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ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κ

κ.λ.π.: και τα λοιπά
ΚΕΔΚΕ: Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. 
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rnrnm:
Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο θέμα την εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

Leader II στην περιοχή του Πάρνωνα.

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερα φυσικά, ιστορικά και κοινωνικό-οικονομικά 

χαρακτηριστικά, ιδίως λόγω του γεωμορφολογικού ανάγλυφού της που περιλαμβάνει 

ορεινές, ημιορεινές αλλά και πεδινές περιοχές.

Οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην περιοχή είναι λιγοστές διότι εκτός από τον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής, οι άλλοι τομείς είναι ελάχιστα ανεπτυγμένοι ιδιαίτερα στις 

ορεινές περιοχές. Ως επακόλουθο, παρατηρείται εγκατάλειψη των ορεινών χωριών και 

ταυτόχρονη μετακίνηση του πληθυσμού στα ημιαστικά και αστικά κέντρα.

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader που άρχισε σαν Leader I, συνεχίστηκε σαν Leader 

II, και εξελίσσεται, είναι ένα κίνητρο ώστε να παραμείνουν οι κάτοικοι στον τόπο τους. 

Έχει ως στόχο, οι επιλεγμένες περιοχές εφαρμογής της να επαναποκτήσουν ευημερία μέσω 

της αξιοποίησης των ιδιαίτερων πόρων τους, που έμειναν χρόνια ανεκμετάλλευτοι.

Η ιδιαιτερότητα της περιοχής μελέτης αλλά και το γεγονός ότι η Κοινοτική 

Πρωτοβουλία Leader II φάνηκε να είναι η αφετηρία λύσης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει, αποτέλεσαν το κίνητρο εκπόνησης της εργασίας.

Αποτελείται από επτά κεφάλαια εκ των οποίων το πρώτο αναφέρεται στην 

Περιφερειακή Πολιτική της Κοινότητας, το δεύτερο στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader 

II, το τρίτο στην Ανάπτυξη και τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ' αυτή, το 

τέταρτο στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε., το πέμπτο στα Χαρακτηριστικά της 

Περιοχής του Πάρνωνα, το έκτο στην Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας Leader II Περιοχής 

Πάρνωνα και το έβδομο στην Νέα Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader, για την Αγροτική 

Ανάπτυξη.

Ακριβής αξιολόγηση της Πρωτοβουλίας στην περιοχή μελέτης είναι δύσκολο να 

γίνει αυτή την περίοδο, διότι το πρόγραμμα μόλις ολοκληρώθηκε και δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ακόμη επίσημη καταγραφή βασικών οικονομικών και άλλων στοιχείων
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του, με αποτέλεσμα να μην επιδέχεται συγκρίσεις η κατάσταση της περιοχής πριν και μετά 

την εφαρμογή του προγράμματος. Τα στοιχεία αντλήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος από 

τα αρχεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η συλλογή 

των στοιχείων για τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Πάρνωνα. Όσον αφορά την Νέα 

Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader, τα στοιχεία που αναφέρονται είναι γενικά. Η Κοινότητα 

θα ανακοινώσει στο μέλλον αναλυτικά τους σκοπούς και τα μέτρα της.

Η εργασία ολοκληρώθηκε μετά από συνεργασία και των δύο σπουδαστών που την 

ανέλαβαν. Ωστόσο για τυπικούς λόγους πρέπει να αναφερθεί ότι με τα κεφάλαια 1, 4, 

6 (δεύτερο μέρος) και 7 ασχολήθηκε περισσότερο ο σπουδαστής Παναγιώτης Αρβανίτης, 

ενώ με τα κεφάλαια 2, 3, 5 και 6 (πρώτα μέρος και στατιστικά στοιχεία) ασχολήθηκε 

περισσότερο η σπουδάστρια Σμαραγδή Καθόλου.

Στο σημείο αυτό θερμές ευχαριστίες πρέπει να εκφραστούν στον Διευθυντή 

κ. Μαρίνο Μπερέτσο, στην γραμματέα-στατιστικολόγο κα Ματίνα Ξύγγου και στο 

προσωπικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε., στον Διευθυντή κ. Ιωάννη Σκιαδά 

και στο προσωπικό του Δήμου Σπάρτης, στον γραμματέα της ΤΕΔΚ Αακωνίας κ. Γεώργιο 

Σπυράκη και στον κ. Παναγιώτη Σούπο υπάλληλο της Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε (Υπηρεσία Στατιστικής 

Νομού Αακωνίας), που χωρίς τη βοήθειά τους θα ήταν αδύνατη η εκπόνηση της εργασίας 

αυτής. Ειδικές ευχαριστίες πρέπει να εκφραστούν στον καθηγητή και Αντιπρόεδρο του TEI 

Καλαμάτας κ. Βασίλειο Πανάγου, ο οποίος παρά το φόρτο εργασίας, πάντοτε πρόθυμα 

έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε η εργασία αυτή να πάρει την τελική της μορφή.
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Οι χώρες της αγροτικής Ευρώπης ποικίλουν τόσο όσον αφορά τη δημογραφική 

εξέλιξη, την πυκνότητα του πληθυσμού όσο και την οικονομική και κοινωνική κατάστασή 

τους. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει οπωσδήποτε μια αγροτική περιφέρεια με χαμηλή 

πυκνότητα πληθυσμού, σχετικά χαμηλά επίπεδα εισοδημάτων και υψηλή εξάρτηση από τη 

γεωργία ως προς την απασχόληση και ένα αγροτικό κέντρο με υψηλή πυκνότητα 

πληθυσμού, πλησιέστερα στις κυριότερες αγορές, χαμηλή εξάρτηση από τη γεωργία, 

υψηλότερα εισοδήματα και πιο ποικίλη οικονομία. Υπάρχει μια τάση να μιλάμε για το 

«Νότο» και για το «Βορρά» ως ένα είδος σύντομης περιγραφής των δύο άκρων του 

αγροτικού φάσματος. Αυτό όμως είναι παραπλανητικό μερικές φορές, μέρη του Βορρά 

παρουσιάζουν περισσότερα κοινά σημεία με το Νότο από ότι με άλλες αγροτικές περιοχές 

του Βορρά, το αντίστροφο ισχύει για τις περιοχές του Νότου.

