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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι συνολικές ενέργειες/διαβουλεύσεις στις οποίες προέβη η Ομάδα 

Τοπικής Δράσης στο πλαίσιο της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και των Δράσεων του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD / LEADER, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, 

μέσα από την διαδικασία «Εκ των κάτω προς τα πάνω». Οι συνολικές αυτές ενέργειες, οι οποίες 

αναλύονται κατωτέρω, συμπεριλαμβάνουν Ενέργειες διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον 

τοπικό πληθυσμό της περιοχής.  

 

1.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Η ομάδα σύνταξης του τοπικού προγράμματος αφού έλαβε υπόψη της τόσο τις απαιτήσεις του 

προγράμματος, όσο και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης μέσω της SWOT 

ανάλυσης κατέληξε σε προτάσεις επιλέξιμων δράσεων με τα αντίστοιχα ποσοστά ενίσχυσης, οι οποίες 

παρουσιάστηκαν και τέθηκαν σε διαβούλευση στους τοπικούς φορείς της περιοχής και στον τοπικό 

πληθυσμό, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο σύνολό τους στις διαβουλεύσεις αυτές. Η ΟΤΔ αποφάσισε οι 

συναντήσεις αυτές να είναι κοινές για τους φορείς και τον πληθυσμό, έτσι ώστε να γίνει κοινή συζήτηση 

που να αφορά στο σύνολο των δράσεων της συγκεκριμένης περιοχής. 

Όλοι οι φορείς προσκλήθηκαν με έγγραφο-πρόσκληση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, αλλά και με συνεχή τηλεφωνική 

επικοινωνία. Για την διάχυση της ενημέρωσης στον τοπικό πληθυσμό εκδόθηκαν και δελτία τύπου στον 

έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και στάλθηκαν αφίσες ενημέρωσης οι 

οποίες αναρτήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία, επισυνάπτονται στο ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.  

Πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) διαβουλεύσεις, μία για κάθε Δήμο που αποτελεί την περιοχή του 

τοπικού μας προγράμματος, όπως αυτό αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα 1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης 

Ημερομηνία 

Διεξαγωγής 

Τόπος Διεξαγωγής Συμμετέχοντες Αριθμός 

συμμετεχόν

των 

Αντικείμενο  

ενημέρωσης 

ΠΕΜΠΤΗ, 

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2016 

και ώρα 11.00 

Δήμος Βορείων 

Τζουμέρκων 

Αίθουσα Συνεδριακού 

Κέντρου του Δήμου 

Βορείων Τζουμέρκων 

στα Πράμαντα 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

14 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2016 

και ώρα 11.00 

Δήμος Ηγουμενίτσας 

Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του 

Δήμου Ηγουμενίτσας 

στην Ηγουμενίτσα 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

27 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δήμος Πωγωνίου Τοπικός 10 Κατάρτιση του Στρατηγικού 
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26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2016 

και ώρα 19.00 

Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του Δήμου Πωγωνίου 

στον Παρακάλαμο 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2016 

και ώρα 11.30 

Δήμος Δωδώνης 

Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του 

Δήμου Δωδώνης στην 

Αγία Κυριακή 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

29 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2016 

και ώρα 19.00 

Δήμος Μετσόβου 

Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του 

Δήμου Μετσόβου στο 

Μέτσοβο 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

9 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΤΡΙΤΗ, 

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2016 

και ώρα 09.30 

Δήμος Ζαγορίου 

Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγορίου στους 

Ασπραγγέλους 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

8 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΤΡΙΤΗ, 

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2016 

και ώρα 12.30 

Δήμος Ζίτσας 

Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του 

Δήμου Ζίτσας στην 

Ελεούσα 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

16 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2016 

και ώρα 11.30 

Δήμος Ιωαννιτών 

Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του 

Πρώην Δήμου 

Παμβώτιδος στον 

Κατσικά 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

11 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

2016 

και ώρα 18.30 

Δήμος Κόνιτσας 

Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του Δήμου Κόνιτσας 

στην Κόνιτσα 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

17 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΠΕΜΠΤΗ, 

01 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016 

και ώρα 09.30 

Δήμος Φιλιατών 

Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου του 

Δήμου Φιλιατών 

στους Φιλιάτες 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

23 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

ΠΕΜΠΤΗ, 

01 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016 

και ώρα 12.30 

Δήμος Σουλίου 

Αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων (Καρκαμίσι) 

στην Παραμυθιά 

Τοπικός 

πληθυσμός και 

Τοπικοί Φορείς 

5 

Κατάρτιση του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και των Δράσεων του 

Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER. 

Για κάθε μία από τις συναντήσεις/διαβουλεύσεις επισυνάπτονται στα επισυναπτόμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

• Έγγραφο – πρόσκληση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ προς τους τοπικούς φορείς 
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• οι αφίσες  ενημέρωσης των συναντήσεων,  

• τα παρουσιολόγια,  

• έγγραφη αναφορά-πρακτικά συναντήσεων. 

• όπου απαιτούνταν μετακινήσεις:  

- οι εντολές μετακίνησης των ατόμων της υποψήφιας ομάδας δράσης που έχουν αναλάβει την 

σύνταξη του φακέλου  

 

1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Η αναλυτική περιγραφή των ενεργειών διαβούλευσης με την αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων 

ανά διαβούλευση, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα 2: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης 

Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 11.00 π.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Βορείων Τζουμέρκων 

Αριθμός συμμετεχόντων: 14 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος  Δημόσιο  6 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 8 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Όλοι αποδέχτηκαν και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης. 

  Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 11.00 π.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Ηγουμενίτσας 

Αριθμός συμμετεχόντων: 27 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 4 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 18 

Σύλλογοι σχετικοί με Αλιεία Ιδιώτες 5 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Επιπροσθέτως, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τις επιλέξιμες 

δράσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που είναι επιλέξιμες και θα μπορούν να 

ενταχθούν στη προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Όλοι αποδέχτηκαν και 

συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως υποψήφια ομάδα τοπικής 
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δράσης που αφορούσε την Κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και των 

Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER 

  Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 19.00 μ.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Πωγωνίου 

Αριθμός συμμετεχόντων: 10 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 3 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 7 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Όλοι αποδέχτηκαν και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης. 

  Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 11.30 π.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Δωδώνης 

Αριθμός συμμετεχόντων: 29 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 6 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 23 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Όλοι αποδέχτηκαν και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης. 

 

 

 

 
Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 19.00 μ.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Μετσόβου 

Αριθμός συμμετεχόντων: 9 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 2 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 7 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Όλοι αποδέχτηκαν και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης. 
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Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 09.30 π.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Ζαγορίου 

Αριθμός συμμετεχόντων: 8 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 4 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 4 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Όλοι αποδέχτηκαν και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης. 

  
Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 12.30 π.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Ζίτσας 

Αριθμός συμμετεχόντων: 16 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 3 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 13 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Όλοι αποδέχτηκαν και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης. 

  
Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 11.30 π.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Ιωαννιτών 

Αριθμός συμμετεχόντων: 11 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 3 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 8 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Όλοι αποδέχτηκαν και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης. 

  
Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 
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Ημερομηνία διεξαγωγής: 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 18.30 μ.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Κόνιτσας 

Αριθμός συμμετεχόντων: 17 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 6 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 11 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Όλοι αποδέχτηκαν και συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

ως υποψήφια ομάδα τοπικής δράσης. 

  
Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 09.30 π.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Φιλιατών 

Αριθμός συμμετεχόντων: 23 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 8 

Ιδιώτες-Υποψήφιοι Επενδυτές Ιδιώτες 15 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Επιπροσθέτως, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τις επιλέξιμες 

δράσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που είναι επιλέξιμες και θα μπορούν να 

ενταχθούν στη προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Όλοι αποδέχτηκαν και 

συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως υποψήφια ομάδα τοπικής 

δράσης που αφορούσε την Κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και των 

Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER 

  
Είδος ενέργειας: Ημερίδα/Διαβούλευση 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 12.30 π.μ. 

Ομάδας/ες στόχοι: Τοπικός πληθυσμός και Τοπικοί Φορείς Δήμου Σουλίου 

Αριθμός συμμετεχόντων: 5 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέα Συμμετέχοντες 

Δήμος Δημόσιο 5 

Συμπεράσματα/ 

Αποτελέσματα 

Αναλύθηκε ο προτεινόμενος Στρατηγικός Σχεδιασμός από την ΟΤΔ και 

παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER. Επιπροσθέτως, ζητήθηκαν διευκρινήσεις για τις επιλέξιμες 

δράσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που είναι επιλέξιμες και θα μπορούν να 

ενταχθούν στη προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Όλοι αποδέχτηκαν και 

συμφώνησαν στην πρόταση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως υποψήφια ομάδα τοπικής 
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δράσης που αφορούσε την Κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και των 

Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER 

 

1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, σε συνέχεια των ενεργειών διαβούλευσης και ενημέρωσης που πραγματοποίησε 

στη φάση του καθορισμού της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, επισκέφθηκε εκ νέου 

τους Δήμους της περιοχής εφαρμογής στο πλαίσιο καθορισμού του Στρατηγικού Σχεδιασμού και των 

προτεινόμενων Δράσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER για τις ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.  

Στις διαβουλεύσεις παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ΤΑΠΤΟΚ) του τοπικού προγράμματος που θα στηριχθούν και συγκεκριμένα 

εκείνες που αφορούν το  υπομέτρο 19.2  του ΠΑΑ 2010-2020 και το μέτρο 4.2 του ΕΠΑλΘ όπως αυτές 

καταρτίστηκαν από την ΟΤΔ λαμβάνοντας υπόψη τη SWOT ανάλυση. Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα 

προτεινόμενα από την ΟΤΔ ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων. 

Στις διαβουλεύσεις / ενημερώσεις συμμετείχαν άτομα του τοπικού πληθυσμού της περιοχής, εκπρόσωποι 

των ΟΤΑ και των υπηρεσιών τους καθώς και συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  

Οι συζητήσεις-διαβουλεύσεις υπήρξαν εποικοδομητικές και υπήρξε πλήρης συμφωνία από όλους τους 

τοπικούς φορείς ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεινόμενες δράσεις, εκφράζοντας και την 

εμπιστοσύνη τους ως προς την εταιρεία «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» που μετά την έγκρισή από το ΥΠΑΑΤ, θα αναλάβει 

την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Από τους παρευρισκόμενους υπήρξε ενδιαφέρον στην 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και κυρίως στους τομείς του γάλακτος, του μελιού, του οίνου, του 

ελαίου και των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Επίσης, υπήρξε ενδιαφέρον στην παραγωγή 

ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση, όπως παραγωγή γλυκών, ζυμαρικών, τραχανάδων, τσίπουρου. 

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις βιοτεχνικές μονάδες στον τομέα της οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και της 

παραδοσιακής τέχνης, κυρίως στην ξυλογλυπτική, βαρελοποιία, κατασκευή κυψελών. Στον τριτογενή 

τομέα και κυρίως στην παράκτια περιοχή επισημάνθηκε η ανάγκη για δημιουργία ποιοτικών κύριων 

τουριστικών καταλυμάτων, με παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σε χώρους εστίασης που να 

δένουν με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και την παράδοση. Οι αλιείς επισήμαναν την ανάγκη 

δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων αλιευτικών 

υποδομών. 

Επίσης, στους παρευρισκόμενους μοιράστηκε και έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανάλογα από το 

ενδιαφέρον του συμμετέχοντα για πρόθεση ένταξης ιδιωτικό ή δημόσιο έργο, τα οποία επισυνάπτονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Τα έντυπα αυτά (δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα) δημιουργήθηκαν από την 

ομάδα τοπικής δράσης έτσι ώστε να αποτυπωθούν και να συλλεχθούν οι ανάγκες και το επενδυτικό 

ενδιαφέρον του πληθυσμού, αλλά και των φορέων ως προς τις προτεινόμενες δράσεις του προγράμματός 

μας. 

Όλες οι πραγματοποιηθείσες από την ΟΤΔ ενέργειες διαβούλευσης και ενημέρωσης στο πλαίσιο του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού από την ΟΤΔ και τις προτεινόμενες Δράσεις του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER αναρτήθηκαν στο site της εταιρείας (www.epirussa.gr) σε ξεχωριστό Link που 

δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. 

http://www.epirussa.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ) 

Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης που προηγήθηκε, στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η 

ανάλυση SWOT, δηλαδή η ανάλυση των δυνάμεων – πλεονεκτημάτων (Strengths), των αδυναμιών – 

μειονεκτημάτων (Weaknesses), των προοπτικών – ευκαιριών (Opportunities) και των απειλών – κινδύνων 

(Threats) που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η ανάλυση SWOT συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων και στην 

αποτελεσματικότερη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής. 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

▪ Μεγάλες υπερτοπικές μεταφορικές 

υποδομές (Εγνατία οδός, Ιόνια οδός, λιμάνι 

Ηγουμενίτσας, αεροδρόμιο Ιωαννίνων, 

αεροδρόμιο Ακτίου).  

▪ Πλούσιο φυσικό περιβάλλον με μεγάλη 

οικολογική αξία με Εθνικούς Δρυμούς, 

περιοχές NATURA 2000, καταφύγια άγριας 

ζωής, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

μνημεία της φύσης, προστατευόμενα τοπία, 

σπήλαια, φυσικούς πόλους έλξης,  Γεωπάρκο 

Βίκου Αώου, με περιοχές NATURA 2000 που 

καλύπτουν σε ποσοστό το 39,91% της 

περιοχής παρέμβασης και πολλά  άλλα. 

▪ Πλούσια αρχιτεκτονική και πολιτιστική 

κληρονομιά. Στην περιοχή υπάρχει πλήθος 

αρχαίων μνημείων, βυζαντινών και νεοτέρων, 

μνημεία της αγροτικής κληρονομιάς, όπως 

νερόμυλοι, νεροτριβές, ελαιοτριβεία κ.α., 

καθώς και αξιόλογο δίκτυο παραδοσιακών -  

προστατευόμενων οικισμών (77 

παραδοσιακοί οικισμοί), Στην περιοχή επίσης 

είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι πολιτιστικές και 

πολιτισμικές δραστηριότητες (πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, πανηγύρια, κ.λπ.) 

▪ Αξιοποιήσιμο δυναμικό ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, που δημιουργεί ευοίωνες 

προϋποθέσεις για τη χρήση αειφόρων 

μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, βιομάζα,  

μικρά υδροηλεκτρικά ) 

▪  Υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος  

(ΧΥΤΑ, αποκατάσταση ΧΑΔΑ). 

▪ Πλούσιοι φυσικοί πόροι, μακρόχρονη 

ιστορία και έντονο πολιτισμικό απόθεμα, 

που συνδυάζονται αρμονικά δημιουργώντας 

▪ Οικονομική  κρίση ως ανασταλτικός παράγοντας 

σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και της 

κοινωνικής ζωής 

▪ Έλλειψη χρηματοδοτικών μηχανισμών μέσω 

τραπεζικών ιδρυμάτων 

▪ Υψηλοί δείκτες γήρανσης και πληθυσμιακή 

ερήμωση στις ορεινές κυρίως  περιοχές με 

ταυτόχρονη συγκέντρωση του πληθυσμού γύρω 

από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής 

(πόλη των Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας).   

▪ Γεωμορφολογία που δημιουργεί 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες. 

▪ Έλλειψη σιδηροδρομικού δικτύου 

▪ Ύπαρξη έντονων δημογραφικών διαφορών 

μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου.  

▪ Διαρθρωτικές αδυναμίες πρωτογενούς τομέα. 

Πολυτεμαχισμός της αγροτικής γης, μικρό 

μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

προβλήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, μη μεγάλος αριθμός σύγχρονων 

γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, χαμηλός 

βαθμός μεταποίησης – τυποποίησης αγροτικών 

προϊόντων. 

▪ Περιορισμένη παραγωγή επώνυμων, τοπικών – 

παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων. 

▪ Διαρθρωτικές αδυναμίες δευτερογενούς τομέα. 

Έλλειψη εξειδίκευσης και ποιοτικών 

ανταγωνιστικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται 

από εσωστρέφεια, έλλειψη στρατηγικής 

marketing, έλλειψη έρευνας ,έλλειψη 

διασύνδεσης με μεγάλες αγορές, τα οποία 

οδηγούν σε μικρή διεισδυτικότητα σε νέες 

αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού και 

σε μη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 
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μια ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής, ως 

βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του 

τουρισμού. 

▪ Διατήρηση σε μεγάλο βαθμό του 

παραδοσιακού τρόπου ζωής κυρίως στον 

ορεινό όγκο. 

▪ Ύπαρξη βασικών προϋποθέσεων ανάπτυξης 

του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στην 

παραγωγή  ποιοτικών προϊόντων.  

▪ Επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ιδιαίτερα 

στους κλάδους των αιγοπροβάτων, της 

πτηνοτροφίας , του οίνου των εσπεριδοειδών 

και του λαδιού.  Παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ  

στον τομέα των γαλακτοκομικών (φέτα, 

κεφαλογραβιέρα, μετσοβόνε, γαλοτύρι) και 

παραγωγή κρασιών ΟΠΑΠ στην 

αμπελουργική ζώνη.   

▪ Δυναμικός κλάδος ιχθυοκαλλιεργειών με 

συνεχή ανάπτυξη.  Η καλλιέργεια πέστροφας 

φτάνει στο μισό της Εθνικής παραγωγής, ενώ 

αντίστοιχα η παραγωγή τσιπούρας και 

λαβρακιού καλύπτει το 10% της Εθνικής 

παραγωγής. Με έντονη εξαγωγική 

δραστηριότητα.   

▪ Συνεχής βελτίωση μορφωτικού και 

εκπαιδευτικού επιπέδου και χρήση νέων 

τεχνολογιών. Η ύπαρξη ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ 

Ηπείρου) με σημαντική δραστηριότητα σε 

θέματα έρευνας και τεχνολογίας, η 

δυνατότητα επιστημονικής και τεχνικής 

στήριξης (μελέτες, υλοποίηση ερευνητικών 

προγραμμάτων, εργαστηριακές υποδομές) 

του πρωτογενή τομέα από το Τ.Ε.Ι. Άρτας, το 

οποίο έχει γεωργική κατεύθυνση, το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το  Ινστιτούτο 

Γάλακτος Ηπείρου μπορούν να οδηγήσουν σε 

ουσιαστική – ποιοτική αναβάθμιση του 

μορφωτικού επιπέδου του εργατικού 

δυναμικού. 

▪ Τοπικά παραδοσιακά επαγγέλματα και 

προϊόντα. Έχει αναπτυχθεί από παλιά μια 

ιδιαίτερη τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά τις 

τέχνες της υφαντουργίας, ασημουργίας, 

▪ Διαρθρωτικές αδυναμίες τριτογενή τομέα όπως 

μη ισόρροπη τουριστική αξιοποίηση όλων των 

περιοχών, μικρή διασύνδεση του τουριστικού 

προϊόντος με το πρωτογενές και δευτερογενές 

προϊόν, σημαντικές υστερήσεις στους τομείς 

πληροφόρησης, προβολής και προώθησης των 

επιμέρους τουριστικών προορισμών και πόρων. 

▪ Αδυναμία διατήρησης της παραδοσιακής 

φυσιογνωμίας του οικιστικού περιβάλλοντος 

▪ Συνεχής μείωση των απασχολούμενων στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της 

οικονομίας με σχεδόν διπλασιασμό των 

απασχολούμενων στον τριτογενή  τομέα της 

περιοχής παρέμβασης, χωρίς  όμως αυτό να 

μεταφράζεται σε  θετικά αποτελέσματα στον 

τριτογενή τομέα (επιμήκυνση τουριστικής 

περιόδου,  ποιότητα παροχής υπηρεσιών). 
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ξυλογλυπτικής, βαρελοποιίας, αγιογραφίας 

και κατεργασίας της πέτρας. 

▪ Αυξητική τάση υπηρεσιών τουρισμού κυρίως 

των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη 

θάλασσα και στο βουνό.   

▪ Δυναμική του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, 

ένας ζωτικός πυρήνας, στον οποίο 

συγκεντρώνονται οι περισσότερες 

δραστηριότητες του νομού. Η θέση του 

αποτελεί κομβικό σημείο λόγω των νέων 

οδικών αρτηριών (Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός) 

και το αεροδρόμιο, οπότε θα κυριαρχήσει 

στην ανάπτυξη παραγωγικών κέντρων και 

εμπορευματικών σταθμών. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

▪ Αξιοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής 

στην περιοχή 

▪ Δημιουργία πόλου συνδυασμένης 

μεταφορικής και μεταποιητικής 

δραστηριότητας στην ευρύτερη  περιοχή του 

λιμανιού της Ηγουμενίτσας και σε σημεία 

σύνδεσης με μεγάλες οδικές αρτηρίες.  

▪ Στροφή του καταναλωτικού κοινού σε 

τοπικά - ποιοτικά προϊόντα. Ο 

αγροδιατροφικός τομέας στην περιοχή 

παρέμβασης διαθέτει εξαιρετικές 

δυνατότητες για την παραγωγή προϊόντων 

ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) και 

προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης 

(Π.Γ.Ε.) καθώς και προνομιακές 

περιβαλλοντικές συνθήκες για την παραγωγή 

βιολογικών προϊόντων. 

▪ Αυξανόμενη ανάγκη για παραγωγή 

ποιοτικών, πιστοποιημένων, επώνυμων 

γεωργικών, κτηνοτροφικών προϊόντων και 

προϊόντων υδοτοκαλλιέργειας, τόσο στην 

Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά.  

▪ Αυξανόμενη προβολή και προώθηση των 

τοπικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή 

αγορά. 

▪ Ανάπτυξη βιοτεχνικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τα αγροτικά προϊόντα και τις 

υδατοκαλλιέργειες αυξάνοντας την 

προστιθέμενη αξία των προϊόντων. 

▪ Επενδυτικό ενδιαφέρον σε αγροτικές 

▪ Συνέχιση της οικονομικής κρίσης που θα 

αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για 

ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.  

▪ Μείωση των διαθέσιμων πόρων των ΟΤΑ για 

έργα – ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

που θα δώσουν το έναυσμα για την ανάπτυξη 

και τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.  

▪ Γραφειοκρατία, επιβραδυντικός παράγοντας 

στην αδειοδοτική διαδικασία. 

▪ Κίνδυνος υποβάθμισης του φυσικού 

περιβάλλοντος. Έλλειψη περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

▪ Έλλειψη κινήτρων  για τους  νέους, παρά το 

ενδιαφέρον τους,  για απασχόληση στον 

πρωτογενή τομέα και σε παραδοσιακά 

επαγγέλματα στην ύπαιθρο. 

▪ Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε ορεινές 

περιοχές 

▪ Αυξανόμενο κόστος παραγωγής στον 

πρωτογενή τομέα 

▪ Μεγέθυνση της ανταγωνιστικής πίεσης των 

επιχειρήσεων λόγω παγκοσμιοποίησης της 

αγοράς. Μεγέθυνση της ανταγωνιστικής πίεσης 

σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας, ως 

αποτέλεσμα της σταδιακής «άρσης» της 

απομόνωσης της Ηπείρου και του ιδιότυπου 

προστατευτισμού που απολάμβανε η εσωτερική 

αγορά. Τα προϊόντα της περιοχής καλούνται να 

αντεπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό με 

ομοειδή προϊόντα, πιθανά φθηνότερα και 
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περιοχές. Έντονη τάση των κατοίκων των 

αστικών περιοχών για επενδύσεις στην 

ύπαιθρο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για 

επιχειρήσεις  εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού  Ενδιαφέρον προβολής – 

προώθησης του τουριστικού προϊόντος της 

περιοχής σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και 

του εξωτερικού.  

▪ Μετεξέλιξη του παραδοσιακού αγρότη σε 

σύγχρονο επιχειρηματία με διαρκή 

εκπαίδευση και κατάρτιση και τη χρήση νέων 

τεχνολογιών.  

▪ Εισαγωγή καινοτομίας σε όλους τους 

κλάδους της οικονομίας. 

▪ Αξιοποίηση του φυσικού, πολιτιστικού και 

αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος  

▪ Αξιοποίηση πόρων νέας Προγραμματικής 

περιόδου 2014 – 2020 για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. 

▪ Αξιοποίηση εμπειρίας  προηγούμενων 

Προγραμματικών Περιόδων 

καλύτερης ποιότητας. 

▪ Συνεχώς αυξανόμενοι δείκτες ανεργίας, κυρίως 

στους νέους.  

▪ Άτομα μεγάλης ηλικίας στην ύπαιθρο 

παρουσιάζουν απροθυμία αλλά και δυσκολία 

προσαρμογής στις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας (νέες δεξιότητες και τεχνολογίες). 

▪ Έλλειψη καινοτόμου επιχειρηματικού 

πνεύματος. 

▪ Διστακτικότητα στην ανάληψη συλλογικών 

δράσεων και στη δημιουργία συλλογικών 

σχημάτων συνεργασίας (clusters).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το τοπικό πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί σε περιοχές των δύο ΠΕ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Το σύνολο της 

προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης είναι χαρακτηρισμένη ως ορεινή, πεδινή ή μειονεκτική (σύμφωνα 

με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ) και παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς τον γεωγραφικό και 

οικονομικοκοινωνικό της χαρακτήρα. Γενικώς η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται  

• από ορεινούς όγκους στην ενδοχώρα στους οποίους παράγονται αξιόλογα τοπικά προϊόντα του 

αγροδιατροφικού τομέα (προϊόντα α μεταποίησης όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι, αρωματικά 

και φαρμακευτικά φυτά καθώς και β΄ μεταποίησης όπως τσίπουρο, γλυκά, ζυμαρικά, πίτες) τα οποία 

προωθούνται κυρίως στην τοπική αγορά με υποτυπώδη συσκευασία και μεταποίηση. Παράλληλα 

στους ορεινούς όγκους της παραθαλάσσιας ζώνης καλλιεργείται η ελιά με παραγωγή λαδιού σε 

ικανοποιητικές ποσότητες με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και απουσία τυποποίησης. 

