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ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές 
περιοχές 

LEADER ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2007-2013 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ 

Στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρµογή της προσέγγισης LEADER» του εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), εγκρίθηκε η εφαρµογή 
Τοπικού Προγράµµατος LEADER στο Νοµό Αχαΐας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η «ΑΧΑΪΑ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», η οποία αποτελεί την Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (Ο.Τ.∆.). 

Mε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Ο.Τ.∆. ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., καλεί 
τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους επενδυτές - φυσικά και νοµικά πρόσωπα - (∆ικαιούχους) να 
υποβάλλουν προτάσεις για χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης του 
Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER, σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία: 

Α. Προκηρυσσόµενος προϋπολογισµός, µέτρα, υποµέτρα και δράσεις 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισµός της 2ης Προκήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 6.822.232,53 €, 
και η αντίστοιχη προκηρυσσόµενη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.366.787,79 €.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα εξής µέτρα, υποµέτρα και δράσεις: 

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ∆ΡΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

∆.∆. (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

METΡΟ 411: Ανταγωνιστικότητα 

Υποµέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

L123α 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

Φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου που δύνανται 
να υλοποιήσουν επενδύσεις σε 
πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά 

την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 

1.285.517,20 642.758,60 50 % 

ΜΕΤΡΟ 413: Ποιότητα ζωής / ∆ιαφοροποίηση 

Υποµέτρο L311: ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

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

446.741,11 268.044,67 

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

250.000,00 150.000,00 

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

130.000,00 78.000,00 

L311-6 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

50.000,00 30.000,00 

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

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σε γεωργική 
εκµετάλλευση κατά κύρια ή 
µερική απασχόληση κατά τη 
στιγµή της υποβολής της 

αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται 
οι γεωργικοί εργάτες. 

200.000,00 120.000,00 

60 % 

Υποµέτρο L312: Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 
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L312-1 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 
βιοτεχνικών µονάδων  

350.000,00 210.000,00 

L312-2 
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

517.691,87 310.615,12 

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

100.000,00 60.000,00 

L312-5 
∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών 
επιχειρήσεων 

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 

65.000,00 39.000,00 

60 % 

Υποµέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

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

50.000,00 50.000,00 

L313-2 
Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων 30.000,00 30.000,00 

L313-3 
Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της 
αγροτικής υπαίθρου 

69.000,00 69.000,00 

100 % 

L313-4 
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων των περιοχών 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα 
και άλλοι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και 

ιδιωτικοί φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 

καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δηµόσιου χαρακτήρα 

110.000,00 77.000,00 70 % 

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

1.360.365,04 816.219,02 

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

421.917,31 253.150,38 

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) 

350.000,00 210.000,00 

L313-9 
Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 
δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως 
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, 
γεωθερµίας) µε σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών της επιχείρησης 

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 

100.000,00 60.000,00 

60 % 

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

L321-2 
Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, 
εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως 
κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ. 

ΟΤΑ α' βαθµού και τα νοµικά 
τους πρόσωπα, καθώς και 

ιδιωτικοί φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 

καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δηµόσιου χαρακτήρα 

180.000,00 180.000,00 100 % 

L321-3 
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 
τοπικής κληρονοµιάς - στήριξη πολιτιστικών 
φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, 
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, 
στολών 

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 

104.000,00 78.000,00 75 % 

Υποµέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

L322-1 
Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 

ΟΤΑ α’ βαθµού 140.000,00 140.000,00 100 % 

Υποµέτρο L323: ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

L323-1 
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 
περιοχών, όπως βελτίωση - σήµανση 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα 
και άλλοι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και 160.000,00 160.000,00 100 % 
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µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά 
έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του 
εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και 
δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
L323-2α 
∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 
υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική 
δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια) 

ιδιωτικοί φορείς µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε 

καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δηµόσιου χαρακτήρα 100 % 

L323-2β 
∆ιατήρηση, 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) 

ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα 
και άλλοι φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς 
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
µε καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων, 
καθώς και φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα 

148.000,00 131.000,00 

75 % 

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

114.000,00 114.000,00 

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

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 
90.000,00 90.000,00 

100 % 

Β. Λεπτοµέρειες Εφαρµογής και Παραρτήµατα της πρόσκλησης 

Η περιοχή εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος, οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραµµα, 
οι τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιµες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής, οι προβλεπόµενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής των 
προτεινόµενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, 
περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο ενηµερωτικό υλικό, 
τα οποία µπορούν να προµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε τον φάκελο υποψηφιότητας, χωρίς 
αµοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή, είτε από τα γραφεία της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (Αγ. 
Αλεξίου & Ασηµ. Φωτήλα, Καλάβρυτα) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της 
Ο.Τ.∆. (www.achaiasa.gr).  

Γ. Καταληκτική ηµεροµηνία - τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., Αγ. Αλεξίου και Ασηµ. Φωτήλα, 25001 Καλάβρυτα, είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη 
ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, έως την 29/11/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00 µ.µ. 
Ισχύουσες είναι µόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Ο.Τ.∆.) µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών 
προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά θα πρέπει ο φάκελος 
της πρότασης να περιέλθει οµοίως µέχρι την προαναφερθείσα ηµέρα και ώρα µε αποκλειστική ευθύνη 
των ενδιαφεροµένων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε το 
περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Ο.Τ.∆.) και στα τηλέφωνα 26920/24442-3 κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 
Για την «ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» 

Ο Πρόεδρος της Ε.∆.Π. LEADER 2007-2013 
 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 Η ενέργεια συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο στα πλαίσια του 
υποµέτρου L431β του Τοπικού Προγράµµατος «Προσέγγιση LEADER»  

 

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων 

 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

 