Η άνιση ανάπτυξη σε υποπεριφερειακό επίπεδο προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία. Οι 

απομακρυσμένες περιοχές από τα κέντρα πληθυσμού και τα καλά οργανωμένα δίκτυα 

μεταφοράς υποφέρουν από τα οξύτερα συμπτώματα παρακμής, όπως η απώλεια 

πληθυσμού, η γήρανση, η έλλειψη διευκολύνσεων κατάρτισης και δραστηριοτήτων, η 

έλλειψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η εξάρτηση από μερικούς 

παρακμάζοντες ή χαμηλόμισθους οικονομικούς τομείς. Η Κοινότητα οφείλει να εντείνει το 

ενδιαφέρον της για όλα όσα συμβαίνουν σε υποπεριφερειακό επίπεδο.

Αποτελεί προτεραιότητα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 

των αγροτικών περιοχών διαμέσου της ανθρώπινης εφευρετικότητας σε θέματα ανάπτυξης 

και οικονομικής ποικιλίας. Αυτό συνεπάγεται επανεκτίμηση των πόρων και των ευκαιριών 

που προσφέρουν οι αγροτικές περιοχές, καθώς επίσης και των ποικίλων αναγκών τους.

Μια τέτοια επανεκτίμηση πρέπει να εξετασθεί πέρα από στενά οικονομικά 

συμφέροντα και να συμπεριλάβει πολιτιστικούς και περιβαλλοντολογικούς πόρους όπως 

και ευκαιρίες. Είναι αυτά που συχνά καθορίζουν τη μοναδικότητα των διαφορετικών 

αγροτικών περιοχών και ως εκ τούτου την ικανότητα αυτών των περιοχών να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους σε μια ανταγωνιστική αγορά.
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Απαραίτητη είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών θεσμών που να μπορούν να 

λαμβάνουν επιδοτήσεις και να ενεργούν στα πλαίσια της νομιμότητας, στο 

υποπεριφερειακό επίπεδο αυτό.

Βασικός άξονας εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 

Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader.

Για την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας στην περιοχή του Πάρνωνα, συνεργάστηκαν 

τοπικοί φορείς (αποτελούμενοι από Δήμους, Κοινότητες, συνεταιριστικές οργανώσεις, 

συλλόγους) και ιδιώτες, ιδρύοντας μία Αναπτυξιακή Εταιρεία. Κύριος σκοπός τους ήταν η 

ανάπτυξη της περιοχής, με την βοήθεια των οικονομικών παροχών του Leader II.

Τα αποτελέσματα της κίνησης αυτής θα φανούν στο μέλλον, αφού λειτουργήσουν για 

εύλογο χρονικό διάστημα τα υλοποιημένα πλέον έργα.

Με την ολοκλήρωση του Leader II, η νέα Κοινοτική Πρωτοβουλία για την αγροτική 

ανάπτυξη τίθεται σε εφαρμογή προκειμένου να υποστηρίξει τα ήδη υλοποιημένα 

προγράμματα, καθώς και να ενθαρρύνει νέες ολοκληρωμένες ενέργειες που σχεδιάζονται 

στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων σε τοπική κλίμακα.
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ΚΓ.ΦΛΛΛΙΟ 1° : II ΓΙΕΡΙΦΕΡΕΙΛΚΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΙΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.1 II ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ως αναπτυξιακή διαδικασία ορίζεται γενικά η διαδικασία μετασχηματισμού και 

βελτίωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. Παρόλο που οι ορισμοί ανάπτυξης 

διαφέρουν, συνήθως η ανάπτυξη ταυτίζεται με την οικονομική μεγέθυνση (ποσοτική 

αύξηση των οικονομικών δεικτών). Σε επίπεδο χώρας, οι αυξήσεις σε εκροές ή η αύξηση 

του εθνικού εισοδήματος θεωρούνται ως οι πλέον κοινοί δείκτες ανάπτυξης. Παρότι όμως 

όλοι θεωρούν ότι τέτοιοι δείκτες είναι χρήσιμοι, υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες στο κατά 

πόσον οι αυξήσεις των δεικτών αυτών οδηγούν αυτόματα στην επιθυμητή ανάπτυξη. Ενώ 

λοιπόν οι αυξήσεις του εθνικού εισοδήματος είναι επιθυμητές, για τα άτομα ανάπτυξη με 

οικονομικούς όρους επιπλέον σημαίνει πρόσβαση στην απασχόληση καθώς και στα μέσα 

παραγωγής και κατανομής του εισοδήματος.

Ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί η άρση των ανισοτήτων που προκαλεί η ίδια η 

αναπτυξιακή πορεία. 11 αυθεντική ανάπτυξη οφείλει να είναι αυτοδύναμη και μακροχρόνια 

βιώσιμη. Κεντρικός άξονας της προσέγγισης αυτής είναι η δυνατότητα επιβίωσης στο 

μέλλον. 11 δυνατότητα αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί όχι απλά με τη βελτίωση των φυσικών 

και κοινωνικών συνθηκών αλλά και από τη δυνατότητα των ατόμων να ελέγξουν και 

συντηρήσουν τις συνθήκες αυτές.

Η αναπτυξιακή διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο είχε ως αποτέλεσμα το φαινόμενο 

των "περιφερειακών ανισοτήτων".
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ! ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ ΠΙΤΑΣ

1.2 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η άνιση περιφερειακή ανάπτυξη είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες 

του κόσμου με την έννοια ότι η γεωγραφική κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας 

και των εισοδημάτων δεν είναι ορθολογική. Η άνιση κατανομή των πόρων ανάμεσα στις 

διάφορες περιοχές της χώρας και η αδυναμία του μηχανισμού των τιμών να κατανείμει 

τους πόρους αυτούς ορθολογικότερα, είναι συνήθως οι λόγοι των περιφερειακών 

ανισοτήτων. Οι ανισότητες αυτές δημιουργούνται εξαιτίας της έλλειψης πλήρους 

κινητικότητας των παραγωγικών συντελεστών ή της ύπαρξης ατελειών στις αγορές των 

αγαθών και των συντελεστών. Έτσι έχουμε ταχύτερη ανάπτυξη ορισμένων μόνο περιοχών- 

πόλων και καθυστέρηση της ανάπτυξης άλλων περιοχών, με αποτέλεσμα οι διαφορές στο 

κατά κεφαλή εισόδημα και την ευημερία να είναι σημαντικές.

Σε μια οικονομική ένωση όπου έχουμε χώρες με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, τα 

επίπεδα εισοδήματος και ευημερίας των πλέον αναπτυγμένων περιοχών των πλουσίων 

χωρών διαφέρουν πολύ από τα αντίστοιχα επίπεδα των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών 

των πτωχών χωρών. Τα περιφερειακά προβλήματα εκεί είναι λογικό να είναι εντονότερα.