Εκτός των προϊόντων που παράγονται οι ορεινές περιοχές κυρίως της ΠΕ Ιωαννίνων εμφανίζουν 

ιδιαίτερο δασικό πλούτο, που πέρα τις περιβαλλοντικής του αξίας, έχει και μεγάλη οικονομική αξία 

(πλάτανος, δρυς, μαύρη πεύκη, οξιά, ελάτη), που όμως δεν έχει τύχει της ανάλογης αξιοποίησης με 

προβλήματα διαχείρισης.    

• από υπό ανάπτυξη περιοχές που εστιάζονται στην περίμετρο των Δήμων Ιωαννιτών και Ηγουμενίτσας 

με οικονομία που παρουσιάζει σταθερή βιοτεχνική πορεία με πλήθος μικρών επιχειρήσεων με κύριο 

χαρακτηριστικό την έλλειψη ιδιαίτερα ποιοτικών προϊόντων, ανταγωνιστικών με δυνατότητες 

εξαγωγών. Η περιοχή έχει μακρά παράδοση στην παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης με την 

κατασκευή υφαντών, επεξεργασία μαρμάρου, πέτρας και ξύλου, την ασημουργία με αρκετές τέτοιες 

μονάδες οικογενειακού κυρίως τύπου να δραστηριοποιούνται στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. 

• από την παραθαλάσσια ζώνη, με σταθερή οικονομική πορεία η οποία είναι σε άμεση εξάρτηση από 

τον τουρισμό και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια στην ολοκληρωμένη πολυσυλλεκτική αξιοποίηση 

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

δραστηριότητες. 

Η περιοχή των Δήμων Κόνιτσας, Ζαγορίου, Βορείων Τζουμέρκων, Ζίτσας, Δωδώνης, Σουλίου και Φιλιατών, 

είναι κυρίως ορεινή και αγροτική και αντιμετωπίζει σειρά διαρθρωτικών προβλημάτων που μπορούν να 

επηρεάσουν τη βιωσιμότητα της περιοχής, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η ερήμωση χωριών. 

Διαθέτει όμως ένα πλούσιο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και παρουσιάζει δυναμική στην ανάπτυξη 

του αγροτουρισμού και των ειδικών μορφών τουρισμού (ιαματικός, περιπατητικός, ορειβατικός, 

φυσιολατρικός, θρησκευτικός κλπ). Στην περιοχή παράγονται γεωργικά, κτηνοτροφικά και δασοκομικά 

προϊόντα υψηλής ποιότητας, χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση στην παραγωγή των προϊόντων αυτών. Επίσης 

μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης παρουσιάζει ο τομέας του οίνου στην αμπελουργική ζώνη Ζίτσας και 

Μετσόβου, καθώς και η οργανωμένη παραγωγή γεωργικών προϊόντων στις περιοχές Παρακαλάμου (Δ. 

Πωγωνίου) και Κεστρίνης (Δ. Φιλιατών και Ηγουμενίτσας). Απαιτούνται οργανωμένες επιχειρήσεις 

μεταποίησης και τυποποίησης, με εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, ώστε να υπάρχει άμεση 

διασύνδεση πρωτογενούς παραγωγής και επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα με 

ταυτόχρονη προώθηση των προϊόντων στην αγορά, μέσω και της ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων. Με 

αυτόν τον τρόπο η περιοχή και τα προϊόντα της αποκτούν «ταυτότητα» και αναγνώριση.  
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Παράλληλα στην περιοχή παρέμβασης συναντούμε περιοχές που εστιάζονται στην περίμετρο της Δ.Ε. 

Ιωαννιτών και της πόλης της Ηγουμενίτσας, με μία σταθερή δυναμική στο δευτερογενή και στον 

πρωτογενή αλλά κυρίως στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, με αρκετές μικρές μεταποιητικές και 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις, με παράλληλη οικιστική ανάπτυξη και συχνά χωρίς σεβασμό προς το 

περιβάλλον. Υπάρχουν επίσης αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις αρκετά υψηλής ποιότητας. 

Χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, την παραγωγή προϊόντων που χαρακτηρίζονται 

για την ποιότητά τους μεν, αλλά με δυσκολία στην οργανωμένη προώθησή τους στην αγορά, καθώς πολλά 

από αυτά δεν είναι επώνυμα και πιστοποιημένα και την παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από την 

έλλειψη υψηλού και ώριμου επαγγελματισμού.  

Τέλος υπάρχει η παραθαλάσσια ζώνη της περιοχής παρέμβασης με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα το αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον, της ξεχωριστής ομορφιάς μικρούς οργανωμένους 

οικισμούς, τις καθαρές και ελκυστικές παραλίες με σοβαρή όμως έλλειψη σε οργανωμένες, υψηλού 

επιπέδου υποδομές τουρισμού και παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού, με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα μικρή τουριστική περίοδο και την έλλειψη αξιοποίησης 

της ενδοχώρας. Στην περιοχή αυτή παράγονται υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα τα οποία χρήζουν 

μεγαλύτερης αξιοποίησης, ανάδειξης και προώθησης τόσο στον τομέα της τυποποίησης – μεταποίησης 

όσο και στον τομέα της πιστοποίησης ως επώνυμα προϊόντα. Η δυναμική των  επιχειρήσεων στους τομείς 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην παραθαλάσσια ζώνη με εξαγωγική δραστηριότητα και 

περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης έχουν ήδη προσδώσει ιδιαίτερη οικονομική ώθηση στην περιοχή. 

Γενικώς, αν και η περιοχή αυτή έχει μια σταθερή πορεία, δεν έχει και τα αντίστοιχα οικονομικά 

αποτελέσματα που θα έπρεπε να προκύπτουν λόγω του υπερδιπλασιασμού του αριθμού των 

απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Παρόλη την άμεση εξάρτηση τουρισμού και 

αλιείας θα πρέπει να γίνει προσπάθεια στην ολοκληρωμένη πολυσυλλεκτική αξιοποίηση του τουριστικού 

προϊόντος σε συνάρτηση με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα, τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  

και τις λοιπές δραστηριότητες. 

Βάση της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης και της ανάλυσης SWOT, 

προκύπτουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και κοινές αδυναμίες και προβλήματα. Σε μεγάλο μέρος της 

είναι κτηνοτροφική περιοχή, εκμεταλλευόμενη τους ορεινούς όγκους των δύο ΠΕ, παράγοντας προϊόντα 

υψηλής ποιότητας. Αντιμετωπίζει όμως συγκεκριμένα προβλήματα τόσο στις εγκαταστάσεις και την 

καθετοποίηση της παραγωγής, όσο και στην εμπορία και οργάνωση των κτηνοτροφικών προϊόντων, 

καθώς ελάχιστες επιχειρήσεις τυποποιούν και μεταποιούν τα προϊόντα τους, ενώ απουσιάζουν 

συνεργατικά σχήματα.  Εξαίρεση αποτελεί ο τομέας της πτηνοτροφίας, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένος και οργανωμένος στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Συνεχή ανοδική πορεία 

παρουσιάζει ο τομέας των ιχθυοκαλλιεργειών στην παράκτια ζώνη της ΠΕ Θεσπρωτίας. Στον τομέα της 

φυτικής παραγωγής αξίζει να αναφέρουμε την οργανωμένη παραγωγή και εμπορία του οίνου στην 

περιοχή της ΠΕ Ιωαννίνων και την καλλιέργεια της ελιάς στην ΠΕ Θεσπρωτίας, με παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας, που όμως παρουσιάζουν υποτυπώδη ή καθόλου συσκευασία. Παράγονται αρκετά προϊόντα 

που προσδίδουν «ταυτότητα» στην περιοχή, αλλά λίγα από αυτά προωθούνται μεταποιημένα, 

συσκευασμένα στις αγορές.   
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Ο δευτερογενής τομέας συρρικνώνεται, με τον κύριο όγκο του να εντοπίζεται στο λεκανοπέδιο των 

Ιωαννίνων και πλησίον της πόλης της Ηγουμενίτσας. Χαρακτηρίζεται από το μικρό μέγεθος των 

επιχειρήσεων, την παραγωγή προϊόντων που χαρακτηρίζονται για την ποιότητά τους μεν αλλά με 

δυσκολία στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, στην οργανωμένη προώθησή τους στην 

αγορά καθώς πολλά από αυτά δεν είναι επώνυμα και πιστοποιημένα και την παροχή υπηρεσιών που 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη υψηλού και ώριμου επαγγελματισμού.  

Ο τομέας του τουρισμού, με κύριο άξονα τα καταλύματα και την εστίαση, παρουσιάζει συνεχή άνοδο, 

εκμεταλλευόμενος το πλούσιο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον (ποτάμια, λίμνες, παραδοσιακούς 

οικισμούς, πλήθος μνημείων, θάλασσα) και συνδυαζόμενος με τις ειδικές μορφές τουρισμού (ιαματικός, 

περιπατητικός, ορειβατικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος κλπ). Χαρακτηρίζεται όμως από τη 

μικρή και εποχιακή τουριστική περίοδο ανάλογα με την περιοχή , από τη χαμηλή ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε ορισμένες περιπτώσεις, την έλλειψη συνεργασιών των επαγγελματιών του 

τομέα, καθώς και τη διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με το πρωτογενές και δευτερογενές προϊόν.  

Λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

SWOT για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 

2014-2020, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) και κυρίως το Μέτρο 19 αυτού, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και κυρίως την Προτεραιότητα 4 αυτού, τις 

εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και πληθυσμού, όπως αυτές προέκυψαν από τις ενέργειες 

διαβούλευσης,  καθορίστηκαν οι στόχοι του τοπικού πολυταμειακού και πολυτομεακού προγράμματος 

CLLD/LEADER, καθώς και η στρατηγική που υιοθετείται για την επίτευξη των στόχων αυτών: 

• Στόχος 1: Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού 

τομέα. Στην περιοχή παράγονται προϊόντα και δραστηριοποιούνται μικρές μεταποιητικές μονάδες του 

πρωτογενή τομέα που χρήζουν αναφοράς και βοήθειας. Επίσης στην παράκτια ζώνη της Θεσπρωτίας 

όπου τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, μπορούν να 

οδηγήσουν σε διαφοροποίηση της οικονομίας της περιοχής. Η συνδυασμένη εκμετάλλευση αγαθών και 

υπηρεσιών της τοπικής οικονομίας, η απόκτηση συνεργατικού πνεύματος και η ανάδειξη της 

διαφορετικότητας που αναδεικνύεται από την περιοχή, είναι σημαντικά στοιχεία δημιουργίας ενός 

ανταγωνιστικού Ηπειρωτικού Καλαθιού Τοπικών προϊόντων, αποτελούμενο από προϊόντα με τοπική 

επωνυμία, που προσδίδουν «ταυτότητα» στην περιοχή. 

• Στόχος 2: Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες (παραγωγή ποιοτικών ανταγωνιστικών προϊόντων με 

δυνατότητες εξαγωγών). Κυρίως στις περιοχές του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και της Δ.Ε. Ηγουμενίτσας 

υπάρχουν μικρές μονάδες οικογενειακής και όχι μόνο μορφής. Στόχος των βιοτεχνικών μονάδων θα 

πρέπει να είναι η παραγωγή προϊόντων που θα στηρίζονται στη διαφορετικότητα και στην καινοτομία 

με τη χρήση νέων τεχνολογιών και θα σέβονται το περιβάλλον με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν 

αυτοτροφοδούμενη ανάπτυξη. 

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

όγκο της περιοχής παρέμβασης δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού. Επιδίωξη 

είναι η εξειδίκευση του τουρισμού και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (διανυκτέρευση, 

εστίαση), που να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον, να χρησιμοποιούν 

πρώτες ύλες και προϊόντα της περιοχής, να αναπτύσσουν συνεργασίες τόσο μεταξύ τους όσο και με τις 
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άλλες επιχειρήσεις των κλάδων της οικονομίας  προσφέροντας  υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν 

με την έννοια του αγροτουρισμού. Η περιοχή ενδείκνυται για διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων 

δραστηριοτήτων εναλλακτικών – ειδικών μορφών τουρισμού, εκτός των συνηθισμένων, όπως ο 

θεραπευτικός τουρισμός, η πεζοπορία, η ορειβασία, η φωτογράφιση, ο αλιευτικός τουρισμός. Η περιοχή 

καλύπτει και επισκέπτες με ιδιαίτερα ειδικά ενδιαφέροντα ως προς τη φύση και το περιβάλλον.   

• Στόχος 4: Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση του 

σπάνιου φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η διαφορετικότητά του προσδίδουν 

προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε μία ευέλικτη και πολυσυλλεκτική τοπική 

οικονομία. Στην περιοχή παρέμβασης το φυσικό περιβάλλον έχει μεγάλη οικολογική αξία με την 

παρουσία σημαντικών οικοτόπων και την ύπαρξη σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών 

πανίδας και χλωρίδας με Εθνικούς Δρυμούς, περιοχές Natura, περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, 

καταφύγια άγριας ζωής, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μνημεία της φύσης, προστατευόμενα 

τοπία, γεωπάρκο Βίκου Αώου και πολλά  άλλα. Αντίστοιχα αξιόλογη είναι η πολιτιστική κληρονομιά με 

πολυάριθμους παραδοσιακούς οικισμούς, μοναστήρια, γεφύρια, νερόμυλους, ιστορικά μνημεία, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις.  Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προστασίας και ανάδειξης θα 

ενισχύσουν την επίτευξη του στόχου, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.  

• Στόχος 5: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου με διαμόρφωση κατάλληλων και 

ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού κυρίως στους πιο 

ορεινούς και απομακρυσμένους Δήμους και τους μικρούς αλιευτικούς οικισμούς της περιοχής 

παρέμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα έργα υποδομής μέσα από τα μικρά δημόσια έργα του 

προγράμματος, που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας θα οδηγήσουν σε 

οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων και της περιοχής, σε άρση της απομόνωσης και μεταστροφή των 

δυσμενών πληθυσμιακών δεικτών.  

• Στόχος 6: Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών η οποία θα επιτευχθεί με έργα 

δημόσιου χαρακτήρα στήριξης του τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος, καθώς και έργα ιδιωτικού χαρακτήρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και του εισοδήματος των κατοίκων των αλιευτικών περιοχών.     

 

Οι ανωτέρω στόχοι στηρίζονται στην Βασική Θεματική Κατεύθυνση η οποία καθορίζεται με βάση τις 

ανάγκες, τη δυναμική, τις δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής παρέμβασης και είναι η:  

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και 

υπηρεσιών με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα και τις ήπιες μορφές τουρισμού, προσδίδοντας 

διακριτή τοπική ταυτότητα στην περιοχή.     

Η ανωτέρω κύρια θεματική κατεύθυνση συμπληρώνεται από τις κάτωθι επί μέρους Θεματικές 

Κατευθύνσεις: 

Θ.Κ. 1: Διασύνδεση των τριών τομέων της οικονομίας με απώτερο σκοπό την αυτοτροφοδοτούμενη 

ανάπτυξη. 
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Θ.Κ. 2: Καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας μέσω της διατήρησης και δημιουργίας βιώσιμων 

θέσεων απασχόλησης. 

Θ.Κ. 3: Προώθηση της καινοτομίας, της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας.  

Θ.Κ. 4: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού μέσω της 

προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του απαράμιλλου φυσικού πλούτου καθώς και του οικιστικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος αναμένεται να είναι συνοπτικά τα 

ακόλουθα: 

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας , αύξηση της απασχόλησης και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, ειδικά για τις γυναίκες και τους νέους στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές που 

πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και την υποαπασχόληση. 

• Βελτίωση της ζωής στην ύπαιθρο και συγκράτηση του πληθυσμού νέων ηλικιών στην περιοχή με 

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

πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό της περιοχής. 

• Δημιουργία ανταγωνιστικών βιώσιμων επιχειρήσεων και προϊόντων στον τομέα της βιοτεχνίας 

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

δυνατότητες εξαγωγών και σεβασμό στο περιβάλλον. 

• Παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα οποία 

θα είναι ποιοτικά, ανταγωνιστικά και πιστοποιημένα, με διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών 

τους και με στόχο την διακριτή τοπική ταυτότητα.  

• Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών που θα οδηγήσει στην αύξηση των επισκεπτών 

και ιδιαίτερα επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα υψηλού επιπέδου και ευαισθητοποιημένων σε 

ότι αφορά το σεβασμό στο χώρο γενικότερα, καθώς και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

• Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και διασύνδεσή του με τους 

τρεις τομείς της οικονομίας 

• Τόνωση εξαγωγών και παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και 

δικτυώσεων.  

Η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος βρίσκεται σε συνάφεια: 

Α.  Με το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 που εστιάζεται στην 

«Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου», αλλά και ειδικότερα με 

τους στρατηγικούς στόχους κυρίως του Μέτρου 19 του Προγράμματος, που είναι η «Μετάβαση σε ένα 

ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα» και η «Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών 

περιοχών», αφού θα αναδειχθεί η επιχειρηματική ικανότητα μέσα από την ποιότητα των τοπικών 

προϊόντων, θα εξειδικευτούν οι προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες, η ποιοτική και στοχευόμενη 

βιοτεχνική παραγωγή με έμφαση στα προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα και θα  αναδειχθούν τα φυσικά, 

πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
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Β. Με το αναπτυξιακό όραμα του ΕΠΑλΘ 2014-2020  που τίθεται για την αλιεία και είναι «Η βιώσιμη 

ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής», αλλά ειδικότερα στις 

στρατηγικές επιλογές που αφορούν στην  «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της 

Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» καθώς επίσης και στην «προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση 

της αποδοτικότητας  των πόρων», αφού θα επιτευχθεί ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής θα αξιοποιηθούν  οι διαθέσιμου πόροι  της περιοχής και 

θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και του εισοδήματος των κατοίκων των αλιευτικών 

περιοχών.     

Γ. Τέλος, η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος βρίσκεται σε συνάφεια με το  «αναπτυξιακό όραμα» 

της Περιφέρειας Ηπείρου που είναι η «Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφής ανάπτυξη, 

εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν 

την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου», αλλά 

ειδικότερα με το γενικό στρατηγικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφερειακής 

Αρχής 2015-2019, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση», που είναι η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ελκυστικότητας και της 

εξωστρέφειας της οικονομίας με τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση 

αειφορικών μεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος, και ειδικότερα με την κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Ηπείρου, 

που είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την βελτίωση της ελκυστικότητάς της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.1 

Τίτλος Δράσης Δράσεις ενημέρωσης – κατάρτισης – απόκτησης δεξιοτήτων 

Κωδικός Δράσης 19.2.1 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 14 καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά σε στήριξη ωφελουμένων που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα (πρωτογενή παραγωγή, 
μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων). Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί οι ωφελούμενοι του γεωργικού 
τομέα να μεταποιούν τα προϊόντα τους ή να έχουν πρόθεση να τα μεταποιήσουν ή να εντάχθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα 
για μεταποιητική δραστηριότητα ή καθετοποίηση της παραγωγής τους (αφορά ΜΜΕ). Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη 
δυνατότητα κατάρτισης ή επιμόρφωσης, ενδεικτικά σε θέματα που αφορούν την εμπορία και μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων, την καθετοποίηση της παραγωγής τους, τη δικτύωση & τη συνεργασία, τις αρχές marketing, τις βραχείες 
αλυσίδες, την καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος, κ.λ.π. και θα μπορούν να γίνουν τόσο με τη μορφή των 
τυπικών προγραμμάτων κατάρτισης 75 ωρών το πολύ ή εναλλακτικά μέσω της συμμετοχής των ωφελούμενων σε ομάδες 
συζήτησης ή πιλοτικά εργαστήρια 3-5 ημερών με εξειδικευμένα για το κλάδο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
θέματα.  
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο τα 20.000,00 €.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στα ανταγωνιστικά τοπικά προϊόντα και τον 
αγροδιατροφικό τομέα καθώς και την τοπική ταυτότητα, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 1: «Παραγωγή ποιοτικών, 
πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de minimis 
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 
100% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 60.000,00 0,45 0,37 

Δημόσια Δαπάνη 60.000,00 0,68 0,50 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι επιλέγονται να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και να 
υλοποιούν δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, προς όφελος των ατόμων που απασχολούνται στο γεωργικό και στο δασικό 
τομέα.. Δικαιούχος στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

Οι πάροχοι επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών με διαδικασίες, οι οποίες 
διέπονται από το δίκαιο περί δημοσίων προμηθειών, βάσει της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως 
κάθε φορά ισχύει. 
Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. 
Ως σημαντικότερες αρχές κριτηρίων επιλογής, ενδεικτικά αναφέρονται: 
1. Ποιότητα και συνάφεια της πρότασης (συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού υλικού) 
και κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου, 
2. Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος του παρόχου της σχετικής υπηρεσίας, 
3. Οργάνωση / ροή της παρεχόμενης ενέργειας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 



 
 

 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ    19 

της ενέργειας 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5 , 19.2.6, 19.2.7 & 
19.2.8, 19.2.17, του τοπικού προγράμματος  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2015 – 2019, του ΠΑΑ 
2014 – 2020 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 

Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες (*) : 60.000,00 € 
Ε.3 - Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 3 
Ε.11 - Αριθμός ημερών παρεχόμενης κατάρτισης: 45 
Ε.12 - Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης: 60 

Δείκτες Αποτελεσμάτων 
/ Στόχου 

Σ1 - ποσοστό δαπανών δυνάμει άρθρων 14,15 & 35 Καν. 1305/2013, όσον αφορά συνολικές 
δαπάνες για ΠΑΑ (Τομέας Επικέντρωσης 1Α) : 31,57% 
Σ3 - συνολικός αριθμός καταρτισμέντων συμμετεχόντων δυνάμει άρθρου 14 Καν. 1305/2013 
(Τομέας Επικέντρωσης 1Γ): 60 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.2 

Τίτλος Δράσης 
Μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στους τομείς του γάλακτος, του 
μελιού, των ελαιούχων προϊόντων, του οίνου και των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

Κωδικός Δράσης 19.2.2 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 17&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός, 
επέκταση, μετεγκατάσταση, συγχωνεύσεις μονάδων), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή με τελικά 
προϊόντα γεωργικά στους ανωτέρω τομείς όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): 

• Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη) 

• Διάφορα Ζώα (Μέλι) 

• Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 

• Οίνος 

• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 
Επιχειρήσεις αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών δεν είναι επιλέξιμες. 
Για την εξειδίκευση των δράσεων θα ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτήσεις τόσο μέσω των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς 
ανά τομέα όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ενώ περαιτέρω εξειδίκευση θα περιγραφεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 
Συγκεκριμένοι τομείς του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής, όπως προέκυψε από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης και τη SWOT ανάλυση υστερούν μεν αλλά παρουσιάζουν και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Χαρακτηρίζονται 
από σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα που οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, τη 
χαμηλή προστιθέμενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία προώθησής τους στις 
ξένες αγορές. Η μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων των ανωτέρω τομέων προσδίδει αυξημένη 
προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα.  
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων 
καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη 
νομοθεσία. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και το ποσό δημόσιας δαπάνης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις  200.000,00 € για μια περίοδο 3 ετών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και τον αγροδιατροφικό τομέα, η διακριτή τοπική ταυτότητα, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 
και ο Στόχος 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» του 
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τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de minimis 
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.000.000,00 7,56 6,10 

Δημόσια Δαπάνη 650.000,00 7,35 5,42 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 350.000,00 7,97 7,97 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον 
2. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ) 
3. Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ) 
4. Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
5. Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς 
6. Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της περιοχής  
7. Εξοικονόμηση ύδατος 
8. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
9. Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
10. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας 
11. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών 
12. Μόνιμη κατοικία 
13. Συμμετοχή σε δίκτυα 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5, 19.2.11, 19.2.12, 
19.2.13, 19.2.14, 19.2.17, 19.2.18 του τοπικού προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των 
Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 650.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 1.000.000,00 € 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 10 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 8 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.3 

Τίτλος Δράσης 
Μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων εκτός των τομέων του γάλακτος, 
του μελιού, των ελαιούχων προϊόντων, του οίνου και των αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών 
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Κωδικός Δράσης 19.2.3 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 17&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός, 
επέκταση, μετεγκατάσταση, συγχωνεύσεις μονάδων), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή με τελικά 
προϊόντα γεωργικά όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: 

• Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή 
κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)  

• Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)  

• Διάφορα Ζώα (Σηροτροφία - σαλιγκάρια)  

• Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)  

• Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)  

• Οπωροκηπευτικά  

• Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)  

• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 

• Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες) 
Επιχειρήσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών δεν είναι 
επιλέξιμες. 
Για την εξειδίκευση των δράσεων θα ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτήσεις τόσο μέσω των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς 
ανά τομέα όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ενώ περαιτέρω εξειδίκευση θα περιγραφεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων 
καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη 
νομοθεσία. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 € 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπικής επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και τον αγροδιατροφικό τομέα, η διακριτή τοπική ταυτότητα, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 
και ο Στόχος 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» του 
τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 17 καν. (ΕΕ) 702/2014 με 
ένταση ενίσχυσης 50% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 600.000,00 4,54 3,66 

