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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Επωνυμία υποψηφίου φορέα: 
ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο.Τ.Α. 

Διακριτικός τίτλος: ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Έδρα: 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΑΣΗΜ. ΦΩΤΗΛΑ -  

Τ.Κ. 25001 

Υποκατάστημα ΠΑΤΡΑ - ΠΑΤΡΕΩΣ 16 - 26221 

Αρμόδιος για επικοινωνία: Τσιμπρή Ηρώ – Γ. Διευθύντρια / Συντονίστρια 

Αριθμός Τηλεφώνου : 26920-24442, 26920-24443, 2610-243042 

Αριθμός Fax : 26920-24333 

e - mail : achaiasa@otenet.gr 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Περιοχή παρέμβασης: Η περιοχή παρέμβασης LEADER καταλαμβάνει το B-ΒΔ τμήμα του 
νομού Αχαΐας, όπως εκτείνεται κατά μήκος του παραλιακού 
μετώπου του νομού, καθώς και την εσωτερική νότια επέκτασή της 
στις ορεινές και μειονεκτικές ζώνες των παράλιων δήμων. Η 
περιοχή περιλαμβάνει ορεινά, μειονεκτικά αλλά και πεδινά 
Δημοτικά Διαμερίσματα.  

Έκταση: 1.326,0 km
2
 

Πληθυσμός: 105.057 κάτοικοι (απογραφή ΕΣΥΕ 2001) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) (5η Τροποποίηση) 

Συνολικό κόστος: 11.360.249,55 

Δημόσια Δαπάνη: 7.598.820,00 

Κοινοτική Συμμετοχή: 7.218.879,00 

Εθνική Συμμετοχή: 379.941,00 

Ίδια Συμμετοχή: 3.761.429,55 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

«ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΓΗΣ» 

 

 

mailto:achaiasa@otenet.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Περιοχή παρέμβασης 

ΔΗΜΟΣ/ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(km

2
) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 2001 - 

πραγματικός 
πληθυσμός) 

ΧΑΡΑΚΤΗ- 
ΡΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 12,8 2.287  
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Αιγείρα (ΕΔΡΑ) 4,8 1.673 Πεδινή 

Αιγές 8,0 614 Ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 98,3 5.924   
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Σ
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Βαλιμίτικα 3,2 510 Πεδινή 

Δάφνες 5,8 372 Ορεινή 

Διγελιώτικα 1,9 419 Πεδινή 

Κουλούρα 2,3 731 Πεδινή 

Κούμαρη 4,0 210 Ορεινή 

Κουνινά 19,0 687 Ορεινή 

Μαυρίκι 19,4 504 Ορεινή 

Μελίσσια 19,8 427 Ορεινή 

Παρασκευή 11,6 230 Ορεινή 

Σελινούντας 3,8 634 Πεδινή 

Τέμενη 4,0 1.137 Πεδινή 

Χατζή 3,5 63 Ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ 51,4 5.315   
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Ακράτα (ΕΔΡΑ)  
(στην έκταση συμπεριλαμβάνονται 
το Κράθιο, η Ποροβίτσα και τα 
Συλιβαινιώτικα) 

21,0 1.778 Ορεινή 

Άμπελος 3,6 249 Ορεινή 

Βούτσιμο 2,4 165 Ορεινή 

Καλαμιάς 20,1 517 Ορεινή 

Κράθιο   540 Πεδινή 

Παραλία Πλατάνου 4,3 539 Πεδινή 

Ποροβίτσα   202 Ορεινή 

Συλιβαινιώτικα   1.325 Πεδινή 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ 32,2 5.094   
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Βραχναιίκων (ΕΔΡΑ) 18,4 2.828 Πεδινή 

Θεριανό  4,2 218 Μειονεκτική 

Καμίνια 2,7 785 Πεδινή 

Μονοδένδρι 3,2 604 Πεδινή 

Τσουκαλαίικα 3,7 659 Πεδινή 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 104,0 7.005   
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Άνω Διακοπτό 14,0 373 Ορεινή 

Διακοπτό (ΕΔΡΑ) 32,0 2.427 Ορεινή 

Ελαιώνας 5,2 812 Πεδινή 

Ελίκη 3,9 565 Πεδινή 

Ζαχλωρίτικα 3,1 434 Πεδινή 
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Καθολικό 4,4 84 Ορεινή 

Κερύνεια 6,8 435 Ορεινή 

Μαμουσιά 20,0 295 Ορεινή 

Νικολαίικα 2,7 429 Πεδινή 

Ριζόμυλος 1,4 359 Πεδινή 

Ροδιά 3,5 431 Πεδινή 

Τράπεζα 7,0 361 Ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΜΗΣ 71,6 10.664   
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Αγιοβλασίτικα 2,9 363 Πεδινή 

Αλισσός 5,8 933 Πεδινή 

Άνω Αχαΐα 2,9 402 Μειονεκτική 

Ελαιοχώρι  7,5 394 Μειονεκτική 

Κάτω Αλισσός 4,1 658 Πεδινή 

Κάτω Αχαΐα (ΕΔΡΑ)  
(για επενδύσεις σε εκτός σχεδίου 
περιοχές) 

12,0 6.027 
Πεδινή 

Νιφοραίικα 7,8 815 Πεδινή 

Πετροχώρι 28,6 1.072 Μειονεκτική 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΝΕΟΥ 99,8 3.768   

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
 

Ε
Ρ

ΙΝ
Ε

Ο
Υ

 

Αρραβωνίτσα 9,0 263 Ορεινή 

Δαμακίνι 27,4 113 Ορεινή 

Ζήρια 37,2 996 Ορεινή 

Καμάρες (ΕΔΡΑ) 4,7 1.325 Πεδινή 

Νέος Ερινεός 4,0 418 Ορεινή 

Σαλμενίκο 17,5 653 Ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΟΥ 225,7 8.683   

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
 Λ

Α
Ρ

ΙΣ
Σ

Ο
Υ

 

Αγ. Νικ. Σπάτων 17,4 539 Μειονεκτική 

Απιδεώνας 8,4 635 Πεδινή 

Άραξος 24,9 632 Πεδινή 

Βελιτσές 18,6 584 Μειονεκτική 

Καγκάδι 11,6 523 Μειονεκτική 

Λακκόπετρα 26,2 1.060 Πεδινή 

Ματαράγκα 20,7 692 Μειονεκτική 

Μετόχι (ΕΔΡΑ) 46,4 2.110 Πεδινή 

Μιχόι 28,9 715 Μειονεκτική 

Πέτα 10,6 383 Μειονεκτική 

Ριόλο 12,0 810 Πεδινή 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 66,4 11.873   
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Θέα 6,8 495 Μειονεκτική 

Καλλιθέα 9,4 696 Ορεινή 

Κρήνη Πατρών 10,1 1.023 Ορεινή 

Κρυσταλλόβρυση 9,8 58 Ορεινή 

Οβριά (ΕΔΡΑ) 
(για επενδύσεις σε εκτός σχεδίου 
περιοχές) 

4,1 5.241 Πεδινή 

Πετρωτό 20,7 417 Ορεινή 

Σαραβάλι 5,5 3.943 Πεδινή 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΒΡΗΣ 86,4 5.106   
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 Καραίικα 12,2 947 Πεδινή 

Κρίνος 8,7 326 Μειονεκτική 

Λιμνοχώρι 18,7 1.213 Πεδινή 

Μύρτος 11,5 439 Μειονεκτική 

Σαγαίικα (ΕΔΡΑ) 27,7 1.776 Πεδινή 
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Φράγκα 7,6 405 Μειονεκτική 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 12,0 9.074   
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Παραλία (ΕΔΡΑ) 
(για επενδύσεις σε εκτός σχεδίου 
περιοχές) 

3,8 6.012 Πεδινή 

Μιντιλόγλι 6,6 1.929 Πεδινή 

Ρογίτικα 1,6 1.133 Πεδινή 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 68,0 2.332   
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Ελικίστρα 25,5 1.378 Ορεινή 

Μοίρα 17,9 79 Ορεινή 

Σούλι 24,6 875 
Ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ 98,2 13.270   
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Άγιος Βασίλειος 2,6 2.045 Πεδινή 

Ακταίο (Βερναρδαίικα) 2,0 917 Πεδινή 

Άνω Καστρίτσι 20,0 931 Ορεινή 

Αραχοβίτικα 1,3 743 Πεδινή 

Αργυρά 16,0 370 Ορεινή 

Δρέπανο 5,5 557 Πεδινή 

Κάτω Καστρίτσι 7,4 712 Πεδινή 

Πιτίτσα 23,7 82 Ορεινή 

Ρίο (Αγ. Γεώργιος Ρίου) (ΕΔΡΑ) 
(για επενδύσεις σε εκτός σχεδίου 
περιοχές) 

3,5 5.231 Πεδινή 

Πλατάνι 5,9 460 Πεδινή 

Σελλά 7,5 388 Ορεινή 

Ψαθόπυργος 2,8 834 Πεδινή 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 85,6 7.840   

Δ
Η

Μ
Ο

Σ
 Σ

Υ
Μ

Π
Ο

Λ
ΙΤ

Ε
ΙΑ

Σ
 

Αγ. Κωνσταντίνος 3,1 480 Ορεινή 

Άλσος 5,1 313 Ορεινή 

Βερίνο 8,7 158 Ορεινή 

Γκραίκα 5,4 100 Ορεινή 

Γρηγόρη 6,0 204 Ορεινή 

Δημητρόπουλο 2,8 464 Ορεινή 

Δουκαναΐικα 1,8 114 Ορεινή 

Κρήνη Αιγιαλείας 18,4 394 Ορεινή 

Λάκκα 1,8 329 Ορεινή 

Λόγγος 2,8 761 Πεδινή 

Μάγειρας 3,9 93 Ορεινή 

Μυρόβρυση 8,6 321 Ορεινή 

Νεραντζιές 3,5 359 Ορεινή 

Ροδοδάφνη (ΕΔΡΑ) 5,8 2.514 Πεδινή 

Σελιανίτικα 3,0 1.147 Πεδινή 

Τούμπα 4,9 89 Ορεινή 

ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ 213,6 6.822   
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Αγ. Νικ. Κράλι 5,6 444 Μειονεκτική 

Αγ. Στέφανος 6,5 950 Μειονεκτική 

Άνω Σουδεναΐικα 4,2 274 Μειονεκτική 

Άρλα 11,9 392 Μειονεκτική 

Αχαϊκό 4,0 224 Μειονεκτική 

Γαλαναίικα 
36,2 

29 Μειονεκτική 

Γκανέϊκα 2 Μειονεκτική 
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Κάτω Μαζαράκι 
(συμπεριλαμβάνονται το Κάτω 
Μαζαράκι, τα Γαλαναίικα & τα 
Γκανέικα ) 

960 Μειονεκτική 

Λουσικά (ΕΔΡΑ) 9,8 793 Μειονεκτική 

Μιτόπολη 16,6 434 Μειονεκτική 

Πόρτες 25,4 397 Ορεινή 

Σαντομέρι 29,2 477 Μειονεκτική 

Φλόκα 16,0 240 Ορεινή 

Φώσταινα 7,1 306 Μειονεκτική 

Χαϊκάλι 11,1 464 Μειονεκτική 

Χαραυγή 30,0 436 Μειονεκτική 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ LEADER 1.326,0 105.057   

 

 Πληθυσμιακή πυκνότητα περιοχής:   79,23 κάτοικοι / km
2
 

 Συνολική έκταση διοικητικής Περιφέρειας στην 

οποία εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης:  11.343 km
2
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) 

GR2320001 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, 
ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ 

ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ 
25,29 

GR2320003 ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 9,06 

GR2320005 
ΟΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, 

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 33,63 

GR2320007 ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 102,20 

GR2320010 
ΖΟΥΜΠΑΤΑ - ΑΓΙΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΠΑΡΜΠΑΣ - 
ΚΛΩΚΟΣ 

50,13 

ΠΟΣΟΣΤΟ* ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

14,08 % 

*Σημειώνεται ότι, λόγω αλληλεπικάλυψης των περιοχών με κωδικούς GR2320005 και GR2320010, η συνολική 
έκταση των περιοχών NATURA εντός της περιοχής παρέμβασης, ανέρχεται σε περίπου 186,68 km

2
, αποτελεί 

δηλαδή τελικά, το 14,08 % της συνολικής έκτασης της περιοχής παρέμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Τα γενικά χαρακτηριστικά, η φυσιογνωμία και η «ταυτότητα» της προτεινόμενης 
περιοχής παρέμβασης μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως ακολούθως : 

H προτεινόμενη περιοχή LEADER βρίσκεται στην Πελοπόννησο, καταλαμβάνει το 
ΒΔ τμήμα του νομού Αχαΐας και ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, συμπεριλαμβάνοντας τους 15 από τους 21 Δήμους και τα 127 ΔΔ εκ των 
245 ΔΔ του νομού. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 13 Δήμοι έχουν μέτωπο στην 
παραλιακή ζώνη του Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου και μόνο 2 Δήμοι μπορεί να 
χαρακτηριστούν «εσωτερικοί», ως μη έχοντες δική τους πρόσβαση στην ακτή. 