Τέτοια προβλήματα αντιμετώπιζε η Κοινότητα από τη δημιουργία της, αυτά όμως 

εντάθηκαν όταν εισήλΟαν σ' αυτήν διαδοχικά χώρες με χαμηλότερα κατά κεφαλή 

εισοδήματα και εντονότερα περιφερειακά προβλήματα σε εθνικό επίπεδο. Όσο προχωρεί η 

οικονομική ενοποίηση οι περιφερειακές ανισότητες στην κοινότητα φαίνεται να 

αυξάνονται αντί να μειώνονται, γιατί με την συνεχή απελευθέρωση της κίνησης προϊόντων 

και συντελεστών ευνοούνται περισσότερο οι αναπτυγμένες περιοχές και λιγότερο οι 

σχετικά καθυστερημένες περιοχές της Κοινότητας.

Όλες οι χώρες ακολουθούν συνήθως κάποια μορφή περιφερειακής πολιτικής για την 

αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων. Για παράδειγμα, για την ενίσχυση της 

οικονομικής δραστηριότητας των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών δίνουν κίνητρα με τη 

μορφή φορολογικών απαλλαγών, επιδοτήσεων, μειωμένων επιτοκίων κ.α., ώστε να 

επιτυγχάνουν την ανάπτυξή τους. Τέτοια πολιτική εφάρμοζαν και εξακολουθούν να 

εφαρμόζουν όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας σε διαφορετική έκταση το καθένα. Η 

ανάγκη μιας κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής προέκυψε με τη δημιουργία της 

Κοινότητας, είτε με τη μορφή του συντονισμού των εθνικών περιφερειακών πολιτικών είτε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : II ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΛΚ1ΙΙΙΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΊΊΠ ΛΣ

με τη μορφή μιας κοινής πολιτικής με κοινούς στόχους, κοινά μέσα και χρηματοδότηση 

από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εξελίξεις της περιφερειακής αυτής πολιτικής από την 

δημιουργία των αρχικών Κοινοτήτων μέχρι σήμερα, Οα παρουσιαστούν εδώ συνοπτικά.

1.3 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΙΙΚΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Παρόλο που η δημιουργία κοινής περιφερειακής πολιτικής, όπως συμβαίνει με τη 

γεωργία ή τις μεταφορές, δεν προβλέπεται από τις Ιδρυτικές Συνθήκες των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και ιδιαίτερα από τη Συνθήκη ΕΟΚ, οι ιδρυτές των Κοινοτήτων δεν αγνοούν 

το περιφερειακό πρόβλημα. Η Κοινότητα επιδιώκει την ενίσχυση της ενότητας των 

οικονομικών των κρατών μελών και την εξασφάλιση αρμονικής ανάπτυξης. Η επιδίωξη 

αυτή θα στηριχθεί στη μείωση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των διάφορων 

περιοχών και στην αντιμετώπιση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, 

όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Συνθήκης για την ΕΟΚ. Μια σειρά από διατάξεις με 

περιφερειακή διάσταση κατεσπαρμένες σε διάφορα μέρη της περιλαμβάνονται στην ίδια 

Συνθήκη. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται είτε σε παρεκκλίσεις από τους κανόνες περί 

ανταγωνισμού, είτε σε ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών πολιτικών, είτε 

τέλος στη δημιουργία ειδικών οργάνων (λ.χ. τράπεζα επενδύσεων) για την προώθηση 

κυρίως της περιφερειακής ανάπτυξης.

I I σημαντικότερη από τις διατάξεις με περιφερειακή διάσταση1 εισάγει παρέκκλιση 

από τη γενική αρχή της απαγόρευσης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων που μπορεί να 

νοθεύουν τον ανταγωνισμό, για περιπτώσεις ενισχύσεων που αποβλέπουν στην προώθηση 

της περιφερειακής ανάπτυξης. Έτσι, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι ενισχύσεις για την 

προο'ιθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχιόν στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι 

ασυνήθιστα χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση μπορεί να θεωρηθεί 

ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά. Ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης 

ορισμένων περιοχών, ομοίως μπορεί να θεωρηθούν ως συμβατές προς την Κοινή Αγορά 

εφόσον δεν αλλοκυνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που αντίκειται προς το

1 Διάταξη άρθρου 92 παρ. 3" Συνθήκης ΕΟΚ.

15



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ :  II ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΜ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΤΤΑΣ

κοινό συμφέρον. Διάταξη που αφορά τους όρους ανταγωνισμού2, εξουσιοδοτεί την 

Επιτροπή να εξετάζει αν τα επιβαλλόμενα κόμιστρα για μεταφορές μέσα στην Κοινότητα 

δεν βλάπτουν τους όρους του ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις μιας 

κατάλληλης περιφερειακής πολιτικής.

Εισάγονται επίσης διατάξεις με περιφερειακή διάσταση στο πλαίσιο άλλων 

κοινοτικών πολιτικοδν. Η πρώτη3 4 αναφέρεται στην κοινή γεωργική πολιτική και επιτάσσει 

κατά την εκπόνηση και εφαρμογή της πολιτικής αυτής να λαμβάνονται υπόψη οι 

διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διάφορων γεωργικών περιοχών. 

I Ιαρέκκλιση από τους κοινούς κανόνες της πολιτικής για τις μεταφορές εισάγει μια 

δεύτερη διάταξη1, σε περίπτωση που η εφαρμογή τους 0α μπορούσε να επηρεάσει 

σημαντικά το βιοτικό επίπεδο απασχόλησης σε ορισμένες περιοχές. Η διάταξη που 

αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο5, Οα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει 

περιφερειακή διάσταση γιατί προβλέπει ενίσχυση των εργαζομένων των οποίων μειώθηκε 

ή ανεστάλη η απασχόληση, εξαιτίας στροφής της επιχείρησης σε άλλη παραγωγική 

δραστηριότητα.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία από άποψη περιφερειακής πολιτικής έχουν οι διατάξεις που 

αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων6, αφού κύριος σκοπός της είναι η 

χρηματοδότηση έργων σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.