Δημόσια Δαπάνη 300.000,00 3,39 2,50 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 300.000,00 6,83 6,83 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον 
2. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ) 
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3. Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ) 
4. Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
5. Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς 
6. Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της περιοχής  
7. Εξοικονόμηση ύδατος 
8. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
9. Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
10. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας 
11. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών 
12. Μόνιμη κατοικία 
13. Συμμετοχή σε δίκτυα 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4, 19.2.5, 19.2.11, 19.2.12, 
19.2.13, 19.2.14, 19.2.17, 19.2.18 του τοπικού προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 – 2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 300.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 600.000,00 € 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 5 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 4 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.4 

Τίτλος Δράσης Παραγωγή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και τροφίμων του αγροδιατροφικού τομέα 

Κωδικός Δράσης 19.2.4 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 17&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. 
επέκταση), οι οποίες παράγουν είδη διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (εκτός Παράρτηματος I της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
H περιοχή παρέμβασης έχει παράδοση στα είδη διατροφής, όπως παραδοσιακά γλυκά και εδέσματα, ζυμαρικά, 
τραχανάδες, χυλοπίτες, κατεψυγμένα ή μη είδη διατροφής με αναφορά τις παραδοσιακές πίτες, ποτά με αναφορά στο 
τσίπουρο, οι οποίες έχουν βοηθήσει στην ανάδειξη και προώθηση της τοπικής κουζίνας και στην ενίσχυση των τοπικών 
εισοδημάτων. 
Η δράση στοχεύει στην αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων-συνταγών με παράλληλη τήρηση των κανόνων υγιεινής. Η 
ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την περιοχή γιατί θα 
προωθήσει την τοπική γαστρονομία και θα καλύψει παράλληλα την επιθυμία των επισκεπτών να προμηθευτούν κάποια 
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Δεν ενισχύονται η λιανική πώληση, επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι 
πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση. 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων 
καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη 
νομοθεσία. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και το ποσό δημόσιας δαπάνης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις  200.000,00 € για μια περίοδο 3 ετών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
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υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπικής επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και τον αγροδιατροφικό τομέα, η διακριτή τοπική ταυτότητα, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 
και ο Στόχος 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» του 
τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de minimis 
1407/2013 με ένταση ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 600.000,00 4,54 3,66 

Δημόσια Δαπάνη 390.000,00 4,41 3,25 

Κοινοτική Συμμετοχή      

Εθνική Συμμετοχή      

Ιδιωτική Συμμετοχή 210.000,00 4,78 4,78 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον 
2. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ) 
3. Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ) 
4. Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
5. Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς 
6. Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της περιοχής  
7. Εξοικονόμηση ύδατος 
8. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
9. Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
10. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας 
11. Μόνιμη κατοικία 
12. Συμμετοχή σε δίκτυα  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.1 , 19.2.2, 19.2.3, 19.2.11, 19.2.12, 19.2.13, 
19.2.14, 19.2.17 του τοπικού προγράμματος  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.2 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 390.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 600.000,00 € 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 8 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 8 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.5 

Τίτλος Δράσης Παραγωγή λοιπών τροφίμων και προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα 

Κωδικός Δράσης 19.2.5 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 17&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. 
επέκταση), οι οποίες παράγουν είδη διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (εκτός Παράρτηματος I της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) εξαιρουμένων αυτών που περιγράφονται και ενισχύονται στα πλαίσια της δράσης 
19.2.4. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η ζυθοποιία, η παραγωγή αιθέριων ελαίων, η παραγωγή αποσταγμάτων (ηδύποτα-λικέρ) από 
οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης εκτός του τσίπουρου η παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 
διατροφής, η ζαχαροπλαστική, η αρτοποιία. Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή 
δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση. Δεν ενισχύεται η λιανική πώληση παρά μόνο στις περιπτώσεις που η επιχείρηση 
λειτουργεί συνδυαστικά π.χ. περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασμός 
παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστημάτων όπως 
ζαχαροπλαστεία, αρτοπωλεία, μπουγατζοπωλεία κλπ. Η ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών θα έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα λειτουργώντας συμπληρωματικά και συνεργαζόμενα με τις επιχειρήσεις παραγωγής 
παραδοσιακών προϊόντων και με τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα της οικονομίας.  
Επιχειρήσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα δεν είναι επιλέξιμες. 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων 
καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη 
νομοθεσία. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 45% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπικής επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και τον αγροδιατροφικό τομέα, η διακριτή τοπική ταυτότητα, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 
και ο Στόχος 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» του 
τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Χάρτης Περιφερειακών 
ενισχύσεων άρθρο 13 καν. (ΕΕ) 
651/2014 με ένταση ενίσχυσης 
45% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 600.000,00 4,54 3,66 

Δημόσια Δαπάνη 270.000,00 3,05 2,25 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 330.000,00 7,52 7,52 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το 
περιβάλλον 
2. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)  
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3. Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ) 
4. Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
5. Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς 
6. Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της περιοχής  
7. Εξοικονόμηση ύδατος 
8. Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
9. Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
10. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας 
11. Μόνιμη κατοικία 
12. Συμμετοχή σε δίκτυα 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.1 , 19.2.2, 19.2.3, 19.2.11, 19.2.12, 19.2.13, 
19.2.14, 19.2.17 του τοπικού προγράμματος   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 4.2.2 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 270.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 600.000,00 € 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 8 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 10 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.6 

Τίτλος Δράσης Ίδρυση βιοτεχνικών μονάδων 

Κωδικός Δράσης 19.2.6 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 19&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ» μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, οι 
οποίες λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών. 
Λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση που υπάρχει στην κατασκευή προϊόντων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής 
ειδών παραδοσιακής τέχνης, θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία μονάδων στους τομείς της 
υφαντουργίας, ταπητουργίας, κεραμικών, κηροποιείας, ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας, βαρελοποιίας, κατασκευής κυψελών, 
επιπλοποιίας, αργυροχρυσοχοΐας, επεξεργασίας μαρμάρου και πέτρας , τα οποία θα μπορούν να συνδυαστούν και με τον 
τουριστικό κλάδο.  
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων 
καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη 
νομοθεσία. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 € 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 2: «Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» του 
τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 με Ποσό  Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο- Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 



 
 

 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ    26 

ένταση ενίσχυσης 65% μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 600.000,00 4,54 3,66 

Δημόσια Δαπάνη 390.000,00 4,41 3,25 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 210.000,00 4,78 4,78 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων 
γεωργικών εργατών), 
2. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων, 
3. Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, 
4. Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα), 
5. Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με 
άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια), 
6. Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης), 
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική 
ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες). 
8. Μόνιμη κατοικία 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.11, 19.2.12, 19.2.13, 19.2.14, 
19.2.15 του τοπικού προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 6.2 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 390.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 600.000,00 € 
Ε.4 – Αριθμός εκμεταλλεύσεων / δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη: 3 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 5 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.7 

Τίτλος Δράσης Επέκταση ή εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων 

Κωδικός Δράσης 19.2.7 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 19&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ». 
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Λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση που υπάρχει στην κατασκευή προϊόντων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής 
ειδών παραδοσιακής τέχνης, θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή επέκταση) 
μονάδων στους τομείς της υφαντουργίας, ταπητουργίας, κεραμικών, κηροποιείας, ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας, 
βαρελοποιίας, κατασκευής κυψελών, επιπλοποιίας, αργυροχρυσοχοΐας, επεξεργασίας μαρμάρου και πέτρας, τα οποία θα 
μπορούν να συνδυαστούν και με τον τουριστικό κλάδο. 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων 
καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη 
νομοθεσία. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και το ποσό δημόσιας δαπάνης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις  200.000,00 € για μια περίοδο 3 ετών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 2: «Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» του 
τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de 
minimis 1407/2013 με ένταση 
ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 600.000,00 4,54 3,66 

Δημόσια Δαπάνη 390.000,00 4,41 3,25 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 210.000,00 4,78 4,78 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων 
γεωργικών εργατών), 
2. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων, 
3. Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, 
4. Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα), 
5. Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με 
άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια), 
6. Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης), 
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική 
ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες). 
8. Μόνιμη κατοικία 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.11, 19.2.12, 19.2.13, 
19.2.14,19.2.15 του τοπικού προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
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των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 390.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 600.000,00 € 
Ε.4 – Αριθμός εκμεταλλεύσεων / δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη: 6 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.8 

Τίτλος Δράσης Λοιπές επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα της οικονομίας 

Κωδικός Δράσης 19.2.8 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 19&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ». Αφορά ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονται στις δράσεις 19.2.6 & 19.2.7 όπως παραγωγή σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών 
συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι, κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και 
σαγματοποιίας, κατασκευή ενδυμάτων, κατασκευή εργαλείων, κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών 
μηχανημάτων , επιχειρήσεις επεξεργασίας σιδήρου, αλουμινίου κλπ. 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα στοιχείων 
καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις απαιτούμενες από τη 
νομοθεσία. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 45% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 2: «Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» του 
τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Χάρτης Περιφερειακών 
ενισχύσεων άρθρο 13 καν. (ΕΕ) 
651/2014 με ένταση ενίσχυσης 
45% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 600.000,00 4,54 3,66 

Δημόσια Δαπάνη 270.000,00 3,05 2,25 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 330.000,00 7,52 7,52 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων 
γεωργικών εργατών), 
2. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων, 
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3. Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, 
4. Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα), 
5. Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με 
άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια), 
6. Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης), 
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική 
ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες). 
8. Μόνιμη κατοικία 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.6, 19.2.7, 19.2.15 του τοπικού 
προγράμματος   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρα 6.2 & 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 270.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 600.000,00 € 
Ε.4 – Αριθμός εκμεταλλεύσεων / δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη: 4 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 4 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.9 

Τίτλος Δράσης Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκτός τουριστικού τομέα 

Κωδικός Δράσης 19.2.9 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 19&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ». Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, 
επέκταση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού 
πληθυσμού που δεν καλύπτονται ήδη. Ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής 
ευεξίας, δραστηριοτήτων αναψυχής σε υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και έκφραση, 
αίθουσες θεαμάτων, κομμωτήρια, παιδότοποι, αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα 5Χ5, γυμναστήρια, συνεργεία και 
πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και συγκεκριμένες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου όπως πρατήρια άρτου, οπωροπωλεία, 
κάβες ποτών, παντοπωλεία κ.α. Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση θα εξειδικευτούν κατά 
την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για την επιλογή δικαιούχων. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 45% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών και οι Θ.Κ. 2 & 3 του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Χάρτης Περιφερειακών 
ενισχύσεων άρθρο 13 καν. (ΕΕ) 
651/2014 με ένταση ενίσχυσης 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 
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45% 

Συνολικός Προϋπολογισμός 800.000,00 6,05 4,88 

Δημόσια Δαπάνη 360.000,00 4,07 3,00 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 440.000,00 10,02 10,02 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές και  μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων 
γεωργικών εργατών), 
2. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων, 
3. Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, 
4. Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα), 
5. Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με 
άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια), 
6. Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης), 
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική 
ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες), 
8. Μόνιμη κατοικία 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.10, 19.2.11, 19.2.12, 19.2.13 του τοπικού 
προγράμματος  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με τα Μέτρα 6.2 & 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 360.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 800.000,00 € 
Ε.4 – Αριθμός εκμεταλλεύσεων / δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη: 10 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 12 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.10 

Τίτλος Δράσης 
Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισμού 

Κωδικός Δράσης 19.2.10 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 19&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
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Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ». 
Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων Η περιοχή παρέμβασης έχει να 
παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία αξιόλογων φυσικών οικοσυστημάτων, τα οποία σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία του 
κλίματός της (Μεσογειακός, ηπειρωτικός, ορεινός τύπος κλίματος), την βοήθησαν να αναπτύξει ποικίλες εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού. Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που αφορούν τα κάτωθι:  
Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 
- στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα, κολύμβηση, 
θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα, water park, θεματικά πάρκα, πάρκα αναψυχής).  
- σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά). 
 - σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό σκι, χιονοσανίδα, ορειβασία, 
αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία 
πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ κ.ά.) 
Θαλάσσιος τουρισμός: δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις με συγκεκριμένου τύπου σκάφη 
Τουρισμός υπαίθρου: φυσιολατρικός τουρισμός, τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας, περιπατητικός & 
περιηγητικός τουρισμός. 
Γαστρονομικός τουρισμός όπως π.χ. χώροι γευσιγνωσίας. 
Συνεδριακός τουρισμός (Συνεδριακά κέντρα, Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων).  
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών καθώς και ναυλομεσιτικών γραφείων. 
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, καταδύσεων, ιππασίας. 
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση θα εξειδικευτούν κατά την προκήρυξη του τοπικού 
προγράμματος για την επιλογή δικαιούχων. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 45% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 3: 
«Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» του Τ.Π.. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Χάρτης Περιφερειακών 
ενισχύσεων άρθρο 13 καν. (ΕΕ) 
651/2014 με ένταση ενίσχυσης 
45% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 300.000,00 2,27 1,83 

Δημόσια Δαπάνη 135.00,00 1,53 1,13 

Κοινοτική Συμμετοχή     
Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 165.000,00 3,76 3,76 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων 
γεωργικών εργατών), 
2. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων, 
3. Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, 
4. Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 
ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα), 
5. Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με 
άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια), 
6. Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
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εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης), 
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική 
ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες), 
8. Μόνιμη κατοικία, 
9. Συμμετοχή σε δίκτυα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.11, 19.2.12, 19.2.13, 19.2.14, 19.2.16 του 
τοπικού προγράμματος  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με τα Μέτρα 6.2 & 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 135.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 300.000,00 € 
Ε.4 – Αριθμός εκμεταλλεύσεων / δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη: 3 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 3 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.11 

Τίτλος Δράσης Ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

Κωδικός Δράσης 19.2.11 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 19&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών (κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα): 

• Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα  

• Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 

• Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 

• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)  
Περεταίρω εξειδίκευση των ανωτέρω κύριων μορφών ξενοδοχειακών καταλυμάτων που θα επιχορηγηθούν καθώς και των 
προδιαγραφών και των περιορισμών που θα ισχύσουν θα γίνει κατά την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για την 
επιλογή δικαιούχων. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 3: 
«Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» του Τ.Π.. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.050.000,00 7,94 6,41 

Δημόσια Δαπάνη 682.500,00 7,72 5,69 

Κοινοτική Συμμετοχή     
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Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 367.500,00 8,37 8,37 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής μη εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο, οι οποίες λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών. Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό 
θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων 
γεωργικών εργατών), 
2. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων, 
3. Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, 
4. Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα), 
5. Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με 
άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια), 
6. Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης), 
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική 
ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες), 
8. Μόνιμη κατοικία, 
9. Συμμετοχή σε δίκτυα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5 , 19.2.6, 19.2.7, 
19.2.10, 19.2.12, 19.2.13, 19.2.14, 19.2.16 του τοπικού προγράμματος  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 6.2 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 682.500,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 1.050.000,00 € 
Ε.4 – Αριθμός εκμεταλλεύσεων / δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη: 3 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 8 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.12 

Τίτλος Δράσης Ίδρυση μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων  

Κωδικός Δράσης 19.2.12 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 19&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών μη κύριων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων: 

• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια 

• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 
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• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 
Η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ενισχύεται μόνο σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. 
Εξαιρούνται και δε δύναται να ενισχυθεί η ίδρυση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων στις κάτωθι 
Τοπικές Κοινότητες: 
Δήμος Δωδώνης: Τ.Κ. Αβγού, Επισκοπικού, Κρυφοβού, Σερβιανών, Αγίας Αναστασίας. 
Δήμος Ζίτσας: Τ.Κ. Ασφάκας, Βατατάδων, Βλαχάτανου, Γαβρισιών, Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Πετσαλίου, Πρωτόπαππα, 
Ελεούσης, Αγίου Ιωάννου, Άνω Λαψίστης, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Κάτω Λαψίστης, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου. 
Δήμος Ιωαννιτών: όλες οι Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες εκτός της Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων. 
Δήμος Ηγουμενίτσας: η Δ.Κ. Ηγουμενίτσης και οι Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης, Αγίου Βλασίου, Γραικοχωρίου, Καστρίου, 
Κρυόβρυσης, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελεύκειας. 
Περεταίρω εξειδίκευση των ανωτέρω μη κύριων μορφών ξενοδοχειακών καταλυμάτων που θα επιχορηγηθούν καθώς και 
των προδιαγραφών και των περιορισμών που θα ισχύσουν θα γίνει κατά την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για 
την επιλογή δικαιούχων. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 3: 
«Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» του Τ.Π.. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 950.000,00 7,18 5,80 

Δημόσια Δαπάνη 617.500,00 6,99 5,15 

Κοινοτική Συμμετοχή     
Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 332.500,00 7,57 7,57 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στην αναλυτική 
περιγραφή της δράσης 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές και μικρές, επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής μη εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο, οι οποίες λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών. Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό 
θεσμικό πλαίσιο. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων 
γεωργικών εργατών), 
2. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων, 
3. Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, 
4. Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα), 
5. Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με 
άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια), 
6. Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης), 
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική 
ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες), 
8. Μόνιμη κατοικία, 
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9. Συμμετοχή σε δίκτυα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5 , 19.2.6, 19.2.7, 
19.2.10, 19.2.12, 19.2.13, 19.2.14, 19.2.16 του τοπικού προγράμματος   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 6.2 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 617.500,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση:950.000,00 € 
Ε.4 – Αριθμός εκμεταλλεύσεων / δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη: 3 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader):4 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.13 

Τίτλος Δράσης Επέκταση ή / και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης 

Κωδικός Δράσης 19.2.13 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 19&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013, Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ». 
Η δράση περιλαμβάνει την επέκταση ή / και τον εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης κύριων και μη κύριων μορφών 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων των δράσεων 19.2.11 και 19.2.12 χωρίς τους περιορισμούς που τίθενται στις ανωτέρω 
δράσεις σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. 
Περεταίρω εξειδίκευση των ανωτέρω μορφών ξενοδοχειακών καταλυμάτων που θα επιχορηγηθούν καθώς και των 
προδιαγραφών και των περιορισμών που θα ισχύσουν θα γίνει κατά την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για την 
επιλογή δικαιούχων. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 45% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 3: 
«Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» του Τ.Π.. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Χάρτης Περιφερειακών 
ενισχύσεων άρθρο 13 καν. (ΕΕ) 
651/2014 με ένταση ενίσχυσης 
45% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 650.000,00 4,91 3,97 

Δημόσια Δαπάνη 292.500,00 3,31 2,44 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 357.500,00 8,14 8,14 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 
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Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων 
γεωργικών εργατών), 
2. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων, 
3. Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, 
4. Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα), 
5. Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με 
άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια), 
6. Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης), 
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική 
ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες), 
8. Μόνιμη κατοικία, 
9. Συμμετοχή σε δίκτυα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5 , 19.2.6, 19.2.7, 
19.2.10, 19.2.11, 19.2.13, 19.2.14 19.2.16 του τοπικού προγράμματος   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 292.500,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 650.000,00 € 
Ε.4 – Αριθμός εκμεταλλεύσεων / δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη:5 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader):2 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.14 

Τίτλος Δράσης Χώροι εστίασης και αναψυχής 

Κωδικός Δράσης 19.2.14 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 19&1.β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ». 
Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και 
αναψυχής. Οι παρεμβάσεις της δράσης επικεντρώνονται τόσο στην αύξηση του αριθμού όσο και στην ποιοτική βελτίωση 
των υποδομών εστίασης με απώτερο στόχο την ανάδειξη της αξιόλογης τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων, τα 
οποία θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη ύλη της.  
Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση, απαιτούν 
πλειοδοτικό διαγωνισμό (όπως κυλικεία), λειτουργούν αποκλειστικά βραδινές ώρες (όπως κέντρα διασκέδασης) ή 
αφορούν τυχερά παιχνίδια. 
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση θα εξειδικευτούν κατά την προκήρυξη του τοπικού 
προγράμματος για την επιλογή δικαιούχων. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 45% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
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600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 3: 
«Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» του Τ.Π.. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Χάρτης Περιφερειακών 
ενισχύσεων άρθρο 13 καν. (ΕΕ) 
651/2014 με ένταση ενίσχυσης 
45% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 800.000,00 6,05 4,88 

Δημόσια Δαπάνη 360.000,00 4,07 3,00 

Κοινοτική Συμμετοχή     
Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 440.000,00 10,02 10,02 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση των επαγγελματιών γεωργών και μελών αγροτικού νοικοκυριού αυτών (εξαιρουμένων 
γεωργικών εργατών), 
2. Στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, ανέργων, 
3. Συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, 
4. Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 
ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα), 
5. Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά ενίσχυση επιχειρήσεων σε ορεινές , νησιωτικές ή με 
άλλα χαρακτηριστικά περιοχές, πληθυσμιακά κριτήρια), 
6. Χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης), 
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για την τοπική 
ανάπτυξη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στήριξη αγροτουρισμού – οικοτεχνίας - 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων-οινοτουρισμού, τομείς RIS, προσφορά βασικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τοπικές ανάγκες), 
8. Μόνιμη κατοικία, 
9. Συμμετοχή σε δίκτυα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5 , 19.2.6, 19.2.7, 
19.2.10, 19.2.11, 19.2.12, 19.2.13 19.2.16 του τοπικού προγράμματος   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με τα Μέτρα 6.2 & 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 360.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 800.000,00 € 
Ε.4 – Αριθμός εκμεταλλεύσεων / δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη: 8 

Δείκτες Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 12 
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Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.15 

Τίτλος Δράσης Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων  

Κωδικός Δράσης 19.2.15 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 26 καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης  θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. 
επέκταση), οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την 
πρωτογενή επεξεργασία (που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης) του ξύλου και των δασικών προϊόντων. 
Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται : 
•  Στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων 
•  Καυσόξυλα 
•  Φελλός 
• Ερικόριζα 
Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει κυρίως στην παραγωγή των ακόλουθων δασικών 
προϊόντων : 
• Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών 
• Στύλοι ΔΕΗ 
• Σχίζες, στρογγύλια, βουβά 
• Ξύλο θρυμματισμού 
• Ξυλάνθρακες 
• Ξυλοκυταρρίνη, Λιγνίνη 
• Μοριοσανίδες, ινοσανίδες 
• Επικολλητά, αντικολλητά, MDF 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων , προσδίδοντας διακριτή τοπική ταυτότητα στην περιοχή οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο 
Στόχος 2: «Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 41 καν. (ΕΕ) 702/2014 με 
ένταση ενίσχυσης 50% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 300.000,00 2,27 1,83 

Δημόσια Δαπάνη 150.000,00 1,70 1,25 

Κοινοτική Συμμετοχή     
Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 150.000,00 3,42 3,42 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί φορείς 
με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα 
εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Επενδύσεις που μέρος του προϋπολογισμού τους αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος πέρα 
από τις ελάχιστες απαιτήσεις, 
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2. Διατήρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
3. Χρήση καινοτομίας σε επίπεδο διαδικασίας ή προϊόντος, 
4. Εισαγωγή συστημάτων ποιότητας HACCP ή και ISO, 
5. Η επένδυση μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης 
βιοκαυσίμων ή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραγωγή δεν 
υπερβαίνει τη ετήσια κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, 
6. Σε ενώσεις ωφελούμενων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία δασικές εκμεταλλεύσεις. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.6, 19.2.7, 19.2.25  του τοπικού προγράμματος    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 8.6 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 150.000,00 € 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 300.000,00 € 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 2 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.16 

Τίτλος Δράσης Δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων 

Κωδικός Δράσης 19.2.16 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 
(καταλύματα, χώροι εστίασης, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ) ώστε να βοηθηθούν να αναπτύξουν ή να οργανώσουν 
καλύτερα την εμπορία (marketing) των τουριστικών τους υπηρεσιών. Η συνεργασία ομοειδών ή και συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων αποβλέπει στην οργάνωση κοινών μεθόδων συνεργασίας, τις κοινές εγκαταστάσεις, την πρόσβαση σε 
πόρους, την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους 
παραγωγής, τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων-εταίρων. Επιπλέον 
στόχο θα αποτελεί και η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της περιοχής (βοηθώντας στη διασύνδεση των 3 τομέων της 
οικονομία), το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτισμός.  
Οι δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μικρές επιχειρήσεις. Μπορούν να 
ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων μόνο όμως για νέα δραστηριότητα. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Η σκοπιμότητα της δράσης είναι η δικτύωση ομοειδών ή/και συμπληρωματικών επιχειρήσεων, που ως τώρα λειτουργούν 
μεμονωμένα, για την οργάνωση συλλογικών πρωτοβουλιών μέσω των οποίων θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο 
τουριστικό προϊόν, το οποίο θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και θα διευκολύνεται η προώθησή του στην αγορά 
μέσω της ανάπτυξης πιλοτικών και καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων και μέσω της χρήσης της νέας τεχνογνωσίας και 
των νέων τεχνολογιών (Θ.Κ. 3). Παράλληλα η διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας (Θ.Κ. 1) στα 
πλαίσια παροχής υψηλών υπηρεσιών θα συμβάλει στη καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας (Θ.Κ.3 ) αλλά θα 
αναδείξει και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό (Θ.Κ. 4) βοηθώντας άμεσα στην επίτευξη του στόχου 3 και 
έμμεσα των στόχων 1,4 και 5 οδηγώντας στην απόκτηση τοπικής ταυτότητας.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de 
minimis 1407/2013 με ένταση 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 
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ενίσχυσης 65% 