 

Από φυσικής άποψης παρουσιάζει κυρίως ορεινό χαρακτήρα και αποτελείται αφενός 
από την στενή παράλια πεδινή ζώνη κατά μήκος των ακτών του νομού, η οποία 
αρχίζει από την παραλία της Αιγείρας στο ανατολικό άκρο του, συνεχίζει στις 
πεδιάδες Διακοφτού & Αιγίου και σταδιακά πλατυνόμενη μετά το Ρίο καταλήγει στο 
δυτικό άκρο του νομού, όπου μετασχηματίζεται στην εύφορη πεδιάδα του Κάμπου 
της Δυτικής Αχαΐας αφετέρου από την «εσωτερική» νότια επέκταση της στις ορεινές 
και μειονεκτικές ζώνες των παράλιων δήμων. Διαθέτει εύκολη πρόσβαση με Αθήνα, 
Κόρινθο, Πύργο από τον ΠΑΘΕ και μέσω της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου με την 
Αιτωλοακαρνανία, την Ήπειρο και την Κεντρική Ελλάδα, ενώ η πρόσβαση είναι καλή σε 
όλες τις περιοχές του νομού, ακόμα και στις ορεινές περιοχές. 

 

Η προτεινόμενη περιοχή LEADER είναι μια «πλούσια περιοχή» με όρους ύπαρξης 
σπάνιων φυσικών οικοσυστημάτων. Στην περιοχή ανήκουν πέντε (5) περιοχές 
χαρακτηρισμένες ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας του Δικτύου NATURA 2000, ενώ 
δύο (2),  η περιοχή Λιμνοθάλασσα Καλογριάς και έλος Λάμιας και Αλυκή Αιγίου 
προστατεύονται από την Σύμβαση RΑMSAR περί προστασίας των υγροτόπων. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Αισθητικό Δάσος του Πανεπιστημίου 
Πατρών, τα έξι (6) Καταφύγια Άγριας Ζωής και τα  τρία (3) Διατηρητέα μνημεία της 
φύσης στην περιοχή. Παράλληλα με τον φυσικό πλούτο της περιοχής είναι και ο 
πολιτιστικός με αξιόλογα μνημεία από την παλαιολιθική εποχή μέχρι τη σύγχρονη 
ελληνική ιστορία. 

Σε ότι αφορά τον τουριστικό τομέα διαθέτει μεγάλο μήκος ακτών και ως εκ τούτου 
πολλές παραλίες που αποτελούν τον αδιαμφισβήτητο πόλο έλξης τουριστών και 
επισκεπτών. Η τουριστική υποδομή της περιοχής συγκεντρώνεται κυρίως στους 
παράκτιους οικισμούς αλλά σε πολλές περιοχές του νομού παρατηρείται ποσοτική 
και ποιοτική ανεπάρκεια υποδομών φιλοξενίας καθώς και παντελής έλλειψη 
οργάνωσης του τουριστικού προϊόντος. Στην περιοχή υπάρχουν δυνατότητες για την 
ανάπτυξη ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων όπως: θαλάσσιου τουρισμού, 
πολιτισμικού/θρησκευτικού τουρισμού, χειμερινού/ορεινού τουρισμού, τουρισμού 
περιπέτειας, οικολογικού τουρισμού, ιαματικού τουρισμού, συνεδριακού τουρισμού κ.ά.  

 

Η προτεινόμενη περιοχή LEADER παρουσιάζει έντονο αγροτικό χαρακτήρα με το ένα 
τέταρτο περίπου των απασχολούμενων να δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
τομέα. Αξιόλογη είναι η παραγωγή προϊόντων όπως η ελιά, τα εσπεριδοειδή, τα 
κηπευτικά και αμπελοειδή προϊόντα, καθώς και η παραγωγή παραδοσιακών και 
βιολογικών προϊόντων όπως οι σταφίδες, το ελαιόλαδο, το μέλι, ο οίνος 
ποιότητας, τα τυροκομικά καθιστώντας την περιοχή ως αξιόλογο αγροτικό χώρο της 
Ελλάδας. 
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Σε ότι αφορά τα γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά ο πληθυσμός της προτεινόμενης 
περιοχής LEADER σημειώνει αύξηση κατά το διάστημα 1991 – 2001, αλλά τα υψηλά 
επίπεδα των δεικτών γήρανσης αντανακλούν την τάση της σταδιακής εγκατάλειψής 
της από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ο οποίος απασχολείται κυρίως στον 
τριτογενή τομέα. 

 

Η διαφοροποίηση της περιοχής παρέμβασης του νέου Τοπικού Προγράμματος 2007 
– 2013, με την αφαίρεση μέρους περιοχών των ορεινών όγκων του νομού, που 
αποτελούν προγραμματικές περιοχές ΟΠΑΑΧ και την προσθήκη νέων πεδινών 
δυναμικών περιοχών, καθιστά την προτεινόμενη περιοχή LEADER συγκριτικά 
ανταγωνιστικότερη (μεγάλο μήκος ακτών, βασική παραγωγική ζώνη, ευνοϊκή 
χωροθέτηση κλπ.) και χωρίς τα έντονα χαρακτηριστικά μειονεκτικότητας της 
προηγούμενης. 

 

Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και τις διαδικασίες 
ενημέρωσης των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού διαφαίνεται, ότι ως 
γενικός στόχος της Αναπτυξιακής Στρατηγικής προτείνεται: Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής, μέσω της αναβάθμισης και ανάδειξης του 
τουριστικού προϊόντος και της σύνδεσης του με τα πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής, καθώς και τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα.  

 

Κατά συνέπεια, η αναπτυξιακή στρατηγική για την επίτευξη του ανωτέρω γενικού 
στόχου, στο πλαίσιο του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος εστιάζει στους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

 στη δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των 
υπαρχουσών υποδομών και υπηρεσιών της τουριστικής προσφοράς της 
περιοχής, 

 στην αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής για την παραγωγή και 
την ανάδειξη τοπικών προϊόντων ποιότητας και χαρακτηριστικών τοπικών 
προϊόντων, 

 στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς με την ανάδειξη και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων 
και τοπίων, των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων, 

 τη διασύνδεση τομέων και δραστηριοτήτων (διαμονή, διατροφή, φυσικοί και 
πολιτιστικοί πόροι, βιοτεχνία, χειροτεχνία) προκειμένου να ενισχυθεί και 
να επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής 
παραγωγής και κατ’ επέκταση της τουριστικής προσφοράς. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως κεντρική θεματική προσέγγιση του Τοπικού 
Προγράμματος LEADER για το νομό της Αχαΐας επιλέγεται ο τίτλος: «Δεσμοί 
Ανάπτυξης της Αχαϊκής Γης» και σχετίζεται απόλυτα με την φυσιογνωμία και την 
ταυτότητα της περιοχής. Σύμφωνα με την φιλοσοφία της προσέγγισης LEADER, 
η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης διαθέτει πολυτομεακή φιλοσοφία, ενσωματώνει 
δηλαδή ποικίλους τομείς δραστηριότητας, δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των 
διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών φορέων 
και τομέων που εμπλέκονται, ενώ τα σχέδια και οι δράσεις που προβλέπονται 
στις τοπικές στρατηγικές συνδέονται και συντονίζονται ως ενιαίο σύνολο. 
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Με γνώμονα την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, το 
τοπικό πρόγραμμα δράσης ορίζει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους 
(άξονες προτεραιότητας), οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διαπιστωμένες 
ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτές προέκυψαν από την 
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάλυση SWOT: 

1. Διαμόρφωση ενός τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών ποιοτικών 
προδιαγραφών, με αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα, που θα απευθύνεται 
θεματικά σε επισκέπτες ποικίλων ενδιαφερόντων, σε συνδυασμό με την 
χάραξη και υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών διαδρομών γνωριμίας με τη 
φύση, τα προϊόντα και τα μνημεία της περιοχής.   

2. Παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας τους μέσω κατάλληλης μεταποίησης και ανάδειξής τους, ώστε να είναι 
ευχερής η διάθεσή τους τόσο επί τόπου, όσο και στις αγορές εσωτερικού και 
εξωτερικού     

3. Προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
ως κύριο συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής. 

4. Διασύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τα επώνυμα ποιοτικά 
προϊόντα της, ιδιαίτερα με το οινικό προϊόν, 

5. Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας (με έμφαση στη διαφοροποίηση του 
αγροτικού εισοδήματος) και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 
περιοχής μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της 
δημιουργικής διασύνδεσης των νευραλγικών αρχαιολογικών και ιστορικών 
πόλων της, η ενιαία ανάδειξη των οποίων συνιστά ισχυρό κίνητρο για την 
αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.  

6. Βελτίωση των συνθηκών ελκυστικότητας της περιοχής με σκοπό την 
προσέλκυση νέων κατοίκων μόνιμης εγκατάστασης και την μεταστροφή των 
δυσμενών πληθυσμιακών εξελίξεων. 

7. Μείωση της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, 
νέοι) και ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου 
να αποτελέσουν το μελλοντικό δυναμικό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας 
στην περιοχή. 

8. Προώθηση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, των συλλογικών 
φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

Η πρόκληση στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής δεν αφορά μόνο στην 
οικονομική ανάπτυξη της, η οποία ίσως με την κατάλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών 
της πλεονεκτημάτων να αποτελεί μια μάλλον αναμενόμενη διαδικασία, αλλά κυρίως 
στη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα διασφαλίσουν την 
κοινωνικά και γεωγραφικά ισομερή κατανομή των ωφελειών αλλά και την 
αειφόρο διαχείριση των πόρων της.  

 

Το τοπικό πρόγραμμα βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το στρατηγικό στόχο 
της προσέγγισης LEADER για την 4η Προγραμματική περίοδο 2007- 2013, που είναι 
η «δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 
αγροτικές περιοχές» καθώς και με το γενικό στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο του 
Π.Ε.Π Δυτικής Ελλάδας που αφορά στη «διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στο 
σύνολο της Περιφέρειας με την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, 
για την ανάδειξη και προώθηση κυρίως υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και 
αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
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αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εφαρμογή καινοτομιών». 
Συμπληρωματικότητα προκύπτει και με το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, το οποίο δίνει 
έμφαση στην αξιοποίηση των αξιόλογων φυσικών και αρχαιολογικών / πολιτιστικών 
χώρων με τη συντήρηση και την ανάδειξη ιστορικών τόπων και μνημείων αλλά και την 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Τοπικό Πρόγραμμα της προσέγγισης LEADER 2007 
– 2013 δίνει ιδιαίτερο βάρος στις πυρόπληκτες περιοχές, που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές του 2007 και συνεχίζουν να δοκιμάζονται, έτσι ώστε να μπορέσει να 
αποτελέσει συμπληρωματικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανασυγκρότησής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το Τοπικό Πρόγραμμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέτρα: 

Μέτρο 41:  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

Μέτρο 421:  Διατοπική και διεθνική συνεργασία 

Μέτρο 431:  Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και 
εμψύχωση στην περιοχή.  