Περιφερειακή διάσταση έχει και άρθρο της Συνθήκης ΕΚΑΧ7 (Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα), το οποίο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή (Ανώτατη Αρχή) 

να πάρει μέτρα για την επαναπασχόληση του εργατικού δυναμικού που κατέστη διαθέσιμο 

εξαιτίας της εισαγωγής νέων τεχνικών μεθόδων ή νέου εξοπλισμού στις βιομηχανίες 

άνθρακα και χάλυβα, σε περίπτιοση που ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα απορρόφησης του δυναμικού αυτού.

2 Αρθρο 80 της Συνθήκης ΕΟΚ
2 Αρθρο 39 παρ. 2α της Συνθήκης ΕΟΚ
4 Αρθρο 75 παρ. 3 της Συνθήκης ΕΟΚ
5 Αρθρο 125 παρ. I β της Συνθήκης ΕΟΚ
f' Αρθρο 130 της Συνθήκης ΕΟΚ
7 Αρθρο 56
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : IIΓΙΕΡΙΦΕΡΕΙΛΚΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΙΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ ΣΤΜΝ
ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΙΙαρόλο που οι Συνθήκες βρίσκονταν σε σχετική ανεπάρκεια όσον αφορά τις 

διατάξεις που αναφέρονται στην περιφερειακή διάσταση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 

στη μεταβατική περίοδο έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη κάποιας 

περιφερειακής πολιτικής. Οι προσπάθειες αυτές απέβλεπαν τόσο στην εναρμόνιση των 

εΟνικο'ιν περιφερειακών πολιτικών όσο και στη δημιουργία μιας κοινής περιφερειακής 

πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο. Ο καθορισμός κριτηρίων με βάση τα οποία Οα 

καθορίζονταν οι περιοχές που είχαν ανάγκη ενίσχυσης και Οα κρίνονταν αν τα μέτρα που 

έπαιρναν τα διάφορα κράτη μέλη ήταν συμβατά προς τους κανόνες της κοινής αγοράς, 

ήταν το κύριο θέμα στην πρώτη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση, αντικείμενο του 

προβληματισμού ήταν τόσο η ανάγκη για μια τέτοια κοινή πολιτική όσο και ο καθορισμός 

των κατάλληλων μέσων και φορέων για την άσκησή της.

Ν πρώτη έκθεση της Επιτροπής που αναφερόταν στο περιφερειακό πρόβλημα της 

Κοινότητας δημοσιεύθηκε το Μάιο του 1965 και τόνιζε την ανάγκη να ληφθούν σχετικά 

μέτρα. Μέσα από την έκθεση αυτή διαπιστωνόταν ότι πολλές περιοχές της Κοινότητας, 

ιδιαίτερα στη Νότια Γαλλία και Ιταλία, είχαν κατά κεφαλή εισόδημα πολύ μικρότερο από 

τον μέσο κοινοτικό όρο και πλήττονταν από διαρθρωτική ανεργία. Παράλληλα στοιχεία 

βιομηχανικής παρακμής άρχιζαν να εμφανίζονται σε ορισμένες περιοχές του βιομηχανικού 

βορρά. Την ευθύνη της προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της Κοινότητας ανέλαβε η 

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, η οποία δημιουργήθηκε τρία χρόνια 

αργότερα.

To 1969, η Επιτροπή υπέβαλλε το πρώτο πακέτο προτάσεών της για την εισαγωγή 

μιας κοινής περιφερειακής πολιτικής αλλά οι προτάσεις αυτές δεν προωθήθηκαν από το 

Συμβούλιο. Επικρατούσε ακόμη η άποψη ότι τα περιφερειακά προβλήματα αποτελούσαν 

κυρίως αντικείμενο των εθνικών περιφερειακών πολιτικών. Η λειτουργία των επιμέρους 

μέτρων με περιφερειακή διάσταση που είχαν ενσωματωθεί στις άλλες πολιτικές, λ.χ. τη 

γεωργική πολιτική ή την κοινωνική πολιτική, καθώς επίσης και η γενικότερη πρόοδος η 

οποία Οα επιτυγχανόταν με τη δημιουργία της κοινής αγοράς, θα περιόριζαν τις 

περιφερειακές ανισότητες.
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Στον τομέα του συντονισμού των εθνικών πολιτικών όμως έγινε μεγαλύτερη 

πρόοδος. Ορισμένες βασικές κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τη φύση και το ύψος των 

περιφερειακών ενισχύσεων υιοθετήθηκαν από την Κοινότητα, ύστερα από πολλές 

συζητήσεις στο τέλος του 1971. Οι αρχές αυτές ήσαν τρεις: α) Να τεθεί ένα ανώτατο όριο 

στο ύψος των ενισχύσεων των επενδύσεων για περιφερειακή ανάπτυξη. Το ύψος αυτό 

καθορίστηκε στο 20% της αξίας των επενδύσεων στις λεγόμενες κεντρικές περιφέρειες, με 

υψηλότερα ποσοστά για ορισμένες λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, β) Οι ενισχύσεις να 

είναι διαφανείς ώστε να μπορεί να υπολογιστεί εύκολα το ύψος τους. Έτσι θα έπρεπε να 

αποφεύγεται η ενίσχυση με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών και να προτιμάται η 

ενίσχυση με άμεσες επιδοτήσεις, γ) Οι περιφερειακές ενισχύσεις να περιορίζονται μόνο 

στις περιφέρειες και να μην καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα.

Τα μέτρα αυτά όμως δεν ήταν επαρκή για την αντιμετώπιση των περιφερειακών 

προβλημάτων της Κοινότητας, τα οποία έγιναν οξύτερα ιδιαίτερα μετά την πρώτη 

επέκτασή της από έξη σε εννέα κράτη. Έτσι, στη σύνοδο κορυφής των Παρισίων το 1972, 

αποφασίσθηκε η δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την οικονομική ενίσχυση των περιφερειών. Επιπλέον, 

ανατέθηκε στην Επιτροπή να μελετήσει τα περιφερειακά προβλήματα της Κοινότητας 

ενόψει και της διεύρυνσης με τα τρία νέα μέλη.

1.5 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1973-1985

II πρώτη δεκαπενταετία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η περίοδος των 

συζητήσεων για τη συνειδητοποίηση του περιφερειακού προβλήματος και της ανάγκης 

συντονισμού της περιφερειακής πολιτικής των κρατών μελών σε κοινοτικό επίπεδο. Η 

επόμενη δεκαπενταετία χαρακτηρίζεται από πρόοδο και στο πεδίο αναπτύξεως και 

εφαρμογής μιας τέτοιας πολιτικής.

