
Κατηγορία 5: 
Διατήρηση και βελ-

τίωση των πολιτιστικών στοι-
χείων 

P Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών
εκδηλώσεων (ΚΑΝ. de minimis,  μέγι-

στος Π/Υ: 20.000,00 €, ένταση ενίσχυσης
έως 75%)

P Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών
που συνδέονται με τον πολιτισμό και την απο-

κατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς (αποκατάσταση, αναβάθμιση και

ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής)
(ΚΑΝ. de minimis,  μέγιστος Π/Υ: 20.000,00 €, ένταση

ενίσχυσης έως 75%)
Δικαιούχοι στην κατηγορία 5 μπορούν να είναι τοπικοί φο-

ρείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι οργα-
νισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και φορείς του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (μόνο για την κατηγορία ii). 

Κατηγορία 6: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περι-
βάλλοντος
P Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την

ανάδειξη αυτών (υπηρεσίες και υποδομές, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των σχετικών μελετών, με σκοπό την αναβάθμιση και
ανάδειξη φυσικών τοπίων όπως θέσεις θέας κ.λπ.) (ΚΑΝ. (ΕΕ)
2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 400.000,00 €, για άυλες πράξεις
20.000,00 €, ένταση ενίσχυσης έως 100% και ΚΑΝ. de minimis,
για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων)

P Έργα πράσινων υποδομών «green infrastructure» για την πρό-
βλεψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστρο-
φές (υπηρεσίες και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων και των
σχετικών μελετών, με σκοπό την πρόληψη των κινδύνων από
φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες και πυρκαγιές) (ΚΑΝ.
(ΕΕ) 2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 400.000,00 €, για άυλες πράξεις
20.000,00 €, ένταση ενίσχυσης έως 100% και ΚΑΝ. de minimis,

για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων)
Δικαιούχοι στην κατηγορία 6 μπορούν να είναι τοπικοί φορείς

του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι/οργανισμοί μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και λοιποί αρμόδιοι φορείς όπως
ο ΟΦΥΠΕΚΑ και εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο μη-
τρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Κατηγορία 7: Δικτύωση και Συνεργασία
P Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων (πράξεις συ-

νεργασίας μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων ομοειδών συμπληρω-
ματικών προϊόντων με σκοπό τη διοργάνωση κοινών μεθόδων
εργασίας, την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς
και την ανάπτυξη και / ή εμπορία κοινών προϊόντων) (ΚΑΝ. (ΕΕ)
2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 40.000,00 €, ένταση ενίσχυσης έως
90% και ΚΑΝ. de minimis,  για πράξεις που εμπίπτουν στους κα-
νόνες κρατικών ενισχύσεων)

P Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων
ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή/και πολιτιστική ή/και περιβαλ-
λοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση
της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων
(ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 40.000,00 €, ένταση ενί-
σχυσης έως 90% και ΚΑΝ. de minimis,  για πράξεις που εμπί-
πτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων)

P Έξυπνα χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανά-
πτυξη των χωριών (ίδρυση ενός συνεργατικού σχήματος με την
δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτικών και τοπικών δημοσίων φο-
ρέων για την προετοιμασία και σύνταξη ενός σχεδίου δράσης
για την αντιμετώπιση ενός ή περισσοτέρων προβλημάτων της
περιοχής. Το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι χωρικά σχεδιασμένο
και δεν μπορεί να αφορά περιοχή άνω των 10.000 μόνιμων κα-
τοίκων. Το σχέδιο πρέπει να προβλέπει δράσεις κοινωνικής/τε-
χνολογικής καινοτομίας όπως ευρυζωνικότητα, παραγωγή ή
εξοικονόμηση ενέργειας, αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων εξυπηρέτησης των νέων ή των ηλικιωμένων της πε-
ριοχής, την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας και άρση
της κοινωνικής απομόνωσης (ένταση ενίσχυσης έως 100%).

