά, αξηνζθεπάζκαηα, πνηά (ηζίπνπξν – απφζηαγκα 
δακπέιαο) θ.ά. Ζ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απηψλ, πνπ ζπρλά γίλεηαη κέζσ ηνπηθψλ 
γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ, έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 
πεξηνρήο πξνο ηνπο επηζθέπηεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ηνπηθά εηζνδήκαηα.  

Ζ δξάζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ή 
πνηψλ ηδίσο κε αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ-ζπληαγψλ αθνχ βέβαηα ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο. Πνιιά παξαδνζηαθά πξντφληα, πνπ παιηφηεξα 
παξαγφηαλ  ζε νηθνγελεηαθή κνξθή ηείλνπλ λα εθιείςνπλ. Ζ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ησλ 
πξντφλησλ απηψλ ζα έρεη πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ πεξηνρή γηαηί ζα εληζρχζεη 
παξαπέξα ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη ζα θαιχςεη παξάιιεια ηελ επηζπκία ησλ 
επηζθεπηψλ λα πξνκεζεπηνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο.  

Σέηνηα πξντφληα πξνβιέπεηαη λα είλαη παξαδνζηαθά γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ηξαραλάο, 
ρπινπίηεο θαη άιια δπκαξηθά, παξαδνζηαθά αξηνζθεπάζκαηα, είδε δαραξνπιαζηηθήο θαη 
άιια. ηελ ίδηα θαηεγνξία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη κνλάδεο παξαγσγήο ηνπηθψλ 
απνζηαγκάησλ. 

Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη σο άλσ επηρεηξήζεηο είλαη απηνί πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ηεο ζειίδαο 32 κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε 
ησλ θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ (ζηαηηζηηθνί θσδηθνί νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ 153.3. έσο  
159.1) 

Οη παξεκβάζεηο  εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πινπνηνχληαη 
ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο 
αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν απηφ γηα ηηο θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή 
κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο εθαξκνγήο L+  κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη 
αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60%. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο δελ εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 
δξάζεο L123α. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

150.000 € 90.000 € 60.000 € 
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Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

9,58 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,75 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ παξαγσγή εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε πιελ ηεο ζρεηηθά κηθξήο ζε έθηαζε 
πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ηνπηθά πξντφληα έρεη ζεκαληηθή ζθνπηκφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 
δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο κε ην αγξνηνπξηζηηθφ πξντφλ, αθνχ κηα απφ 
ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ηνπξηζκνχ απηνχ είλαη ε γλσξηκία κε ηα ηνπηθά πξντφληα. Παξά ην κηθξφ 
ζρεηηθά κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε επέλδπζεο, ε δξάζε έρεη κέηξηα ρξεκαηνδνηηθή 
βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ην ππνκέηξν θαη απηφ νθείιεηαη γηαηί ζπκβάιιεη κε πνιιαπιφ ηξφπν 
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ θεθαιαίνπ 
6.2. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Λφγσ ηνπ φηη ε δξάζε δε ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη κε 
ηελ ηνπξηζηηθή ππνδνκή ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζα είλαη φιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Μέιε ηνπ αγξνηηθνχ λνηθνθπξηνχ, θαη εηδηθφηεξα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαηά θχξηα ή κεξηθή απαζρφιεζε ή απνηεινχλ 
ζπκβνεζνχληα κέιε ηνπ αξρεγνχ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο (ζχδπγνη ή ηέθλα) θαηά ηε 
ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. Δμαηξνχληαη νη γεσξγηθνί εξγάηεο 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη  άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε δξάζε L312.3 θαη ζπλέξγηεο κε ηηο  
δξάζεηο  L123α, κε ηηο δξάζεηο L311-1 – 3 θαη φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ κέηξνπ L313 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ δξάζε δελ έρεη ζαθή θαηλνηφκν ραξαθηήξα παξά κφλν ζε ζρέζε κε ηε κεηαθνξά ζε 
θιίκαθα επηρείξεζεο ηελ νηθνγελεηαθή παξαγσγή θάπνησλ πξντφλησλ κε παξαδνζηαθέο 
ζπληαγέο 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Έρεη εθδεισζεί ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δξάζε ην νπνίν είλαη πην έληνλν απφ 
γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο αιιά δελ επηθεληξψλεηαη γεσγξαθηθά 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

2 κνλάδεο  

 

 

 



Σνπηθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Π.Α.Α. 2007 – 2013  

ΔΣΑΝΑΜ Α.Δ. ΟΣΑ ελ. 32 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΧΝ ΣΟΜΔΧΝ 

Κσδηθφο 
ΣΑΚΟΓ 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΛΑΓΟΤ 

153.3 Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά 

158.1 Αξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

158.2 Παξαγσγή θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο  

158.4 Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

158.5 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

158.6 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

158.9 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. (κε αλαγξαθφκελεο θαηεγνξίαο) 

159.1 Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 

172 Τθαληήξηα  

175.1 Σαπεηνπξγία 

182.1 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο 

192.0 Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο θαη 
ζαγκαηνπνηίαο 

201.0 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 

203.0 Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδνκηθή 

205.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθή 

212.1 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί θαη 
ραξηφλη. 

241.4 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ (παξαγσγή μπιάλζξαθα) 

245.1 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο  

246.3 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 

261.3 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ 

262.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ 

262.5 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ 

267.0 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία ιίζσλ, γηα δηαθνζκεηηθνχο θαη νηθνδνκηθνχο ζθνπνχο 

286.1 Καηαζθεπή εηδψλ καραηξνπνηίαο 

286.2 Καηαζθεπή εξγαιείσλ 

293.9 Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 

361.1 Καηαζθεπή θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ 

361.2 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα 

361.3 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θνπδίλαο 

361.4 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 

362.9 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

363.0 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 

521.2 Παληνπσιεία 

522.5 Ληαληθφ εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ θαη ινηπψλ πνηψλ 

525.5 Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 

528.1 Δπηζθεπή ππνδεκάησλ θάζε είδνπο θαη άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ 

923.1 Καιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία 

923.2 Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

923.3 Τπαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πάξθα αλαςπρήο 

930.1 Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ  

930.2 Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ 

930.4 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 
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Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

L312 

Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο, ε νπνία πιήηηεηαη απφ 
ηελ κείσζε ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ, ηα νπνία ζπγθξαηνχζαλ ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ 
θαη απνηεινχζαλ ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, απαηηείηαη ε ηφλσζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε άιινπο πιελ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θιάδνπο ε νπνία ζα 
κπνξεί ελ κέξεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία κέξνο ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο 
απφ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. 

ην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα 
κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008, εθηφο απηψλ πνπ 
εληζρχνληαη απφ ην κέηξν 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ θαη ηα ππνκέηξα L123 θαη L313 ηνπ 
Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ. 

ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν 

ηφρνο 4: Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ππαίζξνπ θαη ε δεκηνπξγία θξίζηκσλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελ ηέιεη, ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη 
ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε 
ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ηα επψλπκα πνηνηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο ή ηεο αμηνπνίεζεο 
ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ). 

ηφρνο 2: Παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη επψλπκσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αχμεζε ηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπο κέζσ θαηάιιειεο κεηαπνίεζεο θαη αλάδεημήο ηνπο, δηαζθάιηζεο 
ηεο πνηφηεηαο θαη ζήκαλζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ε αγνξά δηάζεζήο ηνπο.     

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

600.000 € 400.000 € 1.000.000 € 

Σν ππνκέηξν L312 αλαιχεηαη ζηηο αθφινπζεο δξάζεηο : 

o L312-1. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ  

o L312-2. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ 

o L312-3. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ εηδψλ δηαηξνθήο 
κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε 

o L312-5 Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ 
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Σίηινο δξάζεο 

L312-1. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο βηνηερληθώλ κνλάδσλ  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηε δεκηνπξγία ή βειηίσζε (εθζπγρξνληζκφ ή/θαη επέθηαζε) 
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο θαη εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο (πθαληηθή, 
ηαπεηνπξγία, ελδχκαηα, θεξακηθά, θεξνπνηία, μπινγιππηηθή, θνζκήκαηα θ.ά.), ηα νπνία ζα 
κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Δπίζεο πιηθά ζπζθεπαζίαο γηα 
ηνπηθά πξντφληα (πήιηλα, ςάζηλα θ.ά.) θαζψο θαη πιηθά θαηαζθεπήο παξαδνζηαθήο 
αξρηηεθηνληθήο θαη γεληθά πιηθά θαη θαηαζθεπέο γηα ηηο νηθνδνκέο (ςάζηλεο θαηαζθεπέο, 
θαιακσηέο, θαηαζθεπέο απφ μχιν θαη ζίδεξν,  παξαδνζηαθά θάγθεια, έπηπια θ.ά.).  

Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη σο άλσ επηρεηξήζεηο είλαη απηνί πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ηεο ζειίδαο 32 κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε 
ησλ θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ (ζηαηηζηηθνί θσδηθνί νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο) απφ ηνλ θσδηθφ 
172 έσο ηνλ θσδηθφ 363.0 

Οη παξεκβάζεηο ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν 
απηφ εθφζνλ πξνβιέπνληαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε κε ηίηιν «Γηαηήξεζε 
θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (φπσο νξίδνληαη ζηε ζχζηαζε 
ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ) θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 πιελ απηψλ, πνπ αθνξνχλ 
ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θάζε παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 300.000 € κε 
πνζνζηφ ελίζρπζεο 60%. 

εκαληηθή βαξχηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζα δίλεηαη ζηελ ρξήζε 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε βηνκάδαο, γεσζεξκίαο) κε 
ζθνπφ ηελ ίδηα θαηαλάισζε. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο  Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

380.000 € 228.000 € 152.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

38,00 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

4,42 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο πξνυπνζέηεη θαη ηφλσζε ηεο βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
ε νπνία ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή εμππεξεηήζεσλ θαη πξντφλησλ πνπ αμηνπνηνχληαη 
ζε άιινπο ηνκείο. Ζ ζρεηηθά κηθξή ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ην κέηξν δε 
ζρεηίδεηαη κε ηελ κηθξή ζπζρέηηζε ηεο δξάζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά κε 
ην κηθξφ αλακελφκελν κέζν πξνυπνινγηζκφ θάζε δξάζεο. 
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Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο δελ ζρεηίδεηαη κε γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ή ηελ ηνπηθή 
παξαγσγή θαη επνκέλσο αθνξά ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε είλαη άκεζα ζπκπιεξσκαηηθή κε ηε δξάζε L311-5 θαη εκθαλίδεη ζπλέξγηεο κε ηηο 
ινηπέο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ L312   

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Με εμαίξεζε ηελ πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνχλ θάπνην αλαμηνπνίεηνη έσο ζήκεξα ηνπηθνί 
πφξνη, φπσο ηα ςαζηά θαη ηα θαιάκηα ησλ πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ, ε δξάζε δελ εκθαλίδεη 
άιιε θαηλνηνκία 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ εχξνπο ησλ επί κέξνπο παξεκβάζεσλ πνπ δχλαηαη λα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ έρεη εθδεισζεί ζεκαληηθά κεγάιν ελδηαθέξνλ θαηά ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία  

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

3 κνλάδεο 

 

Σίηινο δξάζεο 

L312-2. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηώλ  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα ίδξπζε κνλάδσλ (απφ κε κέιε αγξνηηθψλ 
λνηθνθπξηψλ), πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ πνπ δελ θαιχπηνληαη ήδε θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα αλαπηπρζεί ζε ΓΓ κε 
πιεζπζκφ θάησ ησλ 1.000 θαηνίθσλ. Δηδηθφηεξα ζα επηθεληξσζεί ζηελ νξγάλσζε 
ππεξεζηψλ, φπσο ππεξεζίεο θπζηθήο επεμίαο, δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο ζε ππαίζξηνπο 
ρψξνπο, θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη έθθξαζε, αίζνπζεο ζεακάησλ θ.α.  

Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη σο άλσ επηρεηξήζεηο είλαη απηνί πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ηεο ζειίδαο 32 κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε 
ησλ θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ (ζηαηηζηηθνί θσδηθνί νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο) απφ 521.2 έσο  
930.4 

Οη παξεκβάζεηο ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν 
απηφ εθφζνλ πξνβιέπνληαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο 
εθαξκνγήο L+  κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο 



Σνπηθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Π.Α.Α. 2007 – 2013  

ΔΣΑΝΑΜ Α.Δ. ΟΣΑ ελ. 36 

παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60%. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο  Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

220.000 € 132.000 € 88.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

22,00 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

2,56 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ παξακνλή ησλ λέσλ ζηελ χπαηζξν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ 
βαζηθψλ εμππεξεηήζεσλ, ηδίσο γηα νηθηζκνχο θάησ ησλ 500 θαηνίθσλ. Δπνκέλσο ε 
ζηφρεπζε ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πξνυπνζέηεη θαη ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ 
πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηηο εμππεξεηήζεηο απηέο. Ζ ζρεηηθά κηθξή ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζε 
ζρέζε κε ην κέηξν δε ζρεηίδεηαη κε ηελ κηθξή ζπζρέηηζε ηεο δξάζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αιιά κε ην κηθξφ αλακελφκελν κέζν πξνυπνινγηζκφ θάζε δξάζεο.  

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα ηα ΓΓ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 1.000 
θαηνίθσλ ή φπνπ απνδεδεηγκέλα δελ θαιχπηνληαη νη ηνπηθέο αλάγθεο απφ πθηζηάκελεο 
επηρεηξήζεηο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε δξάζε L311-5 θαη ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο 
L311-6., L311-1, L312-5 , L313-5 θαη L322-1, L323-2 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δξάζε λα παξνπζηάδεη θαηλνηφκν ραξαθηήξα πέξαλ ηεο πξνζπάζεηαο 
αλάπηπμεο θάπνησλ κε πθηζηάκελσλ εμππεξεηήζεσλ ζε πνιχ κηθξνχο νηθηζκνχο πνπ 
πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ ηνπο 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 
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Λφγσ ηεο κε εκθάληζεο ηεο δξάζεο ζε πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο ηνπ LEADER ζηελ 
πεξηνρή δελ θάλεθε ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηε δηαδηθαζία “bottom up”, αιιά κε 
ηελ παξφηξπλζε ηεο ΟΣΓ θαηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα 
ππεξθαιπθζεί ε πξφβιεςε πφξσλ γηα ηε δξάζε 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

3 κνλάδεο 

 

Σίηινο δξάζεο 

L312-3. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο επηρεηξήζεσλ εηδώλ δηαηξνθήο 
κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ πεξηγξαθή ηεο δξάζεο είλαη ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε πνπ αλαθέξεηαη ζε κέιε αγξνηηθψλ 
λνηθνθπξηψλ.  

Ζ δξάζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ή 
πνηψλ ηδίσο κε αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ-ζπληαγψλ αθνχ βέβαηα ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο. Πνιιά παξαδνζηαθά πξντφληα, πνπ παιηφηεξα 
παξαγφηαλ  ζε νηθνγελεηαθή κνξθή ηείλνπλ λα εθιείςνπλ. Ζ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ησλ 
πξντφλησλ απηψλ ζα έρεη πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ πεξηνρή γηαηί ζα εληζρχζεη 
παξαπέξα ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη ζα θαιχςεη παξάιιεια ηελ επηζπκία ησλ 
επηζθεπηψλ λα πξνκεζεπηνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο.  

Σέηνηα πξντφληα πξνβιέπεηαη λα είλαη παξαδνζηαθά γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, ηξαραλάο, 
ρπινπίηεο θαη άιια δπκαξηθά, παξαδνζηαθά αξηνζθεπάζκαηα, είδε δαραξνπιαζηηθήο θαη 
άιια. ηελ ίδηα θαηεγνξία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη κνλάδεο παξαγσγήο ηνπηθψλ 
απνζηαγκάησλ. 

Οη ελδεηθηηθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη σο άλσ επηρεηξήζεηο είλαη απηνί πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαιππηφκελσλ ηνκέσλ ηεο ζειίδαο 32 κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε 
ησλ θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ (ζηαηηζηηθνί θσδηθνί νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ 153.3. έσο  
159.1) 

Οη παξεκβάζεηο  εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πινπνηνχληαη 
ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο 
αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν απηφ γηα ηηο θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή 
κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο εθαξκνγήο L+  κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη 
αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60%. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο δελ εληάζζνληαη επηρεηξίζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 
δξάζεο L123α. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

300.000 € 180.000 € 120.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 
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Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

30,00 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

3,49 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Παξά ην κηθξφ ζρεηηθά κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε επέλδπζεο, ε δξάζε έρεη ηε 
κέγηζηε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ην ππνκέηξν θαη απηφ νθείιεηαη γηαηί ζπκβάιιεη κε πνιιαπιφ 
ηξφπν ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ 
θεθαιαίνπ 6.2. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Λφγσ ηνπ φηη ε δξάζε δε ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη κε 
ηελ ηνπξηζηηθή ππνδνκή ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζα είλαη φιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη  άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε δξάζε L311-7 θαη ζπλέξγηεο κε ηηο  
δξάζεηο  L123α, L311-1 – 3 θαη φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ L313 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ δξάζε δελ έρεη ζαθή θαηλνηφκν ραξαθηήξα παξά κφλν ζε ζρέζε κε ηε κεηαθνξά ζε 
θιίκαθα επηρείξεζεο ηελ νηθνγελεηαθή παξαγσγή θάπνησλ πξντφλησλ κε παξαδνζηαθέο 
ζπληαγέο 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Έρεη εθδεισζεί ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δξάζε ην νπνίν είλαη πην έληνλν απφ 
γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο αιιά δελ επηθεληξψλεηαη γεσγξαθηθά 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

3 κνλάδεο 

 

Σίηινο δξάζεο 

L312-5. Γηθηύσζε νκνεηδώλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ όισλ ησλ θιάδσλ 
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο έρεη γίλεη απφ πιεπξάο ηεο ΔΣΑΝΑΜ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο 
πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ LEADER, επξεία δηεξεχλεζε - εκςχρσζε γηα ηελ 
δπλαηφηεηα δηθηπψζεσλ κεηαμχ νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο. 
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Δηδηθφηεξα δηεξεπλήζεθε ε δπλαηφηεηα δηθηχσζεο γηα ηηο αθφινπζεο επηρεηξήζεηο : 

o Αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

o Μηθξά ηπξνθνκεία 

o πζθεπαζηήξηα εζπεξηδνεηδψλ 

o πζθεπαζηήξηα κειηνχ 

o Σνπηθψλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ 

Απφ ηελ πξνεγεζείζα πξνζπάζεηα ζε φηη αθνξά ζηηο αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έρεη ήδε 
ζπζηαζεί Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξία κε ηίηιν «Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο νξεηλήο 
Άξηαο» (πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ) θαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 
Αρέξνληα, ην νπνίν αηφλεζε (θαη απ’ φηη πξνέθπςε ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ λα 
ιεηηνπξγήζεη γηα ην ζχλνιν ηεο παξάθηηαο δψλεο ηνπ Ηνλίνπ) θαζψο θαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 
Ακβξαθηθνχ (Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο πεξηνρήο Ακβξαθηθνχ). 