Συνολικός Προϋπολογισμός 80.000,00 0,60 0,49 

Δημόσια Δαπάνη 52.000,00 0,59 0,43 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 28.000,00 0,64 0,64 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η 
επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Αριθμός μελών της Συνεργασίας  
2. Ετοιμότητα υλοποίησης  
3. Διασύνδεση με τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας 
4. Συνεργασίες που υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις ή πρακτικές διανομής προϊόντων  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει άμεση συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.8, 19.2.9, 19.2.10, 19.2.11, 19.2.12, 
19.2.13, 19.2.14 του τοπικού προγράμματος και έμμεση με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5, 19.2.6, 19.2.7, 19.2.8, 
19.2.15, 19.2.21, 19.2.22, 19.2.23, 19.2.24 και 19.2.25. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 16.3 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 52.000,00 € 
Ε.17 – Αριθμός πράξεων συνεργασίας στις οποίες παρέχεται στήριξη (εκτός των ΕΣΚ): 1 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Σ2 – συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου 
συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα / συνεργατικοί 
σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα…): 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.17 

Τίτλος Δράσης 
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών και δραστηριότητες προώθησης 

Κωδικός Δράσης 19.2.17 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο δράσης θα ενισχυθεί η στήριξη της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού (όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής) με 
σκοπό : 
• τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού αλλά και  
• τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets)  
Όσον αφορά στη δημιουργία τοπικών αγορών αυτή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία για τις Αγορές Παραγωγών – Farmers’ Markets προκειμένου να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί 
αγροτικών προϊόντων.  
Σκοπός τους θα είναι η απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν. Τα προϊόντα 
(νωπά ή / και μεταποιημένα) προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες.  
Όλες οι συνεργασίες που θα δημιουργηθούν δυνάμει του εν λόγω υπομέτρου θα έχουν σαν σκοπό τη διάθεση του 
προϊόντος απευθείας στο καταναλωτικό κοινό χωρίς να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός μεσολαβητή, μεταξύ 
παραγωγού και καταναλωτή.  
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Όλες οι συνεργασίες θα είναι νέες και θα έχουν σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω λιανοπωλητών στους 
καταναλωτές ή μέσω των Αγορών Παραγωγών. 
Οι ενέργειες προώθησης θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη βραχέων αλυσίδων ή 
τοπικής αγοράς και θα προβάλλουν τα πλεονεκτήματα της αγοράς προϊόντων μέσω αυτού του τρόπου. 
Οι δικαιούχοι είναι διάφορες μορφές οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον δύο φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού. Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων μόνο όμως για νέα 
δραστηριότητα. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Οι βραχείες αλυσίδες και οι τοπικές αγορές στις ορεινές περιοχές όπου παράγονται ποιοτικά, παραδοσιακά προϊόντα 
συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα, στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό του ρόλο, στην ενίσχυση 
των τοπικών κοινωνιών. Άμεση συνάφεια με τη βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική 
επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και τον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και την 
τοπική ταυτότητα, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα» του τοπικού προγράμματος.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de 
minimis 1407/2013 με ένταση 
ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 50.000,00 0,38 0,31 

Δημόσια Δαπάνη 32.500,00 0,37 0,27 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 17.500,00 0,40 0,40 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η 
επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Συνεργασίες με ικανοποιητικό αριθμό παραγωγών ή άλλων φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού που 
συμμετέχουν στη συνεργασία ανάλογα με τον πληθυσμό της περιοχής  
2. Συνεργασίες με ικανοποιητικό βαθμό ικανότητας της συνεργασίας στην υλοποίηση του έργου 
(εμπειρία προσωπικού / συνεργάτες)  
3. Συνεργασίες που αφορούν στη διάθεση βιολογικών, ΠΟΠ, ΠΓΕ προϊόντων 
4. Συνεργασίες που υιοθετούν καινοτόμες προσεγγίσεις ή εναλλακτικές πρακτικές διανομής προϊόντων 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει άμεση συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.1,19.2.2, 19.2.3, 19.2.16 και έμμεση με 
τη δράση 19.2.19 του τοπικού προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
Άμεση συνέργεια με το Μέτρο 16.4 του ΠΑΑ 2014-2020, συνάφεια με το αναπτυξιακό όραμα και τις δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2015 -2019 και της RIS3. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 32.500,00 
Ε.17 – Αριθμός πράξεων συνεργασίας στις οποίες παρέχεται στήριξη (εκτός των ΕΣΚ): 1 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Σ2 – συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου 
συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα / συνεργατικοί 
σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα…): 1 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.18 

Τίτλος Δράσης Αγροτική Οδοποιία 

Κωδικός Δράσης 19.2.18 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 17&1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος χαρακτηρίζεται από την ορεινότητά της καθώς επίσης και από τη 
διασπορά των αγροτικών της εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές. 
Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί η δράση για την επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε  γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη 
πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η 
εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις 
αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των 
καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής 
της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτοτσιμεντόστρωση. 
Αφορά έργα που υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές και αφορούν πρόσβαση σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση. 
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. 
Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου 
οδικού δικτύου. 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 
σε 600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται έμμεσα η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, οι Θ.Κ. 1, 2 & 4 και οι Στόχοι 1 & 5. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 61 καν. (ΕΕ) 1303/2013 
με ένταση ενίσχυσης 100% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 800.000,00 6,05 4,88 

Δημόσια Δαπάνη 800.000,00 9,05 6,67 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της σχετικής πράξης. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών 
αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου. 
2. Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
3. Η συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό κατασκευή οδικό 
δίκτυο 
4. Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 
κλπ) 
5. Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις 
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Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος και κυρίως με τις 
δράσεις 19.2.2 και 19.2.3   

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το 
Μέτρο 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 800.000,00 €. 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 800.000,00 €. 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 3 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Ειδικός Δείκτης: Χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας που ασφαλτοτσιμεντοστρώθηκαν: 24 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.19 

Τίτλος Δράσης 
Ύδρευση – Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – Υποδομές μικρής κλίμακας του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

Κωδικός Δράσης 19.2.19 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 20&1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει σε μικρής κλίμακας έργα που αφορούν στη δημιουργία , βελτίωση ή επέκταση των 
δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης. Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν σε έργα 
με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την 
τουριστική περίοδο, έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με 
προβλήματα ποιότητας, αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης,  αντικατάσταση 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε αντλιοστάσια (ή μέρος αυτού), κλπ. 
Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και η εξοικονόμηση ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. Ενδεικτικά έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, όπως ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, 
αντικατάσταση παλαιών ξύλινων ή σιδερένιων κουφωμάτων με σύγχρονα πιστοποιημένα, αντικατάσταση υαλοπινάκων, 
εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, φυσικός/νυχτερινός αερισμός, εγκατάσταση/ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών 
συστημάτων, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, κλπ 
Τέλος στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η κατασκευή ή αναβάθμιση τοπικών υποδομών οι οποίες συμβάλλουν σε 
τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος όπως π.χ. υποδομές λαϊκής αγοράς, 
στέγαση υπηρεσιών ή / και τοπικών επαγγελματιών 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται κατ΄εκτίμηση στο 90% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 € εκτός των έργων ύδρευσης  που ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται σε 2.000.000,000 € 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται έμμεσα η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, η Θ.Κ. 4 και ο Στόχος 5: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της υπαίθρου». 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης κατ΄εκτίμηση 
90% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 600.000,00 4,54 3,66 

Δημόσια Δαπάνη 540.000,00 6,11 4,50 

Κοινοτική Συμμετοχή     
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Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 60.000,00 1,37 1,37 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της σχετικής πράξης. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών 
αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου. 
2. Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
3. Η συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό κατασκευή οδικό 
δίκτυο 
4. Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 
κλπ) 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος κυρίως με τη 
δράση 19.2.17  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το 
Μέτρο 7.2 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Δείκτες Εκροών 

Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 540.000,00 €. 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 600.000,00 €. 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 2 
Ε.15 – Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές (τεχνολογίας 
πληροφοριών ή άλλες): όλος ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α22 – ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης: το 
100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
Α23 – ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / 
υποδομές: το 100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 0 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.20 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσίες και Υποδομές στην ποιότητα ζωής 

Κωδικός Δράσης 19.2.20 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 20&1δ καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των 
σχετικών υποδομών (πχ. δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, αγροτικά ιατρεία, 
κοινωνικά παντοπωλεία κ.λπ.). Οι υποδομές είναι τοπικές, ανοικτές προς το κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και 
δεν αποφέρουν κέρδος. 
Επιπλέον στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν οι αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ή μέρος οικισμών όπως πλατείες, 
πεζοδρόμια, δρόμοι, φωτισμός, παιδικές χαρές. Οι ενέργειες δεν θα έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά θα αφορούν 
συνολικές παρεμβάσεις, που θα αποσκοπούν τεκμηριωμένα στη διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας των οικισμών, την 
τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονομιά και θα είναι σε πλήρη συμβατότητα µε την προώθηση του στόχου της 
τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. 
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της 
τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται έργα στα οποία 
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έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 
σε 600.000,000 € . 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η Θ.Κ. 4 και οι Στόχοι 4: «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος» & 5: 
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου» και έμμεσα ο Στόχος 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και 
ειδικών μορφών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Μη κρατικές ενισχύσεις με 
ένταση ενίσχυσης 100% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 700.000,00 5,29 4,27 

Δημόσια Δαπάνη 700.000,00 7,92 5,83 

Κοινοτική Συμμετοχή     
Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών 
αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου. 
2. Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
3. Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 
κλπ) 
4. Πληθυσμιακά κριτήρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος     

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το 
Μέτρο 7.4 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Δείκτες Εκροών 

Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 700.000,00 €. 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 700.000,00 €. 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 3 
Ε.15 – Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές (τεχνολογίας 
πληροφοριών ή άλλες): όλος ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α23 – ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / 
υποδομές: το 100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 0 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.21 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσίες και Υποδομές αναψυχής 

Κωδικός Δράσης 19.2.21 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 20&1δ καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 
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Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών αναψυχής, καθώς και των σχετικών υποδομών. Ενισχύονται 
αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές με εξαίρεση τα πάρκα αναψυχής και τις ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις. 
Οι αθλητικές υποδομές δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από έναν μόνο χρήστη στον τομέα του 
επαγγελματικού αθλητισμού. Η χρήση των αθλητικών υποδομών από άλλους χρήστες του επαγγελματικού ή μη 
αθλητισμού αντιπροσωπεύει ετησίως τουλάχιστον το 20 % του χρόνου χρήσης. 
Η πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή στις πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές είναι ανοικτή σε διάφορους 
χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται κατ΄εκτίμηση στο 95% και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η Θ.Κ. 4 και οι Στόχοι 4: «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος» & 5: 
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου» και έμμεσα ο Στόχος 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και 
ειδικών μορφών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 55 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης κατ΄εκτίμηση 
95% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 140.000,00 1,06 0,85 

Δημόσια Δαπάνη 133.000,00 1,50 1,11 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 7.000,00 0,16 0,16 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών 
αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου. 
2. Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
3. Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 
κλπ) 
4. Πληθυσμιακά κριτήρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος      

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το 
Μέτρο 7.4 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Δείκτες Εκροών 

Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 133.000,00 €. 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 140.000,00 €. 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 1 
Ε.15 – Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές (τεχνολογίας 
πληροφοριών ή άλλες): όλος ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α23 – ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές: 
το 100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 0 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.22 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσίες και Υποδομές πολιτισμού 

Κωδικός Δράσης 19.2.22 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 20&1δ καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, καθώς και των σχετικών υποδομών (μουσεία, 
αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι, θέατρα, λυρικές σκηνές, αίθουσες συναυλιών, άλλοι 
οργανισμοί στον τομέα του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες παρόμοιες 
καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές). 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται κατ΄εκτίμηση στο 90% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €. 
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες  ο ανώτατος  προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
50.000 € 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η Θ.Κ. 4 και οι Στόχοι 4: «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος» & 5: 
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου» και έμμεσα ο Στόχος 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και 
ειδικών μορφών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης κατ΄εκτίμηση 
90% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 700.000,00 5,29 4,27 

Δημόσια Δαπάνη 630.000,00 7,13 5,25 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 70.000,00 1,59 1,59 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών 
αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου. 
2. Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
3. Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 
κλπ) 
4. Πληθυσμιακά κριτήρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος       

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το 
Μέτρο 7.4 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 630.000,00 €. 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 700.000,00 €. 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 4 
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Ε.15 – Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές (τεχνολογίας 
πληροφοριών ή άλλες): όλος ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α23 – ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / 
υποδομές: το 100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 0,5 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.23 

Τίτλος Δράσης Προστασία και ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Κωδικός Δράσης 19.2.23 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 20&1στ καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  
Ενδεικτικές ενέργειες:  
• υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών της πολιτιστικής κληρονομιάς, κινητής ή ακίνητης, των 
αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των ιστορικών χώρων και κτιρίων (γεφύρια, νερόμυλοι, βρύσες, πηγάδια, 
αναπλάσεις τοπίων κλπ).  
• φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναγνωρίζεται επισήμως ως πολιτιστική ή φυσική 
κληρονομιά από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές  
• άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης  
• καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές 
δραστηριότητες·  
• πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της κατανόησης της σημασίας που 
έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών  
• σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων. 
 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται κατ΄εκτίμηση στο 95% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €. 
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες  ο ανώτατος  προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
50.000 € 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η Θ.Κ. 4 και οι Στόχοι 4: «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος» & 5: 
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου» και έμμεσα ο Στόχος 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και 
ειδικών μορφών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης κατ΄εκτίμηση 
95% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 300.000,00 2,27 1,83 

Δημόσια Δαπάνη 285.000,00 3,22 2,38 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 15.000,00 0,34 0,34 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 
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Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν 
συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα,  
Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς καταστατικούς σκοπούς, 
αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα (όπως ενδεικτικά ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης). 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών 
αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου. 
2. Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
3. Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 
κλπ) 
4. Πληθυσμιακά κριτήρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος       

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το 
Μέτρο 7.6 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Δείκτες Εκροών 

Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 285.000,00 €. 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 300.000,00 €. 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 5 
Ε.15 – Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές (τεχνολογίας 
πληροφοριών ή άλλες): όλος ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α23 – ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / 
υποδομές: το 100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 0 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.24 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσίες και Υποδομές τουρισμού 

Κωδικός Δράσης 19.2.24 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 20&1ε καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 
μικρής κλίμακας (π.χ. κέντρο τουριστικής πληροφόρησης, τουριστικό περίπτερο, σημάνσεις, μονοπάτια, ποδηλατικές ή 
άλλες διαδρομές, θέσεις θέας, παρατηρητήρια, πάρκα αναψυχής, φυλλάδια, dvd, ιστοσελίδες κλπ). 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται κατ΄εκτίμηση στο 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €. 
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες  ο ανώτατος  προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
50.000 € 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η Θ.Κ. 4 και οι Στόχοι 4: «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος» & 5: 
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου» και έμμεσα ο Στόχος 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και 
ειδικών μορφών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης κατ΄εκτίμηση 
100% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 250.000,00 1,89 1,53 

Δημόσια Δαπάνη 250.000,00 2,83 2,08 
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Κοινοτική Συμμετοχή     
Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών 
αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου. 
2. Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
3. Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, 
κλπ) 
4. Πληθυσμιακά κριτήρια 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος       

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το 
Μέτρο 7.5 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Δείκτες Εκροών 

Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 250.000,00 €. 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 250.000,00 €. 
Ε.3 – Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 3 
Ε.15 – Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές (τεχνολογίας 
πληροφοριών ή άλλες): όλος ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Α23 – ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές: 
το 100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 
Α24 – Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader): 0 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.25 

Τίτλος Δράσης Προστασία και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων 

Κωδικός Δράσης 19.2.25 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 24 καν. (ΕΕ) 1305/2013 & Καν. 808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες μπορούν να είναι οι πυρκαγιές, οι 
παθογόνοι οργανισμοί, τα πλημμυρικά φαινόμενα. 
Θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών 
παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης των ανωτέρω απειλών. Στο πλαίσιο της δράσης είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται 
προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές. Επιλέξιμες για ενίσχυση σχετικά με την πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών είναι μόνο δασικές περιοχές που χαρακτηρίζονται ως μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που εκπονούν τα κράτη μέλη. Ενδεικτικές ενέργειες αποκατάστασης: 
1. αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς 
και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους. 
2. κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. 
3. κατά περίπτωση αποκατάσταση δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων από άλλες ζημιές που έχουν προκύψει από 
τα παραπάνω αίτια, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του δασικού χώρου ή και της εκμετάλλευσης. 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται κατ΄εκτίμηση στο 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός 
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προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η Θ.Κ. 4 και οι Στόχοι 4: «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού  περιβάλλοντος» & 5: 
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 34 καν. (ΕΕ) 702/2014 με 
ένταση ενίσχυσης κατ΄εκτίμηση 
100% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00 0,76 0,61 

Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 1,13 0,83 

Κοινοτική Συμμετοχή     
Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

1.Δημόσιες Υπηρεσίες:  Δασικές Υπηρεσίες,  Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις 
τους, Περιφέρειες κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους  
2. Ιδιώτες: Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν την πρόληψη καταστροφών σε δασική περιοχή 
του δικτύου NATURA2000 
2. Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν σε περιοχές που συμβάλουν στην προστασία των 
ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του ΥΠΕΚΑ 
(2012). 
3. Δίνεται προτεραιότητα σε ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της Χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών 
σε δάση και δασικές εκτάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο π.δ. 575/1980 (Α΄ 157) και 
ταξινομούνται ως περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά και όλες οι υπόλοιπες 
περιοχές της Χώρας, οι οποίες ταξινομούνται ως περιοχές μέσου κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό 
Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας Δασών. 
4. Δίνεται προτεραιότητα για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών ορίζονται σε 
περιοχές εμφάνισης των επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν σημαντικές ζημιές σε δασικά είδη 
φυτών και καταγράφονται στον κατάλογο του Εθνικού Σχεδίου Προστασίας Δασών από Παθογόνους 
Οργανισμούς. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.6, 19.2.7, 19.2.15  του τοπικού προγράμματος  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. Άμεση συνέργεια με το 
Μέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 – Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 100.000,00 €. 
Ε.2 – Συνολική επένδυση: 100.000,00 €. 
Ε.5 – Συνολική έκταση (σε εκτάρια): 5 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Αριθμός παρεμβάσεων στα οποία παρέχεται στήριξη: 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.3.1 

Τίτλος Δράσης 
Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας ENERDECA ΙΙ_(ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL 
DEVELOPMENT CAPABILITIES) 



 
 

 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ    52 

Κωδικός Δράσης 19.3.1 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το παρόν διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας «ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES» (ENERDECA 
II)» αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του Έργου με την επωνυμία (ENERDECA), που ξεκίνησε να υλοποιείται κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013, με συντονίστρια ΟΤΔ την Αναπτυξιακή Καβάλας και  αποσκοπεί στην επίτευξη των 
εξής στόχων: 

• Συνεργασία των Φορέων των περιοχών του Διακρατικού σχεδίου με την ανάπτυξη μεθόδων, προϊόντων και εργαλείων 
που αποβλέπουν στην διασύνδεση και αξιοποίηση κοινών ή ομοειδών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, τοπικών 
προϊόντων και άλλων στοιχείων που αποτελούν το απόθεμα των συνεργαζόμενων  αγροτικών περιοχών. 

• Ενίσχυση του επιπέδου τοπικής διακυβέρνησης (συνεργασία θεσμών και επιδοτούμενων επιχειρήσεων των περιοχών) 
με κοινά σύγχρονα εργαλεία και εισαγωγή νέων τεχνολογιών που ομογενοποιούν την συνεργασία και δημιουργούν 
προστιθέμενη ωφέλεια στις συνεργαζόμενες περιοχές 

• Δικτυώσεις ομοειδών επιχειρήσεων των διακρατικών περιοχών  

• Εισαγωγή δυναμικών μορφών συνεργασίας κοινών ομάδων Εταίρων (θεσμικοί και Ιδιωτικοί) που αναδιαμορφώνουν 
την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής. 

• Εισαγωγή νέων σύγχρονων μεθόδων προβολής των επιχειρήσεων και των περιοχών συνολικά αξιοποιώντας τις πλέον 
σύγχρονες και διαδεδομένες  τεχνολογίες πληροφορικής  

Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Με βάση την προηγούμενη υλοποίηση του Σχεδίου «ENERDECA», έχουν ήδη καταθέσει ενδιαφέρον 16 Εθνικοί εταίροι, 
πλέον 3 υφιστάμενων διακρατικών ενώ αναμένεται να συνδεθούν με το εν λόγω σχέδιο τουλάχιστον 2 νέοι Διακρατικοί 
εταίροι από τις Μεσογειακές χώρες που δεν είχαν την δυνατότητα στην προηγούμενη περίοδο, ώστε συνολικά να 
συνεργαστούν 21 εταίροι.   
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων είναι: 
Α. Παλιοί εταίροι: όσοι έχουν συμμετάσχει στο προηγούμενο Σχέδιο. 
Β. Νέοι εταίροι: Εταίροι από περιοχές που διαθέτουν επαρκή προσφορά στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με 
δυνατότητα  διασύνδεσης όλων των τομέων του τοπικού παραγωγικού συστήματος με τους πόρους της κάθε  περιοχής και 
στην συνέχεια σύνδεση αυτής της προσφοράς στις διαδικασίες του διακρατικού σχεδίου  
Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της στρατηγικής 
Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.  προκύπτει ότι η συνολική 
στρατηγική του τοπικού προγράμματος εστιάζει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, προσδίδοντας 
διακριτή τοπική ταυτότητα στην περιοχή. Το διακρατικό σχέδιο επομένως συμβάλλει ουσιαστικά στην  διαφοροποίηση της 
τοπικής οικονομίας, με ενδυνάμωση του πολυλειτουργικού ρόλου του πρωτογενή τομέα, αειφορική διαχείριση των 
τοπικών πόρων και ανάδειξη των  συνολικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης.  
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
Οι δράσεις του προτεινόμενου Σχεδίου έχουν ως εξής: 
Προπαρασκευαστική Φάση  
Διερευνητικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης 
Κυρίως Φάση  
Α. Διεύρυνση και ανάπτυξη Συνεργαζόμενων φορέων  
Β. Σχεδιασμός υλοποίηση δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου, Συνεργασία κα κοινή προσέγγιση στην προβολή 
και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, πολιτιστικών πόρων, τοπικών προϊόντων, γαστρονομίας. Αξιοποίηση των πλέον 
σύγχρονων και διαδεδομένων τεχνολογιών πληροφορικής (destination management, marketing system κλπ), στην 
προώθηση των ανωτέρω και λοιπές ηλεκτρονικές και διαδικτυακές υποδομές (π.χ. διαμόρφωση ενιαίων προδιαγραφών 
για web marketing plan). Δράσεις προβολής και εξωστρέφειας π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις.   
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 
Ανθρώπινο δυναμικό 
Μόνιμο προσωπικό εταίρων και εξωτερικοί συνεργάτες 
Χρηματοοικονομικοί πόροι 
Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 21 
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Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 900.000,00€  
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ: 40.000,00€ 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα) 
Η υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου θα συμβάλλει στην  βελτίωση των χαρακτηριστικών και της ελκυστικότητας των 
περιοχών την ομογενοποίηση πόρων, προϊόντων και υπηρεσιών  και η προβολή των  συνεργαζόμενων περιοχών, στην 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, στην  δημιουργία προϋποθέσεων τουριστικής ανάπτυξης για 
τη διαχρονικότητα του έργου. 
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 
Σύνταξη της πρότασης, αναζήτηση εταίρων και ωρίμανση του έργου.  
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας 
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του σχεδίου, έγκριση του σχεδίου,  
ωρίμανση διαγωνιστικών και λοιπών θεσμικών διαδικασιών συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και 
φορείς για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του Σχεδίου, Διακρατικές και Διαπεριφερειακές συναντήσεις εταίρων και 
ομάδας συντονισμού, αξιολόγηση παραδοτέων και συνολικού έργου. 
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 40.000,000 €. 
❖ Η αναλυτική περιγραφή του σχεδίου διακρατικής συνεργασίας αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Άμεση συνέργεια με τη βασική θεματική κατεύθυνση με τις Θ.Κ. 1: «Διασύνδεση των τριών τομέων της οικονομίας», 2: 
«Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» & 3 «Προώθηση της καινοτομίας, της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης 
και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας» και με τους Στόχους 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών 
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα», 2: «Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» & 3 «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και 
ειδικών μορφών»   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 40.000,00 11,11 0,24 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00  11,11 0,33 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00  0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς:  Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. ΟΤΑ, Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Δράμας Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΟΤΑ, 
Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε. ΟΤΑ, Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ,  Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε. 
ΟΤΑ, Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, Ελικώνας Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. ΟΤΑ, 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού- Α.Ε. Ο.Τ.Α., Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., 
Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και ΟΤΔ εξωτερικού από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία, 
Ρουμανία. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων για τη δικτύωση και τη συνεργασία.  
2. Έργα που προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλουν στην ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με απτά 
αποτελέσματα. 
3. Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5 , 19.2.6, 19.2.7, 
19.52.8, 19.2.9, 19.2.10, 19.2.11, 19.2.12, 19.2.13, 19.2.14, 19.2.16, 19.2.17 του τοπικού προγράμματος. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
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Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.  