Στην πρόοδο αυτή συνέβαλαν τόσο η πρώτη διεύρυνση της Κοινότητας που 

περιέλαβε χώρες με εντονότερα περιφερειακά προβλήματα όσο και η διεθνής οικονομική 

ύφεση που ακολούθησε τις πετρελαϊκές κρίσεις, παράγοντες που ενέτειναν το 

περιφερειακό πρόβλημα της Κοινότητας. Σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 

περιφερειακής πολιτικής της Κοινότητας έπαιξε επίσης και η απόφασή της, στο τέλος της
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δεκαετίας του '60, να προχωρήσει στη δημιουργία οικονομικής και νομισματικής ένωσης. 

Η απόφαση αυτή απαιτούσε ενίσχυση της οικονομικής της συνοχής και περιορισμό των 

περιφερειακιόν ανισοτήτων.

Η Έκθεση Thompson το 1973, μια ειδική έκθεση, αποτελεί σταθμό στην ανάπτυξη 

της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής. Ο Thompson ήταν ο τότε αρμόδιος επίτροπος για 

θέματα περιφερειακής πολιτικής. Η έκθεση αυτή κάνει προτάσεις για τη δημιουργία μιας 

κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής που να καλύπτει τόσο τις γεωργικές προβληματικές 

περιοχές όσο και τις βιομηχανικές περιοχές που βρίσκονταν σε παρακμή. Η κοινοτική 

αυτή περιφερειακή πολιτική συνίσταται στο συντονισμό των εθνικών περιφερειακών 

πολιτικών καθώς και των κοινών πολιτικών της Κοινότητας με περιφερειακή διάσταση. 

Δεν προβλέπει όμως κοινή περιφερειακή πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο. Προβλέπει τη 

δημιουργία μιας Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με συντονιστικό ρόλο και ενός 

Ταμείου I Ιερκρερειακής Ανάπτυξης με σκοπό να συνδράμει τις εθνικές κυβερνήσεις στην 

προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα περιφερειακά τους προβλήματα. Τέσσερις 

κατηγορίες περιφερειών είχαν δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση: ΐ) Περιοχές των οποίων το 

κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι σημαντικά μικρότερο του κοινοτικού μέσου όρου, ii) Περιοχές 

που εξαρτώνται από τη γεωργία ή παρακμάζοντες βιομηχανικούς κλάδους, iii) Περιοχές με 

σταθερά υψηλό ποσοστό ανεργίας ή καθαρής μετανάστευσης και ίν) Περιοχές που 

επηρεάσθηκαν αρνητικά από τη δημιουργία της τελωνειακής ένωσης. Προκειμένου να 

καλυφθούν οι δαπάνες και οι άμεσες επιδοτήσεις επενδύσεων ή τόκων η βοήθεια 

προβλεπόταν να δίνεται στα κράτη μέλη. Όσα επενδυτικά σχέδια πληρούσαν τους όρους 

για κοινοτική συγχρηματοδότηση θα χρηματοδοτούνταν με το 50% της δαπάνης 

επιδότησης.

Το 1977, η Επιτροπή υπέβαλλε στο συμβούλιο μια νέα έκθεση με νέες κατευθύνσεις, 

η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο το επόμενο έτος και τροποποιήθηκε ελαφρά το 

1981. Οι νέες αυτές κατευθύνσεις πρόβλεπαν αναθεώρηση του τρόπου ορισμού των 

προβληματικών περιοχών, όχι με βάση την πηγή της προβληματικότητάς τους αλλά με 

βάση τη φύση και την έκταση της βοήθειας που ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος. Έτσι, οι πιο πάνω τέσσερις κατηγορίες προβληματικών περιοχών 

ορίσθηκαν τιόρα ως εξής: ί) Περιφέρειες που απαιτούν μακροχρόνια ενίσχυση, ii) 

Περιφέρειες που απαιτούν μόνο βραχυχρόνια ή μεσοχρόνια ενίσχυση, iii) Περιφέρειες που
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κατέστησαν προβληματικές εξαιτίας αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον ή εξαιτίας 

επιδράσεων άλλων κοινοτικών πολιτικών, και iv) Περιφέρειες που βρίσκονταν στα σύνορα 

των κρατών μελών και άνηκαν εν μέρει σε ένα κράτος μέλος και εν μέρει σε άλλο.

Στις δυο πρώτες περιπτώσεις θα μπορούσε να επέμβει αποτελεσματικά καθένα 

κράτος μέλος μόνο του ενώ στις δυο τελευταίες περιπτώσεις θα ήταν αποτελεσματικότερη 

η συντονισμένη κοινοτική επέμβαση. ΓΓ αυτό, προτάθηκε να χωριστούν σε δυο μέρη οι 

ενισχύσεις του Ταμείου. Το ένα μέρος να κατανέμεται στα κράτη μέλη με βάση 

ποσοστώσεις και να προορίζεται για τη χρηματοδότηση των δυο πρώτων κατηγοριών 

περιφερειών, ενώ το υπόλοιπο να παραμείνει εκτός ποσοστώσεων και να προορίζεται για 

χρηματοδότηση των άλλων δυο κατηγοριών περιφερειών. Το ποσό όμως που 

κατανεμήθηκε για το δεύτερο τμήμα την πρώτη τριετία ήταν μόνο 5% των συνολικών 

πόρων του Ταμείου με συνέπεια να είναι ανεπαρκές.

Τέλος, οι νέες κατευθύνσεις της περιφερειακής πολιτικής πρόβλεπαν αυξημένο 

συντονισμό των μέτρων περιφερειακής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Καθόριζαν περισσότερο λεπτομερείς δείκτες των περιφερειακών ανισοτήτων που θα 

έπρεπε να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων από το Περιφερειακό Ταμείο. 

Οι δείκτες αυτοί ήταν η τάση της ανεργίας της περιοχής την προηγούμενη πενταετία, το 

ποσοστό του πληθυσμού που απασχολείτο στη γεωργία ή σε φθίνοντες βιομηχανικούς 

κλάδους, το ποσοστό μετανάστευσης από την περιοχή την προηγούμενη πενταετία και το 

ύψος και ο ρυθμός μεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της περιοχής.