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα υπομέτρα και οι προβλεπόμενες δράσεις για 
την περιοχή παρέμβασης.  

 

ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Υπομέτρο L123:  Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών 
προϊόντων 

Το υπομέτρο σκοπεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και 
δασοκομικών προϊόντων. Στο πλαίσιο του υπομέτρου ενισχύονται επιχειρήσεις 
μεταποίησης / εμπορίας γεωργικών προϊόντων στην περιοχή παρέμβασης. Αναλυτικά 
το υπομέτρο περιγράφεται στη συνέχεια: 

 

Τίτλος Υπομέτρου Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 

Κωδικός Υπομέτρου L123 

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

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του υπομέτρου αυτού στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
των γεωργικών προϊόντων της περιοχής. Δεν κρίνεται σκόπιμη η ένταξη δράσεων για την αύξηση της 
αξίας των δασοκομικών προϊόντων, καθώς δεν γίνεται μέχρι σήμερα συστηματική εκμετάλλευσή τους 
και συνεπώς δεν αποτελούν ιδιαίτερα προϊόντα της περιοχής. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται δράσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων του ασχολούνται με την 
παραγωγή και μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, τόσο για την ενίσχυση της παραγωγής 
υψηλής ποιότητας προϊόντων, με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων του γεωργικού τομέα, όσο και την προστασία περιβάλλοντος, με στόχο τη μείωση 
της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βλ. SWOT 
ανάλυση). Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης έγινε σαφές το ενδιαφέρον που υπάρχει στην περιοχή 
για δράσεις αυτού του τύπου.  

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια σύστασης 2003/361/ΕΚ. 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου L123 προβλέπεται η δράση: 

 Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο 

Το υπομέτρο και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι σε πλήρη συνάφεια με τους 
στρατηγικούς στόχους του τοπικού προγράμματος και συγκεκριμένα με το στόχο παραγωγής 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους (στόχος 2), καθώς και με 
το στόχο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω του εκσυγχρονισμού της παραγωγικής 
διαδικασίας (στόχος 3).  

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα  

(Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 
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 Συνολικό κόστος (€) Δημόσια Δαπάνη (€) Ίδια συμμετοχή (€) 

Υπομέτρο L123 3.013.674,78 1.506.837,39 1.506.837,39 

 

Τα αναλυτικά στοιχεία της δράσης, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Τίτλος δράσης Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Αναλυτική περιγραφή 

Η περιοχή έχει σημαντική παραγωγή τυροκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας (φέτα 
(προϊόν ΠΟΠ), κεφαλοτύρι, γραβιέρα, μυζήθρα, γιαούρτι, φρουμαέλα κλπ.) και σημαντική 
παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται - 
κατά περίπτωση - η ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και 
τυποποίησης τυπικών προϊόντων της περιοχής, που καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της 
Συνθήκης (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων της δασοκομίας). 
Συγκεκριμένα για την περιοχή παρέμβασης, προβλέπεται ενδεικτικά η ενίσχυση: 

Ζωική παραγωγή 

 Εκσυγχρονισμοί, μετεγκαταστάσεις τυροκομείων, 

 Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων 
γάλακτος, 

 Εκσυχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης, 

 Ιδρυση μονάδων τυποποίησης μελιού, 

 

Φυτική παραγωγή 

 Ιδρυση ελαιοτριβείων από βιολογική πρώτη ύλη, 

 Εκσυχγρονισμός / μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων ελαιολάδου, 

 Ιδρυση τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, 
εμπορεύσιμων συσκευασιών, 

 Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση οινοποιείων, 

 Ιδρυση οινοποιείων που επεξεργάζονται σταφύλια από βιολογικές καλλιέργειες, 

 Ιδρυση οινοποιείων για επεξεργασία της τοπικής σταφυλικής παραγωγής (ορεινές 
περιοχές), 

 Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση, συγχώνευση ή και ίδρυση συσκευαστηρίων 
νωπών οπωροκηπευτικών, 

 Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας 
συσκευαστηρίων κηπευτικών, 

 Ιδρυση μονάδων μεταποίησης οπωροκηπευτικών, 

 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και 
γλυκών κουταλιού, 

 Εκσυγχρονισμοί / μετεγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς, 

 Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση μονάδας επεξεργασίας αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών, 

χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση και λοιπών μονάδων που δύνανται να ενταχθούν, 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος. Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική 
μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε μονάδες που επεξεργάζονται πιστοποιημένη πρώτη ύλη 
ή/και παράγουν προϊόντα ποιότητας.  

Σε κάθε περίπτωση, οι τομείς ενίσχυσης καθώς και οι δικαιούχοι θα είναι σύμφωνοι με τα 
προβλεπόμενα στο ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του υπομέτρου 
L123, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

3.013.674,78 1.506.837,39 1.506.837,39 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 
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Η δράση έχει σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του 
συνόλου του μέτρου 41. Αυτό εξηγείται βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος, καθώς στη δράση θα ενταχθούν 
πράξεις οι οποίες στοχεύουν στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής και της αξιόλογης παραγωγής ποιοτικών τοπικών προϊόντων. Η δράση είναι σε 
συνάφεια με το στόχο του Τοπικού Προγράμματος που αφορά στην παραγωγή ποιοτικών 
αγροτικών προϊόντων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους μέσω κατάλληλης 
μεταποίησης και ανάδειξής τους (στόχος 2). Επιπλέον, η αναγκαιότητα της δράσης 
προκύπτει και από την SWOT ανάλυση, καθώς πρόκειται για δράση που αξιοποιεί το 
πλεονέκτημα της παραγωγής τοπικών προϊόντων.   

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Ζωική παραγωγή 

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, με 
προτεραιότητα στους Δήμους που παρουσιάζουν σημαντική σχετική δραστηριότητα όπως 
προκύπτει από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Τυροκομεία: Ωλενία, Λαρισός, 

 Παραγωγή γιαουρτιού:  Ωλενία, Λαρισός, Αίγιο, 

 Τυποποίηση μελιού:  Αίγιο, Διακοπτό, Μεσσάτιδα, Ωλενία. 

Φυτική  παραγωγή 

Εξαιτίας της ευρύτητας της δράσης, η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο των 
Δήμων της περιοχής παρέμβασης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε παρεμβάσεις σε δήμους 
που εμφανίζουν σημαντική σχετική δραστηριότητα. Οι κυριότερες περιοχές παρέμβασης 
κατά είδος δραστηριότητας είναι: 

Ελαιόλαδο / επιτραπέζια ελιά: Αίγιο, Διακοπτό, Συμπολιτεία, Αιγείρα, Ωλενία, Μεσσάτιδα, 
Ερινεός, 

Οίνος: Αίγιο, Ακράτα, Ωλενία, Λαρισός, Βραχναίικα, Μεσσάτιδα, Παραλία, Διακοπτό, 
Ερινεός, Συμπολιτεία, 

Οπωροκηπευτικά: Λαρισός, Αίγιο, Μόβρη, Δύμη. Αιγείρα, Αίγιο, 

Μαρμελάδες – γλυκά του κουταλιού: Αίγιο, Αιγείρα, Ωλενία, Μεσσάτιδα, Παραλία, 
Βραχναίικα, Ακράτα, Λαρισός, Διακοπτό, 

Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά: Διακοπτό, Μεσσάτιδα, Ρίο, Πάτρα. 

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

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

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Υπάρχει συνέργια με τις δράσεις L311-1, L311-2, L313-5, L313-6, L312-5 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα 
προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ΑΠΕ), εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 
συμμετοχής σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Από την διαδικασία διαβούλευσης προέκυψε επενδυτικό ενδιαφέρον για 1 εκσυγχρονισμό 
τυροκομείου, ίδρυση 1 μονάδας παραγωγής γιαούρτης, εκσυγχρονισμό 1 μονάδας 
παραγωγής γιαούρτης και ίδρυση 1 μονάδας τυποποίησης μελιού, ενώ παρουσιάστηκε και 
σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον σε σχέση με μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και 
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. 
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Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση συνολικά 14 παρεμβάσεων. 
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Υπομέτρο L311:  Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

 

Τίτλος Υπομέτρου Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 

Κωδικός 
Υπομέτρου 

L311 

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

Οι παρεμβάσεις του υπομέτρου αυτού στοχεύουν στην ανάπτυξη πολλαπλών 
δραστηριοτήτων και την απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων του αγροτικού πληθυσμού 
της περιοχής παρέμβασης, ώστε να βελτιωθεί το εισόδημα, να συγκρατηθεί ο αγροτικός 
πληθυσμός στην ύπαιθρο. Όπως έχει σημειωθεί στην περιγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης στην περιοχή υπάρχει τάση μετακίνησης του πληθυσμού από τις αγροτικές 
προς τις αστικές περιοχές.  

Το υπομέτρο αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, που υλοποιούνται από μέλη 
του αγροτικού νοικοκυριού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη 
γεωργία.  

Ήδη στην περιοχή στο πλαίσιο του LEADER II και της πρώτης περιόδου του LEADER + 
έχουν ενισχυθεί με επιτυχία τέτοιου τύπου επενδύσεις.  

Η περαιτέρω ενίσχυση κρίνεται σκόπιμη και δικαιολογείται πλήρως από τα αποτελέσματα 
της SWOT ανάλυσης, καθώς η περιοχή παρέμβασης διαθέτει πλούσιο φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον και ανεπτυγμένη τουριστική ζήτηση, ενώ στις ευκαιρίες της 
περιοχής σημειώνεται η σημαντική βελτίωση της προσπελασιμότητας λόγω της 
ολοκλήρωσης των μεγάλων οδικών αξόνων. 

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του υποέργου είναι οι ακόλουθες: 

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

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

 Δράση L311-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων, 

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

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

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

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο 

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο υπομέτρο είναι σε πλήρη συνάφεια με τους στόχους του 
τοπικού προγράμματος, καθώς προωθεί τη διαμόρφωση τοπικού τουριστικού προϊόντος 
υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών (στόχος 1), τη διασύνδεση του τουρισμού με την 
αγροτική οικονομία (στόχος 4), και την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας (στόχος 5).   

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

 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

Υπομέτρο L311 524.950,29 314.970,17 209.980,12 
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Τίτλος δράσης Δράση L311-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δραστηριοποίηση σε τουριστικές δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο αποτελεί μία από 
σημαντικότερες διεξόδους για τη διαφοροποίηση της γεωργικής δραστηριότητας από μέλη 
νοικοκυριών που την ασκούν. Η περιοχή παρέμβασης εμφανίζει σημαντική τουριστική 
δραστηριότητα. Η δράση θα αφορά στην δημιουργία, επέκταση ή την βελτίωση μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης στην περιοχή παρέμβασης από μέλη αγροτικών 
νοικοκυριών και ειδικότερα στις ενότητες, που αποτελούν τουριστικό προορισμό είτε στην 
παράκτια ζώνη της περιοχής, είτε στις ορεινές περιοχές.  