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 40.000€ 
Ε.21 - Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη: Ένα (1) 
Ε.22 - Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου: Είκοσι 1 (21) ΟΤΔ 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Πλήθος περιοχών που αναπτύσσουν σταθερή σχέση συνεργασίας: Είκοσι ένα (21) 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.3.2 

Τίτλος Δράσης Διαχρονική Ελληνική θεατρική παράδοση 

Κωδικός Δράσης 19.3.2 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρα 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρα 35 & 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας  
Στόχος της προτεινόμενης διατοπικής συνεργασίας είναι η αναζήτηση κρίσιμης μάζας περιοχών που διαθέτουν εμφανή 
τεκμήρια των αρχαίων θεάτρων τους αλλά και σύγχρονη δημιουργική θεατρική ζωή, ώστε να αποτελέσουν οργανωμένο 
δίκτυο ανάδειξης της διαχρονικής ελληνικής θεατρικής παράδοσης, ως  συλλογικού πολιτιστικού στίγματος στις τοπικές 
τους ταυτότητες, που θα αυξήσει την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα των περιοχών και θα προσδώσει υπεραξία στις 
αναπτυξιακές τους προσπάθειες. Η από κοινού ανάδειξη της ζώσας θεατρικής παράδοσης, θα ενισχύσει την τοπική 
αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, θα συνδράμει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της συμμετοχής των τοπικών 
πληθυσμών σε ένα κοινό όραμα, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη διαμόρφωση πολυλειτουργικού χαρακτήρα των 
αγροτικών περιοχών που θα συμμετάσχουν στο σχέδιο συνεργασίας, θα βελτιώσει την εικόνα των περιοχών, θα 
εμπλουτίσει το τουριστικό τους προϊόν, θα συμβάλλει στην εξωστρέφειά τους και θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανταλλαγής 
ιδεών, εμπειριών και τεχνογνωσίας. 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Οι εν δυνάμει εταίροι, οι οποίοι έχουν ήδη προσυμφωνήσει να συμμετάσχουν στη συνεργασία είναι  οι εξής 13 ΟΤΔ:  
ΕΤΑΝΑΜ, ΠΙΕΡΙΚΗ, ΠΑΡΝΩΝΑΣ, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, Ολυμπίας, ΑΙΤΩΛΙΚΗ, Ροδόπης, Καβάλας, Πηλίου, Εύβοιας, 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, Κυκλάδων και ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. Συντονιστής Εταίρος θα είναι η ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ. 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της στρατηγική 
Η πολιτιστική διαδρομή στη προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης έχει να δείξει πληθώρα νεοτέρων, βυζαντινών και 
αρχαίων μνημείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πολιτική ανάπτυξης και ανάδειξης της περιοχής, καθώς 
αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών. Δεσπόζουσα θέση κρατά το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης που φέτος ξανάνοιξε τις 
πύλες του στο ευρύ κοινό με θεατρικές παραστάσεις, καθώς και ο άγνωστος στο ευρύ κοινό αρχαιολογικός χώρος των 
Γιτάνων με το αντίστοιχο θέατρο στη Θεσπρωτία. 
Ανάλυση προτεινόμενων δράσεων 
1) Καταγραφή, ανά περιοχή και συνολικά, σε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ, των αρχαίων θεάτρων, των χαρακτηριστικών 
τους και της ιστορίας τους. 
2) Καταγραφή, ανά περιοχή και συνολικά, της σύγχρονης θεατρικής ιστορίας, των σημερινών θεατρικών υποδομών, των 
ενεργών θεατρικών σχημάτων και των θεατρικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα. 
3) Δημιουργία και διακίνηση έντυπου και ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού  από τις ανωτέρω καταγραφές, με τη χρήση 
ΤΠΕ.  
4) Δράσεις προβολής του δικτύου, του αντικειμένου συνεργασίας και των παραδοτέων του. 
5) Δικτύωση των θεατρικών σχημάτων που το επιθυμούν, σε τοπικό και διατοπικό επίπεδο, για την ανταλλαγή ιδεών, 
πρακτικών, τεχνογνωσίας και εκδηλώσεων. 
6) Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία, με αντικείμενο τη γνωριμία των μαθητών με 
την τέχνη του θεάτρου, της μουσικής και του χορού γενικά και την τοπική θεατρική ιστορία.   
7) Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών σεμιναρίων θεατρικής παιδείας για το ευρύτερο κοινό. 
8) Ενιαίος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου (27η Μαρτίου)  
9) Διοργάνωση Συνεδρίου με αντικείμενο την Ελληνική διαχρονική θεατρική παράδοση 
10) Δημιουργία Μητρώου παρόχων ειδικών μορφών τουρισμού στις συνεργαζόμενες περιοχές καθώς και ετήσιου 
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«Καλενταρίου» πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αυτές, περιλαμβανομένων των θεατρικών δραστηριοτήτων στα αρχαία 
θέατρα και αλλού. 
11) Διερεύνηση της δυνατότητας δικτύωσης με το εξωτερικό  
Η τελική διαμόρφωση των δράσεων  θα γίνει από τους Εταίρους. 
Χρηματοοικονομικοί πόροι 
Αναμενόμενος αριθμός εταίρων: 14 
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 350.000,00€  
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ: 40.000,00€ 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα) 
Η υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου θα συμβάλλει στην ανάδειξη πολιτιστικών πόρων της περιοχής, στην ενίσχυση της 
εικόνας και της ταυτότητας της περιοχής, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής για απόκτηση θεατρικής παιδείας, στην 
ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού,  στην ενίσχυση της τοπικής γνώσης, στη διασύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό 
και εμμέσως με τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα. 
Ενέργειες που τυχόν έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας. 
Υπήρξε δι’ αλληλογραφίας πρόταση σε πολλές ΟΤΔ και ήδη απάντησαν θετικά 13. 
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας 
Το σχέδιο θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις: 
Α. Προκαταρκτική Φάση 
Διερευνητικές συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης 
Β. Κύρια Φάση 
Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, απολογισμός έργου 
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 40.000,000 €. 
❖ Η αναλυτική περιγραφή του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Άμεση συνέργεια με τη βασική θεματική κατεύθυνση & τις Θ.Κ. 1: «Διασύνδεση των τριών τομέων της οικονομίας», 3: 
«Προώθηση της καινοτομίας, της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας» & 4: 
«Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού μέσω της προστασίας, ανάδειξης και 
αξιοποίησης του απαράμιλλου φυσικού πλούτου καθώς και του οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» και τους 
Στόχους 1 & 3   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 40.000,00 11,11 0,24 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00  11,11 0,33 

Κοινοτική Συμμετοχή     

Εθνική Συμμετοχή     

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00  0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ ΕΤΑΝΑΜ, ΠΙΕΡΙΚΗ, ΠΑΡΝΩΝΑΣ, Ολυμπίας, ΑΙΤΩΛΙΚΗ, Ροδόπης, 
Καβάλας, Πηλίου, Εύβοιας, ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, Κυκλάδων και ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

Η δράση αφορά κοινές δράσεις συνεργασίας εγκεκριμένων ΟΤΔ και συνεπώς δεν υφίσταται θέμα 
θέσπισης από την ΟΤΔ κριτηρίων επιλογής    

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει έμμεση συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα 19.2.2, 19.,2.17 και 
άμεση συνέργεια / συμπληρωματικότητα 19.2.22, 19.2.23, 19.2.24 του τοπικού προγράμματος  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
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Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2015 - 2019 και του 
ΠΑΑ 2014 – 2020, αποτελεσμάτων RIS3. Άμεση συνέργεια με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με τίτλο: «Πολιτιστικές 
διαδρομές στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 40.000€ 
Ε.21 - Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη: 1 
Ε.22 - Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου: 14 ΟΤΔ 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

(ειδικός δείκτης 1) Πλήθος περιοχών που αναπτύσσουν σταθερή σχέση συνεργασίας: 14 
(ειδικός δείκτης 2) Πλήθος Εταίρων που υλοποίησαν Ενέργειες στο πλαίσιο του Σχεδίου:14 
(ειδικός δείκτης 3) Πλήθος Ενεργειών που ολοκληρώθηκαν εντός της περιόδου προγραμματισμού 
και υλοποίησης: 12 
(ειδικός δείκτης 4) Πλήθος πολιτών που επωφελήθηκαν από την εκπαιδευτικής διαδικασίας των 
σεμιναρίων θεατρικής παιδείας: 200 
(ειδικός δείκτης 5) Πλήθος μνημείων (αρχαίων θεάτρων) που αναδείχθηκαν: 46 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.3.3 

Τίτλος Δράσης Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός - Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας 

Κωδικός Δράσης 19.3.3 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το παρόν Σχέδιο αφορά στην ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού μέσω της προβολής των εκλεκτών 
ελληνικών γεύσεων της παραδοσιακής και σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας. 
Το Σχέδιο που υλοποιήθηκε και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο αποσκοπεί στην επίτευξη των εξής 
στόχων: 

• Ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, με γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα που διαθέτουν 
ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής. 

• Διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα τους και ανάπτυξη του 
γαστρονομικού τουρισμού. 

• Διεύρυνση του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών», με ενσωμάτωση νέων μελών και χαρακτηριστικών προϊόντων 
από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 

• Ενσωμάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών ελληνικών προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα, με τη 
δημιουργία των πιο εκλεκτών και χαρακτηριστικών γεύσεων. 

• Δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων, τη γαστρονομία και τον 
τουρισμό ως συνεργαζόμενοι φορείς του Δικτύου, για τη συλλογική υλοποίηση δράσεων. 

Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων είναι: Οι εταίροι που συμμετείχαν στο προηγούμενο Σχέδιο και νέοι εταίροι από 
περιοχές με αξιόλογα αγροδιατροφικά προϊόντα και σημαντικές υποδομές γαστρονομικού πολιτισμού. 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας 
Από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ προκύπτει ότι οι τομείς της 
παραγωγής και της μεταποίησης προσφέρουν αρκετά προϊόντα υψηλής αξίας, ενώ η τοπική γαστρονομία αντανακλά την 
ιδιαιτερότητα και τα χαρακτηριστικά της περιοχής και των κατοίκων της. Αυτά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ιδιότητες 
και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, δημιουργούν ένα δυναμικό συνολικό προϊόν, το οποίο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα 
ελκυστικό για τον τουριστικό κλάδο και τους εμπλεκόμενους κλάδους υπηρεσιών εστίασης, μεταποίησης κ.λπ. Κατ’ 
αναλογία με την περιοχή της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, οι υπόλοιπες περιοχές των υπαρχόντων εταίρων διαθέτουν παρόμοιες ιδιότητες 
στην παραγωγή, τη μεταποίηση, τη γαστρονομία και τον τουρισμό. 
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
➢ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ  
Ενέργειες σχεδιασμού, συντονισμού και υποστήριξης του Σχεδίου και διατοπικές συναντήσεις 
➢ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ   
Α. Διεύρυνση και ανάπτυξη Δικτύου: Δράσεις διεύρυνσης και ανάπτυξης του Δικτύου Γ.Ε.Ε. 
Β. Σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός υλοποίησης Έργου: 1. Σχεδιασμός ταυτότητας περιοχών και τοπικών θεσμών, 2. 
Σχεδιασμός διαδικτυακών υποδομών και marketing, 3. Σχεδιασμός  Σήμανσης περιοχών και Συστήματος προβολής των 
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Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων, 4. Σχεδιασμός δικτύου καταστημάτων franchise εκλεκτών γεύσεων, 5.Ομάδα έργου 
συντονισμού, διαχείρισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της υλοποίησης, 6. Τοπική διαχείριση και υποστήριξη 
υλοποίησης από τις Ο.Τ.Δ., 7.Συναντήσεις εταίρων και οργάνων διαχείρισης του Σχεδίου  
Γ. Υλοποίηση δράσεων Δικτύου: 1. Ανάπτυξη brand και δημιουργία βάσης δεδομένων, 2.Ηλεκτρονικές και διαδικτυακές 
υποδομές, 3. Υλοποίηση marketing plan και οργάνωσης προβολής, 4. Συμμετοχή σε εκθέσεις, 5. Σύστημα προβολής Γ.Ε.Ε. 
σε τουριστικές πύλες εισόδου της χώρας, 6. Ανάδειξη ελληνικού οίνου, οινοπνευματωδών και γαστρονομίας, 7. Ανάδειξη 
του πολιτισμού της ελιάς και του ελαιολάδου, 8. Εργασίες διασύνδεσης της γνώσης με την παραγωγή, 9. Σχεδιασμός 
εκπαιδευτικών δράσεων  
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 
➢ Ανθρώπινο δυναμικό 

• Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με πλήρη ή μερική απασχόληση.  

• Σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα. 

• Εξειδικευμένοι εξωτερικοί Σύμβουλοι, όπου απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των δράσεων.  
➢ Χρηματοοικονομικοί πόροι 
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 1.300.000,00 €  
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ: 90.000,00€ 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή  

• Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, τόνωση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων και ενθάρρυνση 
της τοπικής επιχειρηματικότητας δημιουργώντας παράλληλα «ταυτότητα - branding» για το γευστικό ιδίωμα της 
περιοχής.  

• Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και της πολιτιστικής ταυτότητας. 

• Αύξηση της τουριστικής κίνησης και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου μέσω προώθησης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός. 

• Αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, συμβολή στην αντιμετώπιση 
της ανεργίας και της φτώχειας.   

• Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση του γαστρονομικού πολιτισμού της χώρας. 
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 
Μελέτη και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του προηγούμενου Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» και του Σχεδίου 
δράσης του Δικτύου Δήμων Γ.Ε.Ε., σύνταξη πρότασης διατοπικής συνεργασίας, αναζήτηση εταίρων. Επικοινωνία και 
αποστολή πρότασης και ενημερωτικού εντύπου σε υποψήφιους εταίρους. 
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας 
Προβλέπεται να υλοποιηθεί ο παρακάτω τρόπος εφαρμογής. 

• Ορισμός ομάδας συντονισμού. 

• Αναζήτηση, αξιολόγηση και συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για την 
υλοποίηση διαφόρων δράσεων του σχεδίου. 

• Διακρατικές συναντήσεις και επικοινωνία των εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, μέσω 
internet, για αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων. 

• Αξιολόγηση παραδοτέων και λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτηθεί. 
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 90.000,000 €. 
❖ Η αναλυτική περιγραφή του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τον αγροδιατροφικό τομέα, οι 
Θ.Κ. 1, 2 & 3 και οι Στόχοι 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού 
τομέα» του τοπικού προγράμματος & 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών». 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 90.000,00 25,00 0,55 

Δημόσια Δαπάνη 90.000,00 25,00 0,75 

Κοινοτική Συμμετοχή     



 
 

 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ    58 

Εθνική Συμμετοχή     

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς, Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον: 
Πάρνωνα, Αχαΐας, Βορείου Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Νομού Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, 
Καστοριάς, Λάρισας, Λήμνου, Μεσσηνίας, Πηλίου, Σερρών, Τριχωνίδας, Φλώρινας, Φθιωτικής, Φωκικής, Χαλκιδικής, 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας ή συμβάλουν στην 
καθετοποίηση των επιχειρήσεων 
2. Ανάπτυξη συλλογικών δράσεων για τη δικτύωση και τη συνεργασία.  
3. Έργα που προάγουν τη συνεργασία και τη δικτύωση ομοειδών ή και συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων και γενικότερα συμβάλουν στην ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με απτά 
αποτελέσματα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5 , 19.2.10 του τοπικού 
προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2015 - 2019 και του 
ΠΑΑ 2014 – 2020. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 90.000€ 
Ε.21 - Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη: 1 
Ε.22 - Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου: 24 ΟΤΔ 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

ΟΤΑ που συμμετέχουν στις δράσεις του Σχεδίου: 55 
Σημεία προβολής των χαρακτηριστικών τοπικών γεύσεων: 5 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.3.4 

Τίτλος Δράσης Ανάπτυξη συνεργατισμού. 

Κωδικός Δράσης 19.3.4 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* 
Άρθρα 44,61 και 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς και η οδηγία 2004/18/εκ περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων-προμηθειών - υπηρεσιών 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας: 
Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη της συνεργατικής επιχειρηματικότητας στις περιοχές της υπαίθρου που 
δραστηριοποιούνται οι συνεργαζόμενες ΟΤΔ και η εν γένει προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας 
τοπικού οικοσυστήματος αλληλοϋποστηριζόμενων φορέων.  
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Στη δράση θα επιδιωχθεί να συμμετέχει μία τουλάχιστον ΟΤΔ από κάθε Περιφέρεια της χώρας. Για την υλοποίηση του 
σχεδίου υπάρχει ήδη στενή συνεργασία με τις Αναπτυξιακές εταιρείες που θα συνεργαστούν στα πλαίσια του διατοπικού 
προγράμματος. Στο σχέδιο θα συμμετέχουν οι παρακάτω 13 Αναπτυξιακές Εταιρίες: ΑΝΚΑ (Συντονίστρια ΟΤΔ), Αχαΐας, 
ΑΝΔΩ, Ηπείρου, Ηρακλείου, ΑΝΕΘ, ΑΝΙΟΝ, ΚΕΝΑΚΑΠ, ΑΝΚΟ, ΕΤΑΛ, ΟΑΣΕ, Πάρνωνας, ΑΝΡΟ 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας 
Το CLLD αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη των παραγωγικών συνεργατικών δομών της υπαίθρου και τη 
διασύνδεση αυτών τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις αντίστοιχες που δραστηριοποιούνται στις πόλεις. Αυτό θα δώσει 
μεγάλη ώθηση στη διεύρυνση και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού συμπλέγματος στην ύπαιθρο και θα επιταχύνει την 
εγκατάσταση βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ της υπαίθρου και των πόλεων. Οι ΟΤΔ ιδιαίτερα, με την πολύχρονη 
εμπειρία που διαθέτουν και την εδραίωσή τους στις αγροτικές περιοχές της χώρας, μπορούν να παίξουν το ρόλο του 
«επισπεύδοντα φορέα», να υποστηρίξουν τα υφιστάμενα συνεργατικά σχήματα να δικτυωθούν και να αναπτύξουν 
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συνέργειες μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα, να ενθαρρύνουν ομάδες ενεργών αγροτών και άλλων κατοίκων της υπαίθρου 
να συνεργαστούν παρέχοντάς τους την κατάλληλη υποστήριξη.     
Αυτό θα επιχειρηθεί μέσω: 
1. της υποστήριξης της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των υφισταμένων συνεργατικών σχημάτων  
2. της δημιουργίας ευέλικτου μηχανισμού ενθάρρυνσης τοπικών συλλογικών πρωτοβουλιών και της υποστήριξής τους να 
αποκτήσουν συνεργατικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά 
Ανάλυση των δράσεων  
Η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των συνεργατικών δομών θα υποστηριχτεί μέσω της λειτουργίας «ζωντανών 
εργαστηρίων» (Regional Living Labs και για συντομία RLL). Πρόκειται για συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα 
όλοι οι εμπλεκόμενοι. Στις συναντήσεις αυτές αναζητείται με συναίνεση ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, αμοιβαία 
επωφελές.  
Οι υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, ενθάρρυνσης και υποστήριξης με στόχο τη δικτύωση και τη συνεργασία 
των συνεργατικών σχημάτων, θα παρέχονται σε τοπικό επίπεδο από επιλεγμένα στελέχη των συνεργαζομένων ΟΤΔ (μέσω 
ενεργειών της δράσης 19.2.1), τα οποία θα εκπαιδευτούν στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας. Επίσης οι μέθοδοι που 
θα εφαρμοστούν, τα εργαλεία και τα εκπαιδευτικά πακέτα που θα χρησιμοποιηθούν, θα σχεδιαστούν από κοινού για όλες 
της συμμετέχουσες ΟΤΔ σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας. 
Η δράση, χωρίζεται σε δύο Φάσεις: 
Προπαρασκευαστική Φάση 

• Διατοπικές συναντήσεις εταίρων  

• Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας,  

• Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης προς έγκριση.  
Φάση Υλοποίησης 
Η Φάση Υλοποίησης, για λόγους μεθοδολογίας χωρίζεται σε πακέτα εργασίας (ΠΕ), τα οποία είναι: 

• ΠΕ1. Δημιουργία Δομής υποστήριξης σε κάθε περιοχή («Θερμοκοιτίδας Συνεργατισμού» ή «επιταχυντή 
συνεργατισμού») 

• ΠΕ2. Δημιουργία RLL (Regional Living Labs) 

• ΠΕ3. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων καλών πρακτικών, εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτών 

• ΠΕ4. Διάχυση – Διάδοση - Προβολή 

• ΠΕ5. Μελέτη Βιωσιμότητας του Σχεδίου 

• ΠΕ6. Διοίκηση – Συντονισμός.  
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ: 20.000,00€ 
Επιπρόσθετα το σύνολο των ενεργειών που θα υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με το νομικό πλαίσιο που θα 
διαμορφωθεί (Κ.Υ.Α.) 
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 20.000,000 €. 
❖ Η αναλυτική περιγραφή του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τον αγροδιατροφικό τομέα, οι 
Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού 
τομέα» του τοπικού προγράμματος.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 20.000,00 5,56 0,12 

Δημόσια Δαπάνη 20.000,00 5,56 0,17 

Κοινοτική Συμμετοχή     

Εθνική Συμμετοχή     

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00  0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 
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Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΔ, συνεργατικοί φορείς (όπως περιγράφονται παραπάνω) και πολίτες, αγρότες, μικρές επιχειρήσεις και οικοτεχνίες που 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

Προτεραιότητα θα δοθεί στην:  
1) Ενίσχυση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού συμπλέγματος και 
την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της υπαίθρου 
2) Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 
3) Δημιουργία βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων με την άμεση συνεργασία συνεργατικών σχημάτων 
παραγωγών – καταναλωτών 
4) στην υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5 , 19.2.17 του 
τοπικού προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2015 - 2019 και του 
ΠΑΑ 2014 – 2020. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 20.000,00 
Ε.21 - Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη: 1 
Ε.22 - Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου: 13 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Δομές υποστήριξης που θα δημιουργηθούν σε διάφορες περιοχές: 13 
Βάση εκπαιδευτικού υλικού: 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.3.5 

Τίτλος Δράσης “ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ UNESCO” 

Κωδικός Δράσης 19.3.5 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το παρόν σχέδιο αφορά την ανάδειξη και προβολή των συνεργαζόμενων Γεωπάρκων - αναγνωρισμένων από την UNESCO - 
της φύσης και του τοπίου, ως φυσική κληρονομιά εθνικής και παγκόσμιας σπουδαιότητας, την υλοποίηση δράσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές των πάρκων αλλά και στις κοντινές σε αυτά ζώνες, καθώς και την περαιτέρω 
δικτύωσή τους με ανάλογα δίκτυα - τοπικούς φορείς μέσω: ηλεκτρονικής διασύνδεσης (ιστοσελίδων, δικτυακών τόπων, 
βάσεων δεδομένων κλπ), συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, κτλ 
Η δημιουργία των Γεωπάρκων είναι ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.  
Τα παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO είναι ενιαίες, ενοποιημένες γεωγραφικές περιοχές όπου οι τοποθεσίες και τα τοπία 
διεθνούς γεωλογικής σημασίας, πέτυχαν με μια ολιστική έννοια της προστασίας, της εκπαίδευσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης να δημιουργήσουν μοχλούς στρατηγικής ανάπτυξης. Αξιοποιώντας την από κάτω προς τα άνω προσέγγιση, 
συνδυάζουν τη διατήρηση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων γίνεται ολοένα και πιο 
δημοφιλής.  
Η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση καθώς σε αυτήν βρίσκονται πέντε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται 
πλέον «Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO»: 
1. Η Νήσος Λέσβος 
2. Η περιοχή του Ψηλορείτη 
3. Η περιοχή του Εθνικού δρυμού Βίκου – Αώου 
4. Το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού 
5. Η περιοχή Σητείας 
Η αναγνώριση από την UNESCO όλων αυτών των περιοχών καταδεικνύει τον πλούτο της Ελληνικής γεωλογικής 
κληρονομιάς καθώς και την ιδιαίτερη αξία που έχει η γεωλογική, φυσική και πολιτισμική κληρονομιά των Ελληνικών 
Γεωπάρκων σε παγκόσμια κλίμακα. 
Το διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας “ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ UNESCO” αποσκοπεί 
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στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: 

• Ανάδειξη και προβολή των συνεργαζόμενων περιοχών, της φύσης και του τοπίου, ως φυσική κληρονομιά εθνικής και 
παγκόσμιας σπουδαιότητας  

• Αναβάθμιση και αύξηση του οικοτουρισμού – τουριστικής επισκεψιμότητας των συνεργαζόμενων περιοχών, μέσω της 
συνδυαστικής προβολής βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας των περιοχών, καθώς και σημείων αρχαιολογικού, 
θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

• Ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας - ενδυνάμωση των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών, μέσω της 
δημιουργίας και προώθησης στοχευμένων Τουριστικών Πακέτων με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

• Μελέτη, σχεδιασμός και προώθηση ειδικού σήματος για τοπικά προϊόντα-υπηρεσίες αγροτουρισμού των 
συνεργαζόμενων περιοχών, με βάση τα πρότυπα ποιότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.  

Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Ελληνικές ΟΤΔ που υλοποιούν Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 στην Ελλάδα και στοχεύοντας σε συνεργασία και με 
αντίστοιχους φορείς στη Κύπρο και στο Εξωτερικό, με κοινό χαρακτηριστικό την ύπαρξη Γεωπάρκων UNESCO στις περιοχές 
τους. 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας 
Η παρουσία πέντε περιοχών στην Ελλάδα που χαρακτηρίζονται ως παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO  καταδεικνύει τον 
πλούτο της Ελληνικής γεωλογικής κληρονομιάς, καθώς και την ιδιαίτερη αξία που έχει η γεωλογική, φυσική και πολιτισμική 
κληρονομιά των Ελληνικών Γεωπάρκων σε παγκόσμια κλίμακα. Μία από αυτές τις περιοχές και συγκεκριμένα η περιοχή 
του Εθνικού δρυμού Βίκου – Αώου, έκτασης 1.200km2 βρίσκεται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 
της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. με πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά (περιοχές NATURA, παραδοσιακούς οικισμούς και 
μνημεία). Η συγκεκριμένη συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 
να επιτρέψει την προβολή της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας έτσι μια σημαντική ευκαιρία για αύξηση της 
διείσδυσης στη διεθνή τουριστική αγορά. 
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
Οι δράσεις του προτεινόμενου Σχεδίου έχουν ως εξής: 
Προπαρασκευαστική Φάση  
Α. Συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης 
Κυρίως Φάση 
Α.ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 
1. Έρευνα – καταγραφή υλικού έκδοσης, 2. Δημιουργία Φωτογραφικού υλικού, 3. Δημιουργία – διανομή έντυπου 
λευκώματος   
Β.  ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
1. Μελέτη - Σχεδιασμός προδιαγραφών  ειδικής σήμανσης για επισκέπτες – τουρίστες εναλλακτικού - οικολογικού 
τουρισμού με μονοπάτια - γεωδιαδρομές, ειδικά αξιοθέατα, σημεία θέας κτλ., 2. Κατασκευή – Τοποθέτηση  της ειδικής 
σήμανσης  
Γ.  ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
1. Μελέτη, σχεδιασμός και προώθηση ειδικού σήματος για τοπικά προϊόντα-υπηρεσίες αγροτουρισμού με βάση τα 
πρότυπα ποιότητας της παγκόσμιας αγοράς, 2. Μελέτη – σχεδιασμός κριτηρίων αξιολόγησης προϊόντων - υπηρεσιών  τα 
οποία θα φέρουν ειδική σήμανση 
Δ.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  
1. Δημιουργία ιστοσελίδων, δικτυακών τόπων και βάσεων δεδομένων, 2. Δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για κινητά, 
tablets κτλ., 3. Σχεδιασμός – υλοποίηση Ψηφιακού Τουριστικού Οδηγού 
Ε.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 
1. Μελέτη προδιαγραφών για τη δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων, 2. Σχεδιασμός και προώθηση κοινών 
τουριστικών πακέτων, 3. Ξεναγήσεις με οδηγούς πεδίου στα Γεωπάρκα   
Ζ.   ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
1.Διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων, 2. Διοργάνωση κεντρικών εκδηλώσεων, 3. Δημιουργία κοινού βίντεο σποτ, 4. 
Δημιουργία ενός σύντομου βιντεοσπότ για κάθε περιοχή εταίρου, 5. Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, συσκέψεις 
εργασίας, παρεμφερείς εκδηλώσεις κλπ., 6. Δαπάνες ενημέρωσης, προβολής και διαφήμισης.  

Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 
➢ Ανθρώπινο δυναμικό 
Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό, με πλήρη ή μερική απασχόληση, με σταθερούς εξωτερικούς συνεργάτες, με 
εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες - συμβούλους, όπου απαιτηθεί. Χρηματοοικονομικοί πόροι 
Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 800.000,00 €  
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ: 100.000,00€ 
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Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή (βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα) 
Ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μέσω της συνδυαστικής προβολής βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας της 
περιοχής, καθώς και των περιοχών αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού παγκόσμιου ενδιαφέροντος, 
2. Δημιουργία νέων μορφών marketing που συνδέονται με παγκόσμια πρότυπα ποιότητας, 3. Δράσεις ανάδειξης και 
προβολής σε όλη την έκταση του Γεωπάρκου, ως ανταγωνιστικών τουριστικών – περιβαλλοντικών προορισμών, καθώς και 
ενδυνάμωση των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών, 4. Καθιέρωση της συνεργασίας μεταξύ των Γεωπάρκων, με στόχο 
την ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής αρμοδιότητας του Γεωπάρκου, 5. Προβολή της περιοχής 
σε διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό μιας νέα μορφής οικοτουρισμού, τον γεωτουρισμό, 6. Ανάπτυξη – προβολή και 
αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών  
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 
1. Επαφή με υπεύθυνους φορείς στους οποίους βρίσκονται Γεωπάρκα UNESCO, 2. Σύνταξη πρότασης συνεργασίας - 
καταγραφή ενδεικτικών δράσεων, 3. Επικοινωνία με ΟΤΔ στις οποίες περιοχές τους βρίσκονται Γεωπάρκα UNESCO, 4. 
Αποστολή σχεδίου συνεργασίας στους υποψήφιους εταίρους, 5. Παρακολούθηση ανταπόκρισης.  
Το συντονισμό του Σχεδίου έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας 
1. Ορισμός ομάδας συντονισμού, 2. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, 3. Ορισμός συντελεστών υλοποίησης για τις 
τοπικές αλλά και τις διακρατικές δράσεις, 4. Αναζήτηση, αξιολόγηση και συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς 
εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του Σχεδίου, 5. Αναζήτηση διακρατικών 
εταίρων, 6. Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση των εταίρων από τον συντονιστή εταίρο, 7. Διατοπικές - διακρατικές 
συναντήσεις εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, μέσω internet, για αξιολόγηση της πορείας 
υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων, 8. Αξιολόγηση παραδοτέων και λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου 
απαιτηθεί, 9. Αξιολόγηση συνολικής υλοποίησης Σχεδίου. 
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 100.000,000 €. 

❖ Η αναλυτική περιγραφή του σχεδίου διακρατικής συνεργασίας αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 

υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση 3 «Προώθηση της καινοτομίας, της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης 
και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας» & 4 «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του απαράμιλλου φυσικού πλούτου καθώς 
και του οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και οι Στόχοι 3, 4 & 5 του Τ.Π. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00 27,78 0,61 

Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 27,78 0,83 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Συμμετέχουσες ΟΤΔ/φορείς 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 
2. Ενίσχυση των περιβαλλοντικών δράσεων 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια / συμπληρωματικότητα με τις κυρίως με τις δράσεις 19.2.20, 19.2.21, 19.2.22, 19.2.23, 
19.2.24, 19.2.25 και έμμεσα με τις δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα ήπιων μορφών τουρισμού 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2015 - 2019 και του 
ΠΑΑ 2014 – 2020. 

Δείκτες Εκροών Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 100.000,00 
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Ε.21 - Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη: 1 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Ειδικός δείκτης 1: Πλήθος περιοχών που αναπτύσσουν σταθερή σχέση συνεργασίας: 5 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.3.6 

Τίτλος Δράσης 
Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας για την «Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικού τουρισμού στις περιοχές 
εφαρμογής του προγράμματος» 

Κωδικός Δράσης 19.3.6 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* 
Άρθρα 44, 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, Άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 
Η οδηγία 2004/18/εκ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων-
προμηθειών - υπηρεσιών 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη ενός εκ των δικτύων ευρωπαϊκών ποδηλατοδρόμων και συγκεκριμένα της 
«Μεσογειακής οδού» που ξεκινά από την Ανδαλουσία στην Ισπανία και καταλήγει μέσω Ηγουμενίτσας στην Αθήνα. Στόχο, 
αποτελεί η περιοχή της διατοπικής συνεργασίας, να αποτελέσει αναγνωρίσιμο τουριστικό προορισμό, μέσω της 
αξιοποίησης του ποδηλατικού τουρισμού.    
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Επιλογή ΟΤΔ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του δικτύου ποδηλατικής διαδρομής που ξεκινά από την Ανδαλουσία 
στην Ισπανία και καταλήγει μέσω Ηγουμενίτσας στην Αθήνα (6 ΟΤΔ). 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας  
Οι περιοχές του διατοπικού προγράμματος στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος ως πόλου έλξης επισκεπτών, οπότε  η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού κρίνεται ως ιδιαίτερα ενδεδειγμένη, 
καθώς απευθύνεται σε επισκέπτες - χρήστες που επιλέγουν τους προορισμούς τους με βάση το κριτήριο του ήπιου 
τουρισμού και της υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος, ενώ και η συγκεκριμένη μορφή τουριστικής ανάπτυξης είναι 
συμβατή με την φέρουσα ικανότητα των περιοχών του προγράμματος. 
Οι ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται στα πλαίσια του σχεδίου συνεργασίας είναι οι ακόλουθες: 

• Σχεδιασμός Ποδηλατικών Διαδρομών στην Περιοχή του Προγράμματος: Μελέτη της περιοχής παρέμβασης, 
προσδιορισμός σημείων εισόδου -  εξόδου απ’ αυτήν (πυλών), προσδιορισμός κόμβων, χάραξη διαδρομών διέλευσης 
και διαδρομών αναψυχής  

• Ανάπτυξη περιεχομένου ποδηλατικών διαδρομών. Καταγραφή και οργάνωση φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών 
πόρων κατά μήκος των διαδρομών, προτεινόμενες στάσεις, προτεινόμενοι τόποι διαμονής και εστίασης κλπ. 

• Ανάδειξη σημείων και διαδρομών. Σήμανση διαδρομών στη βάση των διεθνών προτύπων, σήμανση μνημείων και 
σημείων ενδιαφέροντος 

• Ανάπτυξη περιεχομένου και συστημάτων πληροφόρησης και ενημέρωσης επισκεπτών και εν δυνάμει επισκεπτών. 
Παραγωγή ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού για μνημεία, σημεία ενδιαφέροντος, στάσεις και διαδρομές. 
Δημιουργία χαρτογραφικού υλικού σε συμβατική και ψηφιακή μορφή. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας παροχής 
πληροφοριών μέσω ίντερνετ και σε κινητά.  

• Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και επενδυτών. Εκδηλώσεις – παρουσιάσεις ευαισθητοποίησης - 
ενημέρωσης στις περιοχές του προγράμματος. Ευαισθητοποίηση για το τουριστικό προϊόν της περιοχής, ενημέρωση 
επαγγελματιών για τις απαιτήσεις του ποδηλατικού τουρισμού στα καταλύματα και τους χώρους εστίασης.  

• Προβολή της περιοχής. Δημιουργία σάιτ για την περιοχή, δημιουργία brand, διασύνδεση περιοχής με τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα, δικτύωση με συλλόγους και ταξιδιωτικούς πράκτορες.  

• Συντονισμός και Διαχείριση Δικτύου. Δημιουργία δομής υλοποίησης και παρακολούθησης δράσεων, προώθησης 
δικτύου και διασφάλισης ποιότητας.  

Κατά τη φάση της προετοιμασίας του προγράμματος, οι ενέργειες που έγιναν για τη συγκρότηση της ανωτέρω 
συνεργασίας ήταν οι εξής: 

• αρχική επαφή της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ με τις άλλες αναπτυξιακές για να 
διαπιστωθεί εάν υπάρχει ενδιαφέρον για την υλοποίηση του σχεδίου 

• αποστολή του προσχεδίου του Τεχνικού Δελτίου από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  
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• οριστικοποίηση του τεχνικού δελτίου μετά την συμπλήρωση παρατηρήσεων 

• αποστολή Δηλώσεων Πρόθεσης Συνεργασίας από τους εταίρους, 

• ένταξη του Τεχνικού Δελτίου στα προγράμματα των εν δυνάμει εταίρων  
Ο Συντονισμός του σχεδίου θα γίνει από την :  ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  
Μετά την οριστικοποίηση του Διατοπικού Σχεδίου συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες:  
Συνάντηση εργασίας για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής  
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι κοινές δράσεις, οι συμβαλλόμενοι, ο σκοπός, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, το αντικείμενο του κάθε συμβαλλόμενου, οι φάσεις υλοποίησης, η ανάληψη του κόστους 
ανά φάση, ο τρόπος συντονισμού  και οργάνωσης του σχεδίου, κλπ.  
Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης προς έγκριση.  
Έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
Επιπρόσθετα το σύνολο των ενεργειών που θα υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με το νομικό πλαίσιο που θα 
διαμορφωθεί (Κ.Υ.Α.) 
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 30.000,000 €. 
❖ Η αναλυτική περιγραφή του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων ήπιων μορφών 
τουρισμού, οι Θ.Κ. 3 και 4, και οι Στόχος 3: «Τουρισμός Υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» και ο Στόχος 4: 
«Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος» 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 30.000,00 8,33 0,18 

Δημόσια Δαπάνη 30.000,00 8,33 0,25 

Κοινοτική Συμμετοχή     
Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Ο.Τ.Δ που υλοποιούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, Φορείς που εξυπηρετούν 
συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

Προτεραιότητα θα δοθεί στα εξής: 
1) Ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 
2) Στην ενίσχυση δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της 
κοινωνικής απομόνωσης 
3) στην υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων 
4) στην ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια / συμπληρωματικότητα 19.2.9, 19.2.10, 19.2.11, 19.2.12, 19.2.13, 19.2.14, 19.2.22, 19.2.23, 
19.2.24 του τοπικού προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2015 - 2019 και του 
ΠΑΑ 2014 – 2020. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 30.000,00 
Ε.21 - Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη: 1 
Ε.22 - Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου: 6 

Δείκτες Ειδικός δείκτης 1: Δημιουργία Δικτύου ποδηλατικής διαδρομής: 1 
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Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.3.7 

Τίτλος Δράσης Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων - Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας 

Κωδικός Δράσης 19.3.7 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* 
Άρθρο 44 & 61 καν. (ΕΕ) 1305/2013 και Άρθρο 65 καν. (ΕΕ) 1303/2013και η οδηγία 2014/24/ΕΕ περί 
σύναψης Δημόσιων  Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και  
Υπηρεσιών 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Αντικείμενο του Σχεδίου "Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων" είναι η ολοκληρωμένη, ομοιογενής και 
επίκαιρη κατάρτιση των "Δυναμικών Μονάδων" με σύγχρονες αρχές και μέσα αγροτικής επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας καθώς και η άρση όλων των επιμέρους εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι "Δυναμικές Μονάδες" των τοπικών 
κοινοτήτων στα πεδία της επιχειρηματικής ψυχολογίας, των γνώσεων και τις δικτύωσης Βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι: 
Ενεργοποίηση αναπτυξιακής ψυχολογίας των Δυναμικών Ομάδων, μόχλευση επενδυτικών πρωτοβουλιών, θωράκιση των 
Δυναμικών Μονάδων με τις ενδεδειγμένες γνώσεις, τεχνικές, δεξιότητες και εργαλεία. 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα των αναγκών που καλύπτει το Σχέδιο, οι επιλέξιμοι εταίροι μπορούν δυνητικά να 
προέρχονται από το σύνολο της επικράτειας, εφόσον αξιολογούν και αυτοί με την σειρά τους ως και δικές τους 
προτεραιότητες τους στόχους του Σχεδίου. 
Τεκμηρίωση της συνεργασίας  
Ενεργοποίηση αναπτυξιακής ψυχολογίας των Δυναμικών Ομάδων, μόχλευση επενδυτικών πρωτοβουλιών, θωράκιση των 
Δυναμικών Μονάδων με τις ενδεδειγμένες γνώσεις, τεχνικές, δεξιότητες και εργαλεία.  
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
Ενέργειες σχεδιασμού, συντονισμού και υποστήριξης του Σχεδίου και διατοπικές συναντήσεις 
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ 
Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την υλοποίηση ετήσιων προ-συνεδρίων και ετήσιου,  Διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων, 
Δίκτυο "Εμψυχωτών Τοπικών Ομάδων", Δράσεις προβολής και εξωστρέφειας, Συντονισμός - υποστήριξη 
Πόροι που θα διατεθούν για την οργάνωση της συνεργασίας  
➢ Ανθρώπινο δυναμικό: Στελέχη από το μόνιμο προσωπικό των εταίρων, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σταθεροί 

εξωτερικοί συνεργάτες, με εμπειρία σε συγκεκριμένα έργα, εξειδικευμένοι εξωτερικοί Σύμβουλοι, όπου απαιτηθεί 
κατά την υλοποίηση των δράσεων.  

➢ Χρηματοοικονομικοί πόροι: Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός Σχεδίου: 400.000,00 € 
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ: 40.000,00€ 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη συνεργασία για την περιοχή: Ενεργοποίηση της αναπτυξιακής ψυχολογίας των εν 
δυνάμει εταίρων κάθε ΟΤΔ, μόχλευση επενδυτικών πρωτοβουλιών, θωράκιση των επενδυτών με τις ενδεδειγμένες 
γνώσεις, τεχνικές, δεξιότητες και εργαλεία, αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων 
των επενδυτών, δημιουργία ευκαιριών και προϋποθέσεων συνεργασιών μεταξύ των επενδυτών των ΟΤΔ. 
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: Μελέτη σχεδίου και σύνταξη διατοπικής 
πρότασης συνεργασίας, δημιουργία και αποστολή πρότασης και ενημερωτικού εντύπου σε υποψήφιους εταίρους και 
παρακολούθηση ανταπόκρισης. 
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου συνεργασίας: Ορισμός ομάδας συντονισμού, αναζήτηση, αξιολόγηση και 
συμφωνίες συνεργασίας με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες και φορείς για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων 
του σχεδίου, διατοπικές συναντήσεις και επικοινωνία των εταίρων και ομάδας συντονισμού, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, 
μέσω internet, για αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και λήψη αναγκαίων αποφάσεων, αξιολόγηση παραδοτέων και 
λήψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτηθεί. 
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 40.000,000 €. 
❖ Η αναλυτική περιγραφή του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
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υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση και οι Θ.Κ. 1: «Διασύνδεση των τριών τομέων της οικονομίας», 2: 
«Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» & 3 «Προώθηση της καινοτομίας, της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης 
και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας» και οι Στόχοι 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων 
του αγροδιατροφικού τομέα», 2: «Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» & 3 «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών 
μορφών»   

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 40.000,00 11,11 0,24 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00 11,11 0,33 

Κοινοτική Συμμετοχή     
Εθνική Συμμετοχή     
Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας: Αναπτυξιακή Πάρνωνα (Συντονίστρια), Τρικάλων, Μεσσηνίας, Πηλίου, 
Τριχωνίδας, Δράμας, Ηπείρου, Φλώρινας, Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού, ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης, Δημοσυνεταιριστική 
Έβρος, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Δίκτυο Νήσων ΠΕ Νήσων Αττικής 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1) Ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.  
2) Καινοτόμα έργα ή έργα που περιλαμβάνουν καινοτόμες ενέργειες.  
3) Μείωση της ανεργίας. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού 
προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2015 - 2019 και του 
ΠΑΑ 2014 – 2020. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 - Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 40.000,00 
Ε.21 - Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη: 1 
Ε.22 - Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου: 13 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Συνέδρια (μονοήμερα και τριήμερα) που θα υλοποιηθούν: 39 
Δημιουργία Δικτύου διάδοσης της γνώσης αγροτικής επιχειρηματικότητας: 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.4 

Τίτλος Δράσης Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 

Κωδικός Δράσης 19.4 

ΕΔΕΤ ΕΓΤΑΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1303/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών: 
Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων 
Λειτουργικές Δαπάνες 
Πάγια και εξοπλισμός 
Ενέργειες εμψύχωσης 
Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνηση μελετών, ενέργειες επιμόρφωσης, αυτοαξιολόγηση) 
Στις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών αντιστοιχούν ενέργειες και δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», 
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όπως η στελέχωση, οι μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα, ο εξοπλισμός και η μηχανοργάνωση. Η Ο.Τ.Δ. της «ΗΠΕΙΡΟΣ 
Α.Ε.» έχει ήδη επαρκή οργάνωση και στελέχωση λόγω της πολυετούς ενασχόλησης της με την εφαρμογή προγραμμάτων 
στην περιοχή. Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται και θα στελεχώνεται από άτομα κατάλληλων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα 
γεωπόνους, μηχανικούς, οικονομολόγος, ιχθυολόγο – βιολόγο, γραμματέα) 
Για τις ανάγκες του νέου προγράμματος απαιτείται η αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και η προμήθεια 
σχετικού Sofware και Hardware, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τόσο του προγράμματος όσο και της 
μηχανοργάνωσης της εταιρείας, δεδομένου ότι τα λογισμικά απαιτούν μεγαλύτερες ταχύτητες και περισσότερο χώρο 
μνήμης στον Η/Υ. Η Ο.Τ.Δ. θα πρέπει να εφοδιαστεί με πληροφορικά συστήματα από τα οποία θα προκύπτουν όλα τα 
στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται στη νέα Προγραμματική Περίοδο (Ο.Π.Σ.Α.Α. κλπ.).  
Σε ότι αφορά τις ενέργειες εμψύχωσης αυτές θα περιλαμβάνουν ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης 
και το τοπικό πρόγραμμα, όπως ενδεικτικά ενημερωτικές ημερίδες, δημοσιεύσεις στον τοπικό Τύπο, ενημερωτικά έντυπα, 
σύνταξη ενός ολιγοσέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου, που θα περιέχει τα κύρια σημεία του εγκριθέντος τοπικού 
προγράμματος και την περιοχή εφαρμογής του, την έκδοση και ανατύπωση του περιεχομένου των προσκλήσεων 
ενδιαφέροντος, κατανοητού οδηγού εφαρμογής, φακέλων υποψηφιότητας με τα κριτήρια αποκλεισμού και αξιολόγησης 
των επενδυτικών σχεδίων, αφισών, την πραγματοποίηση σχετικών εκδηλώσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης, 
συνεντεύξεις τύπου, δημιουργία και ανάρτηση κατάλληλης πινακίδας στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για το πρόγραμμα, 
ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του τοπικού προγράμματος, διεξοδική πληροφόρηση των τοπικών φορέων 
και του πληθυσμού για τους στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις προοπτικές 
ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα κ.λπ. 
Επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού θα είναι κατ’ ελάχιστο το 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού της δράσης 
Οι υποστηρικτικές ενέργειες θα αφορούν εκπόνηση απαραίτητων μελετών για την περιοχή παρέμβασης, παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενέργειες επιμόρφωσης των μελών της ΟΤΔ οι οποίες ενδεικτικά μπορεί να  αφορούν θέματα 
αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφαρμογής προγράμματος, διοίκησης, διαχείρισης έργου και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού κλπ. Επίσης στο πλαίσιο των  υποστηρικτικών ενεργειών θα πραγματοποιηθεί και αυτοαξιολόγηση της ΟΤΔ.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η Βασική Θεματική Κατεύθυνση και όλες οι Θεματικές Κατευθύνσεις και στόχοι όπως καθορίστηκαν από τη 
Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος αποτελώντας τη βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Ένταση ενίσχυσης στο 100% 
των επιλέξιμων δαπανών 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 2.800.000,00 100,00 17,08 

Δημόσια Δαπάνη 2.800.000,00 100,00 23,33 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 32 
και 35 του καν. (ΕΕ) 1303/2013. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

Η εφαρμογή της δράσης αφορά την κάλυψη δαπανών της ΟΤΔ αναφορικά με την υλοποίηση της 
τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης, των δαπανών εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού καθώς και των 
λοιπών επιλέξιμων δαπανών 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια / συμπληρωματικότητα με στο σύνολο των δράσεων του τοπικού προγράμματος, 
καθώς η ολοκλήρωσή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση  του συνόλου του προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση δρα υποστηρικτικά στην υλοποίηση του συνόλου του τοπικού προγράμματος και συνεπώς παρουσιάζει 
συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη, αειφορική και πολυτομεακή 
ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης και  στην αξιοποίηση του φυσικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος  
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Δείκτες Εκροών Ε1: Συνολικές Δημόσιες Δαπάνες: 2.800.000,00 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Ειδικός Δείκτης: Λειτουργία ΟΤΔ: 1 

 
* Αναφορά στο άρθρο/α του του Καν. (ΕΕ) 808/2014 για το ΕΓΤΑΑ και του Καν. (ΕΕ) 1014/2014 για το ΕΤΘΑ βάσει του οποίου 
καθορίζεται η επιλεξιμότητα της προτεινόμενης δράσης.  
** Για τα υπομέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν και μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 θα ισχύσουν κατ’ ελάχιστον τα κριτήρια όπως αυτά 
περιγράφονται στα αντίστοιχα υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.  
*** Συμπληρώνεται λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες του Καν. (ΕΕ) 808/2014 για το ΕΓΤΑΑ και του Καν. (ΕΕ) 1014/2014 για το ΕΤΘΑ. 
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4.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΘΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1 

Τίτλος Δράσης Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων 

Κωδικός Δράσης 4.2.1 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 30 καν. (ΕΕ) 508/2014, Άρθρο 42 της ΣΛΕΕ, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Θα στηριχθούν επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, περιβαλλοντικές υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία. Χρηματοδοτούνται δράσεις 
ίδρυσης και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (κατά την έννοια της 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής). 
Δικαιούχοι της δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως 
ορίζονται από την εθνική νομοθεσία (ΦΕΚ αρ. φύλλου 94/27.5.2016) οι οποίοι υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για 
την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων τους.  
Η στήριξη χορηγείται μόνον αν οι συμπληρωματικές δραστηριότητες των αλιέων συνδέονται με την κύρια αλιευτική 
δραστηριότητα. Δεν ενισχύεονται ενέργειες που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους ή αφορούν εξοπλισμό για 
την αύξηση της ικανότητας του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα όπως και η ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή 
εισαγωγή αλιευτικών σκαφών. 
Μέγιστο ύψος επένδυσης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ με ενίσχυση 50%. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και οι Στόχοι 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» & 
6: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 95 καν. (ΕΕ) 508/2014 με 
ένταση ενίσχυσης 50% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00 2,42 1,93 