Κατηγορία 8: Διατοπική – Διακρατική συνεργασία
Η ενίσχυση χορηγείται στην ΟΤΔ με τη μορφή επιχορήγησης

(ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, ένταση ενίσχυσης έως 100%). 
P Σχέδια διατοπικής συνεργασίας 
P Σχέδια διακρατικής συνεργασίας
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Στο
πλαίσιο της

νέας προγραμ-
ματικής περιόδου

2023-2027, έχει ξεκινή-
σει η διαγωνιστική διαδικασία

για την επιλογή τοπικών προ-
γραμμάτων LEADER από το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος
Β/5361/17.10.2022. Η πρόταση για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER

πρέπει να υποβληθεί προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο της
παρέμβασης με τίτλο «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER»
του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σύμφωνα
και με τα οριζόμενα στον σχετικό  κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115, ανα-
πτύσσεται στο πλαίσιο των 9 ειδικών στόχων. Η πολιτική της τοπικής
ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων αποτελεί ένα
βασικό εργαλείο για την επίτευξη του ειδικού στόχου 8: Προώθηση
της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυ-
ξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονο-
μίας και της βιώσιμης δασοκομίας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση θα πρέπει να συσταθεί Ομάδα Το-
πικής Δράσης (ΟΤΔ) η οποία θα είναι αρμόδια για την υλοποίηση του
τοπικού προγράμματος στις ΠΕ Ιωαννίνων και ΠΕ Θεσπρωτίας. Η
Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ενδεικτικά μπορεί να έχει την κάτωθι

εταιρική σύνθεση:

• ΟΤΑ Ά βαθμού
• Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης
• Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 
• Επιστημονικοί Φορείς
• Επιμελητήρια
• Φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικο-

νομικών συμφερόντων
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έχει τα χαρακτηριστικά με τις ανωτέρω συμμετο-

χές στο εταιρικό της σχήμα και θα αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης
(ΟΤΔ) τη νέα προγραμματική περίοδο.

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος πρέπει να είναι
συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Πιο
συγκεκριμένα θα πρέπει η ΟΤΔ να προτείνει την περιοχή παρέμβασης:
• αφού πραγματοποιήσει διαβούλευση με αντιπροσωπευτικούς

φορείς της περιοχής αλλά και με τον τοπικό πληθυσμό εφαρ-
μόζοντας την προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με συμ-
μετοχή στη λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο
και σε επίπεδο εφαρμογής.

• ο πληθυσμός όλης της περιοχής παρέμβασης κυμαίνεται από
10.000 ως 150.000 κατοίκους (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011).

• εξαιρούνται οι Τ.Κ. με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011).

• Βάσει των ανωτέρω η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ θα συμπεριλάβει στην περιοχή
παρέμβαση του Τοπικού της προγράμματος τους 11 Δήμους των ΠΕ
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας με εξαίρεση την Δ.Κ. Ιωαννίνων της
οποίας ο πληθυσμός ξεπερνάει τους 15.000 κατοίκους. 

• Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται
στις 146.000 κατοίκους περίπου. 

Το σχέδιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER θα εξυπηρετεί το
σύνολο των παρακάτω Θεματικών Στόχων,
1. Ενίσχυση της διαφοροποίησης της οικονομίας (μεταποίηση και

αγροδιατροφή)
2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της

περιοχής
3. Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών

δράσεων
4. Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και των μετανα-

στών / προσφύγων
5. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
6. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
7. Ανάπτυξη της δικτύωσης, της συνεργασίας και της καινοτομίας
και διαρθρώνεται στις κάτωθι παρεμβάσεις:

Κατηγορία 1: Ενδυνάμωση της τοπικής Οικονομίας.
P Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργι-

κών προϊόντων (ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 400.000,00
€, για άυλες πράξεις 40.000,00 €, ένταση ενίσχυσης 65%)

P Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωρ-
γικών προϊόντων (ΚΑΝ. de minimis, μέγιστος Π/Υ: 300.000,00
€, για άυλες πράξεις 40.000,00 €, ένταση ενίσχυσης 50%)

P Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα (ΚΑΝ. de minimis,
μέγιστος Π/Υ: 300.000,00 €, για άυλες πράξεις 40.000,00 €, έν-
ταση ενίσχυσης 50%)

P Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας
και παραγωγής ειδών με την 1η μεταποίηση (ΚΑΝ. de minimis,
μέγιστος Π/Υ: 300.000,00 €, για άυλες πράξεις 40.000,00 €, έν-
ταση ενίσχυσης 50%)

P Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου (ΚΑΝ. de mini-
mis, μέγιστος Π/Υ: 300.000,00 €, για άυλες πράξεις 40.000,00 €,
ένταση ενίσχυσης 50%)

P Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (ΚΑΝ. de minimis,
μέγιστος Π/Υ: 300.000,00 €, για άυλες πράξεις 40.000,00 €, έν-
ταση ενίσχυσης 50%)

P Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο - οικονομίας και
κυκλικής οικονομίας (ΚΑΝ. de minimis, μέγιστος Π/Υ: 300.000,00
€, για άυλες πράξεις 40.000,00 €, ένταση ενίσχυσης 65%)
Δικαιούχοι στην κατηγορία 1 μπορούν να είναι υφιστάμενοι ή

υπό σύσταση φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που βάσει κατα-
στατικού ή άλλου νόμιμου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν
λόγω τομέα. 

Σημειώνεται ότι για τις κατηγορίες iv, v, vi θα ενισχυθούν κατά
προτεραιότητα οι άνεργοι, οι γυναίκες, οι ΚοιΝΣΕπ και οι επιχειρή-
σεις σε ορεινές περιοχές. Για τη κατηγορία v η ίδρυση υποδομών
διανυκτέρευσης είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές περιοχές. Ενι-
σχύονται οι ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις και μετεγκατα-
στάσεις όλων των κατηγοριών. 

Κατηγορία 2: Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού
P Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα (ΚΑΝ. de

minimis ή ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 20.000,00 €, έν-
ταση ενίσχυσης έως 100%)

P Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή τομέα (ΚΑΝ. de
minimis ή ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 20.000,00 €, έν-
ταση ενίσχυσης έως 100%)

P Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή τομέα (ΚΑΝ. de
minimis ή ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 20.000,00 €, έν-
ταση ενίσχυσης έως 100%)
Δικαιούχοι στην κατηγορία 2 μπορούν να είναι τοπικοί φορείς του

Δημοσίου τομέα με επιλέξιμες πράξεις που αφορούν στην κατάρτιση
επιμόρφωση ομάδων του τοπικού πληθυσμού σε αντικείμενα άμεσα
συνδεδεμένα με την στρατηγική του τοπικού προγράμματος.

Κατηγορία 3: Ενδυνάμωση του τοπικού κοινω-
νικού ιστού
P Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού

πληθυσμού (παιδικού σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέν-
τρα κ.λπ) (ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 400.000,00 €, για
άυλες πράξεις 20.000,00 €, ένταση ενίσχυσης έως 100%)

P Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στη κοινωνική
ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών
(ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 400.000,00 €, για άυλες
πράξεις 20.000,00 €, ένταση ενίσχυσης έως 100%)
Δικαιούχοι στην κατηγορία 3 μπορούν να είναι τοπικοί φορείς

του Δημοσίου τομέα ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή
σύλλογοι/οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επιλέξιμες
πράξεις κοινωνικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση
του τοπικού πληθυσμού και στην ενσωμάτωση προσφύγων και με-
ταναστών.

Κατηγορία 4: Βελτίωση ποιότητας ζωής του τοπικού
πληθυσμού
P Έργα υποδομών μικρής κλίμακας (δίκτυα ύδρευσης και αποχέ-

τευσης εντός οικισμών και επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση
δημοσίων κτιρίων για εγκατάσταση τοπικών υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού) (ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, μέ-
γιστος Π/Υ: 400.000,00 €, για άυλες πράξεις 20.000,00 €, ένταση
ενίσχυσης έως 100%)

P Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, του-
ριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας
(υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών
και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας όπως σημάνσεις, κοι-
νόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών και ποδηλατι-
κές διαδρομές) (ΚΑΝ. (ΕΕ) 2021/2115, μέγιστος Π/Υ: 400.000,00
€, για άυλες πράξεις 20.000,00 €, ένταση ενίσχυσης έως
100%)
Δικαιούχοι στην κατηγορία 4

μπορούν να είναι τοπικοί φο-
ρείς του Δημοσίου τομέα ή
του ευρύτερου δημοσίου ή
σύλλογοι/οργανισμοί
μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.