Οι υποδομές διανυκτέρευσης που θα δημιουργηθούν θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με 
βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-
2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης, θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

453.258,89 271.955,33 181.303,56 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι σημαντική σε σχέση με το σύνολο της 
δημόσιας δαπάνης στο υπομέτρο και μέτρια σε σχέση με το σύνολο της δημόσιας δαπάνης 
του μέτρου. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης δικαιολογείται πλήρως από τα αποτελέσματα της 
SWOT ανάλυσης, καθώς η περιοχή έχει υψηλη τουριστική κίνηση, τόσο χάρη στο πλούσιο 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της, όσο και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας 
λόγω της ολοκλήρωσης των μεγάλων οδικών αξόνων. Η δράση εξυπηρετεί πλήρως από 
τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος και κυρίως από το στόχο της δημιουργίας όρων 
και προϋποθέσεων για τη διαμόρφωση εγχώριου τουριστικού προϊόντος υψηλών 
προδιαγραφών (στόχος 1) το στόχο της διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροτική 
οικονομία (στόχος 4) και το στόχο ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας (στόχος 5). 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Μέλη αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα 
μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με την L311-2 καθώς και με τις δράσεις του υπομέτρου 
L313, αφού αποτελούν όλες μαζί ένα πλέγμα δράσεων με στόχο την παραγωγή 
τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας στην περιοχή.  
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Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα 
προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ΑΠΕ), εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 
συμμετοχής σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης παρατηρήθηκε ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για την 
δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης από μέλη αγροτικών νοικοκυριών.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Αναμένεται η ενίσχυση 1 μονάδας. 
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Τίτλος δράσης Δράση L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
χώρων εστίασης και αναψυχής 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δραστηριοποίηση σε τουριστικές δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο αποτελεί μία από 
σημαντικότερες διεξόδους για τη διαφοροποίηση της γεωργικής δραστηριότητας από μέλη 
νοικοκυριών που την ασκούν. Όπως περιγράφεται στην υφιστάμενη κατάσταση, η περιοχή 
παρέμβασης παρουσιάζει σημαντική τουριστική κίνηση. 

Η δράση θα αφορά στην δημιουργία ή την βελτίωση χώρων εστίασης και αναψυχής στην 
περιοχή παρέμβασης από μέλη αγροτικών νοικοκυριών και ειδικότερα στις ενότητες, που 
αποτελούν τουριστικό προορισμό είτε στην παράκτια ζώνη της περιοχής, είτε στις ορεινές 
περιοχές.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης, θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

71.691,40 43.014,84 28.676,56 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μέτρια σε σχέση με το σύνολο της δημόσιας 
δαπάνης στο υπομέτρο και μικρή σε σχέση με το σύνολο της δημόσιας δαπάνης του 
μέτρου. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης δικαιολογείται πλήρως από τα αποτελέσματα της 
SWOT ανάλυσης, καθώς η περιοχή έχει σημαντική τουριστική δυναμική, τόσο χάρη στο 
πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της, όσο και στη βελτίωση της 
προσπελασιμότητας λόγω της ολοκλήρωσης των μεγάλων οδικών έργων. Επιπλέον, η 
βαρύτητα της δράσης αιτιολογείται πλήρως από τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 
και κυρίως από το στόχο της δημιουργίας όρων και προϋποθέσεων για τη διαμόρφωση 
εγχώριου τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών (στόχος 1), το στόχο της 
διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροτική οικονομία (στόχος 4) και το στόχο για 
ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας (στόχος 5). 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Μέλη αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα 
μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τη δράση L311-1 καθώς και με τις δράσεις του 
υπομέτρου L313 αφού αποτελούν όλες μαζί ένα πλέγμα δράσεων με στόχο την παραγωγή 
τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας στην περιοχή.  
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Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα 
προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ΑΠΕ), εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 
συμμετοχής σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης παρατηρήθηκε ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για την 
δημιουργία χώρων εστίασης και καφενείων από μέλη αγροτικών νοικοκυριών. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η ενίσχυση 1 μονάδας. 
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Τίτλος δράσης Δράση L311-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επισκέψιμων αγροκτημάτων 

Αναλυτική περιγραφή 

Η μορφή αυτή του τουρισμού κερδίζει ολοένα και  μεγαλύτερο έδαφος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση επισκέψιμων αγροκτημάτων στα οποία οι 
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν παραδοσιακούς αγροτικούς χώρους, 
να ασχοληθούν με αγροτικές δραστηριότητες, να γευτούν προϊόντα παραγωγής των 
αγροκτημάτων κλπ.  

Ηδη στις προηγούμενες περιόδους της πρωτοβουλίας LEADER έχει γίνει επιτυχής 
εφαρμογή τέτοιων δράσεων.  

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης οφείλουν να είναι ήπια κατασκευασμένες, σε 
αρμονία με το περιβάλλον και με κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, όπου 
μπορεί να υπάρχει εκθετήριο των παραγόμενων στο αγρόκτημα προϊόντων.  

Επίσης, σε περίπτωση που περιλαμβάνεται και υποδομή διανυκτέρευσης, αυτή θα 
υλοποιείται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-
2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης, θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

0,00 0,00 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

- 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Μέλη αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα 
μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση εμφανίζει υψηλή συνέργια με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου, καθώς 
στοχεύουν όλες στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες, αλλά και με τις 
δράσεις του υπομέτρου L313. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα 
προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ΑΠΕ), στην παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων στο 
αγρόκτημα, στην εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και στη συμμετοχή σε 
δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 
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Εχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για επισκέψιμα αγροκτήματα. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

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

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση θα χρηματοδοτήσει την ίδρυση ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση) 
μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης (ξυλουργικών προϊόντων, 
κεραμικών ειδών, κοσμημάτων κλπ.).  

Η δράση περιλαμβάνει ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων (όπως ορίζονται στη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).  

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

0,00 0,00 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

- 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Μέλη αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα 
μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Το έργο παρουσιάζει συνέργια με τις άλλες δράσεις του υπομέτρου, καθώς όλες στοχεύουν 
στη διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος.  

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα 
προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ΑΠΕ), στην εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και στη συμμετοχή σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης παρουσιάστηκε ενδιαφέρον για τη δημιουργία 
μονάδων κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων, παραγωγής καρεκλών και καθισμάτων, 
καθώς και επίπλων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

- 
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Τίτλος δράσης Δράση L311-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό μονάδων (από μέλη 
αγροτικών νοικοκυριών), που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του 
τοπικού πληθυσμού. Στόχος είναι η ενίσχυση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών στην 
περιοχή παρέμβασης και η διαφοροποίηση του γεωργικού εισοδήματος, με επιχειρήσεις 
που προάγουν την ποιότητα ζωής των τόσο πολιτών όσο και των επισκεπτών. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα επιδιωχθεί η ενίσχυση παντοπωλείων και κομμωτηρίων - 
κουρείων, χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση και λοιπών μονάδων που δύνανται να 
ενταχθούν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

0,00 0,00 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

- 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  
Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Μέλη αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα 
μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με όλες τις δράσεις του υπομέτρου, καθώς όλες στοχεύουν 
στην διαφοροποίηση του γεωργικού εισοδήματος. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί στη συμμετοχή 
σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ίδρυση μονάδων λιανικού εμπορίου και κομμωτηρίων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

- 
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Τίτλος δράσης Δράση L311-7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών 
διατροφής μετά την α' μεταποίηση 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση μικρών βιοτεχνικών μονάδων από μέλη αγροτικού 
νοικοκυριού στην περιοχή παρέμβασης, με στόχο τη διαφοροποίηση του εισοδήματος αλλά 
και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ενδεικτικά, μικρές μονάδες των ακόλουθων κλάδων, 
χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση και λοιπών μονάδων που δύνανται να ενταχθούν, 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος: 

 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, 

 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων, 

 Παραγωγή απεσταγμένων αλκοολούχων ποτών. 

Στα πλαίσια της δράσης δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο του 
υπομέτρου L123. Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι 
και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, 
ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

0,00 0,00 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

- 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Μέλη αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα 
σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συμβοηθούντα 
μέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγμή της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Το έργο παρουσιάζει συνέργια με τις άλλες δράσεις του υπομέτρου, καθώς όλες στοχεύουν 
στη διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος.  

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα 
προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ΑΠΕ), στην εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και στη συμμετοχή σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης εκδηλώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον για ίδρυση 
/ εκσυγχρονισμό αρτοποιείων, μονάδων παραγωγής παραδοσιακών ζυμαρικών και 
μονάδων παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών (κυρίως τσίπουρο). 
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Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

- 
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Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων  

 

Τίτλος Υπομέτρου Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 

Κωδικός Υπομέτρου L312 

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

Το υπομέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής 
οικονομίας της περιοχής. Με την υλοποίηση τέτοιων δράσεων δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για συγκράτηση ή και αύξηση του πληθυσμού, καθώς οι δικαιούχοι του 
υπομέτρου δεν πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοικοι της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας της διαβούλευσης παρουσιάστηκε έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο υπομέτρο αυτό. Παράλληλα, οι δράσεις αιτιολογούνται 
πλήρως από τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης, καθώς στις αδυναμίες της περιοχής 
σημειώνονται η μείωση και γήρανση του πληθυσμού, καθώς και η έλλειψη επιχειρηματικής 
παιδείας.   

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Οι δράσεις θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του υπομέτρου είναι οι ακόλουθες: 

Δράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, 

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

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

Δράση L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο 

Το μέτρο εξυπηρετεί τους στόχους της ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας και βελτίωσης  
της ποιότητας ζωής (στόχος 5), διασύνδευσης του τουρισμού με την αγροτική οικονομία 
(στόχος 4), προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (στόχος 3) της διαμόρφωσης 
τουριστικού προϊόντος αναγνωρίσιμης ταυτότητας (στόχος 1) και της βελτίωσης των 
συνθηκών ελκυστικότητας της περιοχής με σκοπό την προσέλκυση νέων κατοίκων (στόχος 
6).  

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

 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

Υπομέτρο L312 1.627.143,64 976.286,18 650.857,46 
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Τίτλος δράσης Δράση L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
βιοτεχνικών μονάδων 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση θα χρηματοδοτήσει την ίδρυση ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση) μικρών 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων (ξυλουργικών προϊόντων, κεραμικών ειδών, κοσμημάτων κλπ.).  

Η δράση περιλαμβάνει ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων (όπως ορίζονται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), . 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που 
διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες 
δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό 
Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

488.517,07 293.110,24 195.406,83 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της 
SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του 
υπομέτρου και μέτρια σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του συνόλου του μέτρου.  

Η βαρύτητα της δράσης αιτιολογείται από τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης, καθώς η δράση θα 
βοηθήσει στην άρση των αδυναμιών της περιοχής σε σχέση με την περιορισμένη παραγωγή και 
τυποποίηση τοπικών προϊόντων και την έλλειψη τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Επιπλέον, η δράση εξυπηρετεί το στόχο της ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας (στόχος 5) καθώς 
και το στόχο της βελτίωσης των συνθηκών ελκυστιότητας της περιοχής με σκοπό την προσέλκυση 
νέων κατοίκων (στόχος 6).  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η δράση δε σχετίζεται άμεσα με τοπικές ιδιαιτερότητες και κατά συνέπεια αφορά στο σύνολο της 
περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα προστασίας 
περιβάλλοντος (π.χ. ΑΠΕ), στην εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και στη συμμετοχή 
σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης παρουσιάστηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία 
μονάδων κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων, παραγωγής αιθέριων ελαίων, παραγωγής καρεκλών 
και καθισμάτων, καθώς και επίπλων κουζίνας, κατασκευής κοσμημάτων και μουσικών οργάνων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 
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Προβλέπεται η ενίσχυση 2 βιοτεχνικών μονάδων. 
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Τίτλος δράσης Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει την κατά προτεραιότητα ίδρυση μονάδων (από μη μέλη αγροτικών 
νοικοκυριών), που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού 
πληθυσμού.  Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν παντοπωλεία, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 
οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, λιανικού εμπορίου αναμνηστικών ειδών και ειδών 
λαϊκής τέχνης, καθώς και κομμωτήρια / κουρεία και δραστηριότητες σε σχέση με τη φυσική 
ευεξία, χωρίς να αποκλείεται η ενίσχυση και λοιπών μονάδων που δύνανται να ενταχθούν, 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

354.207,39 212.524,43 141.682,96 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μέτρια σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του 
υπομέτρου και χαμηλή σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του συνόλου του μέτρου.  