Δημόσια Δαπάνη 50.000,00 1,69 1,25 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 50.000,00 4,22 4,22 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
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τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων, του 
ΕΠΑλΘ, των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων, της RIS3. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 1 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 0 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 1 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 0 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.2 

Τίτλος Δράσης 
Επενδύσεις επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού  των αλιέων προς τον δευτερογενή τομέα της 
οικονομίας 

Κωδικός Δράσης 4.2.2 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.1.β καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Δικαιούχοι της δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως 
ορίζονται από την εθνική νομοθεσία (ΦΕΚ αρ. φύλλου 94/27.5.2016).  
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν ιδρύσεις πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων «ΜΜΕ» του δευτερογενή τομέα της 
οικονομίας μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, οι οποίες λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών οι οποίες 
παρουσιάζουν διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του άρθρου 63.1.β του 
Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014, που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό των αλιέων. Στην περίπτωση αυτή 
οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας 
μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση και αφορούν ιδρύσεις βιοτεχνικών μονάδων και μονάδων 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄μεταποίηση θα εξειδικευτούν κατά την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για 
την επιλογή δικαιούχων. 
Μέγιστο ύψος επένδυσης ανέρχεται σε 600.000 ευρώ με ενίσχυση 65%. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και οι Στόχοι 2: «Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» & 6: 
«Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 100.000,00  2,42 1,93 

Δημόσια Δαπάνη 65.000,00 2,20 1,63 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 35.000,00 2,95 2,95 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 
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Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 1 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 1 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 0 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.3 

Τίτλος Δράσης 
Επενδύσεις επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού  των αλιέων προς τον τριτογενή τομέα της 
οικονομίας 

Κωδικός Δράσης 4.2.3 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.1.β καν. (ΕΕ) 508/2014άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Δικαιούχοι της δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως 
ορίζονται από την εθνική νομοθεσία (ΦΕΚ αρ. φύλλου 94/27.5.2016).  
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν ιδρύσεις πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων «ΜΜΕ» του τριτογενή τομέα της 
οικονομίας μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, οι οποίες λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών οι οποίες 
παρουσιάζουν διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του άρθρου 63.1.β του 
Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014, που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό των αλιέων. Στην περίπτωση αυτή 
οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας 
μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση και αφορούν ιδρύσεις μονάδων του τουριστικού τομέα 
(υποδομές διανυκτέρευσης, εστίασης, εναλλακτικών μορφών τουρισμού) και μονάδων παροχής υπηρεσιών θα 
εξειδικευτούν κατά την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για την επιλογή δικαιούχων. 
Μέγιστο ύψος επένδυσης ανέρχεται σε 600.000 ευρώ με ενίσχυση 65%. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και οι Στόχοι 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» & 
6: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 με Ποσό  Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο- Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 
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ένταση ενίσχυσης 65% μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 150.000,00 3,63 2,89 

Δημόσια Δαπάνη 97.500,00 3,31 2,44 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 52.500,00 4,43 4,43 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 1 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 1 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 0 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.4 

Τίτλος Δράσης Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Κωδικός Δράσης 4.2.4 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.2, άρθρο 69 & 95 καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 
1379/2013 (Παράρτημα I):  
α) που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της επεξεργασίας των αποβλήτων  
β) που βελτιώνουν την ασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας  
γ) που υποστηρίζουν τη μεταποίηση των αλιευμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας και δεν μπορούν να 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση  
δ) που έχουν σχέση με τη μεταποίηση υποπροϊόντων που προκύπτουν από τις βασικές δραστηριότητες μεταποίησης  
ε) που έχουν σχέση με τη μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας δυνάμει των άρθρων 6 και 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 834/2007  
στ) που οδηγούν στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή 
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βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης. 
Μέγιστο ύψος επένδυσης ανέρχεται σε 600.000 ευρώ με ενίσχυση 50%. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπικής επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και τον αγροδιατροφικό τομέα, η διακριτή τοπική ταυτότητα, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 
και οι Στόχοι 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» & 6: 
«Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» του Τ.Π. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 95 καν. (ΕΕ) 508/2014 με 
ένταση ενίσχυσης 50% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000,00 4,84 3,86 

Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 3,39 2,50 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 100.000,00 8,44 8,44 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Αλιείς ή μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε 
αυτήν) 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 2 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 1 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 2 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.5 

Τίτλος Δράσης Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας 

Κωδικός Δράσης 4.2.5 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.1.β καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην 
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περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν) αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων. 
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση και αφορούν ιδρύσεις βιοτεχνικών μονάδων και μονάδων 
παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄μεταποίηση θα εξειδικευτούν κατά την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για 
την επιλογή δικαιούχων. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και το ποσό δημόσιας δαπάνης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις  200.000,00 € για μια περίοδο 3 ετών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και οι Στόχοι 2: «Ανταγωνιστικές βιοτεχνικές μονάδες» & 6: 
«Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» του τοπικού προγράμματος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de 
minimis 1407/2013 με ένταση 
ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000,00 4,84 3,86 

Δημόσια Δαπάνη 130.000,00 4,41 3,25 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 70.000,00 5,91 5,91 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Μη Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό 
εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 2 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 1 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 1 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 1 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.6 

Τίτλος Δράσης Επενδύσεις από μη αλιείς παροχής υπηρεσιών εκτός τουριστικού τομέα 

Κωδικός Δράσης 4.2.6 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.1.β καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην 
περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν) αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων. 
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση θα εξειδικευτούν κατά την προκήρυξη του τοπικού 
προγράμματος για την επιλογή δικαιούχων. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και το ποσό δημόσιας δαπάνης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις  200.000,00 € για μια περίοδο 3 ετών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και ο Στόχος 6: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» 
του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de 
minimis 1407/2013 με ένταση 
ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000,00 4,84 3,86 

Δημόσια Δαπάνη 130.000,00 4,41 3,25 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 70.000,00 5,91 5,91 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Μη Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 
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Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 3 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 1 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 2 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.7 

Τίτλος Δράσης Επενδύσεις από μη αλιείς παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουριστικού τομέα 

Κωδικός Δράσης 4.2.7 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.1.β καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην 
περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν) αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων. 
Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθούν:  
Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 
στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα, κολύμβηση, 
θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα, water park, θεματικά πάρκα, πάρκα αναψυχής).  
Θαλάσσιος τουρισμός: δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις με συγκεκριμένου τύπου σκάφη 
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών καθώς και ναυλομεσιτικών γραφείων. 
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, καταδύσεων. 
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση θα εξειδικευτούν κατά την προκήρυξη του τοπικού 
προγράμματος για την επιλογή δικαιούχων. 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και το ποσό δημόσιας δαπάνης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις  200.000,00 € για μια περίοδο 3 ετών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και οι Στόχοι 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» & 
6: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de 
minimis 1407/2013 με ένταση 
ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 200.000,00 4,84 3,86 

Δημόσια Δαπάνη 130.000,00 4,41 3,25 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 70.000,00 5,91 5,91 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Μη Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
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6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 4 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 2 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 2 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.8 

Τίτλος Δράσης Ίδρυση υποδομών διανυκτέρευσης 

Κωδικός Δράσης 4.2.8 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.1.β καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ» μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, οι 
οποίες λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών. Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδύσεις από μη αλιείς 
(φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 
Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών (κύρια και μη κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα): 

• Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα  

• Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 

• Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 

• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)  

• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 

• Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 
Περεταίρω εξειδίκευση των ανωτέρω κύριων μορφών ξενοδοχειακών καταλυμάτων που θα επιχορηγηθούν καθώς και των 
προδιαγραφών και των περιορισμών που θα ισχύσουν θα γίνει κατά την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για την 
επιλογή δικαιούχων. 
Μέγιστο ύψος επένδυσης ανέρχεται σε 600.000 ευρώ με ενίσχυση 65%. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και οι Στόχοι 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» & 
6: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 800.000,00 19,35 15,43 

Δημόσια Δαπάνη 520.000,00 17,63 13,00 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 280.000,00 23,63 23,63 
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Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Μη Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 2 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 3 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 0 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.9 

Τίτλος Δράσης Επέκταση ή / και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης 

Κωδικός Δράσης 4.2.9 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.1.β καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ». 
Η δράση περιλαμβάνει την επέκταση ή / και τον εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης κύριων και μη κύριων μορφών 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων της δράσης 4.2.8. Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδύσεις από μη αλιείς (φυσικά 
και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν). 
Περεταίρω εξειδίκευση των ανωτέρω κύριων μορφών ξενοδοχειακών καταλυμάτων που θα επιχορηγηθούν καθώς και των 
προδιαγραφών και των περιορισμών που θα ισχύσουν θα γίνει κατά την προκήρυξη του τοπικού προγράμματος για την 
επιλογή δικαιούχων. 
Μέγιστο ύψος επένδυσης ανέρχεται σε 600.000 ευρώ με ενίσχυση 45%. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και οι Στόχοι 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» & 
6: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Χάρτης Περιφερειακών 
ενισχύσεων άρθρο 13 καν. (ΕΕ) 
651/2014 με ένταση ενίσχυσης 
45% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 450.000,00 10,88 8,68 
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Δημόσια Δαπάνη 202.500,00 6,86 5,06 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 292.500,00 20,89 20,89 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Μη Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν) 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 4 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 0 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 4 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 0 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.10 

Τίτλος Δράσης Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ψαροταβέρνας 

Κωδικός Δράσης 4.2.10 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.1.β καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ». Θα ενισχυθούν επενδύσεις 
από μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται 
σε αυτήν) αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 
Οδηγίας 2003/361/ΕΚ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα 
της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η 
παράκτια ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων. Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής. Οι παρεμβάσεις της δράσης 
επικεντρώνονται τόσο στην αύξηση του αριθμού όσο και στην ποιοτική βελτίωση των υποδομών εστίασης με απώτερο 
στόχο την ανάδειξη της αξιόλογης τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν την 
πρώτη ύλη της.  
Ενισχύονται επενδύσεις αποκλειστικά του κάτωθι ΚΑΔ με κύρια δραστηριότητα την ψαροταβέρνα: 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα 
λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος (ΚΑΔ 56.10.11.04). 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών και το ποσό δημόσιας δαπάνης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει τις  200.000,00 € για μια περίοδο 3 ετών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών, οι Θ.Κ. 1, 2 & 3 και οι Στόχοι 3: «Τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών» & 
6: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Κανονισμός του γενικού de 
minimis 1407/2013 με ένταση 
ενίσχυσης 65% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 600.000,00 14,51 11,57 

Δημόσια Δαπάνη 390.000,00 13,22 9,75 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 210.000,00 17,72 17,72 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Μη Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε 
αυτήν)  

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,  
2. συνάφεια επαγγελματικών προσόντων ή εργασιακής εμπειρίας, ή κατάρτισης  
3. μόνιμη κατοικία στην περιοχή παρέμβασης  
4. εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα), 
5. καινοτομία, 
6. χαρακτηριστικά έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ενδεικτικά χώροι 
εγκατάστασης ή λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης),  
7. Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις Τοπικού Προγράμματος  για την τοπική ανάπτυξη, όπως δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στήριξη αλιευτικού τουρισμού,  προσφορά βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τοπικές ανάγκες κλπ). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός τοπικών εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών στρατηγικών: 4 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

1. Απασχόληση που δημιουργείται: 3 
2. Απασχόληση που διατηρείται: 3 
3. Επιχειρήσεις που δημιουργούνται (αριθμός): 2 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.11 

Τίτλος Δράσης Αλιευτικές υποδομές 

Κωδικός Δράσης 4.2.11 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63.2, άρθρο 8 & 43  καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Για τους σκοπούς της βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται 
αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος ή βελτιώνοντας την ασφάλεια και 
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τις συνθήκες εργασίας θα στηριχθούν επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους 
εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή 
θαλάσσιων απορριμμάτων.  
Επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων σύμφωνα με 
το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1379/2013 καθώς και για να προστεθεί αξία στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων, θα στηριχθούν 
επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια.  
Τέλος προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων, μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την κατασκευή ή 
τον εκσυγχρονισμό καταφυγίων.  
Οι ανωτέρω ενέργειες στις αλιευτικές υποδομές συμπεριλαμβάνουν και την αλιεία εσωτερικών υδάτων. 
Η στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών. 
Στα πλαίσια της δράσης είναι δυνατό να ενισχυθούν και παρεμβάσεις πρόσβασης σε αλιευτικές υποδομές και 
εκμεταλλεύσεις (π.χ. ιχθυοκαλλιέργειες), τεχνητοί ύφαλοι κλπ. όπως θα εξειδικευτούν κατά την προκήρυξη του τοπικού 
προγράμματος. 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 
σε 600.000,000 € . 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται έμμεσα η βασική θεματική κατεύθυνση καθώς οι υποδομές ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα, οι Θ.Κ. 1, 2 & 4, έμμεσα οι Στόχοι 1,2,3 και άμεσα οι Στόχοι 4,5 & 6 του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 95 καν. (ΕΕ) 508/2014 με 
ένταση ενίσχυσης 100% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 500.000,00 12,09 9,64 

Δημόσια Δαπάνη 500.000,00 16,95 12,50 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του 
αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας και λειτουργικότητα του έργου 
2. Τήρηση της εθνικής και νομοθεσίας 
3. Αναγκαιότητα, συμπληρωματικότητα & αποδοτικότητα του έργου 
4. Ωριμότητα υλοποίησης του έργου 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων.  

Δείκτες Εκροών Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 2 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Ποσοστό του αλιευτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές: το 
100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.12 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσίες και Υποδομές τουρισμού στις αλιευτικές περιοχές 
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Κωδικός Δράσης 4.2.12 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63 καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας στις 
αλιευτικές περιοχές: όπως η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης 
και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού 
κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας, κέντρο 
τουριστικής πληροφόρησης, τουριστικό περίπτερο, , μονοπάτια, ποδηλατικές ή άλλες διαδρομές, παρατηρητήρια, πάρκα 
αναψυχής, φυλλάδια,dvd, ιστοσελίδες κλπ). Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου 
Πολιτισμού. 
Οι επενδύσεις που θα αναπτυχθούν θα αφορούν έργα που αναδεικνύουν τον αλιευτικό χαρακτήρα και την παράδοση της 
περιοχής και θα συνάδουν με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των 
απασχολούμενων στους τομείς αυτούς, βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αλιευτικών 
περιοχών.     
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται κατ΄εκτίμηση στο 100% επί των επιλέξιμων δαπανών δαπανών και ο ανώτατος συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €. 
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες  ο ανώτατος  προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
50.000 € 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται έμμεσα η βασική θεματική κατεύθυνση καθώς οι υποδομές ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα, οι Θ.Κ. 1, 2 & 4 και άμεσα οι Στόχοι 3,5 & 6 του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης κατ΄εκτίμηση 
100% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 175.000,00 4,23 3,38 

Δημόσια Δαπάνη 175.000,00 5,93 4,38 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του 
αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας και λειτουργικότητα του έργου 
2. Τήρηση της εθνικής και νομοθεσίας 
3. Αναγκαιότητα, συμπληρωματικότητα & αποδοτικότητα του έργου 
4. Ωριμότητα υλοποίησης του έργου 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 2 

Δείκτες Ποσοστό του αλιευτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές: το 
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Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.13 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσίες και Υποδομές πολιτισμού στις αλιευτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 14.2.13 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63 καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, καθώς και των σχετικών υποδομών σε 
υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (μουσεία, αρχεία, 
βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι, θέατρα, λυρικές σκηνές, αίθουσες συναυλιών, άλλοι οργανισμοί 
στον τομέα του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες παρόμοιες καλλιτεχνικές και 
πολιτιστικές υποδομές). 
Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών κοινωνικο - οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.  
Ενδεικτικές ενέργειες:  
• υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών της πολιτιστικής κληρονομιάς, κινητής ή ακίνητης, των 
αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των ιστορικών χώρων και κτιρίων· (γεφύρια, νερόμυλοι, βρύσες, πηγάδια, 
αναπλάσεις τοπίων κλπ).  
• φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναγνωρίζεται επισήμως ως πολιτιστική ή φυσική 
κληρονομιά από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
• άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης 
• καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές 
δραστηριότητες 
• πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της κατανόησης της σημασίας που 
έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
• σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων. 
Οι επενδύσεις που θα αναπτυχθούν θα αφορούν έργα που αναδεικνύουν τον αλιευτικό χαρακτήρα και την παράδοση της 
περιοχής και θα συνάδουν με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των 
απασχολούμενων στους τομείς αυτούς, βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αλιευτικών 
περιοχών. 
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται κατ΄εκτίμηση στο 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,000 €. 
Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες  ο ανώτατος  προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
50.000 € 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται έμμεσα η βασική θεματική κατεύθυνση καθώς οι υποδομές ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα, οι Θ.Κ. 2 & 4 και άμεσα οι Στόχοι 3, 4, 5 & 6 του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014 με 
ένταση ενίσχυσης κατ΄εκτίμηση 
100% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 230.000,00 5,56 4,44 

Δημόσια Δαπάνη 230.000,00 7,80 5,75 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 
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Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του 
αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας και λειτουργικότητα του έργου 
2. Τήρηση της εθνικής και νομοθεσίας 
3. Αναγκαιότητα, συμπληρωματικότητα & αποδοτικότητα του έργου 
4. Ωριμότητα υλοποίησης του έργου 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 2 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Ποσοστό του αλιευτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές: το 
100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.14 

Τίτλος Δράσης Υπηρεσίες και Υποδομές ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 4.2.14 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63 καν. (ΕΕ) 508/2014, καν. (ΕΕ) 1014/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθούν αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ή μέρος οικισμών όπως πλατείες, πεζοδρόμια, 
δρόμοι, φωτισμός, παιδικές χαρές. Οι ενέργειες δε θα έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά θα αφορούν συνολικές 
παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν τεκμηριωμένα στη διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας των οικισµών, την τοπική 
αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονομιά και θα είναι σε πλήρη συμβατότητα µε την προώθηση του στόχου της τοπικής 
οικονομικής ανάπτυξης. 
Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της 
τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται έργα στα οποία 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). 
Οι επενδύσεις που θα αναπτυχθούν θα αφορούν έργα που αναδεικνύουν τον αλιευτικό χαρακτήρα και την παράδοση της 
περιοχής και θα συνάδουν με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των 
απασχολούμενων στους τομείς αυτούς, βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αλιευτικών 
περιοχών.     
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται 
σε 600.000,000 € . 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται έμμεσα η βασική θεματική κατεύθυνση καθώς οι υποδομές ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα, οι Θ.Κ. 2 & 4 και άμεσα οι Στόχοι 3, 4, 5 & 6 του τοπικού προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

Μη κρατικές ενισχύσεις με 
ένταση ενίσχυσης 100% 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 230.000,00 5,56 4,44 

Δημόσια Δαπάνη 230.000,00 7,80 5,75 

Κοινοτική Συμμετοχή    
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Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του 
αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

1. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας και λειτουργικότητα του έργου 
2. Τήρηση της εθνικής και νομοθεσίας 
3. Αναγκαιότητα, συμπληρωματικότητα & αποδοτικότητα του έργου 
4. Ωριμότητα υλοποίησης του έργου 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του 4.2 του τοπικού προγράμματος που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Δήμων, των Περιφερειακών Προγραμμάτων και των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων. 

Δείκτες Εκροών Αριθμός δράσεων / πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη: 2 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Ποσοστό του αλιευτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες / υποδομές: το 
100% του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1 

Τίτλος Δράσης Πρωτοβουλία αλιέων για την προστασία του περιβάλλοντος 

Κωδικός Δράσης 4.3.1 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 64 ΚΑΝ (ΕΕ) 508/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι συνεργασίας 
Η διατήρηση της μέγιστης δυνατής φυσικής βιοποικιλότητας αναδεικνύεται ολοένα και σε πιο επείγον θέμα όσο αυξάνει ο 
ρυθμός των περιβαλλοντικών αλλαγών και οι επιπτώσεις από την ανθρωπογενή συμπεριφορά στα υδατικά οικοσυστήματα 
(ρίψη αδρανών υλικών, απορριμμάτων κλπ). Παράλληλα, η μείωση της αλιευτικής απόδοσης στην παράκτια αλιεία 
επιφέρει άμεση μείωση του εισοδήματος των αλιέων, συνεπώς σταδιακή απαξίωση του αλιευτικού επαγγέλματος, 
ιδιαίτερα από τους νέους. Επομένως, είναι σημαντική η προσπάθεια διατήρησης των αλιέων στην αλιευτική 
δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί και μέσω της παράλληλης ανάπτυξης συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων. Βάσει των προαναφερόμενων, αντικείμενο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) είναι η πιλοτική 
εφαρμογή συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων από το βυθό, από αλιείς, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα 
ανάπτυξης της δραστηριότητας, για τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος από τους αλιείς. Γενικός στόχος του 
σχεδίου είναι να διαπιστωθεί εάν η δραστηριότητα αυτή είναι αποδοτική οικονομικά, ώστε να υπάρξει νομική κατοχύρωση 
και να εφαρμοστεί ως επιχειρηματική δραστηριότητα από τους αλιείς, καθώς παράλληλα και η προστασία της 
βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος.  
Αναζήτηση εταίρων: Έχει πραγματοποιηθεί.  
Τεκμηρίωση της συνεργασίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους στόχους της στρατηγικής: Από την 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, υπάρχει η παραθαλάσσια ζώνη της περιοχής παρέμβασης με ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα το αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον, της ξεχωριστής ομορφιάς μικρούς οργανωμένους 
οικισμούς, τις καθαρές και ελκυστικές παραλίες με σοβαρή όμως έλλειψη σε οργανωμένες υψηλού επιπέδου υποδομές 
τουρισμού και παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με αποτέλεσμα την 
ιδιαίτερα μικρή τουριστική περίοδο και την έλλειψη αξιοποίησης της ενδοχώρας. Στην περιοχή αυτή παράγονται υψηλής 
διατροφικής αξίας προϊόντα τα οποία χρήζουν μεγαλύτερης αξιοποίησης, ανάδειξης και προώθησης τόσο στον τομέα της 
τυποποίησης – μεταποίησης όσο και στον τομέα της πιστοποίησης ως επώνυμα προϊόντα. Η δυναμική των  επιχειρήσεων 
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην παραθαλάσσια ζώνη με εξαγωγική δραστηριότητα και περαιτέρω 
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προοπτικές ανάπτυξης έχουν ήδη προσδώσει ιδιαίτερη οικονομική ώθηση στην περιοχή.  
Ανάλυση των δράσεων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ  
Συναντήσεις εταίρων και προετοιμασία υλοποίησης 
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ   
Α) Ενημερωτικό υλικό προβολής του ΣΔΣ, Β) Έκδοση οδηγού με όλα τα στάδια της διαδικασίας (συλλογής, απόθεσης, 
αποκομιδής κλπ), Γ) Συναντήσεις εργασίας με φορείς αποκομιδής (π.χ. Δήμους, εταιρείες ανακύκλωσης), αλιείς και 
εμπλεκόμενους ή/και υποστηρικτικούς φορείς (π.χ. λιμεναρχεία, λιμενικά ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις), Δ) 
Πιλοτική εφαρμογής δράσης, στ) Περιβαλλοντική και οικονομική αποτίμηση των συλλεχθέντων απορριμμάτων, Ε) 
Καταγραφή και προβολή αποτελεσμάτων πιλοτικής δράσης, Ζ) Συναντήσεις εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς για 
συνέχιση της πιλοτικής δράσης και μετά το πέρας του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας, Η) Προτάσεις θεσμικού πλαισίου 
(π.χ. ενσωμάτωση του ενδεχόμενου εισοδήματος το αλιευτικό εισόδημα), Θ) Συντονισμός και διαχείριση.  
Χρηματοοικονομικοί Πόροι: Για την υλοποίηση του ΣΔΣ θα χρησιμοποιηθεί μόνιμο προσωπικό των εταίρων και εξωτερικοί 
συνεργάτες, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών πόρων που θα διαθέσουν οι 6 εταίροι αναμένεται να ανέλθει σε 
250.000,00€.  
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ: 50.000,00€ 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Προστασία της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος, διασύνδεση αλιευτικού κλάδου 
με άλλους φορείς, διεύρυνση αλιευτικής δραστηριότητας και αύξηση αλιευτικού εισοδήματος.  
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας: α) αποστολή και αποδοχή πρόσκλησης για 
συνεργασία, β) κατάρτιση ΣΔΣ και ανταλλαγή παρατηρήσεων και γ) σύνταξη και οριστικοποίηση ΣΔΣ. Το συντονισμό του 
ΣΔΣ έχει συμφωνηθεί να αναλάβει η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. 
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής ΣΔΣ: α) προπαρασκευαστική φάση για την οριστικοποίηση και εξειδίκευση των 
δράσεων, β) υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι δράσεις, οι συμβαλλόμενοι, ο σκοπός, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι υποχρεώσεις κάθε εταίρου, ο τρόπος συντονισμού και οργάνωσης, γ) σύσταση Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης, δ) σύνταξη και υποβολή του ΣΔΣ, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, προς έγκριση και ε) 
έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 
Η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση, δεν αποφέρει κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 
100% των επιλέξιμων δαπανών. Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 50.000,000 €. 
❖ Η αναλυτική περιγραφή του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η βασική θεματική κατεύθυνση που δίνει έμφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα 
στον αγροδιατροφικό τομέα, οι Θ.Κ. 1, 2, 3 & 4 και οι Στόχοι 1: «Παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων, ανταγωνιστικών 
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» του τοπικού προγράμματος & 3: «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 
οικιστικού περιβάλλοντος» & 6: «Ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών περιοχών» 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 50.000,00 100,00 0,96 

Δημόσια Δαπάνη 50.000,00 100,00 1,25 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00  0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο Σχέδιο. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

ΟΤΔ: Αιτωλική Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων, Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακή Καβάλας, Αναπτυξιακή 
Ηπείρου,  Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου 

Αρχές κριτηρίων επιλογής** Δεν εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια / συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 4.2.1, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14 του τοπικού 
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προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ Ηπείρου 2015 - 2019 και του 
ΕΠΑλΘ. 