Παρόλα αυτά, τα περιφερειακά προβλήματα της Κοινότητας οξύνονταν αντί να 

αμβλύνονται. Βασικός λόγος ήταν ότι οι πόροι του Ταμείου ήταν σχετικά περιορισμένοι, 

αφού στη δεκαετία 1975-84 αποτελούσαν κατά μέσο όρο μόνο το 7% των συνολικών 

δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού. Επίσης το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του 

κατευθυνόταν για τη χρηματοδότηση επιμέρους έργων και όχι για τη χρηματοδότηση 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων, τα οποία θα ήσαν περισσότερο αποτελεσματικά για την 

αντιμετδιπιση του περιφερειακού προβλήματος της Κοινότητας. Εξάλλου, η κοινοτική 

χρηματοδότηση πολλές φορές αντικαθιστούσε την εθνική χρηματοδότηση και δεν 

οδηγούσε σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης των έργων περιφερειακής ανάπτυξης. 

Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος των πόρων του Περιφερειακού Ταμείου κατευθυνόταν σε
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ορισμένα από τα αναπτυγμένα κράτη της Κοινότητας με συνέπεια να περιορίζονται οι 

πόροι που ήσαν διαθέσιμοι για τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη.

1.6 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΑΙΤ1ΚΗΣ ΤΟΥ 1985

Για να αντιμετωπισθούν ορισμένα από τα πιο πάνω προβλήματα το Συμβούλιο 

υιοθέτησε το 1984 τον Κανονισμό 1787 ο οποίος άρχισε να ισχύει από τις αρχές του 1985. 

Ο κανονισμός αυτός: ϊ) Επαναδιατύπωσε με απλούστερο τρόπο τους στόχους της 

περιφερειακής πολιτικής της Κοινότητας. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, στόχοι της 

περιφερειακής πολιτικής θα είναι στο μέλλον η αναδιάρθρωση περιοχών που 

επηρεάσθηκαν από τη βιομηχανική παρακμή καθώς επίσης και η διαρθρωτική προσαρμογή 

των περιφερειών με υστέρηση στην ανάπτυξη, ΐί) Αντικατέστησε τα πολύπλοκα κριτήρια 

που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για τον ορισμό μιας προβληματικής περιοχής με 

έναν απλό δείκτη προβληματικότητας. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του 

ποσοστού του ΑΕΠ της περιφέρειας προς το μέσο κοινοτικό όρο και του αντίστροφου του 

ποσοστού της ανεργίας της περιφέρειας στον κοινοτικό μέσο όρο. Αν η τιμή του δείκτη 

αυτού ήταν μικρότερη του 75, η περιφέρεια μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το 

Περιφερειακό Ταμείο, iii) Αύξησε το ποσό των πόρων που προορίζονταν για τη 

χρηματοδότηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων από 1,5% περίπου το 1984 

σε τουλάχιστον 20%, σε βάρος της χρηματοδότησης μεμονωμένων έργων. Επιπλέον, 

αύξησε το ανώτατο ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στη χρηματοδότηση περιφερειακών 

έργων και προγραμμάτων, ίν) Κατάργησε τη διάκριση μεταξύ πόρων που περιλαμβάνονται 

στις ποσοστώσεις και πόρων εκτός ποσοστώσεων και εισήγαγε δυο όρια ποσοστώσεων, 

ένα κατώτερο και ένα ανώτερο. Γην αξιολόγηση των προτάσεων έκανε η ενδιαφερόμενη 

χώρα για χρηματοδοτήσεις εντός του κατώτατου ορίου, ενώ για χρηματοδοτήσεις μεταξύ 

των δυο ορίων ποσοστώσεων την αξιολόγηση των προτάσεων έκανε η Επιτροπή. Τα όρια 

αυτά αναθεωρήθηκαν το 1986 για να περιληφθούν και τα δυο νέα κράτη μέλη.
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1.7 ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΜΟΠ)

Η πρώτη προσπάθεια ασκήσεως ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτικής από την 

Κοινότητα είναι τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Ως ολοκληρωμένη 

περιφερειακή πολιτική θεωρείται η από κοινού δράση σε επίπεδο περιφέρειας των 

κοινοτικών και εθνικών μέσων περιφερειακής πολιτικής, έτσι που να προωθούν κοινούς 

στόχους πολιτικής. Ο τίτλος Μεσογειακά αναφέρεται στο γεγονός ότι τα προγράμματα 

αφορούσαν στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Κοινότητας, που ανήκουν με 

εξαίρεση την Ιρλανδία στα Μεσογειακά κράτη μέλη. Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα σκόπευαν να αντιμετωπίσουν κυρίως προβλήματα ανάπτυξης συνδυάζοντας 

μέσα που αφορούσαν ταυτόχρονα έργα υποδομής και ιδιωτικές επενδύσεις. Στην 

πραγματικότητα αποτελούσαν παραχώρηση της Κοινότητας προς τα Μεσογειακά κράτη 

μέλη για να αποδεχθούν την είσοδο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα ανταγωνισμού στις δικές τους περιφέρειες οι οποίες έχουν 

ομοειδή διάρθρωση παραγωγής με εκείνη των νέων κρατών μελών.

Ο σχεδιασμός των ΜΟΠ βασίσθηκε στην ήδη υφιστάμενη οργάνωση σχεδιασμού της 

Περιφερειακής Πολιτικής, τόσο της Κοινότητας όσο και των ωφελουμένων από αυτά 

κρατών μελών (Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας). Τόσο η μεν όσο και οι δε, δεν ήσαν 

προετοιμασμένες για το σχεδίασμά ολοκληρωμένης παρέμβασης και για το λόγο αυτό η 

παρέμβαση των ΜΟΠ θα πρέπει να θεωρηθεί σαν προκαταρκτικό στάδιο της κατάρτισης 

των Σχεδίων Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) και εφαρμογής των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων που αποτελούν τους σημερινούς θεσμούς άσκησης της Ευρωπαϊκής 

Περιφερειακής Πολιτικής.
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1.8 Η ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας προωθήθηκε σημαντικά από την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη, τόσο με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου άσκησης της 

περιφερειακής πολιτικής όσο και με την ενίσχυση των πόρων που διατίθενται για την 

προώθηση του στόχου της περιφερειακής ανάπτυξης. Με συνεργασία της Ένωσης και των 

κρατών μελών έγινε αποδεκτή η αρχή της ενιαίας και ολοκληρωμένης παρέμβασης για την 

αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών.