Η βαρύτητα της δράσης αιτιολογείται από τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης, καθώς η 
δράση θα βοηθήσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην περιοχή. 

Η δράση εξυπηρετεί το στόχο της ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας (στόχος 5) καθώς 
και το στόχο της βελτίωσης των συνθηκών ελκυστιότητας της περιοχής με σκοπό την 
προσέλκυση νέων κατοίκων (στόχος 6). 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η δράση αφορά στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου και στοχεύει στην 
κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού αλλά και των επισκεπτών.  

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Η δράση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτήρα, εκτός από τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για ίδρυση παντοπωλείων, 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, καταστημάτων 
λιανικού εμπορίου αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, κομμωτηρίων / κουρείων 
και μονάδων σχετικών με τη φυσική ευεξία.  
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Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η ενίσχυση 4 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 
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Τίτλος δράσης Δράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' 
μεταποίηση 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση θα χρηματοδοτήσει την ίδρυση ή βελτίωση (εκσυγχρονισμό ή / και επέκταση) 
μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη 
μεταποίηση, όπως προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, παραγωγής 
παραδοσιακών ζυμαρικών και παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, χωρίς να 
αποκλείεται η ενίσχυση και λοιπών μονάδων που δύνανται να ενταχθούν, σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος. 

Η δράση περιλαμβάνει ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων (όπως ορίζονται στη σύσταση 
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), πλην αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες. 

Στα πλαίσια της δράσης δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο του 
υπομέτρου L123. Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι 
και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, 
ενώ αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

784.419,18 470.651,51 313.767,67 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι σημαντική σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη 
του υπομέτρου και μέτρια σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του συνόλου του μέτρου.  

Η βαρύτητα της δράσης αιτιολογείται από τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης, καθώς η 
δράση θα βοηθήσει στην άρση των αδυναμιών της περιοχής σε σχέση με την περιορισμένη 
παραγωγή και τυποποίηση τοπικών προϊόντων και την έλλειψη τοπικής 
επιχειρηματικότητας. 

Επιπλέον, η δράση εξυπηρετεί το στόχο της ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας (στόχος 
5) καθώς και το στόχο της βελτίωσης των συνθηκών ελκυστιότητας της περιοχής με σκοπό 
την προσέλκυση νέων κατοίκων (στόχος 6).  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η δράση δε σχετίζεται άμεσα με τοπικές ιδιαιτερότητες και κατά συνέπεια αφορά στο 
σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα 
προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ΑΠΕ), στην εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και στη συμμετοχή σε δίκτυο επιχειρήσεων. 
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Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης παρουσιάστηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία μονάδων αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής και παραγωγής παραδοσιακών 
ζυμαρικών. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η ενίσχυση 5 βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' 
μεταποίηση. 
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Τίτλος δράσης Δράση L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά στη δικτύωση των επιχειρήσεων σε clusters κυρίως από τις μεταποιητικές 
επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και τις επιχειρήσεις 
πάσης μορφής που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό, 
αξιοποιούνται καλύτερα τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως είναι το εργατικό 
δυναμικό, οι πρώτες ύλες, οι υποδομές κ.ά. Οι πιθανές ομαδοποιήσεις των επιχειρήσεων 
μπορούν να είναι είτε οριζόντιες (ομοειδείς επιχειρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν) είτε 
κάθετες (επιχειρήσεις που μετέχουν σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας παραγωγής ενός 
τελικού προϊόντος). Οι κλάδοι του αγροτικού και μεταποιητικού τομέα, στους οποίους θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν προσπάθειες συσπείρωσης και συνεργασίας των 
επιχειρήσεων είναι οι κλάδοι επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, όπως είναι το λάδι, το 
κρασί κ.ά. Η δράση μπορεί να αφορά τόσο στην ενίσχυση υφιστάμενων δικτύων (όπως το 
Διεπαγγελματικό Δίκτυο Ποιότητας Αχαΐας), καθώς και στη δημιουργία νέου δικτύου (π.χ. 
Δρόμοι Κρασιού). 

κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

0,00 0,00 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα 
της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

- 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η δράση αφορά το σύνολο της περιοχής παρέμβασης και τα κομβικά σημεία. 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις περισσότερες δράσεις των υπομέτρων L123, L311, 
L312 και L313. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Η δικτύωση των επιχειρήσεων αποτελεί καινοτομία για τις μονάδες τις περιοχής. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Εχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου (Διεπαγγελματικό 
Δίκτυο Ποιότητας Αχαΐας) και για τη δημιουργία νέου δικτύου (Δρόμοι Κρασιού). 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

- 
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Υπομέτρο L313:  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

 

Τίτλος Υπομέτρου Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Κωδικός 
Υπομέτρου 

L313 

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

Στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνονται υποπεριοχές στις οποίες αναπτύσσεται 
τουριστική δραστηριότητα. Η τόνωση της δραστηριότητας αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για την περιοχή αφού μπορεί να συμπληρώσει το αγροτικό εισόδημα της περιοχής και να 
τονώσει την τοπική οικονομία με αποτελεσματικό τρόπο. 

Η παρέμβαση κρίνεται σκόπιμη καθώς η περιοχή διαθέτει πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον και ανεπτυγμένη τουριστική ζήτηση, ενώ στις ευκαιρίες της θα πρέπει  να 
σημειωθεί η σημαντική βελτίωση της πρόσβασης με την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών 
αξόνων.  

Επιπλέον, κατά τη διαβούλευση προέκυψε ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για επενδύσεις 
στον τουριστικό τομέα (καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, μονάδες εναλλακτικού 
τουρισμού κλπ.) 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο υπομέτρο αυτό είναι: 

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

Δράση L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, 

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

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

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

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

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

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

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο 

Οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο είναι: 

 Διαμόρφωσης τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, με 
αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα, που θα απευθύνεται θεματικά σε επισκέπτες 
ποικίλων ενδιαφερόντων, χάραξη και υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών διαδρομών 
γνωριμίας με τη φύση, τα προϊόντα και τα μνημεία της περιοχής (στόχος 1).   

 Προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως 
κύριο συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής (στόχος 3). 

 Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως στοιχείο ενδυνάμωσης της 
τοπικής οικονομίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, και 
δημιουργική διασύνδεση των νευραλγικών αρχαιολογικών και ιστορικών πόλων της, η 
ενιαία ανάδειξη των οποίων συνιστά ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της 
επισκεψιμότητας της περιοχής (στόχος 5). 

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

Υπομέτρο L313 3.494.856,56 2.132.561,96 1.362.294,60 
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Τίτλος δράσης Δράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών 
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία -περίπτερα 
ενημέρωσης και πληροφόρησης) 

Αναλυτική περιγραφή 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι η ίδρυση ή / και ο 
και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων πληροφόρησης, με σκοπό την προβολή του 
τουριστικού προϊόντος και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

54.634,93 54.634,93 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η δράση έχει χαμηλή χρηματοδοτική βαρύτητα αναφορικά με τη δημόσια δαπάνη του 
υπομέτρου και πολύ χαμηλή χρηματοδοτική βαρύτητα σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του 
συνόλου του μέτρου. Πρόκειται για χαμηλού προϋπολογισμού ενέργεια, οι οποία όμως 
είναι απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη τη SWOT ανάλυση και τους στόχους του Τοπικού 
Προγράμματος.  

Συγκεκριμένα, όπως έχει αποτυπωθεί στη SWOT ανάλυση στα πλεονεκτήματα της 
περιοχής εντάσσεται η ύπαρξη ιδιαίτερα αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικού 
αποθέματος, ενώ στις ευκαιρίες για ανάπτυξη περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και ανάδειξη της 
περιοχής ως βασικού τουριστικού προορισμού.  

Η υλοποίηση της δράσης εξυπηρετεί τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος κυρίως σε 
ό,τι αφορά στη διαμόρφωση τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών που 
θα απευθύνεται θεματικά σε επισκέπτες ποικίλων ενδιαφερόντων σε συνδυασμό με τη 
χάραξη και υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών διαδρομών γνωριμίας των μνημείων της 
περιοχής (στόχος 1). 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Δικαιούχοι  

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

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση συνδέεται τις δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής. Συγκεκριμένα συνέργια υπάρχει με τις δράσεις L311-1, L311-2, L311-3, 
L313-5, L313-6, L313-8, L321-3, L323-2, L323-4. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται κατά κύριο λόγο στις ενέργειες 
πληροφόρησης για τα συγκριτικά πλεονεκτηματα της περιοχής, κάτι στο οποίο η περιοχή 
υστερεί. Θα επιδιωχθεί η συμμετοχή του κέντρου σε δίκτυο επιχειρήσεων. 



ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER N. AXAΪΑΣ – 5
η
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.                 38 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαβούλευσης εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από 
τους ΟΤΑ, τους φορείς διαχείρισης των περιοχών Natura και άλλους φορείς της περιοχής 
(π.χ. Ενωση Ξενοδόχων Αχαΐας) για υλοποίηση ενεργειών της δράσης αυτής και 
συγκεκριμένα για Τοπικά Κέντρα Πληροφόρησης στο Διακοπτό, στο Αίγιο, στη Λαρισό. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση 1 παρέμβασης.  
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Τίτλος δράσης Δράση L313-2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται ενέργειες σήμανσης αξιόλογων μνημείων και 
αξιοθέατων, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της περιοχής παρέμβασης. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

0,00 0,00 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

- 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι  

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

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση συνδέεται τις δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής. Συγκεκριμένα συνέργια υπάρχει με τις δράσεις L323-2α, L323-2β και L323-4. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Η δράση δεν παρουσιάζει καινοτόμο χαρακτήρα. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαβούλευσης εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από 
τους ΟΤΑ και άλλους φορείς της περιοχής για υλοποίηση ενεργειών της δράσης αυτής 
όπως η σήμανση αρχαιολογικών μνημείων και χώρων στις περιοχές Αιγειαλίας, Δυτικής 
Αχαΐας, καθώς και σήμανση αχαϊκών κάστρων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

- 
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Τίτλος δράσης Δράση L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της 
αγροτικής υπαίθρου 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών σε περιοχές 
της αγροτικής υπαίθρου. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

0,00 0,00 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

- 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Δικαιούχοι  

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

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση συνδέεται τις δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής. Συγκεκριμένα συνέργια υπάρχει με τις δράσεις L313-1, L323-1. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στο ότι υπάρχει απουσία αντίστοιχων 
υποδομών μέχρι σήμερα στην περιοχή. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαβούλευσης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους 
ΟΤΑ, τους φορείς διαχείρισης των περιοχών Natura και άλλους φορείς της περιοχής για 
υλοποίηση ενεργειών της δράσης αυτής και συγκεκριμένα για ποδηλατικές διαδρομές 
στους Δήμους Αιγείρας, Αιγίου, Ρίου, Πατρέων, Λαρισού. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

- 
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Τίτλος δράσης Δράση L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών 

Αναλυτική περιγραφή 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι ενέργειες 
προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, π.χ. 
διαφημιστικές καταχωρήσεις, έντυπα, DVD, θεματικές εκδόσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις 
κλπ. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

137.940,50 96.558,35 41.382,15 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η δράση έχει χαμηλή χρηματοδοτική βαρύτητα τόσο αναφορικά με τη δημόσια δαπάνη του 
υπομέτρου όσο και σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του συνόλου του μέτρου. Πρόκειται για 
σχετικά χαμηλού προϋπολογισμού ενέργειες, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες 
λαμβάνοντας υπόψη τη SWOT ανάλυση και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος.  

Συγκεκριμένα, όπως έχει αποτυπωθεί στη SWOT ανάλυση στα πλεονεκτήματα της 
περιοχής εντάσσεται η ύπαρξη ιδιαίτερα αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικού 
αποθέματος, ενώ στις ευκαιρίες για ανάπτυξη περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και ανάδειξη της 
περιοχής ως βασικού τουριστικού προορισμού.  