ε φηη αθνξά ζηα κηθξά ηπξνθνκεία δηαπηζηψζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζφηεξσλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο λα ζπλεξγαζζνχλ θπξίσο ζην επίπεδν ηεο βειηίσζεο ηεο 
πνηφηεηαο (θνηλή πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο παξαγσγνχο, εξγαζηήξην ειέγρνπ ηεο πξψηεο 
χιεο θ.ά.) θαη ιηγφηεξν ζε επίπεδν πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ. Παξάιιεια ππήξρε ν 
πξνβιεκαηηζκφο αλ ζα πξέπεη ε δηθηχσζε λα γίλεη ζε επίπεδν λφηηαο Ζπείξνπ ή Ζπείξνπ 
ζπλνιηθφηεξα. ε θάζε πεξίπησζε θαη κε ηελ ζρεηηθή ππνζηήξημε ηεο ΔΣΑΝΑΜ αιιά θαη 
ησλ άιισλ θνξέσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζε αληίζηνηρεο ζπλαληήζεηο (Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο 
Ζπείξνπ – Παλ/κην Ησαλλίλσλ) ππάξρεη δηάζεζε δεκηνπξγίαο cluster ησλ επηρεηξήζεσλ 
απηψλ. 

ε φηη αθνξά ζηα ζπζθεπαζηήξηα εζπεξηδνεηδψλ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηνπο βξηζθφηαλ 
έσο ηψξα εθηφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (πεδηλή Άξηα) θαη επνκέλσο κε ηελ επέθηαζε 
ηνπ LEADER θαη ζηελ πεξηνρή απηή απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ην λέν 
πξφγξακκα. 

Γηα ηα ζπζθεπαζηήξηα κειηνχ παξά ηελ αξρηθή πξφζεζε ζπλεξγαζίαο, ε κεγάιε 
αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο θαρππνςία δελ δίλεη θαη κεγάια 
πεξηζψξηα ηέηνηαο πηζαλφηεηαο. 

Σέινο γηα ηνπο ηνπηθνχο γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο έρεη εθδεισζεί έληνλν ελδηαθέξνλ γηα 
θνηλή δξάζε ηφζν ζην επίπεδν ηεο πξνβνιήο αιιά θαη ηεο θνηλήο πξνψζεζεο ησλ 
πξντφλησλ ηνπο. 

Με βάζε ηελ αλσηέξσ δηεξεχλεζε ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζα αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ  ζηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, ηνπ 
ιαδηνχ, ηεο ηπξνθνκίαο θαη ησλ ηνπηθψλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ. Αλακέλεηαη ε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκηνπξγίαο ή ελίζρπζεο γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ πνπ ζα αθνξνχλ 
ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ cluster (εμνπιηζκφο – κεραλνξγάλσζε θ.ά.), ζηελ 
παξαγσγή πιηθνχ πξνβνιήο, ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο θ.ά. αιιά θαη ζε θνηλέο εγθαηαζηάζεηο 
εξγαζηεξίσλ, εθζεηεξίσλ θ.ά. 

Οη παξεκβάζεηο, πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο (φπνπ ππάξρνπλ παξεκβάζεηο ζε 
θηηξηαθά ζα ηεξεζνχλ φζα πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ζηε λφηηα Ήπεηξν) θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θάζε παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 300.000 € ή ηηο 
100.000 € εάλ ζην έξγν δελ πξνβιέπνληαη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή ηελ 
θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 60%. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
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Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο  Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

100.000 € 60.000 € 40.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

10,00 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,16 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δηθηχσζε νκνεηδψλ ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγεί ηελ απαηηνχκελε 
νηθνλνκία θιίκαθαο γηα ηηο κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνβνχλ 
ζε ελέξγεηεο πξνψζεζεο, θνηλέο δξάζεηο, θνηλέο πξνκήζεηεο θ.α. ελψ ζηνλ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, κε πιεξφηεηα 
ππεξεζηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηελ αγνξά ζε 
ζηνρεπκέλα θνηλά.  

Αλαινγηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο δξάζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 
ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο δξάζεο είλαη κηθξή ιφγσ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο αληαπφθξηζεο 
απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απνδείρζεθε φηη είλαη ηδηαίηεξα δηζηαθηηθέο ζε 
δξάζεηο ζπλεξγαζίαο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 

Δηδηθφηεξα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο 
απαηηνχκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη 
ζηνλ Άμνλα 4.  

ε πεξίπησζε επηινγήο πξφηαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ππφ ζχζηαζε θνξέα γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ ΟΣΓ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχζηαζε 
δηαθξηηνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε έρεη άκεζε ζπλέξγηα κε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ απηνχ L312-1 – 4, φιεο ηηο 
δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ L311 θαζψο θαη ηηο δξάζεηο L313-5 - 8.  

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ παξά ηηο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο απνηειεί 
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αθφκε έλα δχζθνιν δεηνχκελν γηα ηελ πεξηνρή θαη επνκέλσο απνηειεί κηα θαηλνηνκία, ε 
νπνία απαηηεί πξφζζεηε πξνζπάζεηα εκςχρσζεο απφ πιεπξάο ηεο ΔΣΑΝΑΜ 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Έρεη εκθαληζζεί παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηεο ΟΣΓ κηθξή αιιά ελδηαθέξνπζα δηάζεζε 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο γηα ηε δξάζε 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

Δλίζρπζε 1 δηθηπψζεσο (cluster) κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

 

Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

L313 

Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη ππνπεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη έληνλε ηνπξηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε παξάθηηα δψλε ηνπ Ηνλίνπ ζην λνκφ Πξέβεδαο  
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αρέξνληα) αιιά θαη ε πεξηνρή ηνπ Ακβξαθηθνχ, 
ζηελ νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη κηα απμαλφκελε 
ζπκπιεξσκαηηθή κε ηελ παξάθηηα δψλε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζε εηδηθέο κνξθέο 
ηνπξηζκνχ. Ζ ηφλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πεξηνρή 
αθνχ κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην αγξνηηθφ εηζφδεκα ηεο πεξηνρήο θαη λα ηνλψζεη ηελ 
ηνπηθή νηθνλνκία κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

ην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα 
κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 θαη παξεκβάζεσλ 
δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηα νπνία αθνξνχλ ζηε βειηίσζε θαη νξγάλσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ 
παξέκβαζεο, ηε ζπκβνιή ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ πξνβνιή-
πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ. 

ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν 

 ηφρνο 1: Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ζπάληνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο θχξην 
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελδπλάκσζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη δηακφξθσζεο ηεο ηδηαίηεξεο 
ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ηφζν σο αγξνηηθνχ ρψξνπ φζν θαη σο ηνπξηζηηθνχ 
πξννξηζκνχ. 

ηφρνο 3: Γηακφξθσζε ελφο δηαθξηηνχ θαη πνηνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε 
αλαγλσξίζηκε ηνπηθή ηαπηφηεηα, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πεξηβαιινληηθή  κνλαδηθφηεηα ηεο 
πεξηνρήο θαη ζα απεπζχλεηαη ζεκαηηθά ζε επηζθέπηεο πνηθίισλ ελδηαθεξφλησλ 
(αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο).   

ηφρνο 4: Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ππαίζξνπ θαη ε δεκηνπξγία θξίζηκσλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελ ηέιεη, ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη 
ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (π.ρ. κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε 
ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ηα επψλπκα πνηνηηθά πξντφληα ηεο πεξηνρήο ή ηεο αμηνπνίεζεο 
ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο). 

Γεπηεξεπφλησο εμππεξεηείηαη θαη ν ζηφρνο : 
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ηφρνο 5: Γηακφξθσζε θαηάιιεισλ θαη ειθπζηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ, κε έκθαζε ζηνπο αγξνηηθνχο θαη κηθξνχο νηθηζκνχο ηεο 
πεξηνρήο παξέκβαζεο, θπξίσο κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζεζκψλ θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο θαη ηεο άξζεο ηεο απνκφλσζεο ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ (θπξίσο ησλ 
γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ) θαη πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεηαζηξνθή ησλ 
δπζκελψλ πιεζπζκηαθψλ εμειίμεσλ. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

1.737.000 € 1.013.000 € 2.750.000 € 

Σν ππνκέηξν αλαιχεηαη ζε παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζε 
παξεκβάζεηο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ αθνξά ζε ηνπξηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ : 

α) Παξεκβάζεηο  δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

o L313-1. Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο 
(γξαθεία – πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο) 

o L313-2. ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ  

o L313-3. Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ  

o L313-4. Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ  

 

Οη παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ δελ 

κπνξνχλ λα αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζην 

δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ 

λα πινπνηεζνχλ θαη εληφο πεξηνρψλ Natura 2000. 

 

Σίηινο δξάζεο 

L313-1. Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπηθώλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο πιεξνθόξεζεο 
(γξαθεία – πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο) 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε πθηζηάκελσλ θέληξσλ – γξαθείσλ 
θαη πεξίπηεξσλ πιεξνθφξεζεο, γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο επηζθέπηεο θαη ηελ 
πηζαλή δεκηνπξγία απφ θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο ή άιινπο ζπιινγηθνχο θνξείο θάπνησλ 
πξφζζεησλ γξαθείσλ  ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζε θεληξηθά ζεκεία δηαθίλεζεο πνιηηψλ  - 
επηζθεπηψλ.  

Οη παξεκβάζεηο, ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο (φπνπ ππάξρνπλ παξεκβάζεηο ζε θηηξηαθά ζα 
ηεξεζνχλ φζα πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηε 
λφηηα Ήπεηξν) θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θάζε παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 300.000 € κε 
πνζνζηφ ελίζρπζεο 100%. 
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Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε.  

Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο δελ κπνξνχλ λα αθνξνχλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζην δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, 
αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο  Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

60.000 € 60.000 € -- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

3,45 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,16 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε νξζήο θαη νξγαλσκέλεο ελεκέξσζεο – 
πιεξνθφξεζεο ησλ επηζθεπηψλ γηα ηηο ηνπξηζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο (ππνδνκέο – 
εμππεξεηήζεηο θ.α.) θαζψο θαη ηηο ηδηαίηεξα αμηφινγεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θπζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ ηεο. Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα δελ αληηζηνηρεί ζηε ζπζρέηηζε ηεο δξάζεο 
κε ηνπο ζηφρνπο αιιά κε ην ζρεηηθά ρακειφ πξνυπνινγηζκφ ηέηνησλ παξεκβάζεσλ θαη ηελ 
ήδε ππάξρνπζα ζρεηηθή ππνδνκή. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Με ην ζθεπηηθφ φηη ε ρσξνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ εμππεξεηήζεσλ ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε 
ηα θεληξηθά ζεκεία δηαθίλεζεο επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ηα νηθνηνπξηζηηθά 
ελδηαθέξνληα ηεο, σο πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεηο νξίδνληαη νη δήκνη Πάξγαο, 
Φαλαξίνπ, Φηιηππηάδαο, Εαιφγγνπ θαη Άξηαο. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ 
ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη  άκεζε ζπλέξγηα κε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ αγξνηηθφ 
ηνπξηζκφ, δειαδή ηηο δξάζεηο L311-1 – 4, L313-2 – 8 θαη ηηο δξάζεηο L322-1 θαη L323-1&4 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Πιελ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε δπλαηφηεηα απ’ επζείαο εηθφλαο ζηνπο 
επηζθέπηεο απφ κε πξνζπειάζηκα ζεκεία ηεο άγξηαο δσήο ησλ νηθνζπζηεκάησλ δελ 
αλακέλεηαη άιιε εθαξκνγή θαηλνηνκίαο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 
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Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Σν ζεκαληηθφηεξν ελδηαθέξνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ εμππεξεηήζεσλ κε 
πξφζζεην εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία κηθξψλ γξαθείσλ/πεξίπηεξσλ πιεξνθφξεζεο 
απφ ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

2 ηνπηθά θέληξα ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο 

 

Σίηινο δξάζεο 

L313-2. ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ ζήκαλζε ησλ ηδηαίηεξα αμηφινγσλ αμηνζέαησλ (θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ζέζεσλ ζέαο 
θ.α.) αιιά θαη ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθή αλάγθε βειηίσζεο ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ 
πξνβνιή ησλ αμηνζέαησλ / κλεκείσλ φζν θαη ηελ νκνηφκνξθε θαη ζσζηά ζηνρεπκέλε 
πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλεη πθηζηάκελεο πηλαθίδεο ελεκέξσζεο.  

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο είλαη ε νξγαλσκέλε θαη κε εληαίν ηξφπν ζήκαλζε φισλ ησλ 
αμηνζέαησλ θαη ησλ επηζθέςηκσλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη πξνηάζεηο, πνπ ζα αθνξνχλ ζε  αληηκεηψπηζε ηεο 
παξέκβαζεο κε ζπλνιηθφ ηξφπν (ζην πιαίζην ησλ ΟΣΑ β΄ βαζκνχ ή ζπλεξγαζηψλ ΟΣΑ α΄ 
βαζκνχ ζε επίπεδν λνκνχ ή απφ άιινπο ζπιινγηθνχο θνξείο , π.ρ. επηκειεηήξηα, πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλνιηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο)  

Οη παξεκβάζεηο, ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο (φπνπ ππάξρνπλ παξεκβάζεηο ζε θηηξηαθά ζα 
ηεξεζνχλ φζα πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηε 
λφηηα Ήπεηξν) θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θάζε παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 300.000 € κε 
πνζνζηφ ελίζρπζεο 100%. 

Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο δελ κπνξνχλ λα αθνξνχλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζην δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, 
αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο  Γεκφζηα Γαπάλε  Ίδηα πκκεηνρή 

60.000 € 60.000 € -- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

3,45 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,16 % 
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θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο πξνθχπηεη απφ ηελ απαίηεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο ηνπξηζηηθήο 
πιεξνθνξίαο ψζηε κε νξγαλσκέλν, αμηφπηζην, αηζζεηηθά απνδεθηφ θαη πιήξε ηξφπν ζα 
πιεξνθνξνχληαη νη επηζθέπηεο γηα ηα ελδηαθέξνληα ηεο πεξηνρήο θαη παξάιιεια ζα 
πξνβάιινληαη επαξθψο ηα ελδηαθέξνληα απηά. Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζρεηίδεηαη 
πεξηζζφηεξν κε ηελ πξφβιεςε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηεο 
αλάγθεο θαη φρη κε βάζε ηε ζπζρέηηζε ηεο δξάζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δξάζεο) 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ 
ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη  άκεζε ζπλέξγηα κε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ αγξνηηθφ 
ηνπξηζκφ, δειαδή ηηο δξάζεηο L311-1 – 4, L313-1, L313-3–8 θαη ηηο δξάζεηο L322-1 θαη 
L323-1,2&4 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ κφλε θαηλνηνκία, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη εκθαλίδεη ε δξάζε είλαη ε επηδίσμε 
ηεο ζπλνιηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη κε νκνηφκνξθν θαη πιήξε 
ηξφπν ε αλάγθε πιεξνθφξεζεο ησλ επηζθεπηψλ γηα ηα ελδηαθέξνληα ηεο πεξηνρήο, θαζψο 
θαη ε ρξήζε πηλαθίδσλ κε ελεξγεηαθή απηνλνκία θσηηζκνχ (κε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ) 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Σν ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο φζν θαη ησλ ινηπψλ ζπιινγηθψλ 
θνξέσλ είλαη έληνλν, αιιά ζπρλά αθνξά απνζπαζκαηηθέο επηδηψμεηο ζε επίπεδν ΟΣΑ α’ 
βαζκνχ 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε  

 

Σίηινο δξάζεο 

L313-3. Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Παξά ηηο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν γηα ηελ νξγάλσζε θαη  βειηίσζε πεδνπνξηθψλ - νξεηβαηηθψλ 
δηαδξνκψλ, ε νξγάλσζε δηαδξνκψλ πνπ ζα αθνξά ζηε ρξήζε πνδειάησλ (mountain bikes) 
δελ έρεη αληηκεησπηζηεί κέρξη ζήκεξα παξά κφλν γηα ηα θέληξα ησλ λνκψλ (πνπ είλαη εθηφο 
πεξηνρήο παξέκβαζεο). 

Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή – νξγάλσζε πνδειαηηθψλ 
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δηαδξνκψλ ζε ρψξνπο πνπ παξνπζηάδνπλ θπζηθφ θαη νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο κέζα ζε 
ελεηηθνχο ειαηψλεο ζηελ παξάθηηα δψλε, ζε ζεκεία πνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νρεκάησλ 
ζηνπο πγξνηφπνπο Ακβξαθηθνχ θαη Αρέξνληα θαζψο θαη ζε αηζζεηηθά δάζε ή αιζχιιηα.  