Μ ια τέτοια παρέμβαση απαιτεί:

1. Γην υπαγωγή όλων των κοινών πολιτικών με περιφερειακή διάσταση σε 

προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης,

2. Την υπαγωγή των εθνικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης σε Σχέδια 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) για τις περιπτώσεις που αιτείται κοινοτική 

βοήθεια,

3. Γην εξειδίκευση των εθνικών ΣΠΑ κάθε περιφέρειας σε λειτουργικά 

προγράμματα στα πλαίσια των οποίων συνδυάζονται κοινοτικά, εθνικά, και 

περιφερειακά αναπτυξιακά μέτρα και

4. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης και συνεχούς αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων της περιφερειακής πολιτικής.

Αναφορικά με την αύξηση των πόρων, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη προβλέπει 

διπλασιασμό των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που αποτελούν τα κύρια ταμεία 

χρηματοδότησης των μέτρων περιφερειακής πολιτικής, αλλά και αύξηση του συνόλου των 

δαπανιόν του κοινοτικού προϋπολογισμού από I % το 1987 σε 1,2% το 1992.

Η Συνθήκη ιδρύει την Επιτροπή των Περιφερειών η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για 

την προώθηση του στόχου της περιφερειακής ανάπτυξης και της σύγκλισης. Η Επιτροπή 

αυτή είναι συμβουλευτικό όργανο και συμβουλεύει την Επιτροπή και το Συμβούλιο σε 

θέματα περιφερειακής πολιτικής για τα οποία ζητείται η γνώμη της ή η ίδια κρίνει ότι 

πρέπει να εκφέρει γνώμη. Αποτελείται από αντιπροσώπους των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 222 όσα 

και τα μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και κατανέμονται στα κράτη μέλη 

με την ίδια αναλογία.
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1.9 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 1989

Μια νέα μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής της Κοινότητας έλαβε χώρα το 

1989, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης όλων των διαρθρωτικών ταμείων 

προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμός και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεών τους. Με την νέα αυτή μεταρρύθμιση καθορίζονται πέντε στόχοι 

παρέμβασης της Κοινότητας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, των οποίων όπως είπαμε 

πιο πάνω διπλασιάσθηκαν οι πόροι. Οι στόχοι8 αυτοί είναι οι επόμενοι:

Στόχος I : Προώθηση της ανάπτυξης και διαρθρωτικής προσαρμογής των

περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη υστερεί.

Στόχος 2: Μεταλλαγή των περιφερειών που πλήττονται από βιομηχανική παρακμή.

Στόχος 3: Καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διάρκειας.

Στόχος 4: Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης των νέων.

Στόχος 5α: Προσαρμογή των αγροτικών δομών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της 

κοινής αγροτικής πολιτικής.

Στόχος 5β: Προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Προώθηση της 

ανάπτυξης της αλιείας.

Ως περιοχές του πρώτου στόχου ορίσθηκαν οι περιοχές των οποίων το μέσο κατά 

κεφαλή εισόδημα είναι μικρότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου. Οι περιοχές αυτές 

καλύπτουν το 22% περίπου του συνολικού πληθυσμού της Κοινότητας. Στις περιοχές 

αυτές περιλαμβάνεται το σύνολο της χώρας μας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, η 

πρώην Ανατολική Γερμανία καθώς επίσης και τμήματα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της 

Μεγάλης Βρετανίας (Βόρεια Ισλανδία) και της Γαλλίας (υπερπόντια εδάφη). Οι περιοχές 

του δεύτερου στόχου καλύπτουν περίπου το 16% του συνολικού πληθυσμού της 

Κοινότητας και οι περιοχές του στόχου 5β καλύπτουν το 5% περίπου.

I I προώθηση των πιο πάνω στόχων θα γίνεται στο μέλλον με συνδυασμένες 

παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων9. Ο πίνακας 1.1 δείχνει τα ταμεία που 

παρεμβαίνουν για την προώθηση καθενός από τους στόχους αυτούς. Όπως φαίνεται από

8 Βλ. Παράρτημα I, παρ. 2
9 Βλ. Παράρτημα I, παρ. 1, 3
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τον πίνακα αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο παρεμβαίνει για την προώθηση τριών στόχων, 

δηλ. των στόχων 1 ,2 και 5β.

Η κοινότητα έχει ορίσει σε κοινοτικό επίπεδο και έχει συντάξει χάρτες με περιοχές 

που ανήκουν σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες, έτσι ώστε να προσδιορίζονται 

πλέον σε κοινοτικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο κράτους μέλους οι περιοχές που έχουν 

ανάγκη ενίσχυσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

Ο ΧΡΗΜΑΤΟΑΟΤΙΚΟΣ ΡΟΑΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Στόχος 1 ΠΤ, ΚΤ, ΓΤΠ

Στόχος 2 ΠΤ, ΚΤ

Στόχος 3 ΚΤ

Στόχος 4 ΚΤ

Στόχος 5 α ΓΤΠ

Στόχος 5β ΠΤ, ΚΤ, ΓΤΠ

Σημείωση : ΓΤΠ= Γεωργικό Ταμείο, Τμήμα Προσανατολισμού,

ΚΤ= Κοινωνικό Ταμείο,

ΠΤ= Περιφερειακό Ταμείο

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών παρεμβάσεων, οι 

μεταρρυθμίσεις του 1989 επέφεραν τις εξής σημαντικές θεσμικές μεταβολές: Πρώτον, 

συγκέντρωση των ενισχύσεων στις περιοχές του στόχου 1 που απορροφά σήμερα το 80% 

των συνολικών πόρων του Περιφερειακού Ταμείου και του στόχου 2 που απορροφά το 

μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου ποσού. Για το σκοπό αυτό, προσδιορίστηκαν από την 

Κοινότητα ενδεικτικές κατανομές των πόρων του περιφερειακού ταμείου κατά στόχο και 

χώρα. Δεύτερον, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτικών, εθνικών και των 

περιφερειακών οργάνων με τη μορφή της εταιρικότητας. Τρίτον, υιοθέτηση ενός
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συστήματος λεπτομερούς περιφερειακού προγραμματισμού στο πλαίσιο του οποίου θα 

χρηματοδοτούνται προγράμματα και όχι μεμονωμένα έργα όπως γινόταν προηγουμένως.