Η υλοποίηση της δράσης εξυπηρετεί τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος κυρίως σε 
ό,τι αφορά: 

 στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ποιλιτιστικού περιβάλλοντος (στόχος 3), 

 στη ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων (στόχος 5). 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης και τα 
κομβικά σημεία. 

Δικαιούχοι  

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

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση συνδέεται τις δράσεις που σχετίζονται με τη ανάδειξη και βελτίωση του 
τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Συγκεκριμένα συνέργια υπάρχει με τις δράσεις L311-
1, L311-2, L311-3, L313-1,2,3,4, L313-5, L313-6, L313-8, L321-3, L323-1, L323-2, L323-4. 
Επίσης, η δράση έχει συνέργια με τη δράση L312-5. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται κατά κύριο λόγο στις ενέργειες προβολής 
και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στο οποίο η περιοχή 
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παρουσιάζει υστέρηση. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαβούλευσης εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από 
τους ΟΤΑ, και άλλους φορείς της περιοχής για υλοποίηση ενεργειών της δράσης αυτής και 
συγκεκριμένα για: 

 Παραγωγή λευκώματος για τον πολιτισμό της σταφίδας. 

 Έκδοση για τον οδοντωτό του Διακοπτού. 

 Προβολή των μύθων και παραδόσεων Αχαΐας. 

 Προβολή του ιδιαίτερου τοπίου των ορεινών πλαγιών Διακοπτού - Αιγίου – 
Συμπολιτείας – Ερινεού. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση 6 ενεργειών προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 
περιοχής. 
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Τίτλος δράσης Δράση L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής 
δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση (ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί) επενδύσεων 
για υποδομές διανυκτέρευσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής παρέμβασης. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να 
σέβονται τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής.  

Οι υποδομές διανυκτέρευσης που θα δημιουργηθούν θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με 
βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-
2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως 
ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης, θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

1.777.445,54 1.066.467,33 710.978,21 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι σημαντική σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη 
του υπομέτρου και του συνόλου του μέτρου. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής και τη SWOT ανάλυση, καθώς η περιοχή έχει σημαντική 
τουριστική δυναμική, τόσο χάρη στο πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της, όσο 
και στη διευκόλυνση της πρόσβασης με την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, 
αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει έλλειψη τουριστικών υποδομών. Επιπλέον, η βαρύτητα της 
δράσης αιτιολογείται πλήρως από τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος και κυρίως 
από το στόχο της δημιουργίας όρων και προϋποθέσεων για τη διαμόρφωση εγχώριου 
τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών (στόχος 1) και ενδυνάμωσης της τοπικής 
οικονομίας μέσω της αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών πόρων (στόχος 5). 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργια με όλες τις δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής και συγκεκριμένα με τις δράσεις L313-1, L313-4, L313-6, L313-8. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα 
προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. συστήματας εξοικονόμησης ενέργειας, ΑΠΕ), εφαρμογή 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και συμμετοχής σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 
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Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης εκδηλώθηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία καταλυμάτων και ξενώνων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση 4 παρεμβάσεων. 
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Τίτλος δράσης Δράση L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
χώρων εστίασης και αναψυχής 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός) για 
χώρους εστίασης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της 
περιοχής παρέμβασης. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να σέβονται τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης, θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

1.438.759,92 863.255,95 575.503,97 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι σημαντική σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη 
του υπομέτρου και του συνόλου του μέτρου. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής και τη SWOT ανάλυση, καθώς η περιοχή έχει σημαντική 
τουριστική δυναμική, τόσο χάρη στο πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της, όσο 
και στη διευκόλυνση της πρόσβασης με την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, 
αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει έλλειψη τουριστικών υποδομών. Επιπλέον, η βαρύτητα της 
δράσης αιτιολογείται πλήρως από τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος και κυρίως 
από το στόχο της δημιουργίας όρων και προϋποθέσεων για τη διαμόρφωση εγχώριου 
τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών (στόχος 1) και από το στόχο ενδυνάμωσης 
της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών πόρων (στόχος 5). 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργια με όλες τις δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής και συγκεκριμένα με τις δράσεις L313-1, L313-4, L313-5, L313-8. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην έμφαση που θα δοθεί σε ζητήματα 
προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ΑΠΕ), εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 
συμμετοχής σε δίκτυο επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για τη 
δημιουργία χώρων εστίασης και καφενείων.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 
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Προβλέπεται η υλοποίηση 11 παρεμβάσεων. 
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Τίτλος δράσης Δράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας) 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για εναλλακτικό 
τουρισμό (π.χ. περιπατητικός, ορειβατικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός τουρισμός, 
αεραθλητισμός κλπ.), καθώς και τη δημιουργία άλλων υποδομών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισμού. Στις υποδομές αυτές περιλαμβάνονται χώροι αθλοπαιδιών καθώς και κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στα οποία τα παιδιά θα μπορούν να παίξουν και να 
απασχοληθούν με δημιουργικές δραστηριότητες όπως ζωγραφική, πηλοπλαστική κλπ. 

Επιπλέον, στη δράση εντάσσεται και η ενίσχυση χώρων γευσιγνωσίας στους οποίους οι 
επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίζουν τα τοπικά προϊόντα (κρασί, ζυμαρικά, μέλι, 
ελαιόλαδο, τσίπουρο, λικέρ, τυροκομικά κλπ). Η χώροι αυτοί θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης περιοχών που εμφανίζουν ενδιαφέρον επισκεψιμότητας λόγω 
παράλληλων δραστηριοτήτων (αμπελώνες, οινοποιεία σε συνδυασμό με φυσικό κάλλος).  

Κατά την εφαρμογή της δράσης, θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

86.075,67 51.645,40 34.430,27 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μέτρια αναφορικά με τη δημόσια δαπάνη του 
υπομέτρου και του συνόλου του μέτρου. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα αιτιολογείται από  τη SWOT ανάλυση, καθώς η περιοχή έχει 
αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και συνδυασμό γεωμορφολογικού τοποίου το οποίο ευνοεί 
την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Επιπλέον, η περιοχή έχει σημαντικά 
τοπικά προϊόντα.  

Η δράση είναι απολύτως συμβατή με τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος κυρίως σε 
ό,τι αφορά στη διασύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τα επώνυμα 
ποιοτικά προϊόντα της και τη διαμόρφωση ενός τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών 
προδιαγραφών που θα απευθύνεται θεματικά σε επισκέπτες ποικίλων ενδιαφερόντων 
(στόχος 1) και της ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας για μέσω της αξιοποίησης 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων (στόχος 5). Επιπλέον, η δράση εξυπηρετεί το στόχο της 
διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τα επώνυμα ποιοτικά προϊόντα 
της (στόχος 4).  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η δράση αφορά στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 
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Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με όλες τις δράσεις που στοχεύουν στη διαμόρφωση 
τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών και συγκεκριμένα με τις δράσεις: L313-1, 
L313-4, L313-5, L313-6.  

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Η προώθηση νέων μορφών τουρισμού (π.χ. οινικός, γαστρονομικός, θαλάσσιος τουρισμός) 
είναι καινοτόμα δράση με ιδιαίτερη δυναμική στην περιοχή. Έμφαση θα δοθεί στη δικτύωση 
των  επιχειρήσεων. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για επενδύσεις 
εναλλακτικού τουρισμού και νέων μορφών τουρισμού (γαστρονομικός, οινικός). 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση 1 παρέμβασης. 
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Τίτλος δράσης Δράση L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται 
στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 
βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του υπομέτρου αυτού 
για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με σκοπό την ίδια κατανάλωση (π.χ. 
φωτοβολταϊκά).  

Κατά την εφαρμογή της δράσης, θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

0,00 0,00 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

- 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η δράση θα εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με όλες τις δράσεις L313-5, L313-6, L313-8.  

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ αποτελεί από μόνη της μία καινοτομία για την περιοχή, 
σε συνδυασμό με την έμφαση που θα δοθεί στη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δίκτυο. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 2 επενδύσεις 
ΑΠΕ. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

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

 

Τίτλος Υπομέτρου Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό 
πληθυσμό 

Κωδικός 
Υπομέτρου 

L321 

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

Το υπομέτρο αυτό στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό 
πληθυσμό, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού 
και την ανάδειξη της πολιστιστικής κληρονομιάς της περιοχής. 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο υπομέτρο αυτό είναι: 

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

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο 

Οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο αυτό είναι η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, μέσω της αξιοποίησης φυσικών 
και πολιτιστικών πόρων (στόχος 5) και η διαμόρφωση τουριστικού προϊόντος με τοπική 
ταυτότητα (στόχος 1).  

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

 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

Υπομέτρο L321 458.750,66 458.750,66 0,00 
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Τίτλος δράσης L321-2: Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά στη δημιουργία κέντρων φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
δημοτικών βιβλιοθηκών, ωδείων, θεάτρων, πολιτιστικών κέντρων, με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

458.750,66 458.750,66 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μέτρια σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του 
συνόλου του μέτρου, καθώς πρόκειται για μικρής κλίμακας παρεμβάσεις.  Η υλοποίηση των 
δράσεων αιτιολογείται από τη SWOT ανάλυση και τους στόχους του προγράμματος. 
Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της περιοχής σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιοχή και στη γειτνίαση με την Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα 
εξυπηρετεί το στόχο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της 
ελκυστικότητας της περιοχής (στόχος 5).  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Δικαιούχοι  

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

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L321-3, L322-2. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην μέχρι στιγμής έλλειψη τέτοιων 
υποδομών.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Ενδεικτικά αναφέρονται, και πολιτιστικά κέντρα στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους αντίστοιχους ΟΤΑ της περιοχής και συγκεκριμένα: 

 για κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας (Δ. Λαρισού, Βραχναίικων), 

 για δημοτικές βιβλιοθήκες (Δήμοι Ακράτας, Διακοπτού, Βραχναίικων, Αιγίου), 

 για τη βελτίωση του θεάτρου στο Δήμο Μεσσάτιδας για τη φιλιξενία πολιτιστικών 
εκδηλώσεων (θεατρικές παραστάσεις, μικρές συναυλίες κλπ.),  

 για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο Λόφο Διακοπτού, 

 για τη μετατροπή ενός δημοτικού ελαιοτριβείου της Ακράτας σε πολιτιστικό κέντρο 
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στο οποίο θα φιλοξενούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση 6 παρεμβάσεων. 
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Υπομέτρο L322:  Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών  

 

Τίτλος Υπομέτρου Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

Κωδικός 
Υπομέτρου 

L322 

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

Η περιοχή παρέμβασης έχει σημαντική πολιτιστική ταυτότητα και αρχιτεκτονικό πλούτο. 
Όμως δεν έχουν  ολοκλήρωθεί οι σχετικές μελέτες με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για 
ενίσχυση τέτοιων δράσεων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή 
έχει πληγεί έντονα από φυσικές καταστροφές με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των 
υπαρχουσών υποδομών στα χωριά.  

Η δράση που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του υπομέτρου είναι: 

Δράση L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο 

Το υπομέτρο στοχεύει στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής 
και εξυπηρετεί το Στόχο 5, το στόχο 1 και το στόχο 3.  

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

 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

Υπομέτρο L322 117.208,45 117.208,45 0,00 
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Τίτλος δράσης Δράση L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι 
οι πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, φωτισμός κοινόχρηστων χώρων κλπ. 

Οι αναπλάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη 
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος. 
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ύπαρξη σχετικής μελέτης 
συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού 
ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού.  

Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. 
ύδρευσης, αποχέτευσης).  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

117.208,45 117.208,45 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης αποτελεί το 100% του υπομέτρου, ενώ είναι 
χαμηλή σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του συνόλου του μέτρου.  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης αιτιολογείται πλήρως από τη SWOT ανάλυση, 
καθώς η περιοχή έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από πυρκαγιές και σεισμούς.  

Η δράση είναι σε πλήρη συνάφεια με τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος και 
συγκεκριμένα με το στόχο 5 και το στόχο 3. 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης. 

Δικαιούχοι  

Ο.Τ.Α. α΄βαθμού. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση έχει συνέργια με τη δράση L323-3 καθώς και με τις υπόλοιπες δράσεις του 
υπομέτρου L321. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Δεν αποτελεί καινοτόμο ενέργεια.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους αντίστοιχους ΟΤΑ.  

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται 1 παρέμβαση ανάπλασης σε έναν οικισμό. 
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Υπομέτρο L323:  Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς  

 

Τίτλος Υπομέτρου Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 

Κωδικός 
Υπομέτρου 

L323 

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

Η περιοχή έχει ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, όπως αναφέρεται και 
στη SWOT ανάλυση. Στην περιοχή ανήκουν 5 περιοχές Natura με ιδιαίτερο οικολογικό 
ενδιαφέρον.  

Οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτό το υπομέτρο στοχεύουν στην αναβάθμιση περιοχών 
με ιδιαίτερη οικολογική αξία και την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών  πόρων της 
περιοχής για την προσέλκυση επισκεπτών. 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του υπομέτρο είναι: 

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

 

Δράση L323-2: 

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

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

 

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

 

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

 

Δράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας 
υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο 

Το υπομέτρο στοχεύει στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής 
και εξυπηρετεί το Στόχο 5, το στόχο 1 και το στόχο 3.  

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

 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

Υπομέτρο L323 685.305,40 653.845,42 31.459,98 
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Τίτλος δράσης Δράση L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
περιοχών όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, 
φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για 
την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, 
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες με στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος 
της περιοχής. Συγκεκριμένα, η δράση ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

 Εργα βελτίωσης και σήμανσης μονοπατιών, 

 Διαμορφώσεις θέσεων θέας σε σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

297.412,65 297.412,65 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι υψηλή σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του 
υπομέτρου και χαμηλή σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του μέτρου.  

Η δράση είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ανάλυση SWOT καθώς στοχεύει στην 
αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και 
προστασία του από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές).  

Ταυτόχρονα, η δράση είναι σε συνάφεια με τους στόχους του Τοπικού προγράμματος και 
κυρίως το στόχο 3 (προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
της περιοχής).  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης. 

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε περιοχές Natura.  

Δικαιούχοι  

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L313-1, L313-2, L313-3, L313-4, αλλά και με 
τις δράσεις βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στον επιδεικτικό χαρακτήρα αποκατάστασης 
υποβαθμισμένων περιοχών.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 
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Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ της περιοχής για τέτοιου τύπου δράσεις και 
συγκεκριμένα για:  

 Εργα βελτίωσης και σήμανσης μονοπατιών σε περιοχές Natura και κυρίως στις 
περιοχές «Φαράγγι Βουραϊκού», «Παναχαϊκό Ορος» (Πουρν. Ορειβατικό καταφύγιο 
Ψάρθι), «Στροφιλιά»). Ειδικά για το μονοπάτι στην περιοχή Στροφιλιάς προβλέπεται 
ειδική διαμόρφωση και σήμανση για χρήση από ΑΜΕΑ, 

 Διαμορφώσεις θέσεων θέας σε σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

 Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συγκεκριμένα τη δημιουργία 
εκπαιδευτικού Πάρκου «Νερού» στην περιοχή Natura «Παναχαϊκού Όρους», τη 
διαμόρφωση θέσεων θέας σε σημεία ιδιαίτερης φυσικής αξίας και την υλοποίηση 
προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την πρόληψη πυρκαγιών 
σε περιοχές Natura ή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση 4 παρέμβασεων. 
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Τίτλος δράσης Δράση L323-2: 

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

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

Αναλυτική περιγραφή 

L323-2α: Η δράση περιλαμβάνει έργα για τη διατήρηση και αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου και συγκεκριμένα νερόμυλων, λιοτριβείων, αλωνιών και 
πέτρινων βρυσών στην περιοχή. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

L323-2β: Η δράση περιλαμβάνει έργα για τη διατήρηση και αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου και συγκεκριμένα μύλοι, λιοτρίβεια, και πατητήρια της 
περιοχής. 

 

Κατά την εφαρμογή των δράσων θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

41.971,53 41.971,53 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι μέτρια σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του 
υπομέτρου και χαμηλή σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του μέτρου. Η 
χρηματοδοτική βαρύτητα αιτιολογείται από το γεγονός ότι η δράση περιλαμβάνει σχετικά 
μικρής κλίμακας έργα.  

Με την υλοποίηση της δράσης αυτής αξιοποιείται το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής 
σε σχέση με την ύπαρξη αξιόλογων πολιτιστικών στοιχείων στην περιοχή, και ταυτόχρονα 
ενδυναμώνεται η ευκαιρία της ανάδειξης πολιτιστικών πόρων για τη θεμελίωση νέων 
πόλων προσέλκυσης επισκεπτών (SWOT ανάλυση).  

Η δράση εξυπηρετεί τους στόχους της προστασίας και ανάδειξης του πλούσιου φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής (στόχος 3) καθώς και τους στόχους της 
διαμόρφωσης τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας (στόχος 1) και αξιοποίησης 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων (στόχος 5).   

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η δράση θα εφαρμοστεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.  

Δικαιούχοι  

L323-2α: Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 
και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

L323-2β: Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 
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και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L321-1, L313-1, L313-2, L313-3, L313-4, και 
L313-8 καθώς και με τις δράσεις L323-1, L323-3. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στις παρεμβάσεις που θα γίνουν με στόχο 
την ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών ως τουριστικών αξιοθέατων της περιοχής. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ, καθώς και από ιδιωτικούς φορείς και συλλόγους. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση 1 παρέμβασης. 
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Τίτλος δράσης Δράση L323-3: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά 
είδη) 

Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει αποκαταστάσεις περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών και 
κυρίως πυρόπληκτων περιοχών, με την υλοποίηση, ενδεικτικά, τεχνικών έργων 
αποκατάστασης τοπίου και φυτοτεχνικών παρεμβάσεων.  

Κατά την εφαρμογή των δράσων θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

0,00 0,00 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

- 

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης. 

Προτεραιότητα θα δοθεί (με ειδική μοριοδότηση στην προκήρυξη) σε επενδύσεις που θα 
υλοποιηθούν σε χαρακτηρισμένα ως πυρόπληκτα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Δικαιούχοι  

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις L322-1, L323-1 L323-2α
 
και L323-2β.  

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Η καινοτομία της δράσης  έγκειται στον επιδεικτικό χαρακτήρα που θα έχουν οι ενέργειες 
που θα υλοποιηθούν.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους αντίστοιχους ΟΤΑ. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

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

Αναλυτική περιγραφή 

Στην περιοχή υπάρχουν αξιόλογα κτίρια καθώς και συλλογές (αγροτικής κληρονομιάς, 
κειμήλια κλπ.). Η δράση περιλαμβάνει την οργάνωση χώρων - σε υφιστάμενα κτίρια - για 
την έκθεση των συλλογών αυτών.  

Κατά την εφαρμογή των δράσων θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

220.081,30 220.081,30 0,00 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι υψηλή σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του 
υπομέτρου και χαμηλή σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του μέτρου. Η 
χρηματοδοτική βαρύτητα αιτιολογείται από την ανάλυση SWOT καθώς η δράση αξιοποιεί 
το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και την ευκαιρία της ανάδειξης πολιτιστικών 
πόρων για τη θεμελίωση νέων πόλων προσέλκυσης επισκεπτών. Η δράση είναι σε πλήρη 
συνάφεια με τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος σε ότι αφορά στη διαμόρφωση 
τουριστικού προϊόντος  με αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα (στόχος 1), στην αξιοποίηση 
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τη διασύνδεση αρχαιολογικών και ιστορικών 
πόλων της περιοχής (στόχος 5) και στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματις της 
περιοχής ως κύριο στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής (στόχος 3).   

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης.  

Δικαιούχοι  

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις υπόλοιπες δράσεις του υπομέτρου L323, καθώς και 
με τις δράσεις L322-2, L313-1, L313-2, L313-3, L313-4 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην δημιουργία οργανωμενων χώρων για 
την έκθεση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Εχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για  εκθεσιακούς / μουσειακούς χώρους. 

Συγκεκριμένα εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τα εξής: 

 Διαμόρφωση παλαιού Δημοτικού σχολείου Ακράτας σε Μουσείο Μουσικής 
Συλλογής Χατζηδάκη – Γκάτσου 

 Διαμορφώσεις παλαιών κτιρίων σε ιστορικά, λαογραφικά μουσεία 
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 Αξιοποίηση κτιρίου για τη λειτουργία πολιτιστικού κέντρου στο Δ. Διακοπτού 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση 1 παρέμβασης. 
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Τίτλος δράσης Δράση L323-5: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 
κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής 
κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών 
οργάνων, στολών 

Αναλυτική περιγραφή 

Στην περιοχή υπάρχει σημαντική παράδοση σε πολιτιστικά δρώμενα. Η συγκεκριμένη 
δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση των αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής, 
αλλά και την καθιέρωση νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Περιλαμβάνεται επίσης η 
ενίσχυση φορέων πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής, για μικρής κλίμακας υποδομή 
(προμήθεια εξοπλισμού)  

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (δεν είναι επιχειρηματική) και δεν 
παράγει έσοδα κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχετικού έργου. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία  

Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

125.839,92 94.379,94 31.459,98 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η δράση έχει μέτρια χρηματοδοτική βαρύτητα σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του 
υπομέτρου και χαμηλή σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη του συνόλου του μέτρου. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα αιτιολογείται από τη SWOT ανάλυση, καθώς η περιοχή έχει 
σημαντική πολιτιστική ταυτότητα και λαμβάνουν χώρα σε αυτήν πολιτιστικές εκδηλώσεις 
υπερτοπικής εμβέλειας, ενώ ταυτόχρονα έχει βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτή λόγω της 
ολοκλήρωσης των μεγάλων οδικών αξόνων. Η υλοποίηση της δράσης αξιοποιεί την 
ευκαιρία της ανάδειξης πολιτιστικών πόρων για τη θεμελίωση νέων πόλων προσέλκυσης 
επισκεπτών. Η δράση είναι σε συνάφεια με τους στόχους του Τοπικού προγράμματος σε 
ό,τι αφορά στην διαμόρφωση τοπικού τουριστικού προϊόντος με αναγμωρίσιμη τοπική 
ταυτότητα (στόχος 1) και στην αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της περιοχής (στόχος 
5).  

Περιοχή εφαρμογής της δράσης και αιτιολόγησή της  

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης. 

Δικαιούχοι  

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και 
ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων δημόσιου χαρακτήρα. 

Συνέργια με άλλες προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τη δράση L321-2 και με τις δράσεις L313-1, L313-2, 
L313-3, L313-4, αλλά και με τις δράσεις ενθάρρυνσης των τουριστικών δραστηριοτήτων 
(L313-5, L313-6) και τις λοιπές δράσεις διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής 
κληρονομιάς του υπομέτρου L323. 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης – Προϋποθέσεις / διαδικασίες εφαρμογής του 

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης έγκειται στην ιδιαιτερότητα κάποιων από τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και στην καθέρωση νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την bottom-up διαδικασία 

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους αντίστοιχους ΟΤΑ.   

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (Δείκτης εκροών) 

Προβλέπεται η υλοποίηση 5 παρεμβάσεων. 
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ΜΕΤΡΟ 421: ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Υπομέτρο 421α: Διατοπική συνεργασία 

Το υπομέτρο αυτό περιλαμβάνει τις δράσεις διατοπικής συνεργασίας. Ενδεικτικά, 
προβλέπονται 4 σχέδια διατοπικής συνεργασίας, ενδεικτικής Δημόσιας Δαπάνης 
140.000,00 €. 