Οη παξεκβάζεηο, ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θάζε παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 300.000 € κε 
πνζνζηφ ελίζρπζεο 100%. 

Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο δελ κπνξνχλ λα αθνξνχλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζην δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, 
αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

60.000 € 60.000 € -- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

3,45% 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,16 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο θαζψο θαη ζηελ πξνβνιή – πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ ηεο πιενλεθηεκάησλ, 
αιιά κε δεδνκέλε ηε ζρεηηθά κηθξή πξφβιεςε ηνπ χςνπο ηνπ θφζηνπο θάζε παξέκβαζεο ε 
ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο δξάζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Με βάζε ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξάζεο θαη ηελ αλάγθε ζηνρεπκέλεο 
παξέκβαζεο ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ σο πεξηνρή εθαξκνγήο νξίδνληαη νη Γήκνη 
Πάξγαο, Εαιφγγνπ, Φαλαξίνπ, Λνχξνπ, Φηιηππηάδαο θαη Κνκπνηίνπ  

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ 
ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγηα κε ηηο ινηπέο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ, κε ηηο δξάζεηοL 311-1 -3. 
Δηδηθφηεξα πιένλ έληνλε είλαη ε ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο L311-4 , L313-8 θαη L323-1. 
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Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ νξγάλσζε πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ γηα ηελ αγξνηηθή χπαηζξν ηεο πεξηνρήο απνηειεί 
θαηλνηνκία κε ηελ έλλνηα φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ αλαιεθζεί πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 
νξγάλσζε ηέηνησλ δηαδξνκψλ, πέξαλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Λφγσ ηεο κε εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ζε πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα δελ ππήξμε έληνλν 
ελδηαθέξνλ γηα ηε δξάζε παξά κφλν κεηά απφ ζρεηηθή παξφηξπλζε ηεο ΟΣΓ ΔΣΑΝΑΜ 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε 

 

Σίηινο δξάζεο 

L313-4. Πξνβνιή θαη πξνώζεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρώλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (ηνπίσλ 
ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, πνηακψλ, αηζζεηηθψλ δαζψλ θ.α.), 
ησλ αξραηνινγηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κλεκείσλ θαη ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο. 

Οη πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο ζα αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπο 
ζπιινγηθνχο θνξείο θαη ζα αθνξνχλ έληππν πιηθφ (θπιιάδηα, νδεγνχο, ράξηεο, αθίζεο θ.α.), 
ειεθηξνληθφ πιηθφ (ηζηνζειίδεο, CD, video θ.α.), ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, θαηαρσξήζεηο ζε 
πεξηνδηθά θαη ινηπά έληππα θ.α. 

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηηο δξάζεηο, πνπ πξνβάιινπλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ή 
ζεκαληηθψλ ππνελνηήησλ ηεο (παξάθηηα δψλε, Αρέξνληαο, Ακβξαθηθφο, ιίκλε Πνπξλαξίνπ / 
Άξαρζνο). Γηα θάζε ρξεκαηνδνηνχκελε παξέκβαζε ζα έρεη ζπληαρζεί ζρέδην δεκνζηφηεηαο 
– πξνβνιήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνβνιήο, ηνπ θνηλνχ – 
ζηφρνο, ησλ κέζσλ πξνβνιήο, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηνπο γεληθφηεξνπο 
ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θάζε παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 100.000 € κε 
πνζνζηφ ελίζρπζεο 70%. 

Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο δελ κπνξνχλ λα αθνξνχλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξνπλ έζνδα ζην δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, 
αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

150.000 € 105.000 € 45.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 
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Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

6,04 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

2,04 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε εθφζνλ δελ απνηειείηαη απφ απνζπαζκαηηθέο ελέξγεηεο θαη είλαη θαηάιιεια 
ζηνρεπκέλε ζηηο νκάδεο επηζθεπηψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ην ηνπηθά πξνζθεξφκελν 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηελ επίηεπμε ηνπ νκψλπκνπ κε ηε δξάζε ζηφρνπ. 
Βέβαηα ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ, ε 
ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ηεο δξάζεο δελ είλαη κεγάιε. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο απνηειεί ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (ζε φηη 
αθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο πξνβνιήο). Βέβαηα νη παξεκβάζεηο σο άπιεο ελέξγεηεο δελ 
έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν πινπνίεζεο θαη ε επηιεμηκφηεηα ηνπο ζα ζρεηίδεηαη κε ην 
πεξηερφκελν ηνπο. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ 
ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη άκεζε ζπλέξγηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο L313-1 θαη 
L313-2 θαη γεληθά παξνπζηάδεη ζπλέξγηα κε φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ L311-
1-4, L313-5-8 θαζψο θαη ηηο δξάζεηο L322-1 , L323-1 & 4. 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ δξάζε δελ έρεη θαηλνηφκν ραξαθηήξα 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Τπάξρεη ζεκαληηθφ εθδεισκέλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο 
ζπιινγηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

Πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ 2 παξεκβάζεηο 

 

Αθνινπζνχλ νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε : 

β) Παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

o L313-5. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ 
δηαλπθηέξεπζεο 

o L313-6.  Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 
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o L313-7. Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο γξαθείσλ νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη 
πξνψζεζεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ 

o L313-8. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο 
ηνπξηζκνχ, ρψξνη αζινπαηδηψλ, γεπζηγλσζίαο, θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο) 

o  313-9. Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο ηεο 
θαηεγνξίαο «παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» απηνχ ηνπ 
ππνκέηξνπ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ) γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο, βηνκάδαο) κε ζθνπφ 
ηελ ίδηα θαηαλάισζε 

 

Σίηινο δξάζεο 

L313-.5. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο κηθξήο δπλακηθόηεηαο ππνδνκώλ 
δηαλπθηέξεπζεο 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε έρεη ην ίδην πεξηερφκελν κε ηε δξάζε L311-1 κε ηε δηαθνξά φηη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη 
δελ είλαη κέιε ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ.  

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο εκθαλίδεη ηδηαίηεξα απμεκέλν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηδίσο ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Ηνλίνπ. Ζ δξάζε αθνξά 
ζηελ δεκηνπξγία ή ηελ βειηίσζε κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο ζηελ 
πεξηνρή παξέκβαζεο απφ κε κέιε αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο ελφηεηεο, πνπ 
απνηεινχλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ είηε ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ λ. Πξέβεδαο είηε ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ακβξαθηθνχ θαη ηνπ πνηακνχ Αρέξνληα θαη ηέινο ζηελ παξαιίκληα 
πεξηνρή ηνπ δήκνπ Βιαρέξλαο ζηε ιίκλε Πνπξλαξίνπ.  

Πξνθεηκέλνπ ηα έξγα ηνπ άμνλα LEADER λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ επηδεηθηηθφ ηνπο ξφιν γηα ηελ 
πεξηνρή, ζα πξέπεη θαη’ αξρήλ λα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, πνπ ζέηεη ν ΔΟΣ θαη ην Τπ. 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
ηεθκεξηψλεηαη φηη ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά ηεο ππάξρνπζαο δπλακηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Γηα 
ην ιφγν απηφ ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο 
δξάζεο γηα δεκηνπξγία λέσλ θαηαιπκάησλ, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ή φηη δελ εμππεξεηείηαη 
ζήκεξα ε ππάξρνπζα δήηεζε ή φηη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ηέηνηεο ππνδνκέο ελψ ππάξρεη 
απνδεδεηγκέλε δπλακηθή γηα πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. 

Δπηπξφζζεηα νη παξεκβάζεηο ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ 
απφ ηε ζρεηηθή κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο εθαξκνγήο LEADER+  κε 
ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο 
LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Σα ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 600.000 € θαη νη εληζρπφκελεο 
κνλάδεο ζα έρνπλ δπλακηθφηεηα έσο 40 θιηλψλ κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 60%. 

ζνλ αθνξά ζηηο επελδχζεηο γηα ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο πινπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο ΚΤΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΔΚ 670/Β/10-4-2009) ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
& Σξνθίκσλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο, νη ζρεηηθέο 
παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά κε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο 
κέρξη ην φξην πνπ νξίδεηαη αλσηέξσ (40 θιίλεο), κε πξνζζήθε θαζ’ χςνο ή/θαη θαη’ 
επέθηαζε. 
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Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

1.130.000 € 678.000 € 452.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

39,03 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

13,16 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Έρεη απνδεηρζεί φηη ν αγξνηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα βηψζηκε δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ζε 
ζέζε λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκία ηεο ππαίζξνπ. Ζ δεκηνπξγία ππνδνκήο θηινμελίαο κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ αληαπνθξίλεηαη κε ζεκαληηθή 
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αξθεί λα είλαη 
αθελφο γεσγξαθηθά επηθεληξσκέλε θνληά ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πφινπο θαη αθεηέξνπ λα έρεη 
ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ αεηθφξα. Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα 
ηεο δξάζεο επνκέλσο είλαη αλαινγηθά κεγάιε. Δπίζεο φπσο θαίλεηαη ζηε SWOT αλάιπζε ε 
παξάθηηα δψλε ηνπ Ηνλίνπ πνπ απνηειείηαη απφ αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο έρεη ζπλζήθεο 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ηεο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξαηηέξσ  
πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αξθεί νη ππνδνκέο λα γίλνπλ κε απφιπην 
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Με βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάιπζε ηεο δξάζεο θαη κε δεδνκέλν ην 
ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ παξάθηηα δψλε θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνλ Αρέξνληα θαη ηνλ 
Ακβξαθηθφ, ε δξάζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, κε 
πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ ζα 
ιεθζνχλ ππφςε (κέζσ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ):  

Πξψηε πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ ελφηεηα ηνπ Ακβξαθηθνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Γ.Γ. 
Πέηξαο, ηεθάλεο, ηελ ελφηεηα ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο Πξέβεδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 
Γ.Γ.  Ρηδψλ, Υεηκαδηνχ, Βξάρνπ, Λνχηζαο, (εθηφο ηεο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρήο ηεο 
παξαιίαο Μεγάιεο Άκκνπ εσο ηελ Δ.Ο.Πξέβεδαο Ζγνπκελίηζαο πνπ αλήθεη ζηα Γ.Γ. 
Βξάρνπ, Λνχηζαο,  ) ηελ ελφηεηα ηεο νξεηλήο Πξέβεδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Γ.Γ. Αγηάο, 
Αλζνχζαο,  Μπξζίλεο, Κακαξίλαο, Κξπνπεγήο, ηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο Πνπξλαξίνπ θαη ησλ 
ηακαηηθψλ πεγψλ Υαλφπνπινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Γ.Γ. Βιαρέξλαο, Γξηκπφβνπ  θαη 
Κνξθνβνπλίνπ θαη ζηελ ελφηεηα ηελά θαη Γέιηα Αρέξνληα – Νεθξνκαληείν θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηα Γ.Γ. Μεζνπφηακνπ, Βνπβνπφηακνπ, Βαιαληδνξξάρεο θαη Καζηξίνπ.  

Γεχηεξε  πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ ππφινηπε πεξηνρή παξέκβαζεο εθηφο ησλ Γ.Γ. 
Πάξγαο, Καλαιίνπ θαη Ακκνπδηάο θαη ηεο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρήο ηεο παξαιίαο 
Μεγάιεο άκκνπ πνπ αλήθεη ζηα Γ.Γ. Βξάρνπ, Λνχηζαο, πνπ απνηεινχλ Σξίηε 
πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δηδηθφηεξα ζηα Γ.Γ. Πάξγαο, Ακκνπδηάο θαη Καλαιίνπ, ζηελ αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθά 
πεξηνρή ηεο παξαιίαο Μεγάιεο Άκκνπ πνπ αλήθεη ζηα Γ.Γ. Βξάρνπ, Λνχηζαο, εληζρχεηαη 
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κφλν ε επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε έρεη άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε δξάζε L311-1 θαη ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο 
L311-2-4, L312-5, ηηο δξάζεηο ηνπ ίδηνπ ππνκέηξνπ L313-1 – 4, L313-6 – 9 θαη L322-1. 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηεο παξέκβαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ επηδίσμε ηεο δεκηνπξγίαο 
ηνπξηζηηθψλ εμππεξεηήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο ηνπ 
Ακβξαθηθνχ θαη ηνπ Αρέξνληα, κηα δηάζηαζε πνπ  μεθίλεζε κε πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο 
LEADER  ζηελ πεξηνρή. Ζ πξνηεξαηφηεηα (πνπ ζα απνηππψλεηαη θαη ζηε βαζκνινγία) ζε 
ΓΓ πνπ εμππεξεηνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη έλαο ηξφπνο πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, 
ελψ ε αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ αιιά θαη ησλ λέσλ κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο 
ηεο πξναλαθεξφκελεο κειέηεο – εκπεηξνγλσκνζχλεο απνηειεί έλα πξφζζεην ζηνηρείν 
θαηλνηνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ επηθξαηνχζα ζηελ πεξηνρή ηάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ 
θιηλψλ 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

ηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Ηνλίνπ ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν θαη ζίγνπξα 
δελ ζα κπνξέζεη λα θαιπθζεί ε δήηεζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο. 
Βέβαηα δελ έρεη δηαρσξηζζεί ε δήηεζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο “bottom up” πξνζέγγηζεο ζε 
κέιε αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ινηπνχο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο. ίγνπξα βέβαηα νη ινηπνί 
δηθαηνχρνη ζα είλαη πνζνζηηαία πεξηζζφηεξνη απφ ηα κέιε ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ. ηηο 
ινηπέο πεξηνρέο ην ελδηαθέξνλ είλαη κηθξφηεξν αιιά φρη κεδεληθφ, φκσο επηδίσμε ζα είλαη ε 
πεξαηηέξσ ελζάξξπλζε ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ θαζαξά νηθνινγηθφ ηνπξηζκφ ζε 
ζρέζε κε ηνλ ινηπφ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

3 παξεκβάζεηο  

 

Σίηινο δξάζεο 

L313-6. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο ρώξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Οη παξεκβάζεηο ηεο δξάζεο ζα επηθεληξψλνληαη ζηηο ίδηεο ελφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη 
ζηελ πξνεγνχκελε δξάζε θαη ζα  πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή 
κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο 
αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ». 

Σo ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60%.   

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ ζα ιεθζεί ππφςε (κέζσ ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο) ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, ε κέξηκλα γηα 
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ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ (π.ρ. ΑΜΔΑ).  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

640.000 € 384.000 € 256.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

22,11 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

7,45 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε ζα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε θαη ε κηθξφηεξε 
ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαινγηθά κηθξφηεξε δαπάλε γηα θάζε επέλδπζε 
ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δξάζε 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε πξνηεξαηφηεηα 
ηα ΓΓ πνπ έρνπλ νξηζζεί σο πξνηεξαηφηεηαο ζηε δξάζε L313-5. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε έρεη άκεζε ζπλέξγηα κε ηελ πξνεγνχκελε (L313-5) αιιά θαη ηηο επφκελεο δξάζεηο 
πνπ αθνξνχλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (L313-7, L313-8 & L313-9.). Δπίζεο ε δξάζε είλαη 
ζπκπιεξσκαηηθή κε ηε δξάζε L311-2 θαη έρεη ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο L311-1, L311-3&4. 
Δπίζεο εκθαλίδεη ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο L123α, L311-7 θαη L312-3 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηεο δξάζεο πθίζηαηαη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ απζηεξά 
«παξαδνζηαθή» κνξθή ησλ θηηζκάησλ αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε αμηνπνίεζεο ηνπηθψλ 
πξντφλησλ 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Σν ελδηαθέξνλ δηα ηε δξάζε απνηειεί (κε ηελ επηθχιαμε ηεο κε δηάθξηζεο γηα ηε κνξθή ησλ 
δηθαηνχρσλ πνπ πξναλαθέξζεθε) ην πιένλ έληνλν απφ φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
ρσξίο φκσο απηφ λα πξέπεη λα απνηππσζεί θαη ζε αληίζηνηρε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα. 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 
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4 παξεκβάζεηο. 

 

Σίηινο δξάζεο 

L313-8. Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο επηρεηξήζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνύ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, 
εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ, ρώξνη αζινπαηδηώλ, γεπζηγλσζίαο, θέληξα 
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο) 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε έρεη ην ίδην πεξηερφκελν κε ηε δξάζε L311-4. κε δηαθνξνπνίεζε ησλ δπλεηηθψλ 
δηθαηνχρσλ (κε κέιε αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ) 

χκθσλα κε πξνεγεζείζα αλάιπζε γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ, νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, 
πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 
ζπλζέηνληαο έλα αμηνπξφζεθην ζχλνιν κε πνιιέο δπλαηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δξάζε 
αλακέλεηαη λα αθνξά ζηηο αθφινπζεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ  : 

o Οηθνινγηθφο/θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακβξαθηθνχ, αιιά 
θαη ηνπ δέιηα θαη ησλ ζηελψλ ηνπ Αρέξνληα. 

Ζ εηδηθή απηή κνξθή ηνπξηζκνχ  ζα πεξηιακβάλεη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα κέζα - εμνπιηζκφ 
δηαθίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ, φπσο εηδηθά ζθάθε γηα μελαγήζεηο, εμνπιηζκφ παξαηήξεζεο 
ηεο άγξηαο δσήο, πνδήιαηα, άινγα, θαζψο θαη πατηφληα ή ηξαηλάθη, πνπ ζα νδεγεί ηνπο 

επηζθέπηεο  ζε ζεκαληηθά ελδηαθέξνληα  ζηνηρεία θπζηθνχ αιιά θαη ηζηνξηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 

o Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο. 

ηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο απηήο κνξθήο ηνπξηζκνχ πξνβιέπεηαη ε νξγαλσκέλε 
επηζθεςηκφηεηα ησλ αξραηνινγηθψλ θαη ινηπψλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θαζψο θαη ε 
γλσξηκία ησλ ηνπηθψλ εζίκσλ θαη παξαδφζεσλ (αλάπηπμε ζπιινγψλ θαη εθζεκάησλ). ηα 
πιαίζηα ηεο δξάζεο αλακέλνληαη νξγαλσκέλεο πεξηεγήζεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο – ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο, θαη θπξίσο ζηνπο πνηακνχο Άξαρζν θαη 
Αρέξνληα, ζηελ ιίκλε Πνπξλαξίνπ  θαζψο επίζεο αεξνπηεξηζκφο .  

Δηδηθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο απηήο ηεο εηδηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ ζα αλαιεθζνχλ   
δξάζεηο γηα ξάθηηλ ή θαγηάθ  ζηελ πεξηνρή Αρέξνληα θαη Άξαρζνπ, θαζψο θαη ζηελ ιίκλε 
Πνπξλαξίνπ, ελψ γηα ηνλ αεξνπηεξηζκφ ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ππνδνκέο θαη 
δηάζεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αζιήκαηνο ζε πθηζηάκελα πεδία 
αεξνπηεξηζκνχ ( Γξίκπνβν, Κακαξίλα, Καζηξνζπθηά). 

o Πεξηπαηεηηθφο – νξεηβαηηθφο αιιά θαη ηππηθφο ηνπξηζκφο ζε ζπγθεθξηκέλεο  
δηαδξνκέο ηφζν ζηνλ Ακβξαθηθφ θαη ηνλ Αρέξνληα φζν θαη ζηε ιίκλε Πνπξλαξίνπ  
αιιά θαη ηελ πεξηνρή ηεο Πάξγαο (Πάξγα - Αλζνχζα). 

 Ζ ππνδνκή γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα πεξηιεθζεί ζην ππνκέηξν L323.  κσο 
κνλάδεο νξγάλσζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ κε εμνπιηζκφ άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 
αιιά θαη ηεο αλαξξίρεζεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ελαέξηνπ πεξάζκαηνο θ.ά. ζα 
ρξεκαηνδνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. 

o Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο κε ηελ έλλνηα ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο 
θαηαδχζεηο, θαγηάθ, ζαιάζζηεο δηαδξνκέο θ.ά. 

ηελ παξάθηηα δψλε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 
ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο  θαη θπξίσο 
θαηαδχζεσλ – ππνβξπρίνπ ςαξέκαηνο, εξαζηηερληθήο αιηείαο, ηζηηνπινΐαο, ζαιάζζηνπ 
θαγηάθ αιιά θαη άιισλ παξεκθεξψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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o Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο.  

 ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο έρεη αλαπηπρζεί ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηα ινπηξά 
Υαλφπνπινπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη βειηίσζεο 
πθηζηάκελεο ππνδνκήο γηα ηελ άζθεζε ηεο. 

Οη παξεκβάζεηο ζα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν 
απηφ εθφζνλ πξνβιέπνληαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
απαηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε ζρεηηθή κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε ηεο πξνεγνχκελεο 
εθαξκνγήο L+  κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο 
παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ» 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60%. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

600.000 € 360.000 € 240.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

20,73 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

6,99 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε έρεη πνιχ κεγάιε ζπζρέηηζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνχ αθελφο 
εληζρχεη ην πξνζθεξφκελν ζηελ πεξηνρή ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη αλαδεηθλχεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
ηεο ηφζν ζε φηη αθνξά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο 
θιεξνλνκηά, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά εηζνδήκαηα ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν 
ηνλψλνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ χπαηζξν θαη θηλεηνπνηψληαο ηνπηθνχο πφξνπο. Γηα 
ην ιφγν απηφ ε δξάζε έρεη απμεκέλε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα παξά ην ζρεηηθά κηθξφηεξν 
αλακελφκελν χςνο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε άιιεο δξάζεηο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Με βάζε ηελ πνιπζπιιεθηηθφηεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ αλακελφκελσλ 
παξεκβάζεσλ ηεο δξάζεο σο πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο νξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο αθνχ νη επί κέξνπο ππνπεξηνρέο ζηηο νπνίεο δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ νη επί 
κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο αζξνίδνπλ φινπο ηνπο δήκνπο ηεο πεξηνρήο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 
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Ζ δξάζε εκθαλίδεη άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηε δξάζε L311-4 θαη ηζρπξή ζπλέξγηα κε 
ηηο δξάζεηο L311-1 – 3, L312-5, L313.1 - 6,  αιιά θαη ηηο δξάζεηο δεκνζίσλ επελδχζεσλ 
L321-3, L322-1 θαη L323-1. 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ  αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζπλζέηνπλ ζπκπιεξσκαηηθά έλα λέν 
πνιπζπιιεθηηθφ θαη ελδηαθέξνλ ζχλνιν γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο αλαδεηθλχνληαο ηηο 
θπζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο απνηεινχλ γηα ηελ πεξηνρή κηα θαηλνηνκία, ε 
νπνία απνηειεί θαη έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά «ζηνηρήκαηα» ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Γηα φιεο ηηο αλαθεξζείζεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ έρεη εθδεισζεί ζεκαληηθφ 
ελδηαθέξνλ ζηε θάζε ηεο “bottom up” δηαδηθαζίαο. Δμ άιινπ απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηηο 
αξθεηέο ζε αξηζκφ εθδεισζείζεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο κφιηο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

4 παξεκβάζεηο 

 

Σίηινο δξάζεο 

L313-9. Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο 
ηεο θαηεγνξίαο «παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο» απηνύ 
ηνπ ππνκέηξνπ γηα ηνπο δηθαηνύρνπο απηνύ ηνπ ππνκέηξνπ) γηα ηε ρξήζε 
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (όπσο θσηνβνιηατθά, αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο, 
βηνκάδαο) κε ζθνπό ηελ ίδηα θαηαλάισζε 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ (ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, βηνηερληθέο κνλάδεο, 
παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο ππαίζξνπ, παξαγσγή πξντφλησλ δηαηξνθήο) κε 
κφλν ζηφρν ηε ρξήζε γηα ίδηα θαηαλάισζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ, ηελ αμηνπνίεζε βηνκάδαο, 
θσηνβνιηατθά, θαη ηελ αμηνπνίεζε αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθνχο αλέκνπο 
(θάηη πνπ εκθαλίδεη ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο εθαξκνγήο αθνχ ε πγξνηνπηθή πεξηνρή ησλ 
ιηκλνζαιαζζψλ, πνπ έρεη ζεκαληηθφ αηνιηθφ δπλακηθφ απνηειεί πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 
ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ) 

Σα ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε επέλδπζεο ζα αλέξρεηαη έσο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
60%. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο  Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

50.000 € 30.000 € 20.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

1,73 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 
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0,58 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα κηα πεξηβαιινληηθά επαίζζεηε 
πεξηνρή, φπσο ε πεξηνρή παξέκβαζεο,  απνηειεί έλαλ νξηδφληην ζηφρν πνπ δηαηξέρεη φιεο 
ηηο παξεκβάζεηο κε δεδνκέλε θαη ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ πεγψλ.  

Ζ πνιχ κηθξή ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα ππνδειψλεη θπξίσο ηε ζρεηηθή δπζθνιία γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο δξάζεο ιφγσ ηνπ θαηλνηφκνπ ηεο ραξαθηήξα παξά ηελ κηθξή αληηζηνίρεζε 
ηεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Λφγσ ηεο δπζθνιίαο εθαξκνγήο ηεο δξάζεο δελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί γεσγξαθηθή γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο ε νπνία πξνβιέπεηαη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311 πνπ δχλαληαη λα 
πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ (ΔΚ) 800/2008 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε έρεη άκεζε ζπλέξγηα κε φιεο ηηο ινηπέο δξάζεηο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ηνπ ππνκέηξνπ (L313-5 – 8) 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ εθαξκνγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απνηειεί γηα ηελ πεξηνρή κηα θαηλνηνκία θαη 
ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο θαη ιφγσ κε χπαξμεο αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ ζηελ πεξηνρή 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Πνιχ κηθξφ, φκσο θαηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηδησρζεί ε ζηνρεπκέλε 
ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε 
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Β) Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο : 

o Τπνκέηξν L321 : Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ 

o Τπνκέηξν L322 : Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ ρσξηψλ 

o Τπνκέηξν L323 : Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο 

 

Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

L321 

Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ε αγξνηηθή νηθνλνκία θαη λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο 
εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα αλαιεθζνχλ 
θάπνηεο δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηνπηθψλ θπζηθψλ 
πφξσλ θαη θπξίσο εδαθηθψλ θαη πδαηηθψλ. Παξάιιεια είλαη απαξαίηεην ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο λα αλαπηπρζνχλ θάπνηεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή ή βειηίσζε 
ππεξεζηψλ ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη αθελφο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσήο αθεηέξνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ ελίζρπζε 
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν 

 ηφρνο 5: Γηακφξθσζε θαηάιιεισλ θαη ειθπζηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ, κε έκθαζε ζηνπο αγξνηηθνχο θαη κηθξνχο νηθηζκνχο ηεο 
πεξηνρήο παξέκβαζεο, θπξίσο κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζεζκψλ θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο θαη ηεο άξζεο ηεο απνκφλσζεο ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ (θπξίσο ησλ 
γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ) θαη πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεηαζηξνθή ησλ 
δπζκελψλ πιεζπζκηαθψλ εμειίμεσλ. 

Γεπηεξεπφλησο εμππεξεηείηαη θαη ν ζηφρνο : 

ηφρνο 3: Γηακφξθσζε ελφο δηαθξηηνχ θαη πνηνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε 
αλαγλσξίζηκε ηνπηθή ηαπηφηεηα, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πεξηβαιινληηθή  κνλαδηθφηεηα ηεο 
πεξηνρήο θαη ζα απεπζχλεηαη ζεκαηηθά ζε επηζθέπηεο πνηθίισλ ελδηαθεξφλησλ 
(αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο).   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

415.000 € 25.000 € 440.000 € 

 

Σν ππνκέηξν πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο : 

o L321-1. Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά εγγεηνβειηησηηθά, έξγα 
δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο αγξνηηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο) 

o L321-2. Κέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, 
σδεία, ρψξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  
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o L321-3. Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη 
δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο – ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο 
θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ. 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο δελ κπνξνχλ λα αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

απνθέξνπλ έζνδα ζην δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. 

Σίηινο δξάζεο 

L321-1. Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά εγγεηνβειηησηηθά, έξγα 
δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ, κηθξά έξγα πξόζβαζεο ζηηο αγξνηηθέο 
εθκεηαιιεύζεηο) 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη, θαιχπηνληαο θαη’ εμαίξεζε αλάγθεο πνπ δελ 
θαιχπηνληαη απφ άιιεο ρξεκαηνδνηήζεηο (π.ρ. άιισλ αμφλσλ ηνπ ΠΑΑ), έξγα βαζηθήο 
ππνδνκήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο κηθξά 
αξδεπηηθά, κηθξνθξάγκαηα θαη αλαρψκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαζψο θαη 
απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο εμαζθάιηζεο ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ζε γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε  αλάγθεο πνπ ζα εμππεξεηνχλ γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο κε παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ν αγξνηηθφο 
ηνπξηζκφο  (π.ρ. επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα). 

Σν θάζε ρξεκαηνδνηνχκελν έξγν ζα έρεη κέγηζην πξνυπνινγηζκφ 500.000 € κε πνζνζηφ 
ελίζρπζεο 100%. 

Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

180.000 € 180.000 € --- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

43,37 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

3,49 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε έρεη σο ζθνπηκφηεηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ηνπ 
ηνπηθνχ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ νη πθηζηάκελεο αλάγθεο δελ 
αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά. ε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ε ρξεκαηνδνηηθή 
βαξχηεηα ηεο δξάζεο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ππνδειψλεη ηελ θαη’ εμαίξεζε αληηκεηψπηζε 
ησλ αλαγθψλ κέζσ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
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ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Χο πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο νξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Με δεδνκέλν φηη ε δξάζε ζηνρεχεη ηελ θάιπςε αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εμππεξέηεζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ ε 
δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγηα κε ην ππνκέηξν L311 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ δξάζε δελ παξνπζηάδεη θαηλνηφκν ραξαθηήξα 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Λφγσ ηεο κε χπαξμεο αληίζηνηρεο δξάζεο ζην πξνεγνχκελν LEADER, δελ έρεη εθδεισζεί 
ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ζηε δηαδηθαζία ηεο «εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ» πξνζέγγηζεο, φκσο 
νη πθηζηάκελεο αλάγθεο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζε αλαπηπμηαθέο πξνηάζεηο ησλ ΟΣΑ 
ηεο πεξηνρήο ππεξβαίλνπλ ηελ θιίκαθα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δξάζεο. 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε 

 

Σίηινο δξάζεο 

L321-2. Κέληξα θξνληίδαο παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, 
σδεία, ρώξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε  δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο, πνπ 
έρεη εθδεισζεί αληίζηνηρε δπλακηθή απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαζψο θαη ηελ ηφλσζε ηεο 
πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αθνξά ζε δεκηνπξγία θαη βειηίσζε θέληξσλ θξνληίδαο 
παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, σδεία, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο θαη ρψξνπο άζθεζεο 
πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ζέαηξα θαη ππαίζξηα ζέαηξα, αίζνπζεο εθδειψζεσλ, ρψξνπο 
έθζεζεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θ.α.). 

Ζ θάζε ρξεκαηνδνηνχκελε παξέκβαζε ζα έρεη πξνυπνινγηζκφ κέρξη 300.000 € κε 
πνζνζηφ ελίζρπζεο 100%. 

Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε.  

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Δπίζεο ε δξάζε δελ αθνξά κνπζεία. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 
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πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

160.000 € 160.000 € --- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

38,55 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

3,10 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ππαίζξνπ σο ρψξνο 
παξακνλήο λέσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε θαη δεπηεξεπφλησο ε 
ηφλσζε ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο . Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα δείρλεη φηη ε δξάζε 
απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή θαη φρη θχξηα επηδίσμε ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο απνηεινχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα 
κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 1.000 θ. θαη θπξίσο νη έδξεο ησλ αγξνηηθψλ δήκσλ, κε ηελ έλλνηα φηη 
εθεί δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο νηθνλνκίαο θιίκαθαο πνπ θαζηζηνχλ ηηο παξεκβάζεηο 
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο. ηηο ινηπέο πεξηνρέο ε πξφηαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηζρπξή 
ηεθκεξίσζε γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη ΟΣΑ α' βαζκνχ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, θαζψο 
θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 
έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο L311-6, L321-3  θαη L313-8 θαη ζε κηθξφηεξν 
βαζκφ κε ηηο δξάζεηο L322-1 θαη L322-2. 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γελ αλακέλεηαη ε δξάζε λα έρεη θαηλνηφκν ραξαθηήξα 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Τπάξρνπλ απνζπαζκαηηθέο πξνηάζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη θαη ζε άιιεο αλάγθεο πιελ 
απηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ε δξάζε. 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

2 παξεκβάζεηο 

 

Σίηινο δξάζεο 

L321-3. Δλίζρπζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη εθδειώζεσλ αλάδεημεο θαη 
δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο – ζηήξημε πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ γηα κηθξήο 
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θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηνιώλ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ ελίζρπζε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαζηέξσζε ή ηελ 
αλαβάζκηζε ηνπηθψλ γηνξηψλ θαη εθδειψζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε 
θαη ηα ηνπηθά πξντφληα, ρξεκαηνδνηψληαο ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
εθδειψζεσλ ππνδνκή, ηνλ εμνπιηζκφ αιιά θαη ηελ πξνκήζεηα ζηνιψλ ζε πεξηπηψζεηο 
ρνξεπηηθψλ ζπιιφγσλ. Σέηνηεο γηνξηέο θαη εθδειψζεηο ζηελ πεξηνρή δηνξγαλψλνληαη εηήζηα 
ζε πνιιέο πεξηνρέο (Παξγηλά, Εαιφγγεηα, γηνξηή θξαζηνχ θαη θαζνιάδαο, ςαξάδηθν 
παλεγχξη θ.α.) θαη πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί φπνπ απηέο απνηεινχλ θαη ζεκαληηθά ζπκβάληα 
γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ ηεο πεξηνρήο. 

Ζ θάζε ρξεκαηνδνηνχκελε παξέκβαζε ζα έρεη πξνυπνινγηζκφ κέρξη 30.000 € κε πνζνζηφ 
ελίζρπζεο 75%. 

Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

100.000 € 75.000 € 25.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

18,07 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,46 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ ελίζρπζε ηνπηθψλ εθδειψζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη 
ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο έρεη πξνθαλή ζθνπηκφηεηα γηα ηε 
δηαζθάιηζε ελφο ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αιιά θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσήο ησλ θαηνίθσλ. Ζ ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα αληηζηνηρεί ζηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αιιά 
ζρεηηθά ρακειφ πξνυπνινγηζκφ ησλ παξεκβάζεσλ απηήο ηεο κνξθήο. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο  

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ 
ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
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ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε παξνπζηάδεη ζπλέξγεηεο κε ηηο δξάζεηο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ (L311-1 – 4, 
L313-1 – 6 θαζψο θαη ηε δξάζε L323-4 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ θαηλνηνκία ηεο δξάζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάπνησλ εθδειψζεσλ, φπσο 
ςαξάδηθν παλεγχξη θιπ. 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε δξάζε είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ηφζν απφ ηνπο ΟΣΑ φζν θαη απφ 
ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

4 παξεκβάζεηο 

 

Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ρσξηώλ 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

L322 

Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ζηελ ελίζρπζε 
ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο είλαη ε πνιχ κηθξή κέρξη ζήκεξα πιελ εμαηξέζεσλ (φπσο 
ε Πάξγα θαη ε Αγηά) πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηδηαίηεξα ηεο 
αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. Ζ ειθπζηηθφηεηα ησλ νηθηζκψλ θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ 
απνηεινχλ πφινπο ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη έλα ζηνίρεκα γηα ηελ πεξηνρή, πνπ 
νθείιεη λα ην θεξδίζεη γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά ζηελ πξνζπάζεηα 
αλάπηπμεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Οη παξεκβάζεηο απηέο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο 
πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε κηα ζπλνιηθή κειέηε αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη 
αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νπνηεζδήπνηε 
παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ππνκέηξνπ ζα εγθξίλνληαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη απφ ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηέηνηα κειέηε ή ζρέδην. 

ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν 

 ηφρνο 1: Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ζπάληνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο θχξην 
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελδπλάκσζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη δηακφξθσζεο ηεο ηδηαίηεξεο 
ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ηφζν σο αγξνηηθνχ ρψξνπ φζν θαη σο ηνπξηζηηθνχ 
πξννξηζκνχ. 

ηφρνο 5: Γηακφξθσζε θαηάιιεισλ θαη ειθπζηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ, κε έκθαζε ζηνπο αγξνηηθνχο θαη κηθξνχο νηθηζκνχο ηεο 
πεξηνρήο παξέκβαζεο, θπξίσο κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζεζκψλ θνηλσληθήο 
πξνζηαζίαο θαη ηεο άξζεο ηεο απνκφλσζεο ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ (θπξίσο ησλ 
γπλαηθψλ θαη ησλ λέσλ) θαη πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεηαζηξνθή ησλ 
δπζκελψλ πιεζπζκηαθψλ εμειίμεσλ. 

Γεπηεξεπφλησο εμππεξεηείηαη θαη ν ζηφρνο : 

ηφρνο 3: Γηακφξθσζε ελφο δηαθξηηνχ θαη πνηνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε 
αλαγλσξίζηκε ηνπηθή ηαπηφηεηα, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πεξηβαιινληηθή  κνλαδηθφηεηα ηεο 
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πεξηνρήο θαη ζα απεπζχλεηαη ζεκαηηθά ζε επηζθέπηεο πνηθίισλ ελδηαθεξφλησλ 
(αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο).   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

297.000 € 28.000 € 325.000 € 

 

Σν ππνκέηξν πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο : 

o L322-1. Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (φπσο δηακφξθσζε 
ππαίζξησλ ρψξσλ, πιαθνζηξψζεηο – πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκφο, ππνγεηνπνίεζε 
θαισδίσλ) 

o L322-2. Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε  

o L322-3. Απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία 
αηζζεηηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ππνκέηξνπ είλαη ε χπαξμε 
κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ 
νηθηζκνχ ή ε χπαξμε ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο απηνχ. 

Οη παξεκβάζεηο δελ εθαξκφδνληαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

Καηά πξνηεξαηφηεηα, ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα 
βαζηθά δίθηπα (π.ρ. χδξεπζεο, απνρέηεπζεο). 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο δελ κπνξνχλ λα αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα 
απνθέξνπλ έζνδα ζην δηθαηνχρν, θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ. 

 

Σίηινο δξάζεο 

L322-1. Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (όπσο δηακόξθσζε 
ππαίζξησλ ρώξσλ, πιαθνζηξώζεηο – πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκόο, ππνγεηνπνίεζε 
θαισδίσλ) 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνχο, νη νπνίνη  ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνσζνχκελε αλάπηπμε 
ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειψληαο θνκβηθνχο νηθηζκνχο ζηε 
δηαθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ νπνίσλ ε εηθφλα απνηειεί ζπρλά αλαζρεηηθφ παξάγνληα 
ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. Ζ Ακκνπδηά, ν Μεζνπφηακνο θαη ε Κακαξίλα απνηεινχλ  
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρσξηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο. Οη παξεκβάζεηο ζα 
αθνξνχλ ζηελ αηζζεηηθά αλαβαζκηζκέλε θαη ιεηηνπξγηθή δηακφξθσζε ησλ θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ, κε πεδνδξνκήζεηο, πιαθνζηξψζεηο, πεδνχιηα θ.α., θσηηζκφ κε θαιαίζζεηα 
θσηηζηηθά ζηνηρεία, δηακφξθσζε πιαηεηψλ αιιά θαη ππνγεηνπνίεζε θαισδίσλ γηα 
αηζζεηηθνχο ιφγνπο θαη ζα ζηεξηρζνχλ ζε ζπλνιηθέο κειέηεο αλάπιαζεο ησλ νηθηζκψλ.  

Ζ δξάζε δελ εθαξκφδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

 Οη παξεκβάζεηο, πνπ ζα πινπνηνχληαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ φςε ηε κειέηε 
«Γηαηήξεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο LEADER 
λφηηαο Ζπείξνπ».  

Καηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο φπνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά 
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δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.  

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνυπάξρεη κειέηε ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 
αλαβάζκηζεο ή ζρέδην αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζκνχ 

Ζ θάζε ρξεκαηνδνηνχκελε παξέκβαζε ζα κπνξεί λα έρεη πξνυπνινγηζκφ κέρξη 1.000.000 € 
ζπλνιηθά αλά νηθηζκφ κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 100%. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

165.000 € 165.000 € --- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

55,56 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

3,20 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ ρσξηψλ ηα νπνία κε ηελ απαηηνχκελε 
αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ζα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά σο πφινη – θέληξα 
αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  ζα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγσλ 
αλαίξεζεο ησλ κεηνλεθηεκάησλ αιιά θαη αλάδεημεο ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ζηελ πξνζπάζεηα 
πξνψζεζεο δπλακηθψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο ν νηθνινγηθφο 
ηνπξηζκφο. Ζ ζεκαληηθή βαξχηεηα ηεο δξάζεο ζε ζρέζε κε ην ππνκέηξν απνηππψλεη ηελ 
αλσηέξσ ζθνπηκφηεηα. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Χο πεξηνρή εθαξκνγήο νξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα ΓΓ. Αλζνχζαο – Αγηάο, Ακκνπδηάο 
– Μεζνπνηάκνπ, Κακαξίλαο θαη θαηφπη ηα ινηπά Γ.Γ. ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

Καηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο φπνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά 
δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνυπάξρεη κειέηε 
ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ή ζρέδην αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζκνχ 

Ζ δξάζε δελ εθαξκφδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη Ο.Σ.Α. α’ βαζκνχ 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγηεο κε ηηο ινηπέο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ L322-2 θαη L322-3, ηε 
δξάζε L323-4 θαζψο θαη ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο L311-1 - 4 
θαη L313.1 - 6 
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Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ δξάζε δελ εκθαλίδεη θαηλνηφκν ραξαθηήξα παξά κφλν ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζε ηεο 
ζπλνιηθήο κειέηεο αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζκνχ, πνπ γηα ηελ πεξηνρή απνηειεί αθφκε 
θαηλνηνκία ζηνλ ηξφπν παξέκβαζεο 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Έρεη εθδεισζεί ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο ηφζν γηα ηα ΓΓ πνπ 
νξίδνληαη σο πεξηνρή εθαξκνγήο φζν θαη γηα άιινπο ιηγφηεξν ελδηαθέξνληεο νηθηζκνχο 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε 

 

Σίηινο δξάζεο 

L322-2. Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη παξεκβάζεηο ζε ελδηαθέξνληα απφ άπνςε 
αξρηηεθηνληθήο πθηζηάκελα θηίξηα, εληφο ή πιεζίνλ νηθηζκψλ, πνπ απνηεινχλ πφινπο 
πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ, ηα νπνία ζα απνθαηαζηαζνχλ κε πιήξε ζεβαζκφ ζηελ 
αξρηηεθηνληθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα θαη ζα δνζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε θνηλσθειή ρξήζε.  

Ζ δξάζε δελ εθαξκφδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη νη 
παξεκβάζεηο, πνπ ζα πινπνηνχληαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ φςε ηε κειέηε «Γηαηήξεζε 
θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ». 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνυπάξρεη κειέηε ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 
αλαβάζκηζεο ή ζρέδην αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζκνχ 

Γηα θάζε παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε ην αλψηαην ζπλνιηθφ 
θφζηνο αλέξρεηαη ζε 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 100%. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Δπίζεο ε δξάζε δελ αθνξά κνπζεία. 

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

90.000 € 90.000 € --- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

30,30 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,75 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 



Σνπηθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Π.Α.Α. 2007 – 2013  

ΔΣΑΝΑΜ Α.Δ. ΟΣΑ ελ. 66 

πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζθνπηκφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ηεο δξάζεο ζπλδπάδεηαη κε ηε ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο 
322-1 κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη ε ζρεηηθά κηθξή ρξεκαηνδνηηθή 
βαξχηεηα νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηέηνησλ θηηξίσλ ζηελ πεξηνξηζκέλε πεξηνρή 
παξέκβαζεο  

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Χο πεξηνρή εθαξκνγήο νξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα ΓΓ. Αλζνχζαο – Αγηάο, Ακκνπδηάο 
– Μεζνπνηάκνπ, Κακαξίλαο θαη θαηφπη ηα ινηπά Γ.Γ. ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνυπάξρεη κειέηε ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 
αλαβάζκηζεο ή ζρέδην αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζκνχ.  

Ζ δξάζε δελ εθαξκφδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, θαζψο θαη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε είλαη άκεζα ζπκπιεξσκαηηθή κε ηελ δξάζε L322-1 θαη εκθαλίδεη ζπλέξγεηεο κε ηηο 
δξάζεηο L321-3, L323-4 θαζψο θαη ηηο δξάζεηο L313-1 -3 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ κφλε θαηλνηνκία ηεο δξάζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε χπαξμεο ζπλνιηθήο κειέηεο  
αλάπιαζεο ηνπ νηθηζκνχ 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Τπάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ αιιά δε ζρεηίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε νηθηζκνχο 
πνπ έρνπλ κειέηε ή ζρέδην αλάπιαζεο 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε 

 

Σίηινο δξάζεο 

L322.3. Απνθαηάζηαζε εμσηεξηθώλ όςεσλ θηηζκάησλ κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία 
αηζζεηηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ζε νηθηζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ζρέδην ή 
κειέηε αλάπιαζεο, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ ζε θηίζκαηα πνπ εκθαλίδνπλ 
αηζζεηηθή αμία ιφγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπο κνξθήο ή ηζηνξηθή αμία θαη ηα νπνία βξίζθνληαη 
ζε ζεκεία δηαθίλεζεο επηζθεπηψλ θαη ζπλδπάδνληαη κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαβάζκηζε ησλ 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Σα θηίζκαηα πηζαλά λα έρνπλ ηδηνθηεζία ηδησηηθή. 

Ζ δξάζε δελ εθαξκφδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη νη 
παξεκβάζεηο, πνπ ζα πινπνηνχληαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ φςε ηε κειέηε «Γηαηήξεζε 
θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο  ζηηο παξεκβάζεηο LEADER λφηηαο Ζπείξνπ». 
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνυπάξρεη κειέηε ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 
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αλαβάζκηζεο ή ζρέδην αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζκνχ.  

Γηα θάζε παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο εμσηεξηθψλ φςεσλ ηδησηηθψλ θηηξίσλ, ην αλψηαην 
ζπλνιηθφ θφζηνο δελ ζα ππεξβαίλεη  ηηο 40.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 60%. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

70.000 € 42.000 € 28.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

14,14 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,82 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ δξάζε είλαη άκεζα ζπκπιεξσκαηηθή κε ηελ L322-1 θαη ε ζθνπηκφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ 
αλάγθε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο L322-1. Ο πεξηνξηζκφο ζε νηθηζκνχο 
θαη ζε δηαζέζηκα θηίξηα αληαλαθιά ζηελ κηθξή ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Χο πεξηνρή εθαξκνγήο νξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα ΓΓ. Αλζνχζαο – Αγηάο, Ακκνπδηάο 
– Μεζνπνηάκνπ, Κακαξίλαο θαη θαηφπη ηα ινηπά Γ.Γ. ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνυπάξρεη κειέηε ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 
αλαβάζκηζεο ή ζρέδην αλαβάζκηζεο ηνπ νηθηζκνχ. 

Ζ δξάζε δελ εθαξκφδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη λφκηκνη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ γηα ην νπνίν 
πξννξίδεηαη ε ελίζρπζε 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο δξάζεηο L322-1 θαη L322-2 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γελ έρεη θαηλνηφκν ραξαθηήξα 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Τπάξρεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ φκσο θαηά θχξην ιφγν ζε νηθηζκνχο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε 
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ηελ δηαθίλεζε επηζθεπηψλ 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

Αλακέλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε 2 παξεκβάζεσλ  

 

Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

L323 

Λνγηθή ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ησλ δηαβνπιεχζεσλ 

Λφγσ ηνπ φηη ε πεξηνρή παξέκβαζεο απνηειεί κηα πεξηνρή κε πινχζηα νηθνζπζηήκαηα θαη 
ηδηαίηεξα γλσζηέο πεξηνρέο πξνζηαηεπφκελεο κε ζπάλην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπίνπ θαη πξνθεηκέλνπ νη πεξηνρέο απηέο λα αλαδεηρζνχλ θαη λα 
πξνζηαηεπηνχλ απνηειεζκαηηθά ψζηε λα απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ θαη λα 
ππνδερζνχλ δξάζεηο νηθνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζα 
πξέπεη λα εληζρπζνχλ κε ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ζε 
επηιεγκέλα ζεκεία θαη ππνπεξηνρέο. 

ηφρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Τπνκέηξν 

 ηφρνο 1: Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ζπάληνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο θχξην 
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελδπλάκσζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη δηακφξθσζεο ηεο ηδηαίηεξεο 
ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ηφζν σο αγξνηηθνχ ρψξνπ φζν θαη σο ηνπξηζηηθνχ 
πξννξηζκνχ. 

ηφρνο 3: Γηακφξθσζε ελφο δηαθξηηνχ θαη πνηνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε 
αλαγλσξίζηκε ηνπηθή ηαπηφηεηα, πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πεξηβαιινληηθή  κνλαδηθφηεηα ηεο 
πεξηνρήο θαη ζα απεπζχλεηαη ζεκαηηθά ζε επηζθέπηεο πνηθίισλ ελδηαθεξφλησλ 
(αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο).   

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

315.000 € 10.000 € 325.000 € 

 

Σν κέηξν απνηειείηαη απφ ηηο ππνδξάζεηο : 

o L323-1. Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, φπσο βειηίσζε – 
ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη δξάζεηο 
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

o L323-2α. Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ παξαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα (φπσο βξχζεο, γεθχξηα)  

o L323-2β. Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία είραλ παξαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα κφλν θαηά ην παξειζφλ θαη εληζρχνληαη ψζηε λα θαηαζηνχλ 
επηζθέςηκα θαη επηδεηθηηθά (φπσο κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα) 
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o L323-3. Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ (φπσο 
απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, δελδξνθπηεχζεηο κε 
ελδεκηθά είδε) 

o L323-4. Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία – 
ζπιινγέο – εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά. 

Οη αλσηέξσ δξάζεηο δελ κπνξνχλ λα αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα 
απνθέξνπλ έζνδα ζην δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ. 

 

Σίηινο δξάζεο 

L323-1. Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, φπσο βειηίσζε – 
ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη δξάζεηο 
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ έρεη κεγάιε νηθνινγηθή αμία κε ηελ 
παξνπζία ζεκαληηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηελ χπαξμε ζπάλησλ, απεηινχκελσλ θαη 
πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο.  

Ζ δξάζε L323-1 εθαξκφδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο Natura 2000 θαη θαηφπη ζε 
ηνπνζεζίεο πςειήο θπζηθήο αμίαο. 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ NATURA 2000 
(Ακβξαθηθνχ, Αρέξνληα, παξάθηηαο δψλεο Ηνλίνπ), θαζψο θαη ραξαθηεξηζκέλσλ κε ζρεηηθέο 
απνθάζεηο ηνπίσλ ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο αμίαο. 

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ Ακβξαθηθνχ θαη Αρέξνληα. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ησλ 
πεξηνρψλ απηψλ, νη παξεκβάζεηο ζα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλεο θαη ζπκβαηέο κε ηε 
ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη κε ηηο ππάξρνπζεο εηδηθέο 
πεξηβαιινληηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο, πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηηο πεξηνρέο απηέο.   

Δπίζεο ζα πεξηιεθζνχλ έξγα γηα απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ έληνλε 
πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ζηηο ίδηεο πεξηνρέο, ελψ εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ νηθνινγηθφ 
ελδηαθέξνλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη πεξηνρέο-ρψξνη απφξξηςεο απνξξηκκάησλ κέζα ή ζε 
άκεζε γεηηλίαζε κε θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ιαηνκεία πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί, θαζαξηζκφο 
– πξνζηαζία πδάηηλσλ απνξξνψλ κε απνδέθηεο πγξνβηφηνπνπο κε νηθνινγηθή ζεκαζία.  

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο δξάζεο, νη παξεκβάζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ 
ηε βειηίσζε θαη ζήκαλζε κνλνπαηηψλ θαη πξνζβάζεσλ, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα 
πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ηδίσο ζε φρζεο ξεκάησλ, ιηκλνζαιαζζψλ θ.α. δηακφξθσζε ζέζεσλ 
ζέαο θαη παξαηεξεηεξίσλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο θαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο 
επαηζζεηνπνίεζεο.  