Δείκτες Εκροών 
Ε.1 (Συνολικές δημόσιες δαπάνες): 50.000,  
Ε.21 (Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη): 1 
Ε.22 (Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου): 6 ΟΤΔ 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου Πλήθος περιοχών που αναπτύσσουν σταθερή σχέση συνεργασίας: 6 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.4 

Τίτλος Δράσης Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού της ΤΟΔΑ 

Κωδικός Δράσης 4.4 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1303/2013, Άρθρο 62 καν. (ΕΕ) 508/2014 παρ. 1 σημ δ 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών: 
Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων 
Λειτουργικές Δαπάνες 
Πάγια και εξοπλισμός 
Ενέργειες εμψύχωσης 
Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνηση μελετών, ενέργειες επιμόρφωσης, αυτοαξιολόγηση) 
Στις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών αντιστοιχούν ενέργειες και δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της  «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», 
όπως η στελέχωση, οι μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα, ο εξοπλισμός και η μηχανοργάνωση. Η Ο.Τ.Δ. της «ΗΠΕΙΡΟΣ 
Α.Ε.» έχει ήδη επαρκή οργάνωση και στελέχωση λόγω της πολυετούς ενασχόλησης της με την εφαρμογή προγραμμάτων 
στην περιοχή. Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται και θα στελεχώνεται από άτομα κατάλληλων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα 
γεωπόνους, μηχανικούς, οικονομολόγος, ιχθυολόγο – βιολόγο, γραμματέα) 
Για τις ανάγκες του νέου προγράμματος απαιτείται η αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και η προμήθεια 
σχετικού Sofware και Hardware, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τόσο του προγράμματος όσο και της 
μηχανοργάνωσης της εταιρείας, δεδομένου ότι τα λογισμικά απαιτούν μεγαλύτερες ταχύτητες και περισσότερο χώρο 
μνήμης στον Η/Υ. Η Ο.Τ.Δ. θα πρέπει να εφοδιαστεί με πληροφορικά συστήματα από τα οποία θα προκύπτουν όλα τα 
στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται στη νέα Προγραμματική Περίοδο (Ο.Π.Σ.Α.Α. κλπ.).  
Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες εμψύχωσης αυτές θα περιλαμβάνουν ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης 
και το τοπικό πρόγραμμα, όπως ενδεικτικά ενημερωτικές ημερίδες, δημοσιεύσεις στον τοπικό Τύπο, ενημερωτικά έντυπα, 
σύνταξη  ενός ολιγοσέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου, που θα περιέχει τα κύρια σημεία του εγκριθέντος τοπικού 
προγράμματος και την περιοχή εφαρμογής του, την έκδοση και ανατύπωση του περιεχομένου των προσκλήσεων 
ενδιαφέροντος, κατανοητού οδηγού εφαρμογής, φακέλων υποψηφιότητας με τα κριτήρια αποκλεισμού και αξιολόγησης 
των επενδυτικών σχεδίων, αφισών, την πραγματοποίηση σχετικών εκδηλώσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης, 
συνεντεύξεις τύπου, δημιουργία και ανάρτηση κατάλληλης πινακίδας στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για το πρόγραμμα, 
ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του τοπικού προγράμματος, διεξοδική πληροφόρηση των τοπικών φορέων 
και του πληθυσμού για τους στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, τις προοπτικές 
ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα κ.λπ. 
Οι υποστηρικτικές ενέργειες θα αφορούν εκπόνηση απαραίτητων μελετών για την περιοχή παρέμβασης, παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενέργειες επιμόρφωσης των μελών της ΟΤΔ οι οποίες ενδεικτικά μπορεί να  αφορούν θέματα 
αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφαρμογής προγράμματος, διοίκησης, διαχείρισης έργου και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού κλπ. Επίσης στο πλαίσιο των  υποστηρικτικών ενεργειών θα πραγματοποιηθεί και αυτοαξιολόγηση της ΟΤΔ. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT ανάλυσης, περιγραφής 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεσή της με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Εξυπηρετείται η Βασική Θεματική Κατεύθυνση και όλες οι Θεματικές Κατευθύνσεις και στόχοι όπως καθορίστηκαν από τη 
Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος αποτελώντας τη βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
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Ένταση ενίσχυσης στο 100% 
των επιλέξιμων δαπανών 

Ποσό  
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 1.000.000,00 100,00 19,29 

Δημόσια Δαπάνη 1.000.000,00 100,00 25,00 

Κοινοτική Συμμετοχή       

Εθνική Συμμετοχή       

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00  0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 61 
καν. (ΕΕ) 508/2014. 

Αρχές κριτηρίων 
επιλογής** 

Η εφαρμογή της δράσης αφορά την κάλυψη δαπανών της ΟΤΔ αναφορικά με την υλοποίηση της 
τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης, των δαπανών εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού καθώς και των 
λοιπών επιλέξιμων δαπανών 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση παρουσιάζει απόλυτη συνέργεια / συμπληρωματικότητα με στο σύνολο των δράσεων του τοπικού προγράμματος, 
καθώς η ολοκλήρωσή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση  του συνόλου του προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση δρα υποστηρικτικά στην υλοποίηση του συνόλου του τοπικού προγράμματος και συνεπώς παρουσιάζει 
συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη, αειφορική και πολυτομεακή 
ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης και  στην αξιοποίηση του φυσικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Δείκτες Εκροών Συνολικές Δημόσιες Δαπάνες: 1.000.000,00 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων / 
Στόχου 

Ειδικός Δείκτης: Λειτουργία ΟΤΔ: 1 

 
* Αναφορά στο άρθρο/α του του Καν. (ΕΕ) 808/2014 για το ΕΓΤΑΑ και του Καν. (ΕΕ) 1014/2014 για το ΕΤΘΑ βάσει του οποίου 
καθορίζεται η επιλεξιμότητα της προτεινόμενης δράσης.  
** Για τα υπομέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν και μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 θα ισχύσουν κατ’ ελάχιστον τα κριτήρια όπως αυτά 
περιγράφονται στα αντίστοιχα υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.  
*** Συμπληρώνεται λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες του Καν. (ΕΕ) 808/2014 για το ΕΓΤΑΑ και του Καν. (ΕΕ) 1014/2014 για το ΕΤΘΑ. 

 
 

4.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΘΑ) 

Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρικών ενοτήτων της περιοχής παρέμβασης και εστιάζοντας στη 

φέρουσα δυνατότητα αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο της SWOT ανάλυση όσο και τις διαβουλεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν, διαμορφώθηκαν οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος ΕΓΤΑ και ΕΤΘΑ. Οι δράσεις, 

όπως αναλύονται, παρουσιάζουν άμεση και έμμεση συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους, με 

οδηγό την επίτευξη των στόχων του Τοπικού Προγράμματος, όπως αναλύονται και περιγράφονται στο 

κεφάλαιο 3.    

Το σύνολο των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER αποσκοπούν στην επίτευξη της βασικής 

θεματικής κατεύθυνσης και των επί μέρους θεματικών κατευθύνσεων, οδηγώντας στην ολοκληρωμένη χωρική 

ανάπτυξη και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Συγκεκριμένες δράσεις θα αποτελέσουν το εργαλείο για 

την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

και παράλληλα την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με εστίαση 
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στον αγροδιατροφικό τομέα και τις ήπιες μορφές τουρισμού, την προώθηση συνεργασιών - δικτυώσεων και 

καινοτόμων παρεμβάσεων, μέσω της προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του απαράμιλλου φυσικού 

πλούτου καθώς και του οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

 

4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος όπως αναλύθηκαν στα ανωτέρω Τεχνικά Δελτία συμπληρώνουν και 

συμπληρώνονται με άλλες αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή και συγκεκριμένα: 

• Με το ΠΑΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα με τα Μέτρα 4.2, 4.3, 6.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 8.3, 8.4, 8.5, 16.2, 

16.3, 16.4, 16.5, 19.3, 19.4, 19.9  

• Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019 και συγκεκριμένα:  

✓ Με τον ΑΞΟΝΑ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ και τους επί  

μέρους Θεματικούς Στόχους αυτού 

✓ Με τον  ΑΞΟΝΑ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και τους επί μέρους Θεματικούς Στόχους 

αυτού 

• Με την Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) η οποία 

περιλαμβάνει ειδικές κατευθύνσεις που εξειδικεύονται σε αντίστοιχες δράσεις.: 

✓ Ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικού γενετικού δυναμικού στην αγροτική παραγωγή και παραγωγή 

τροφίμων (Δημιουργία νέων προϊόντων, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας) 

✓ Ανάπτυξη πιστοποιημένης κτηνοτροφικής παραγωγής για παραγωγή προϊόντων ανώτερων 

χαρακτηριστικών (Ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη μεταποίηση γεωργικών και 

κτηνοτροφικών προϊόντων) 

✓ Προσαρμογή και ανάδειξη δυναμικού στον κλάδο της παραδοσιακής τυροκομίας 

✓ Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον κλάδο της διατροφής και στον κλάδο αξιοποίησης υποπροϊόντων στη 

διατροφή αγροτικών ζώων 

✓ Ανάδειξη τοπικών επώνυμων κτηνοτροφικών προϊόντων Ηπείρου 

✓ Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής υδατοκαλλιέργειας 

✓ Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και τουρισμός 

✓ Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος μέσα από την ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας 

✓ Πλαίσιο ενίσχυσης επιχειρηματικότητας 

 

Ο συνδυασμός των ανωτέρω θα οδηγήσει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στη 

ανάπτυξή της και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

       

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΕΤΡΟ 19 "ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) - LEADER" ΠΑΑ 2014-2020 

Στήριξη για την 
προετοιμασία 
στρατηγικής της 
τοπικής ανάπτυξης 

19.1 80.000,00 80.000,00     0,00 

Στήριξη υλοποίησης 
δράσεων των 
στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER) 

19.2 13.230.000,00 8.840.000,00     4.390.000,00 

Στήριξη για την 
προπαρασκευαστική  
και την υλοποίηση της 
συνεργασίας 
(διακρατική και 
διατοπική) 

19.3 360.000,00 360.000,00     0,00 

Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες 
και εμψύχωση 

19.4 2.800.000,00 2.800.000,00     0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
19 
ΠΑΑ 2014-2020 * 

  16.390.000,00 12.000.000,00     4.390.000,00 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 "ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ"  
ΕΠΑλΘ 2014-2020 

Στήριξη για 
προπαρασκευή 

4.1           

Εφαρμογή Τοπικής 
Ανάπτυξης 

4.2 4.135.000,00 2.950.000,00     1.185.000,00 

Δραστηριότητες 
συνεργασίας 

4.3 50.000,00 50.000,00     0,00 

Δαπάνες Λειτουργίας 
και Συντονισμός 

4.4 1.000.000,00 1.000.000,00     0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑλΘ 2014-
2020 

  5.185.000,00 4.000.000,00     1.185.000,00 

       
* Στο σύνολο των δαπανών του Μέτρου 19 δεν συμπεριλαμβάνεται το Υπομέτρο 19.1   
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

     
  ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014-2020 19.1 19.2 19.3 19.4 

Συνολικό κόστος Υπομέτρου         

Ποσοστό % συν. Κόστους Υπομέτρου επί του 
συν. Κόστους της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης 

  80,72% 2,20% 17,08% 

Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου         

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί 
της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης 

  73,67% 3,00% 23,33% 

Κοινοτική Συμμετοχή Υπομέτρου         

Ποσοστό % Κοινοτικής Συμμετοχής 
Υπομέτρου επί της Κοινοτικής Συμμετοχής της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

        

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑλΘ  
2014-2020 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Συνολικό κόστος Μέτρου         

Ποσοστό % συν. Κόστους Υπομέτρου επί του 
συν. Κόστους της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης 

  79,75% 0,96% 19,29% 

Δημόσια Δαπάνη Μέτρου         

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί 
της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης 

  73,75% 1,25% 25,00% 

Κοινοτική Συμμετοχή Μέτρου         

Ποσοστό % Κοινοτικής Συμμετοχής 
Υπομέτρου επί της Κοινοτικής Συμμετοχής της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 

           
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΜΕΤΡΟ 19 "ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) - LEADER" ΠΑΑ 2014-2020 

Στήριξη για την 
προετοιμασία 
στρατηγικής της 
τοπικης ανάπτυξης 

19.1   80.000,00               

Στήριξη υλοποίησης 
δράσεων των 
στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER) 

19.2     300.000,00 840.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.600.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 

Στήριξη για την 
προπαρασκευαστική  
και την υλοποίηση 
της συνεργασίας 
(διακρατική και 
διατοπική) 

19.3     20.000,00 20.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 

Στήριξη για τις 
λειτουργικές δαπάνες 
και εμψύχωση 

19.4     420.000,00 460.000,00 380.000,00 400.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 
ΠΑΑ 2014-2020 

    80.000,00 740.000,00 1.320.000,00 1.440.000,00 1.700.000,00 2.040.000,00 2.330.000,00 2.430.000,00 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 "ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ"  
ΕΠΑλΘ 2014-2020 

Στήριξη για 
προπαρασκευή 

4.1                   

Εφαρμογή Τοπικής 
Ανάπτυξης 

4.2     100.000,00 250.000,00 300.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 
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Δραστηριότητες 
συνεργασίας 

4.3     5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 

Δαπάνες Λειτουργίας 
και Συντονισμός 

4.4     190.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΛΘ 
2014-2020 

      295.000,00 390.000,00 440.000,00 645.000,00 745.000,00 745.000,00 740.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     80.000,00 1.035.000,00 1.710.000,00 1.880.000,00 2.345.000,00 2.785.000,00 3.075.000,00 3.170.000,00 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

           

ΚΩΔ.  ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

19.1 
Στήριξη για την προετοιμασία 
στρατηγικής της τοπικης ανάπτυξης 

80.000,00 80.000,00 100%         0,00 0% 

19.2.1 
Δράσεις ενημέρωσης – κατάρτισης – 
απόκτησης δεξιοτήτων 

60.000,00 60.000,00 100%         0,00 0% 

19.2.2 

Μεταποίηση, εμπορία και / ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
στους τομείς του γάλακτος ,του 
μελιού, των ελαιούχων προϊόντων, 
του οίνου και των αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών 

1.000.000,00 650.000,00 65%         350.000,00 35% 

19.2.3 

Μεταποίηση, εμπορία και / ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
εκτός των τομέων του γάλακτος, του 
μελιού, των ελαιούχων προϊόντων, 
του οίνου και των αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών 

600.000,00 300.000,00 50%         300.000,00 50% 

19.2.4 
Παραγωγή παραδοσιακών τοπικών 
προϊόντων και τροφίμων του 
αγροδιατροφικού τομέα 

600.000,00 390.000,00 65%         210.000,00 35% 

19.2.5 
Παραγωγή λοιπών τροφίμων και 
προϊόντων του αγροδιατροφικού 
τομέα 

600.000,00 270.000,00 45%         330.000,00 55% 

19.2.6 Ίδρυση βιοτεχνικών μονάδων 600.000,00 390.000,00 65%         210.000,00 35% 

19.2.7 
Επέκταση ή εκσυγχρονισμός 
βιοτεχνικών μονάδων 

600.000,00 390.000,00 65%         210.000,00 35% 

19.2.8 
Λοιπές επιχειρήσεις του 
δευτερογενή τομέα της οικονομίας 

600.000,00 270.000,00 45%         330.000,00 55% 
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19.2.9 
Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
εκτός τουριστικού τομέα 

800.000,00 360.000,00 45%         440.000,00 55% 

19.2.10 
Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του τουρισμού 

300.000,00 135.000,00 45%         165.000,00 55% 

19.2.11 
Ίδρυση κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων 

1.050.000,00 682.500,00 65%         367.500,00 35% 

19.2.12 
Ίδρυση μη κύριων ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων  

950.000,00 617.500,00 65%         332.500,00 35% 

19.2.13 
Επέκταση ή / και εκσυγχρονισμός 
υποδομών διανυκτέρευσης 

650.000,00 292.500,00 45%         357.500,00 55% 

19.2.14 Χώροι εστίασης και αναψυχής 800.000,00 360.000,00 45%         440.000,00 55% 

19.2.15 
Αύξηση της αξίας των δασοκομικών 
προϊόντων  

300.000,00 150.000,00 50%         150.000,00 50% 

19.2.16 
Δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων 
(clusters) και δικτύων 

80.000,00 52.000,00 65%         28.000,00 35% 

19.2.17 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων 
και τοπικών αγορών και 
δραστηριότητες προώθησης 

50.000,00 32.500,00 65%         17.500,00 35% 

19.2.18 Αγροτική Οδοποιία 800.000,00 800.000,00 100%         0,00 0% 

19.2.19 

Ύδρευση – Ενεργειακή αναβάθμιση 
δημόσιων κτιρίων – Υποδομές 
μικρής κλίμακας του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

600.000,00 540.000,00 90%         60.000,00 10% 

19.2.20 
Υπηρεσίες και Υποδομές στην 
ποιότητα ζωής 

700.000,00 700.000,00 100%         0,00 0% 

19.2.21 Υπηρεσίες και Υποδομές αναψυχής 140.000,00 133.000,00 95%         7.000,00 5% 

19.2.22 Υπηρεσίες και Υποδομές πολιτισμού 700.000,00 630.000,00 90%         70.000,00 10% 
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19.2.23 
Προστασία και ανάδειξη φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς 

300.000,00 285.000,00 95%         15.000,00 5% 

19.2.24 Υπηρεσίες και Υποδομές τουρισμού 250.000,00 250.000,00 100%         0,00 0% 

19.2.25 
Προστασία και αποκατάσταση 
δασών και δασικών εκτάσεων 

100.000,00 100.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.1 

Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας 
ENERDECA ΙΙ_(ENHANCEMENT OF 
EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT 
CAPABILITIES) 

40.000,00 40.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.2 
Διαχρονική Ελληνική θεατρική 
παράδοση 

40.000,00 40.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.3 

Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: 
Ελληνικός γαστρονομικός 
πολιτισμός - Σχέδιο Διατοπικής 
Συνεργασίας 

90.000,00 90.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.4 Ανάπτυξη Συνεργατισμού 20.000,00 20.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.5 
Ενδυνάμωση, προβολή και 
δικτύωση των Γεωπάρκων της 
UNESCO 

100.000,00 100.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.6 

Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας για 
την «Ανάπτυξη δικτύου 
ποδηλατικού τουρισμού στις 
περιοχές εφαρμογής του 
προγράμματος» 

30.000,00 30.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.7 
Ενώνοντας τους Δυναμικούς των 
Τοπικών Κοινοτήτων - Σχέδιο 
Διατοπικής Συνεργασίας 

40.000,00 40.000,00 100%         0,00 0% 

19.4 
Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής 
Δράσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 

2.800.000,00 2.800.000,00 100%         0,00 0% 

ΣΥΝΟΛΟ* 16.390.000,00 12.000.000,00           4.390.000,00   

* Στο σύνολο των δαπανών του ανωτέρω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται το Υπομέτρο 19.1        
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΤθΑ) 

           

ΚΩΔ.  ΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

4.2.1 
Επενδύσεις ανάπτυξης 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
των αλιέων 

100.000,00 50.000,00 50%         50.000,00 50% 

4.2.2 

Επενδύσεις επαγγελματικού 
επαναπροσανατολισμού  των 
αλιέων προς τον δευτερογενή τομέα 
της οικονομίας 

100.000,00 65.000,00 65%         35.000,00 35% 

4.2.3 

Επενδύσεις επαγγελματικού 
επαναπροσανατολισμού  των 
αλιέων προς τον τριτογενή τομέα 
της οικονομίας 

150.000,00 97.500,00 65%         52.500,00 35% 

4.2.4 
Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

200.000,00 100.000,00 50%         100.000,00 50% 

4.2.5 
Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον 
δευτερογενή τομέα της οικονομίας 

200.000,00 130.000,00 65%         70.000,00 35% 

4.2.6 
Επενδύσεις από μη αλιείς παροχής 
υπηρεσιών εκτός τουριστικού τομέα 

200.000,00 130.000,00 65%         70.000,00 35% 

4.2.7 
Επενδύσεις από μη αλιείς παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουριστικού τομέα 

200.000,00 130.000,00 65%         70.000,00 35% 

4.2.8 Ίδρυση υποδομών διανυκτέρευσης 800.000,00 520.000,00 65%         280.000,00 35% 

4.2.9 
Επέκταση ή / και εκσυγχρονισμός 
υποδομών διανυκτέρευσης 

450.000,00 202.500,00 45%         247.500,00 55% 

4.2.10 
Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός 
ψαροταβέρνας 

600.000,00 390.000,00 65%         210.000,00 35% 

4.2.11 Αλιευτικές υποδομές 500.000,00 500.000,00 100%         0,00 0% 
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4.2.12 
Υπηρεσίες και Υποδομές τουρισμού 
στις αλιευτικές περιοχές 

175.000,00 175.000,00 100%         0,00 0% 

4.2.13 
Υπηρεσίες και Υποδομές πολιτισμού 
στις αλιευτικές περιοχές 

230.000,00 230.000,00 100%         0,00 0% 

4.2.14 
Υπηρεσίες και Υποδομές ποιότητας 
ζωής στις αλιευτικές περιοχές 

230.000,00 230.000,00 100%         0,00 0% 

4.3.1 
Πρωτοβουλία αλιέων για την 
προστασία του περιβάλλοντος 

50.000,00 50.000,00 100%         0,00 0% 

4.4 
Δαπάνες Λειτουργίας και 
Συντονισμός 

1.000.000,00 1.000.000,00 100%         0,00 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 5.185.000,00 4.000.000,00           1.185.000,00   

           

           
           

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ) 

           

ΚΩΔ.  ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

19.2.2 

Μεταποίηση, εμπορία και / ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
στους τομείς του γάλακτος ,του 
μελιού, των ελαιούχων προϊόντων, 
του οίνου και των αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών 

250.000,00 162.500,00 65%         87.500,00 35% 

19.2.3 

Μεταποίηση, εμπορία και / ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
εκτός των τομέων του γάλακτος, του 
μελιού, των ελαιούχων προϊόντων, 
του οίνου και των αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών 

200.000,00 100.000,00 50%         100.000,00 50% 
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19.2.4 
Παραγωγή παραδοσιακών τοπικών 
προϊόντων και τροφίμων του 
αγροδιατροφικού τομέα 

100.000,00 65.000,00 65%         35.000,00 35% 

19.2.5 
Παραγωγή λοιπών τροφίμων και 
προϊόντων του αγροδιατροφικού 
τομέα 

100.000,00 45.000,00 45%         55.000,00 55% 

19.2.6 Ίδρυση βιοτεχνικών μονάδων 150.000,00 97.500,00 65%         52.500,00 35% 

19.2.7 
Επέκταση ή εκσυγχρονισμός 
βιοτεχνικών μονάδων 

80.000,00 52.000,00 65%         28.000,00 35% 

19.2.8 
Λοιπές επιχειρήσεις του 
δευτερογενή τομέα της οικονομίας 

100.000,00 45.000,00 45%         55.000,00 55% 

19.2.16 
Δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων 
(clusters) και δικτύων 

80.000,00 52.000,00 65%         28.000,00 35% 

19.2.17 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία 
μεταξύ φορέων της αλυσίδας 
εφοδιασμού για τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων 
και τοπικών αγορών και 
δραστηριότητες προώθησης 

50.000,00 32.500,00 65%         17.500,00 35% 

19.3.1 

Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας 
ENERDECA ΙΙ_(ENHANCEMENT OF 
EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT 
CAPABILITIES) 

40.000,00 40.000,00 100% 

        

0,00 0% 

19.3.2 
Διαχρονική Ελληνική θεατρική 
παράδοση 

40.000,00 40.000,00 100% 
        

0,00 0% 

19.3.3 

Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: 
Ελληνικός γαστρονομικός 
πολιτισμός - Σχέδιο Διατοπικής 
Συνεργασίας 

90.000,00 90.000,00 100% 

        

0,00 0% 

19.3.4 Ανάπτυξη Συνεργατισμού 20.000,00 20.000,00 100%         0,00 0% 

19.3.5 
Ενδυνάμωση, προβολή και 
δικτύωση των Γεωπάρκων της 

100.000,00 100.000,00 100% 
        

0,00 0% 
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UNESCO 

19.3.6 

Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας για 
την «Ανάπτυξη δικτύου 
ποδηλατικού τουρισμού στις 
περιοχές εφαρμογής του 
προγράμματος» 

30.000,00 30.000,00 100% 

        

0,00 0% 

19.3.7 
Ενώνοντας τους Δυναμικούς των 
Τοπικών Κοινοτήτων - Σχέδιο 
Διατοπικής Συνεργασίας 

40.000,00 40.000,00 100% 

        

0,00 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.470.000,00 1.011.500,00           458.500,00   

 