Τα ανωτέρω σχέδια διατοπικής συνεργασίας θα οριστικοποιηθούν μετά από τη σχετική 
έγκριση της ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ. 

Δικαιούχοι: ΟΤΔ 

  

Υπομέτρο 421β : Διακρατική συνεργασία 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου αυτού προβλέπεται ενδεικτικά, 1 σχέδιο διακρατικής 
συνεργασίας, ενδεικτικής Δημόσιας Δαπάνης 66.620,00 €. 

Τα ανωτέρω σχέδια διακρατικής συνεργασίας θα οριστικοποιηθούν μετά από τη 
σχετική έγκριση της ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ. 

Δικαιούχοι: ΟΤΔ 
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ΜΕΤΡΟ 431: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Υπομέτρο 431α: Δαπάνες λειτουργίας ΟΤΔ 

 

Τίτλος Υπομέτρου Δαπάνες λειτουργίας ΟΤΔ 

Κωδικός 
Υπομέτρου 

431α 

Απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για την έναρξη του Τοπικού 
Προγράμματος 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER 2007 -2013 θα 
υλοποιηθούν οι εξής ενέργειες: 

Α) Οι συμβάσεις του προσωπικού της εταιρείας θα ανανεωθούν και θα γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καλυφθούν θέσεις που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του προγράμματος.  

Β) Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας της εταιρείας.    

Εκτίμηση της απαιτούμενης στελεχιακής δομής του ΟΤΔ σε σχέση με το περιεχόμενο 
και τις ανάγκες του προτεινόμενου τοπικού προγράμματος 

Η εταιρεία με βάση την εμπειρία υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων των Κ.Π. της  
LEADER II και LEADER+, καθώς και τις απαιτήσεις του νέου Προγράμματος (επέκταση της 
περιοχής παρέμβασης, αύξηση του ωφελούμενου πληθυσμού) εκτιμάει ότι η στελεχιακή 
δομή της Ο.Τ.Δ. θα πρέπει να περιλαμβάνει προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων και 
ενδεικτικά: Υπεύθυνο Έργου, μηχανικό, γεωπόνο, οικονομολόγο, υπεύθυνο συνεργασιών, 
βοηθό λογιστή, γραμματέα και εξωτερικούς συνεργάτες.    

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή του υπομέτρου θα τηρηθούν οι όροι και οι 
περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ 
αντίστοιχα θα διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν 
διαφοροποιήσεων, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Στελέχη ΠΕ, ΤΕ που απασχολούνται στο φορέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι τρία (3) στελέχη (ΠΕ - ΤΕ) θα χρησιμοποιηθούν, με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, για την λειτουργία της ΟΤΔ στο πλαίσιο του νέου Τοπικού 
Προγράμματος LEADER 2007-2013. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΔ 

Χρηματοδοτικά στοιχεία του Υπομέτρου αποτυπωμένα σε πίνακα 

(Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή) 

 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

Υπομέτρο 431α 1.169.472,00 1.169.472,00 0,00 
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Υπομέτρο 431β: Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 

 

Τίτλος Υπομέτρου Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή 
παρέμβασης 

Κωδικός 
Υπομέτρου 

431β 

Περιεχόμενο υπομέτρου 

Α. Ενέργειες πληροφόρησης 

Οι ενέργειες πληροφόρησης στα πλαίσια του Προγράμματος, αποσκοπούν στο : 

α) Να πληροφορούν τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους (τοπικούς φορείς και πληθυσμό) 
με στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας και ισότιμης αντιμετώπισης,   

β) Να πληροφορούν την κοινή γνώμη, ήτοι : 

 τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τις λοιπές αρμόδιες δημόσιες αρχές, 

 τις επαγγελματικές οργανώσεις και τους οικονομικούς κύκλους, 

 τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, 

 τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδίως τους οργανισμούς για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, καθώς και τους οργανισμούς που 
εργάζονται για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, 

 τους παράγοντες ή φορείς έργων, 

σχετικά με τους στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το Τοπικό Πρόγραμμα, τις 
προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά 
του πεδία, τις διαδικασίες ένταξης, εφαρμογής κλπ. 

γ)  Να πληροφορούν την κοινή γνώμη σχετικά με το ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, υπέρ των σχετικών παρεμβάσεων και των 
αποτελεσμάτων τους. 

Οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα εφαρμοσθούν στα πλαίσια του Τοπικού 
Προγράμματος, είναι: 

 Κατά τη διάρκεια των Προκηρύξεων: Διανομή Πληροφοριακού υλικού όπου θα 
αναφέρονται η περιοχή εφαρμογής, τα μέτρα – υπομέτρα – δράσεις που 
δημοσιοποιούνται, οι στόχοι, η στρατηγική και οι δυνατότητες που παρέχει το Τοπικό 
Πρόγραμμα, οι διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης κλπ., διανομή Υποδειγμάτων Φακέλων 
Υποψηφιότητας και Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε κάθε δυνητικό 
δικαιούχο,  

 Εκδόσεις αφισών για το Πρόγραμμα,  

 Ραδιοφωνικά - τηλεοπτικά μηνύματα στα τοπικά ΜΜΕ, 

 Καταχωρήσεις στον γραπτό τύπο (τοπικές εφημερίδες, περιοδικά), 

 Δελτία τύπου,  

 Συνεντεύξεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε., 

 Συνεχής ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της ΟΤΔ στο διαδίκτυο,  

 Θεματικές συναντήσεις με τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, τα Επιμελητήρια και 
άλλες επαγγελματικές οργανώσεις του Νομού, 

 Ενημερωτικές συναντήσεις / ημερίδες σε όλους τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης,  

 Τοπικές συναντήσεις με ΟΤΑ και κοινωνικούς φορείς, 

 Αποστολή ενημερωτικού υλικού σε Δημόσιους Φορείς, ΟΤΑ και λοιπούς τοπικούς φορείς, 

 Επιτόπου επισκέψεις της Ομάδας Έργου της ΟΤΔ, με στόχο την πληροφόρηση, 

 Αποστολή, με e-mails και fax, ενημερωτικού υλικού του Προγράμματος σε δυνητικούς 
δικαιούχους (φορείς και ιδιώτες), 

 Διανομή φυλλαδίων και πληροφοριακού υλικού στα γραφεία της ΟΤΔ, 
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 Ανακοινώσεις στα σημεία ανακοινώσεων των ΟΤΑ και λοιπών φορέων της περιοχής, 

 Ειδική πληροφόρηση και  τεχνική στήριξη, σε καθημερινή βάση, από τα στελέχη της ΟΤΔ 
στα γραφεία της ΟΤΔ. 

Κατά την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών λαμβάνονται υπόψη: 

 Το περιεχόμενο του Προγράμματος και οι πιθανοί δυνητικοί αποδέκτες των 
πλεονεκτημάτων του, 

 Η εκάστοτε διανυόμενη χρονική περίοδος, 

 Η σημαντικότητα του Προγράμματος για ορισμένες περιοχές (π.χ. πυρόπληκτες – 
σεισμόπληκτες) και 

 Το ήδη εκδηλωμένο ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσμού και Φορέων της περιοχής 
παρέμβασης. 

Οι ανωτέρω ενέργειες πληροφόρησης στα πλαίσια του Προγράμματος θα είναι μια συνεχής 
προσπάθεια, η οποία σε συγκεκριμένες περιόδους ή χρονικές στιγμές θα έχει εξάρσεις, όπως 
πριν και κατά τη διάρκεια των Προκηρύξεών του. 

B. Εκδηλώσεις προβολής 

Για την εξυπηρέτηση της πληρέστερης προβολής του Προγράμματος, της αναπτυξιακής 
στρατηγικής για την περιοχή και της πορείας υλοποίησης και αποτελεσμάτων του 
Προγράμματος, η ΟΤΔ θα διοργανώσει και θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις προβολής του 
Προγράμματος, οι οποίες θα πραγματοποιθούν σε κομβικά σημεία της περιοχής παρέμβασης, 
με τη συμμετοχή και τη συνεργασία επαγγελματικών οργανώσεων και Φορέων του Νομού.  

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή του υπομέτρου θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ αντίστοιχα θα 
διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων, θα 
τροποποιηθεί αντίστοιχα το Τοπικό Πρόγραμμα. 

Σκοπιμότητα σε σχέση με τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος 

Η πληροφόρηση των δυνητικών και τελικών δικαιούχων, της κοινής γνώμης, σχετικά με τους 
στόχους, τη στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το Τοπικό Πρόγραμμα, τις προοπτικές 
ανάπτυξης της περιοχής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά του πεδία, τις 
διαδικασίες ένταξης, εφαρμογής κλπ.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα κατά την εφαρμογή 

Πληροφόρηση / προβολή: Η εξασφάλιση της διαφάνειας και της ισότιμης αντιμετώπισης για 
κάθε δυνητικό δικαιούχο του Προγράμματος. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΔ 

Ωφελούμενοι 

Πληροφόρηση / προβολή: Ο τοπικός πληθυσμός και Φορείς. 

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

 Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ίδια συμμετοχή 

Υπομέτρο 431β 62.267,77 62.267,77 0,00 

 

Σημειώνεται ότι ως κομβικά σημεία (εκτός περιοχής παρέμβασης) του Τοπικού 
Προγράμματος, ορίζονται τα αστικά κέντρα της Πάτρας, του Αιγίου, της Κάτω Αχαΐας 
και των Καλαβρύτων. Η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων στα 
προτεινόμενα κομβικά σημεία (δεδομένου ότι αυτά αποτελούν σημαντικούς πόλους 
ανάπτυξης της περιοχής και πόλους έλξης επισκεπτών), θα εξυπηρετήσει την 

περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (δράσεις προβολής – 
προώθησης, δικτύωσης). Οι ανωτέρω παρεμβάσεις δεν θα αφορούν 
παρεμβάσεις υποδομών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ - ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 3.013.674,78 1.506.837,39 1.506.837,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123: 3.013.674,78 1.506.837,39 1.506.837,39 

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

453.258,89 271.955,33 181.303,56 

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

71.691,40 43.014,84 28.676,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L311 524.950,29 314.970,17 209.980,12 

L312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών 
μονάδων  

488.517,07 293.110,24 195.406,83 

L312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

354.207,39 212.524,43 141.682,96 

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

784.419,18 470.651,51 313.767,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L312 1.627.143,64 976.286,18 650.857,46 

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

54.634,93 54.634,93 0,00 

L313-4 
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών 

137.940,50 96.558,35 41.382,15 

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

1.777.445,54 1.066.467,33 710.978,21 

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

1.438.759,92 863.255,95 575.503,97 

L313-8 

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

86.075,67 51.645,40 34.430,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L313 3.494.856,56 2.132.561,96 1.362.294,60 

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

458.750,66 458.750,66 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L321 458.750,66 458.750,66 0,00 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 117.208,45 117.208,45 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L322 117.208,45 117.208,45 0,00 

L323-1 

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

297.412,65 297.412,65 0,00 

L323-2 
L323-2α 

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

41.971,53 41.971,53 0,00 
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L323-4 

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

220.081,30 220.081,30 0,00 

L323-5 

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

125.839,92 94.379,94 31.459,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L323: 685.305,40 653.845,42 31.459,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 9.921.889,78 6.160.460,23 3.761.429,55 

421α Διατοπική συνεργασία 140.000,00 140.000,00 0,00 

421β Διακρατική συνεργασία 66.620,00 66.620,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 421 206.620,00 206.620,00 0,00 

431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 1.169.472,00 1.169.472,00 0,00 

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 62.267,77 62.267,77 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 431 1.231.739,77 1.231.739,77 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 11.360.249,55 7.598.820,00 3.761.429,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