Οη παξεκβάζεηο ζα  πινπνηνχληαη κε βάζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αθελφο  ζα 
είλαη ζπκβαηά κε ηε κειέηε – εκπεηξνγλσκνζχλε δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ ηνπηθήο 
αξρηηεθηνληθήο γηα ηε λφηηα ήπεηξν θαη αθεηέξνπ ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
ηίζεληαη απφ ηελ ΚΤΑ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ γηα ηνλ Ακβξαθηθφ θαη ηελ ΚΤΑ γηα ηελ 
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Αρέξνληα θαζψο θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε δξάζεο δελ ζα μεπεξλά ηηο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
100%. 
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Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

115.000 € 115.000 € --- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

36,51 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

2,23 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Με δεδνκέλε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ζεκαληηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ Ακβξαθηθνχ θαη Αρέξνληα, ε ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο είλαη πξνθαλήο 
ψζηε λα ζπλδεζνχλ ηα νηθνζπζηήκαηα κε νξγαλσκέλε επηζθεςηκφηεηα. Ζ ρξεκαηνδνηηθή 
βαξχηεηα είλαη αλαινγηθά κηθξή ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ κέζνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
παξεκβάζεσλ. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Καηά πξνηεξαηφηεηα εληάζζνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηνρέο Natura 2000 θαη θαηφπη 
ζε ηνπνζεζίεο πςειήο θπζηθήο αμίαο. 

Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο, ηεο πεξηνρήο ησλ ζηελψλ θαη 
εθβνιψλ ηνπ Αρέξνληα, πεξηνρή Ακβξαθηθνχ (Αγ. Βαξλάβαο) θαη ην  ΓΓ. Φηιηππηάδαο 
(πεξηνρή Εεξνχ) 

ε θάζε πεξίπησζε πεξηνρή εθαξκνγήο νξίδνληαη ηα ΓΓ. πνπ έρνπλ ηκήκα ζε 
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ή ζε πεξηνρή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξεο πςειήο 
θπζηθήο αμίαο. 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί 
θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 
έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα    

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο ινηπέο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ 
L323-2-4, αιιά θαη κε ηηο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη πεξηζζφηεξν κε ηηο 
L311-4, L313-1, L313-2, L313-3 θαη L313-8 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
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δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ησλ παξεκβάζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
επηζθεςηκφηεηαο ρσξίο λα πξνθαιείηαη ελφριεζε ζηελ ζπάληα παλίδα ηεο πεξηνρήο π.ρ. 
αμηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θάκεξαο ζε ζεκεία πνπ ζα απνθεχγεηαη ε πξφζβαζε θαη 
πξνβνιή εηθφλαο ζε θέληξα πιεξνθφξεζεο (φπσο έρεη γίλεη κε ηηο θσιηέο ησλ 
αξγπξνπειεθάλσλ) 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Γηα φιεο απηέο ηηο πηζαλέο παξεκβάζεηο έρεη πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
δήκνπο θαηά ηελ θάζε ηεο δηαβνχιεπζεο γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα θαη έρεη θαη’ αξρήλ 
ζπκθσλεζεί θαη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ ζε ζρέζε κε άιιεο δξάζεηο. 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε 

 

Σίηινο δξάζεο 

L323-2α. Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ παξαγσγηθή 
δξαζηεξηόηεηα (όπσο βξύζεο, γεθύξηα)  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε  πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία δελ είραλ πνηέ παξαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη εηδηθφηεξα πέηξηλα ή μχιηλα γεθχξηα, βξχζεο, μεξνιηζηέο θ.α.  

Οη δξάζεηο δελ αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη παξεκβάζεηο ζα  πινπνηνχληαη 
κε βάζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αθελφο  ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηε κειέηε – 
εκπεηξνγλσκνζχλε δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηε λφηηα ήπεηξν θαη 
αθεηέξνπ λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΚΤΑ ηνπ Δζληθνχ 
Πάξθνπ γηα ηνλ Ακβξαθηθφ θαη ηελ ΚΤΑ γηα ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Αρέξνληα 
θαζψο θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  

Δπίζεο γηα ηα έξγα ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α) λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε απηά, 

β) λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε 
ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

γ) λα κελ αθνξνχλ αλαθαηαζθεπή απφ ίρλε ή εξείπηα θηηζκάησλ. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε δξάζεο δελ ζα μεπεξλά ηηο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
100%. 

Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 
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20.000 € 20.000 € --- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

6,35 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,39 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο 323.1 θαη 323.3 θαη 
δελ κπνξεί απηφλνκα λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ αληαλαθιάηαη 
θαη ζηε κηθξή ζρεηηθά ρξεκαηνδνηηθή ηεο βαξχηεηα. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο νξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί 
θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 
έξγσλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα   

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο L321-1, L323-
1,L323-3, L313-2 θαη L313-3 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ δξάζε δελ έρεη θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Σν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο είλαη δηάζπαξην αιιά δε ζρεηίδεηαη πάληνηε κε 
ηηο πεξηνρέο κε επηζθεςηκφηεηα 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε 

 

Σίηινο δξάζεο 

L323-2β. Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία είραλ παξαγσγηθή 
δξαζηεξηόηεηα κόλν θαηά ην παξειζόλ θαη εληζρύνληαη ώζηε λα θαηαζηνύλ 
επηζθέςηκα θαη επηδεηθηηθά (όπσο κύινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα)  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε  πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ ηα νπνία είραλ παξαγσγηθή 
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δξαζηεξηφηεηα κφλν θαηά ην παξειζφλ θαη εληζρχνληαη ψζηε λα θαηαζηνχλ επηζθέςηκα θαη 
επηδεηθηηθά (φπσο κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα θ.α.) 

Καηά θχξην ιφγν ζα εληάζζνληαη παξεκβάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πφινπο 
επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο κε βάζε θαη ηε κειέηε - εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ δηθηχνπ 
κνλνπαηηψλ θαη δηαδξνκψλ ζηε λφηηα Ήπεηξν, πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε 
εθαξκνγή ηνπ LEADER +.  

Οη δξάζεηο δελ αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη παξεκβάζεηο ζα  πινπνηνχληαη 
κε βάζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αθελφο  ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηε κειέηε – 
εκπεηξνγλσκνζχλε δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηε λφηηα ήπεηξν θαη 
αθεηέξνπ λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΚΤΑ ηνπ Δζληθνχ 
Πάξθνπ γηα ηνλ Ακβξαθηθφ θαη ηελ ΚΤΑ γηα ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Αρέξνληα 
θαζψο θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  

Δπίζεο γηα ηα έξγα ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α) λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε απηά, 

β) λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαηήξεζε 
ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

γ) λα κελ αθνξνχλ αλαθαηαζθεπή απφ ίρλε ή εξείπηα θηηζκάησλ. 

δ) λα δηαηεξήζνπλ ηε κε παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, 

ε) λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη/ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηνηθία. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε δξάζεο δελ ζα μεπεξλά ηηο 200.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
75%. 

Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

40.000 € 30.000 € 10.000 € 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

9,52 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,58 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο L323-1 θαη L323-3 
θαη δελ κπνξεί απηφλνκα λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ 
αληαλαθιάηαη θαη ζηε κηθξή ζρεηηθά ρξεκαηνδνηηθή ηεο βαξχηεηα. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 



Σνπηθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Π.Α.Α. 2007 – 2013  

ΔΣΑΝΑΜ Α.Δ. ΟΣΑ ελ. 74 

θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο νξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί 
θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ 
έξγσλ, θαζψο θαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα.   

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη άκεζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζπλέξγηα κε ηηο δξάζεηο L321-1, L323-1, 
L323-3, L313-2 θαη L313-3 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ δξάζε δελ έρεη θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Σν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο είλαη δηάζπαξην αιιά δε ζρεηίδεηαη πάληνηε κε 
ηηο πεξηνρέο κε επηζθεςηκφηεηα 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε 

 

Σίηινο δξάζεο 

L323-3. Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ (όπσο 
απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, δελδξνθπηεύζεηο κε 
ελδεκηθά είδε) 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε θαη 
δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο φπνπ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαδξνκέο 
δηαθίλεζεο επηζθεπηψλ κε απνηέιεζκα λα αλαηξνχληαη αηζζεηηθά ππνβαζκηζκέλεο εηθφλεο 
πνπ ζα πξνθαινχζαλ ηελ απνγνήηεπζε ηνπο θαη ηε δηακφξθσζε αξλεηηθήο εηθφλαο γηα ηελ 
πεξηνρή. Αηηίεο ππνβάζκηζεο ηνπ ηνπίνπ απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν παξάλνκνη ρψξνη 
δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, παιηά εγθαηαιεηκκέλα ιαηνκεία, ρψξνη πνπ έρνπλ ππνζηεί 
θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο θ.α. Με βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηαδξνκέο δηαθίλεζεο 
επηζθεπηψλ θαη ηνπξηζηψλ  ζα αλαιεθζνχλ δξάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 
απηψλ κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, θπηνηερληθέο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
θπηεχζεηο κε ελδεκηθά είδε, απνκάθξπλζε κπαδψλ θαη απνξξηκκάησλ θ.α. Μέξνο ηεο 
παξέκβαζεο αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Αρέξνληα φπνπ ζε κε 
πξνζεγκέλε πξνζπάζεηα εθβάζπλζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ πνηακνχ θαηαζηξάθεθε 
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξφρζηαο βιάζηεζεο. 

Ζ δξάζε δελ αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη παξεκβάζεηο ζα  πινπνηνχληαη κε 
βάζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αθελφο  ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πξνυπνζέζεηο 
πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ΚΤΑ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ γηα ηνλ Ακβξαθηθφ θαη ηελ ΚΤΑ γηα ηελ 
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Αρέξνληα θαζψο θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ.   

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε δξάζεο δελ ζα μεπεξλά ηηο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
100%. 
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Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

50.000 € 50.000 € --- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

15,87 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

0,97 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε απάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ ππνβάζκηζεο ηνπ ηνπίνπ ζε ζεκεία 
δηαθίλεζεο επηζθεπηψλ θαη ε ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηνπ 
κηθξνχ χςνπο πξνυπνινγηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Με βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάιπζε ηεο δξάζεο θαη κε δεδνκέλν ην 
ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ παξάθηηα δψλε θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηνλ Αρέξνληα θαη ηνλ 
Ακβξαθηθφ, ε δξάζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, κε 
πξνηεξαηφηεηα ηνπο δήκνπο θαζψο θαη ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πνπ αθνινπζνχλ : 

Γήκνο Πάξγαο, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ Αγηά θαη ηελ Αλζνχζα, Γήκνο Φαλαξίνπ κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Μεζνπφηακνπ, Βνπβνπφηακνπ, 
Βαιαληδνξξάρεο, Καζηξί θαη Ακκνπδηά, Γήκνο Εαιφγγνπ κε πξνηεξαηφηεηα ζηα δεκνηηθά 
δηακεξίζκαηα Λνχηζαο, Βξάρνπ, Κακαξίλαο, Ρηδψλ, Καζηξνζπθηάο, Καλαιίνπ, Γήκνο 
Φηιηππηάδαο κε πξνηεξαηφηεηα ην ΓΓ. Φηιηππηάδαο (πεξηνρή Εεξνχ) θαη Πέηξαο, Γήκνο 
Βιαρέξλαο κε πξνηεξαηφηεηα ηα ΓΓ. Βιαρέξλαο θαη Κνξθνβνπλίνπ  θαη Γήκνο Κνκπνηίνπ κε 
πξνηεξαηφηεηα ηα ΓΓ. Κνκπνηίνπ θαη Φσηεηλνχ.  

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί 
θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ 
δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηηο ινηπέο δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ 
L321-1, L321-2 θαζψο θαη κε ηηο δξάζεηο L313-2, L313-3 θαη L313-4 θαζψο θαη φιεο ηηο 
ινηπέο δξάζεηο επελδχζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ κε έκθαζε ηηο L311-4 θαη L313-8 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
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δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γελ έρεη θαηλνηφκν ραξαθηήξα ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Τπάξρεη ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη απφ ην δήκν Φαλαξίνπ ζηελ πεξηνρή Αρέξνληα 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

2 παξεκβάζεηο 

 

Σίηινο δξάζεο 

L323-4. Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία – 
ζπιινγέο – εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

Ζ δξάζε πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη παξεκβάζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηνπηθή 
παξάδνζε θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, κε δεκηνπξγία ή αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ 
κνπζείσλ, εθζεηεξίσλ θαη ζπιινγψλ ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ε  θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ.  
Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πθηζηάκελνπο πφινπο 
πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ. 

Ζ δξάζε δελ αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη παξεκβάζεηο ζα  πινπνηνχληαη κε 
βάζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αθελφο  ζα είλαη ζπκβαηέο κε ηε κειέηε – 
εκπεηξνγλσκνζχλε δηαηήξεζεο ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηε λφηηα Ήπεηξν.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θάζε δξάζεο δελ ζα μεπεξλά ηηο 300.000 € κε πνζνζηφ ελίζρπζεο 
100%.  

Σα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ εθφζνλ δηθαηνχρνη είλαη ΟΣΑ, λνκηθά πξφζσπα απηψλ, 
ή ινηπνί θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εθφζνλ ε ελ ιφγσ δαπάλε είλαη επηιέμηκε. 

Ζ δξάζε δελ κπνξεί λα αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα απνθέξεη έζνδα ζην 
δηθαηνχρν θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σέινο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο ζα ηεξεζνχλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ Κφζηνο Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα πκκεηνρή 

100.000 € 100.000 € --- 

Υξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα: 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Τπομέτρου 

31,75 % 

Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 

1,94 % 

θνπηκφηεηα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βαξχηεηαο ηεο δξάζεο ζε ζρέζε 
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

Ζ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο είλαη επηδίσμε πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηακφξθσζε 
ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ηνπηθνχ πξντφληνο. Ζ ζρεηηθά κηθξή ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα 
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νθείιεηαη ζηνλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ ησλ παξεκβάζεσλ, αθνχ δελ ζα 
πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ. 

Πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο δξάζεο (ζε επίπεδν Γήκνπ/Κνηλφηεηαο) θαη αηηηνιφγεζή ηεο 
ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηεο SWOT αλάιπζεο, θαζψο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Πεξηνρή εθαξκνγήο νξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη 

ΟΣΑ, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη άιινη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηδησηηθνί 
θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ 
δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

Πεξηγξαθή ηεο ζπλέξγηαο ηεο δξάζεο κε άιιεο πξνηεηλφκελεο ζην πιαίζην ηνπ 
ζρεδίνπ 

Ζ δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγεηεο κε ηηο δξάζεηο L311-5, L313-1, L313-4, L313-8, L321-3, L322-
2 θαη L323-2 

Πεξηγξαθή ηνπ θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) θαη πξνυπνζέζεηο / 
δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ζ δξάζε δχλαηαη λα έρεη θαηλνηφκν ραξαθηήξα εθφζνλ νη πινπνηνχκελεο παξεκβάζεηο 
αμηνπνηήζνπλ ηε ρξήζε πνιπκέζσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε γεγνλφησλ θαη εζίκσλ κέζσ 
«εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο» 

Αλακελφκελν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ “bottom up” 
δηαδηθαζία 

Έρεη εθδεισζεί ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ ζπιινγηθνχο θνξείο θαη ΟΣΑ 

Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο παξεκβάζεσλ (δείθηεο εθξνψλ) 

1 παξέκβαζε 
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ΜΔΣΡΟ 421: ΓΙΑΣΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

Σν Μέηξν απηφ δηαθξίλεηαη ζε δχν (2) Τπνκέηξα: 

421.α Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία: αθνξά ζπλεξγαζία ζην εζσηεξηθφ ηεο Υψξαο γηα ηελ 

εθαξκνγή θνηλήο δξάζεο. 

ην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ απηνχ ζα αλαιεθζεί κία δξάζε ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο 
δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ είρε αλαπηπρζεί απφ ην LEADER + 

421.β Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία: αθνξά ζπλεξγαζία κεηαμχ πεξηνρψλ ηεο Υψξαο κε 
πεξηνρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ εθαξκνγή θνηλήο δξάζεο.  

ην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ απηνχ ζα αλαιεθζεί κία δξάζε ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο 
δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ είρε αλαπηπρζεί απφ ην LEADER + 

πλεξγαζίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κεηαμχ: 

 Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ 

 Μίαο ηνπιάρηζηνλ ΟΣΓ ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ θαη θνξέσλ άιισλ αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ, νη νπνίνη είλαη αλαπηπμηαθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ 
επίπεδν ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη είλαη νξγαλσκέλνη βάζεη ηνπηθήο 
εηαηξηθήο ζρέζεο.  

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο νξίδεηαη ζπληνληζηήο 
Φνξέαο, ν νπνίνο ππνρξεσηηθά απνηειεί ΟΣΓ πνπ έρεη επηιεγεί ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4 
ηνπ ΠΑΑ. Γηα ηα ζρέδηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο νξίδεηαη επηπιένλ, ζε επίπεδν ρψξαο, 
εζληθφο ζπληνληζηήο. 

Σν θάζε ππνκέηξν απνηειείηαη ελδεηθηηθά απφ κία πξφηαζε ζπλεξγαζίαο ε νπνία ζα 
νξηζηηθνπνηεζεί κεηά απφ ζρεηηθή εγθξηζε ηεο ΔΤΓ LEADER ηνπ ΠΑΑ.  

  

Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

421α 

Σίηινο/θσδηθφο πξφηαζεο ζπλεξγαζίαο 

421α.1 :  Πξνψζεζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

40.000 € --- 40.000 € 

Γηθαηνχρνη ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο 

Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ  

Φνξείο πνπ εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ ή ζπιινγηθά ζπκθέξνληα ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη νη νπνίνη: α) εδξεχνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ησλ 

ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζέγγηζεο LEADER θαη β) απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πξνθχπηεη 

ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ. 
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Ωθεινχκελνη απφ ην ζρέδην ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ηνπηθνί επηρεηξεκαηίεο, εηδηθέο 
νκάδεο πιεζπζκνχ) 

 ΟΣΑ 

 πιινγηθνί θνξείο (πεξηβαιινληηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηζηηθνί, θιπ) 

 Γίθηπα επηρεηξήζεσλ, επηρεηξήζεηο πεξηνρήο παξέκβαζεο, ηνπηθφο πιεζπζκφο 

 

Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

Γηαθξαηηθή  (δηεζληθή) ζπλεξγαζία 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

421β 

Σίηινο/θσδηθφο  πξφηαζεο ζπλεξγαζίαο 

421β. 1 : To πνιηηηζηηθφ απφζεκα ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ (Οη θαξπνί ηεο επξσπατθήο γεο 
ραξάδνπλ ηε πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θαη νδεγνχλ ηελ ηζηνξία ηεο) 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

30.000 € --- 30.000 € 

Γηθαηνχρνη ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο 

Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ  

Φνξείο πνπ εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ ή ζπιινγηθά ζπκθέξνληα ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα θαη νη νπνίνη: α) εδξεχνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ησλ 
ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζέγγηζεο LEADER θαη β) απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πξνθχπηεη 
ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ. 
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ΜΔΣΡΟ 431: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ, ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ 

ΚΑΙ ΔΜΦΤΥΧΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ  

Σν Μέηξν απηφ δηαθξίλεηαη ζε δχν (2) Τπνκέηξα: 

431 α.  Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ο.Σ.Γ.  

431 β. Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 

Γηα θάζε Τπνκέηξν αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ρσξηζηφ δειηίν : 

 

Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ο.Σ.Γ. 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

431α 

Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε 
εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο ελδεηθηηθά, ελέξγεηεο γηα ηε ζηειέρσζε, 
εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θ.ιπ. ηεο Ο.Σ.Γ. 

Ζ ΟΣΓ ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ έρεη ήδε επαξθή νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ιφγσ ηεο πνιπεηνχο 
ελαζρφιεζεο ηεο κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ LEADER ζηελ πεξηνρή (LΗ,LΗΗ,L+). Γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε αλαβάζκηζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ε πξνκήζεηα ζρεηηθνχ Sofware, πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο, κε δεδνκέλν φηη έλαο αξηζκφο ζηειερψλ ηεο ΟΣΓ ιεηηνπξγεί κε ζπκβάζεηο 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζπκβάζεηο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, αλακέλεηαη ε εθ λένπ 
αλαδηνξγάλσζε ηεο ηνπηθήο νκάδαο έξγνπ. 

Δθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο ζηειερηαθήο δνκήο ηεο Ο.Σ.Γ. ζε ζρέζε κε ην 
πεξηερφκελν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα, 
ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ αλά εηδηθφηεηα θαη λα αλαθεξζνχλ νη 
πξνβιεπφκελεο αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε ζηειέρνπο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Οη εηδηθφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα ηεο ΟΣΓ  ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ ζα 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηελ 

πξνβιεπφκελε νκάδα έξγνπ γηα ηελ ΟΣΓ, ζα απαζρνιεζνχλ άηνκα θαηάιεισλ εηδηθνηήησλ 

ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο ν ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ζα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα ή θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο άμνλα LEADER (Δπηπέδνπ Λήςεο απνθάζεσλ). 

Δπηπιένλ, ην ζηέιερνο απηφ πξνβιέπεηαη λα έρεη πιήξε απαζρφιεζε ζην πξφγξακκα.  

 Οη δαπάλεο, πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζηελ δξάζε απηή ζα αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Ο.Σ.Γ. 
θαη, πέξαλ ησλ ακνηβψλ ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα θαη ησλ ινηπψλ ζηειερψλ, πνπ ζα 
επηκεξίδνληαη ζην πξφγξακκα, ζα θαιχπηνληαη αθφκε δαπάλεο γηα λνκηθή ππνζηήξημε, 
δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ (γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ, ηε ζπκκεηνρή ζηηο εθδειψζεηο 
ηνπ δηθηχνπ ) θαη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (π.ρ. ελνίθηα, αλαιψζηκα, γξαθηθά, δαπάλεο 
γηα ΓΔΚΟ θ.ιπ.). 

Ο αξηζκφο ησλ ζηειερψλ ΠΔ ή ΣΔ ηνπ θνξέα πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 
απαζρνινχληαη ζε απηφλ κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο θαη γηα ηα νπνία ν 
ππνςήθηνο θνξέαο δεζκεχεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ζηειερηαθή δνκή ηεο 
Ο.Σ.Γ. απφ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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ηνλ θνξέα απαζρνινχληαη ήδε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ 8 άηνκα  

(πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γ/ληή). 

Απφ ηα άηνκα απηά ηα πέληε είλαη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ην έλα ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο.  

Ζ ΔΣΑΝΑΜ δεζκεχεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ζηειερηαθή δνκή ηεο ΟΣΓ απφ ηελ 

έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπιάρηζην 3 ζηειέρε  ΠΔ ή ΣΔ ζχκθσλα θαη κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ αξρηθή δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ 

ππνςεθηφηεηαο. 

Πιελ ησλ αλσηέξσ ε ΔΣΑΝΑΜ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, επί πιένλ  ζηειέρε, γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σα ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – 
Ίδηα πκκεηνρή), ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη ζε δαπάλεο ζηειέρσζεο, 
ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη εμνπιηζκφ – κεραλνξγάλσζε. 

Δπί κέξνπο δξάζεηο Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή 
ζπκκεηνρή 

πλνιηθφ 
θφζηνο 

Γαπάλεο ζηειέρσζεο 752.000 € -- 752.000 € 

Λεηηνπξγηθά έμνδα 180.000 € -- 180.000 € 

Δμνπιηζκφο - κεραλνξγάλσζε 20.000 € -- 20.000 € 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 952.000 €  -- 952.000 €  

Σίηινο  Τπνκέηξνπ 

Απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 

Κσδηθφο ηνπ Τπνκέηξνπ 

431 β 

Αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ππνκέηξνπ 

Σν ππνκέηξν ζα ρξεκαηνδνηήζεη παξεκβάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέζσ 
κειεηψλ – εκπεηξνγλσκνζπλψλ, ελέξγεηεο  πιεξνθφξεζεο θαη εθδειψζεηο πξνβνιήο κε 
ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ηνπ θνηλνχ ηεο πεξηνρήο 
παξέκβαζεο, θαζψο θαη ελέξγεηεο επηκφξθσζεο γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ εγεηηθφ ξφιν ζην 
πξφγξακκα. ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν ην αληηθείκελν ησλ 
δξάζεσλ. 

θνπηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  

Βαζηθή ζθνπηκφηεηα ηνπ ππνκέηξνπ απνηειεί θαη’ αξρήλ ε αξρηθή ππνζηήξημε ηεο 
εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν 
εκπεηξνγλσκνζχλεο, ε επηκφξθσζε ησλ θξίζηκσλ ζηειερψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε επξεία 
ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ γηα ηηο πξνθεξπζζφκελεο δξάζεηο  ψζηε λα 
δηαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηέινο ε δηάρπζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην επξχηεξν θνηλφ ηεο πεξηνρήο κε επηθέληξσζε 
ζηνπο σθεινχκελνπο απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνκέηξνπ απνηππσκέλα ζε πίλαθα (πλνιηθφ Κφζηνο 
– Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή)  

Γεκφζηα Γαπάλε Ηδησηηθή ζπκκεηνρή πλνιηθφ θφζηνο 

75.000 € -- 75.000 € 
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 Σίηινο δξάζεο 

431β.1. Μειέηεο 

Πεξηγξαθή - πεξηερφκελν 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηηο αθφινπζεο κειέηεο, πνπ  ζα δψζνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο – θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο: 

o Μειέηε αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ – απνβιήησλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ. 

o Οδεγφο κεζνδνινγίαο γηα ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

o Μειέηε πξνψζεζεο θαη εθαξκνγήο πξαθηηθψλ θαη ηερλνινγηψλ πξνβνιήο θαη 

πξνψζεζεο κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

θνπηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Βαζηθή ζθνπηκφηεηα ησλ κειεηψλ – εκπεηξνγλσκνζπλψλ είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο 
εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ιφγσ θαηλνηνκίαο παξέκβαζεο θαη εθείλσλ πνπ ε 
εκπεηξνγλσκνζχλε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε θαη πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ 

Αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

Γηα ηε κειέηε αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ – απνβιήησλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, ην αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη ε εμεχξεζε ιχζεσλ θαη ππνδείμεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε ηερλνγλσζία ζηελ πεξηνρή σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο(π.ρ. απφβιεηα ειαηνπξγείσλ). 

Γηα ηνλ νδεγφ κεζνδνινγίαο γηα ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ην αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη ε εμεχξεζε ιχζεσλ θαη ππνδείμεσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ 

πινπνηνχληαη ηφζν απφ ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο φζν θαη απφ άιινπο 

θνξείο ηεο πεξηνρήο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα (πεξηνρέο 

NATURA) ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

Γηα ηε κειέηε πξνψζεζεο θαη εθαξκνγήο πξαθηηθψλ θαη ηερλνινγηψλ πξνβνιήο θαη 
πξνψζεζεο κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη ε 
εμεχξεζε ιχζεσλ θαη ππνδείμεσλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε πξνβνιή & πξνψζεζε 
ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο κε 
άκεζε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

Ωθεινχκελνη 

ινη νη ηνπηθνί ζπιινγηθνί θνξείο, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ δξάζεσλ θαζψο θαη ην επξχ 
θνηλφ ηεο πεξηνρήο θαη νη επηζθέπηεο ηεο. 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

40.000 € 40.000 € --- 

Σίηινο δξάζεο 

431β.2. Δλέξγεηεο πιεξνθόξεζεο 
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Πεξηγξαθή - πεξηερφκελν 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηηο αξρηθέο ελέξγεηεο γηα ηε βαζηθή πιεξνθφξεζε ηφζν γηα ην 
εγθεθξηκέλν ηνπηθφ πξφγξακκα φζν θαη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δξάζεσλ πνπ ζα 
πξνθεξπρζνχλ, κε ζηνρεπκέλν ηξφπν ζε φηη αθνξά ζηνπο απνδέθηεο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ελφο νιηγνζέιηδνπ ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ, πνπ ζα 
πεξηέρεη ηα θχξηα ζεκεία ηνπ εγθξηζέληνο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηελ πεξηνρή 
εθαξκνγήο ηνπ, ε έθδνζε θαη αλαηχπσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθιήζεσλ 
ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη θαηαλνεηνχ νδεγνχ εθαξκνγήο, ε πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθψλ 
εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο (1 αξρηθή εκεξίδα κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη επί πιένλ εκεξίδεο θαη ζπλεληεχμεηο ηχπνπ ζε θάζε πξφζθιεζε 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο) 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ, 
φπνπ ζα ππάξρνπλ φιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα θαη ηηο 
πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θαη αλάξηεζε θαηάιιειεο πηλαθίδαο 
ζηα γξαθεία ηεο ΔΣΑΝΑΜ γηα ην πξφγξακκα.  

Πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ πιεξνθφξεζεο ζα πξνεγεζεί ζρέδην 
δεκνζηφηεηαο κε κεγαιχηεξε αλάιπζε ησλ ελεξγεηψλ αιιά θαη ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ γηα θάζε 
ελέξγεηα θαη ηελ αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δξάζεο ζε επί κέξνπο ελέξγεηεο. 

θνπηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο δξάζεο είλαη πξνθαλήο αθνχ ε πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 
πξνυπνζέηεη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ 
ηφζν γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο φζν θαη γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επί κέξνπο 
παξεκβάζεσλ. 

Αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη λα πιεξνθνξεζνχλ νη ηνπηθνί θνξείο θαζψο θαη νη 
πνιιαπιαζηαζηέο ηεο πιεξνθνξίαο (επηκειεηήξηα, ηνπηθνί κειεηεηέο, Ννκαξρίεο) γηα ην 
πξφγξακκα θαη ηηο βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη γεληθφηεξα φινη νη δπλεηηθνί 
δηθαηνχρνη ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ωθεινχκελνη 

ινη νη ηνπηθνί ζπιινγηθνί θνξείο, νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ δξάζεσλ θαζψο θαη ην επξχ 
θνηλφ ηεο πεξηνρήο 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

13.000 € 13.000 € --- 

 

Σίηινο δξάζεο 

431β.3. Γηνξγάλσζε εθδειώζεσλ πξνβνιήο 

Πεξηγξαθή - πεξηερφκελν 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο ζπλδξνκήο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θαη 
εηδηθφηεξα : 

 Ζκεξίδεο (2) γηα ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Πξνβνιή ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο κέζσ δειηίσλ ηχπνπ (θαηά κέζν φξν 2 
δειηία ηχπνπ αλά έηνο) 



Σνπηθφ Πξφγξακκα Δθαξκνγήο ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Π.Α.Α. 2007 – 2013  

ΔΣΑΝΑΜ Α.Δ. ΟΣΑ ελ. 84 

 Έθδνζε αθηζψλ πνπ πξνβάιινπλ ηηο ηνπηθέο παξεκβάζεηο θαη επηζεκαίλνπλ ηε 
ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΓΣΠΔ θαη ηνπο Δζληθνχο πφξνπο 

 Δλεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε θαιά 
παξαδείγκαηα απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα 

 Έθδνζε θαιαίζζεηεο έθδνζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζηε θάζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

θνπηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ πξνβνιή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ψζηε ην επξχ θνηλφ ηεο πεξηνρήο λα γλσξίδεη γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΔΓΣΠΔ θαη ηνπ ΤΠΑΑΣ ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
είλαη κηα αλαγθαηφηεηα ε νπνία επηβάιιεηαη θαη απφ ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ηνπ ΠΑΑ 

Αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

Αλακέλεηαη ε επξεία γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 
βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ζην επξχ θνηλφ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

Ωθεινχκελνη 

Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαζψο θαη νη επηζθέπηεο ηεο 

Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

17.000 € 17.000 € --- 

 

Σίηινο δξάζεο 

431β.4 Δλέξγεηεο επηκόξθσζεο 

Πεξηγξαθή - πεξηερφκελν 

Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ πνπ 
δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν εγεηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο ηα κέιε ηεο 
ΔΓΠ LEADER, ν δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο, ν ζπληνληζηήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 
πηζαλά ν ηερληθφο δηεπζπληήο – ππεχζπλνο γηα ην γξαθείν ηεο Άξηαο. Οη ελέξγεηεο 
πεξηιακβάλνπλ : 

o Δλέξγεηεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα, εθαξκνγήο 
πξνγξάκκαηνο, δηνίθεζεο θ.ιπ. 

θνπηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Ζ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε ιήςε ησλ θξίζηκσλ απνθάζεσλ αιιά 
θαη ε δηαρείξηζε θξίζεσλ απνηεινχλ δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηα άηνκα πνπ 
δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν (εγεηηθφ) ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ 
βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ γηα ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ θνξέα απνηειεί κηα 
αλαγθαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη απξφζθνπηα ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ε 
νξγάλσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

Χο απνηέιεζκα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε αλακέλεηαη ε απφθηεζε ησλ θαηάιιεισλ 
δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα 
πινπνηεζεί απξφζθνπηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα 

Ωθεινχκελνη 

Σα ζηειέρε ηεο ΟΣΓ κε θξίζηκν – εγεηηθφ ξφιν 
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Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία (πλνιηθφ Κφζηνο – Γεκφζηα Γαπάλε – Ίδηα πκκεηνρή) 

πλνιηθφ θφζηνο Γεκφζηα δαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή 

5.000 € 5.000 € --- 
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Κσδ. 
Τπνκέηξνπ 

Σίηινο Γξάζεο 
Γεκ. Γαπάλε 

δξάζεο αξρηθήο 
πξφηαζεο 

Γεκ. Γαπάλε 
δξάζεο 

αλακνξθσκέλεο 
πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο Γεκ. 
Γαπάλεο δξάζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο 
εθξνψλ) 
αξρηθήο 

πξφηαζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο εθξνψλ) 
αλακνξθσκέλεο 

πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο 
δείθηε εθξνψλ 

δξάζεο 

L123.α Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ   πξντφλησλ 1.350.000 850.000 -37,04% 26 8 -69,23% 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
L123 

Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ 
πξντφλησλ 

1.350.000 850.000 -37,04% 26 8 -69,23% 

L311-1 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο δπλακηθφηεηαο 

ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο 
360.000 240.000 -33,33% 3 2 -33,33% 

L311-2 
Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη 

αλαςπρήο 
180.000 195.000 8,33% 3 2 -33,33% 

L311-3 Ίδξπζε επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ 240.000 144.000 -40,00% 1 1 0,00% 

L311-4 

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 
ππαίζξνπ (φπσο ελαιιαθηηθέο θαη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, 

ρψξνη αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο) 

240.000 120.000 -50,00% 4 2 -50,00% 

L311-5 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ νηθνηερλίαο, 

ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο, 
βηνηερληθψλ κνλάδσλ 

90.000 60.000 -33,33% 3 1 -66,67% 

L311-6 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν 
150.000 90.000 -40,00% 4 2 -50,00% 

L311-7 
Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ 

παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε 
120.000 90.000 -25,00% 3 2 -33,33% 

L311-8 

Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη νη 
δξάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνκέηξνπ) γηα ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, 
αμηνπνίεζε βηνκάδαο, αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο ή αηνιηθήο 

ελέξγεηαο) κε ζθνπφ ηελ ίδηα θαηαλάισζε 

30.000 0 -100,00% 1 0 -100,00% 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
L311 

Γηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1.410.000 939.000 -33,40% 22 12 -45,45% 
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Κσδ. 
Τπνκέηξνπ 

Σίηινο Γξάζεο 
Γεκ. Γαπάλε 

δξάζεο αξρηθήο 
πξφηαζεο 

Γεκ. Γαπάλε 
δξάζεο 

αλακνξθσκέλεο 
πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο Γεκ. 
Γαπάλεο δξάζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο 
εθξνψλ) 
αξρηθήο 

πξφηαζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο εθξνψλ) 
αλακνξθσκέλεο 

πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο 
δείθηε εθξνψλ 

δξάζεο 

L312-1 Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο βηνηερληθψλ κνλάδσλ 240.000 228.000 -5,00% 6 3 -50,00% 

L312-2 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ 
240.000 132.000 -45,00% 5 3 -40,00% 

L312-3 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ εηδψλ 

δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ κεηαπνίεζε 
300.000 180.000 -40,00% 5 3 -40,00% 

L312-4 

Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηψλ, πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο δξάζεηο απηνχ ηνπ  ππνκέηξνπ) γηα ηε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, 
αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο, βηνκάδαο) κε ζθνπφ ηελ ίδηα 

θαηαλάισζε 

120.000 0 -100,00% 2 0 -100,00% 

L312-5 
Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ φισλ 

ησλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 
180.000 60.000 -66,67% 3 1 -66,67% 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
L312 

ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ 
επηρεηξήζεσλ 

1.080.000 600.000 -44,44% 21 10 -52,38% 

L313-1 
Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο (γξαθεία – πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη 
πιεξνθφξεζεο) 

150.000 60.000 -60,00% 3 2 -33,33% 

L313-2 ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ 250.000 60.000 -76,00% 2 1 -50,00% 

L313-3 Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ 250.000 60.000 -76,00% 3 1 -66,67% 

L313-4 
Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

ησλ πεξηνρψλ 
250.000 105.000 -58,00% 3 2 -33,33% 

L313-5 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο δπλακηθφηεηαο 

ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο 
900.000 678.000 -24,67% 7 3 -57,14% 

L313-6 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο θαη 

αλαςπρήο 
480.000 384.000 -20,00% 8 4 -50,00% 
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Κσδ. 
Τπνκέηξνπ 

Σίηινο Γξάζεο 
Γεκ. Γαπάλε 

δξάζεο αξρηθήο 
πξφηαζεο 

Γεκ. Γαπάλε 
δξάζεο 

αλακνξθσκέλεο 
πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο Γεκ. 
Γαπάλεο δξάζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο 
εθξνψλ) 
αξρηθήο 

πξφηαζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο εθξνψλ) 
αλακνξθσκέλεο 

πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο 
δείθηε εθξνψλ 

δξάζεο 

L313-7 
Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο γξαθείσλ νξγάλσζεο, 

πιεξνθφξεζεο θαη πξνψζεζεο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ 
120.000 0 -100,00% 3 0 -100,00% 

L313-8 

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

(ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, 
ρψξνη αζινπαηδηψλ, γεπζηγλσζίαο, θέληξα δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο) 

600.000 360.000 -40,00% 7 4 -42,86% 

L313-9 

Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο «παξεκβάζεηο αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ γηα 
ηνπο δηθαηνχρνπο απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ) γηα ηε ρξήζε 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηατθά, 
αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο, βηνκάδαο) κε ζθνπφ ηελ ίδηα 

θαηαλάισζε 

90.000 30.000 -66,67% 1 1 0,00% 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
L313 

Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 3.090.000 1.737.000 -43,79% 37 18 -51,35% 

L321-1 
Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά εγγεηνβειηησηηθά, 
έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο 

ζηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο) 
300.000 180.000 -40,00% 2 1 -50,00% 

L321-2 
Κέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο 

βηβιηνζήθεο, σδεία, ρψξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

250.000 160.000 -36,00% 3 2 -33,33% 

L321-3 

Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ 
αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο – ζηήξημε 

πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, 
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ 

150.000 75.000 -50,00% 5 4 -20,00% 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ 700.000 415.000 -40,71% 10 7 -30,00% 
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Κσδ. 
Τπνκέηξνπ 

Σίηινο Γξάζεο 
Γεκ. Γαπάλε 

δξάζεο αξρηθήο 
πξφηαζεο 

Γεκ. Γαπάλε 
δξάζεο 

αλακνξθσκέλεο 
πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο Γεκ. 
Γαπάλεο δξάζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο 
εθξνψλ) 
αξρηθήο 

πξφηαζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο εθξνψλ) 
αλακνξθσκέλεο 

πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο 
δείθηε εθξνψλ 

δξάζεο 

L321 πιεζπζκφ 

L322-1 
Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (φπσο 

δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, πιαθνζηξψζεηο – 
πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκφο, ππνγεηνπνίεζε θαισδίσλ) 

300.000 165.000 -45,00% 2 1 -50,00% 

L322-2 Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε 150.000 90.000 -40,00% 2 1 -50,00% 

L322-3 
Απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ κε ηδηαίηεξα 

ζηνηρεία αηζζεηηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο 
100.000 42.000 -58,00% 3 2 -33,33% 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
L322 

Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ ρσξηψλ 550.000 297.000 -46,00% 7 4 -42,86% 

L323-1 

Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, κε 
πξνηεξαηφηεηα ζε ηνπνζεζίεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο 

(εθφζνλ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί κε ζρεηηθή κειέηε – 
εκπεηξνγλσκνζχλε) θαη θπξίσο ζε πεξηνρέο NATURA 2000, 

φπσο βειηίσζε – ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο 
εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 

200.000 115.000 -42,50% 3 1 -66,67% 

L323-2α 
Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ (φπσο γεθχξηα, 
βξχζεο) 

40.000 20.000 -50,00% 2 1 -50,00% 

L323-2β 
Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ (φπσο  κχινη, 

λεξνηξηβέο, ιηνηξίβηα) 
60.000 30.000 -50,00% 2 1 -50,00% 

L323-3 

Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο 
ππαίζξνπ (φπσο απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, δελδξνθπηεχζεηο κε ελδεκηθά 
είδε) 

150.000 50.000 -66,67% 4 2 -50,00% 
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Κσδ. 
Τπνκέηξνπ 

Σίηινο Γξάζεο 
Γεκ. Γαπάλε 

δξάζεο αξρηθήο 
πξφηαζεο 

Γεκ. Γαπάλε 
δξάζεο 

αλακνξθσκέλεο 
πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο Γεκ. 
Γαπάλεο δξάζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο 
εθξνψλ) 
αξρηθήο 

πξφηαζεο 

Αξηζκφο 
παξεκβάζεσλ 

(δείθηεο εθξνψλ) 
αλακνξθσκέλεο 

πξφηαζεο 

% κεηαβνιήο 
δείθηε εθξνψλ 

δξάζεο 

L323-4 
Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

κνπζεία – ζπιινγέο – εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

150.000 100.000 -33,33% 3 1 -66,67% 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
L323 

Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο 600.000 315.000 -47,50% 14 6 -57,14% 

ΜΔΣΡΟ 41 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 8.780.000 5.153.000 -41,31% 137 65 -52,55% 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔΣΡΟΤ 421 

Σίηινο ζρεδίνπ 
Γεκφζηα Γαπάλε 
ζρεδίνπ αξρηθήο 

πξφηαζεο 

Γεκφζηα Γαπάλε ζρεδίνπ 
αλακνξθσκέλεο  πξφηαζεο 

Α. Γηαηνπηθά 

Πξνψζεζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, πξνζηαζία θαη 
αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ 

ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 
45.000 40.000 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 421α 45.000 40.000 

Β. Γηεζληθά 

Σν πνιηηηζηηθφ απφζεκα ησλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ 

35.000 30.000 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 421β 35.000 30.000 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟ 421 80.000 70.000 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΠΛΑΝΟ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ Σνπηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πηλάθσλ ηεο πξνθήξπμεο. 
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ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
ΚΩΓΗΚΟ

 
ΓΡΑΖ 

ΓΡΑΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 
ΓΖΜΟΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΗΓΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

L123 

L123.α Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 1.700.000 850.000 680.000 170.000 850.000 
Αχμεζε ηεο αμίαο 

ησλ γεσξγηθψλ  θαη 
δαζνθνκηθψλ 

πξντφλησλ 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ L123   1.700.000 850.000 680.000 170.000 850.000 

L311 L311-1 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο 

δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο 
400.000 240.000 192.000 48.000 160.000 

Γηαθνξνπνίεζε 
πξνο κε γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

L311-2 
Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ 

εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 
325.000 195.000 156.000 39.000 130.000 

L311-3 Ίδξπζε επηζθέςηκσλ αγξνθηεκάησλ 240.000 144.000 115.200 28.800 96.000 

L311-4 

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο 
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (φπσο 
ελαιιαθηηθέο θαη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη 

αζινπαηδηψλ, ρψξνη γεπζηγλσζίαο) 

200.000 120.000 96.000 24.000 80.000 

L311-5 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ 

νηθνηερλίαο, ρεηξνηερλίαο, παξαγσγήο εηδψλ 
παξαδνζηαθήο ηέρλεο, βηνηερληθψλ κνλάδσλ 

100.000 60.000 48.000 12.000 40.000 

L311-6 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ αγξνηηθφ 
ρψξν 

150.000 90.000 72.000 18.000 60.000 

L311-7 
Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο επηρεηξήζεσλ 

παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ 
κεηαπνίεζε 

150.000 90.000 72.000 18.000 60.000 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ L311   1.565.000 939.000 751.200 187.800 626.000 
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ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
ΚΩΓΗΚΟ

 
ΓΡΑΖ 

ΓΡΑΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 
ΓΖΜΟΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΗΓΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

L312 L312-1 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο 

βηνηερληθψλ κνλάδσλ 
380.000 228.000 182.400 45.600 152.000 

ηήξημε ηεο 
δεκηνπξγίαο θαη 
αλάπηπμεο πνιχ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

L312-2 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 
220.000 132.000 105.600 26.400 88.000 

L312-3 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο 

επηρεηξήζεσλ εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α’ 
κεηαπνίεζε 

300.000 180.000 144.000 36.000 120.000 

L312-5 
Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ηνπηθήο 
νηθνλνκίαο 

100.000 60.000 48.000 12.000 40.000 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ L312   1.000.000 600.000 480.000 120.000 400.000 

L313 L313-1 
Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπηθψλ θέληξσλ 

ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο (γξαθεία – πεξίπηεξα 
ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο) 

60.000 60.000 48.000 12.000 0 

Δλζάξξπλζε 
ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

L313-2 ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ 60.000 60.000 48.000 12.000 0 

L313-3 
Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο 

ππαίζξνπ 
60.000 60.000 48.000 12.000 0 

L313-4 
Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ 
150.000 105.000 84.000 21.000 45.000 

L313-5 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο κηθξήο 

δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο 
1.130.000 678.000 542.400 135.600 452.000 

L313-6 
Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο 

θαη αλαςπρήο 
640.000 384.000 307.200 76.800 256.000 
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ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
ΚΩΓΗΚΟ

 
ΓΡΑΖ 

ΓΡΑΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 
ΓΖΜΟΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΗΓΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

L313-8 

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο 
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ (ελαιιαθηηθέο κνξθέο 
ηνπξηζκνχ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ρψξνη 

αζινπαηδηψλ, γεπζηγλσζίαο, θέληξα δεκηνπξγηθήο 
απαζρφιεζεο) 

600.000 360.000 288.000 72.000 240.000 

L313-9 

Βειηίσζε επηρεηξήζεσλ (ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο 
«παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο» απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ γηα ηνπο 
δηθαηνχρνπο απηνχ ηνπ ππνκέηξνπ) γηα ηε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (φπσο θσηνβνιηα 

50.000 30.000 24.000 6.000 20.000 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ L313   2.750.000 1.737.000 1.389.600 347.400 1.013.000 

L321 L321-1 

Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά 
εγγεηνβειηησηηθά, έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ 

πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο αγξνηηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο) 

180.000 180.000 144.000 36.000 0 

Βαζηθέο ππεξεζίεο 
γηα ηελ νηθνλνκία θαη 

ηνλ αγξνηηθφ 
πιεζπζκφ 

L321-2 
Κέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, σδεία, ρψξνη άζθεζεο 
πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

160.000 160.000 128.000 32.000 0 

L321-3 

Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη 
εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

ηνπηθήο θιεξνλνκηάο – ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ 
θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκή, πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ 

100.000 75.000 60.000 15.000 25.000 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ L321   440.000 415.000 332.000 83.000 25.000 

L322 L322-1 

Βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
(φπσο δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, 

πιαθνζηξψζεηο – πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκφο, 
ππνγεηνπνίεζε θαισδίσλ) 

165.000 165.000 132.000 33.000 0 
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ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
ΚΩΓΗΚΟ

 
ΓΡΑΖ 

ΓΡΑΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 
ΓΖΜΟΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΗΓΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Αλαθαίληζε θαη 
αλάπηπμε ρσξηψλ 

L322-2 Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε 90.000 90.000 72.000 18.000 0 

L322-3 
Απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ κε 
ηδηαίηεξα ζηνηρεία αηζζεηηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο 

70.000 42.000 33.600 8.400 28.000 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ L322   325.000 297.000 237.600 59.400 28.000 

L323 L323-1 

Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 
πεξηνρψλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε ηνπνζεζίεο 

πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο (εθφζνλ έρνπλ 
πξνζδηνξηζζεί κε ζρεηηθή κειέηε – 

εκπεηξνγλσκνζχλε) θαη θπξίσο ζε πεξηνρέο 
NATURA 2000, φπσο βειηίσζε – ζήκαλζε 

κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο 

115.000 115.000 92.000 23.000 0 

Γηαηήξεζε θαη 
αλαβάζκηζε ηεο 

αγξνηηθήο 
θιεξνλνκηάο 

L323-2α 
Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 

πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο 
ππαίζξνπ (φπσο γεθχξηα, βξχζεο) 

20.000 20.000 16.000 4.000 0 

L323-2β 
Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 

πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγξνηηθήο 
ππαίζξνπ (φπσο  κχινη, λεξνηξηβέο, ιηνηξίβηα) 

40.000 30.000 24.000 6.000 10.000 

L323-3 

Γηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε 
ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ (φπσο απνθαηάζηαζε 
πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, 

δελδξνθπηεχζεηο κε ελδεκηθά είδε) 

50.000 50.000 40.000 10.000 0 

L323-4 

Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε 
κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία – ζπιινγέο – 

εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / 
αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

100.000 100.000 80.000 20.000 0 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ L323   325.000 315.000 252.000 63.000 10.000 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 
41 

  8.105.000 5.153.000 4.122.400 1.030.600 2.952.000 
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ΤΠΟΜΔΣΡΟ 
ΚΩΓΗΚΟ

 
ΓΡΑΖ 

ΓΡΑΖ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 
ΓΖΜΟΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΗΓΗΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

421 α                                     
Γηαηνπηθή 

ζπλεξγαζία 
421α.1 

Πξνψζεζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, πξνζηαζία θαη 
αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ 

ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 
40.000 40.000 32.000 8.000 0 

ΤΝΟΛΟ Τ/ Μ 421α   40.000 40.000 32.000 8.000 0 

421 β   Γηεζληθή 
(δηαθξαηηθή) 
ζπλεξγαζία 

421β.1 
Σν πνιηηηζηηθφ απφζεκα ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ ηεο Γεξαηάο Ζπείξνπ 
30.000 30.000 24.000 6.000 0 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ 421β   30.000 30.000 24.000 6.000 0 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 
421 

  70.000 70.000 56.000 14.000 0 

431 α                                     
Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Ο.Σ.Γ. 

431α.1 Γαπάλεο ζηειέρσζεο 752.000 752.000 601.600 150.400 0 

431α.2 Λεηηνπξγηθά έμνδα 180.000 180.000 144.000 36.000 0 

431α.3 Δμνπιηζκφο - κεραλνξγάλσζε 20.000 20.000 16.000 4.000 0 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ 431α   952.000 952.000 761.600 190.400 0 

431 β                                      
Απφθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη 
εκςχρσζε ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο 

431β.1 Μειέηεο 40.000 40.000 32.000 8.000 0 

431β.2 Δλέξγεηεο πιεξνθφξεζεο 13.000 13.000 10.400 2.600 0 

431β.3 Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο 17.000 17.000 13.600 3.400 0 

431β.4 Δλέξγεηεο επηκφξθσζεο αηφκσλ κε εγεηηθφ ξφιν 5.000 5.000 4.000 1.000 0 

ΤΝΟΛΟ Τ/Μ 431β   75.000 75.000 60.000 15.000 0 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 
431 

  1.027.000 1.027.000 821.600 205.400 0 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΟ 

  9.202.000 6.250.000 5.000.000 1.250.000 2.952.000 
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ΠΗΝΚΑ 3: ΔΣΖΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔΣΡΟΤ 431α 

χλνιν 
Γεκφζηαο 
Γαπάλεο 
κέηξνπ 
431α 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

952.000 90.000 180.000 170.000 160.000 130.000 120.000 102.000 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΜΔΣΡΩΝ θαη ΤΠΟΜΔΣΡΩΝ 
  Γεκφζηα Γαπάλε 

αξρηθήο πξφηαζεο 
% επί ηεο ζπλνιηθήο 
Γεκφζηαο Γαπάλεο 

ηεο αξρηθήο πξφηαζεο 

Γεκφζηα Γαπάλε 
αλακνξθσκέλεο 

πξφηαζεο 

% επί ηεο ζπλνιηθήο  
Γεκφζηαο Γαπάλεο ηεο 

αλακνξθσκέλεο 
πξφηαζεο 

ΜΔΣΡΟ 41 8.780.000 82,67% 5.153.000 82,45% 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L123 1.350.000 12,71% 850.000 13,60% 

L311 1.410.000 13,28% 939.000 15,02% 

L312 1.080.000 10,17% 600.000 9,60% 

L313 3.090.000 29,10% 1.737.000 27,79% 

L321 700.000 6,59% 415.000 6,64% 

L322 550.000 5,18% 297.000 4,75% 

L323 600.000 5,65% 315.000 5,04% 

ΜΔΣΡΟ 421 80.000 0,75% 70.000 1,12% 

421
α
 45.000 0,42% 40.000 0,64% 

421β 35.000 0,33% 30.000 0,48% 

ΜΔΣΡΟ 431 1.760.000 16,57% 1.027.000 16,43% 

431
α
 1.560.000 14,69% 952.000 15,23% 

431β 200.000 1,88% 75.000 1,20% 