Το νέο σύστημα προγραμματισμού που υιοθετήθηκε το 1989, περιλαμβάνει μια 

σειρά από διακεκριμένα στάδια: Αρχικά τα κράτη μέλη με τη στενή συνεργασία των 

περιφερειακών οργάνων διατυπώνουν και υποβάλλουν στην Κοινότητα για καθεμιά από τις 

περιοχές που υπάγονται στους τρεις στόχους που αναφέρθηκαν πιο πάνω λεπτομερή σχέδια 

περιφερειακής ανάπτυξης. Τα σχέδια αυτά αποτελούν αντικείμενο λεπτομερών 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών και της Κοινότητας με βάση τις οποίες 

διαμορφώνεται ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης10 για καθεμιά περιφέρεια. Το κοινοτικό 

αυτό πλαίσιο στήριξης περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις παρεμβάσεις όλων των 

διαρθρωτικών ταμείων, της Τράπεζας Επενδύσεων και της ΕΚΑΧ για την προώθηση των 

σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης των κρατών μελών. Η εκτέλεση του κοινοτικού αυτού 

πλαισίου στήριξης μπορεί να γίνει είτε με την ενίσχυση επιμέρους έργων, είτε με 

συγχρηματοδότηση, είτε με γενικές ενισχύσεις, κυρίως όμως γίνεται με τα λεγάμενα 

λειτουργικά προγράμματα και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες. Τα λειτουργικά 

προγράμματα11 σχεδιάζονται από τα κράτη μέλη και υποβάλλονται στην Κοινότητα για 

συγχρη ματοδότη ση. Αντίθετα, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες εκπορεύονται από την 

Κοινότητα. Το επόμενο στάδιο είναι το στάδιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των 

προγραμμάτων, το οποίο ακολουθείται από το στάδιο της αξιοποίησης των εμπειριών και 

της κατάρτισης νέων σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και νέων πλαισίων κοινοτικής 

στήριξης. 111

111 "ϋλ. Παράρτημα I, παρ. 3
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1.10 Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

11 περιφερειακή διάσταση και η περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας προωθείται 

ακόμη πιο πολύ από την Συνθήκη του Μάαστριχτ, γιατί προωθείται ακόμη πιο πολύ η αρχή 

της κοινοτικής συνοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 130α της Συνθήκης "η Κοινότητα 

αποσκοπεί στη μείωση τοιν διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 

περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, 

συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών περιοχών".

Για την προώθηση του στόχου αυτού η Συνθήκη προβλέπει συντονισμένη δράση 

τόσο των κρατών μελών όσο και της Ένωσης. Για να πετύχουν την οικονομική σύγκλιση 

είναι απαραίτητο να ασκούν και να συντονίζουν την οικονομική τους πολιτική. Ο στόχος 

αυτός πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την διαμόρφωση και υλοποίηση των 

πολιτικών δράσεων της Κοινότητας καθώς και κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς. Εξάλλου, η Κοινότητα ενισχύει την υλοποίηση του στόχου της συνοχής μέσω των 

διαρθρωτικών ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων 

υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων. Επιπλέον, η Συνθήκη προβλέπει την ίδρυση ενός 

νέου Ταμείου, του Ταμείου συνοχής, που θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση σχεδίων 

προστασίας του περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της υποδομής των 

μεταφορών. Ένα επίσης νέο μέσον περιφερειακής πολιτικής που αφορά στην ανάπτυξη της 

αλιείας και εντάσσεται στο στόχο 5β είναι το Χρηματοδοτικό Μέσο Ανάπτυξης της 

Αλιείας, το οποίο προς το παρόν διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER II

2.1 ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Στα πλαίσια της πρώτης μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων, η Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέκτησε τη δυνατότητα να προωθεί με δική της 

πρωτοβουλία ειδικά προγράμματα για να υλοποιούνται ενέργειες και δράσεις που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινότητα.

Τα προγράμματα αυτά ονομάστηκαν Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Είναι ειδικά μέσα 

για την άσκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των διαρθρωτικών πολιτικών της. 

Ονομάζονται έτσι γιατί δημιουργούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δική της 

"πρωτοβουλία" και στη συνέχεια αποτελούν αντικείμενο πρότασής της στα κράτη μέλη. 

Πρακτικά πρόκειται για προγράμματα που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων ή στην 

προώθηση δράσεων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος, συνήθως το μεγαλύτερο, από την Ένωση ενώ κατά το 

υπόλοιπο από το δικαιούχο κράτος μέλος. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε από τα Ταμεία 

της Ένωσης για την περίοδο 1994-99 στις κοινοτικές πρωτοβουλίες, ανέρχεται σε 13,45 δις 

ECU (= 4,07 τρις δρχ.) και δεσμεύθηκε στο αποθεματικό των κοινοτικών πρωτοβουλιών.
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2.2 LEADER I

Η κατάσταση οικονομικής αστάθειας των περισσοτέρων αγροτικών περιοχών ακόμα 

και εκείνων που βρίσκονταν σε πιο δυναμικές περιφέρειες, έκαναν επιτακτική την ανάγκη 

ανάληψης μιας πρωτοβουλίας ώστε καμία αγροτική περιοχή να μην στερείται της 

ευκαιρίας για ανάπτυξη.

Στις 15 Μαρτίου 1991, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε την 

ανάληψη πρωτοβουλίας, υποδειγματικού χαρακτήρα, στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης 

και η οποία στην συνέχεια θα αναφέρεται ως LEADER.

Στο πλαίσιο της Leader, χορηγήθηκε κοινοτική βοήθεια υπό μορφή συνολικών 

ολοκληρωμένων επιδοτήσεων ώστε οι τοπικές ομάδες να εφαρμόσουν τα μέτρα τα οποία 

ήταν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που χαράχθηκαν. Οι ομάδες και το πρόγραμμα το οποίο 

είχαν πρόθεση να εφαρμόσουν, επιλέγχθηκαν από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει ευρύτερων προτάσεων των κρατών μελών.

Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε να δημιουργήσει δίκτυο ομάδων τοπικής δράσης για 

την αγροτική ανάπτυξη με την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Οι ενέργειες που αναλάμβανε η κάθε ομάδα έρχονταν να προστεθούν στα μέτρα που 

προβλέπονταν για την τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 

(ΚΠΣ).

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να δοθούν καινοτόμες λύσεις που θα είχαν αξία 

υποδείγματος για το σύνολο των αγροτικών περιοχών και θα εξασφάλιζαν τον βέλτιστο 

βαθμό αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ των ταμειακών ενεργειών.

Μετά την εφαρμογή του, το Leader 1 διαπιστώνεται ότι είναι μια «επιτυχημένη 

ιστορία». Αποκάλυψε μια έντονη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία της ανάπτυξης, 

καθώς και τη σύσταση διευρυμένων τοπικών εταιρικών σχέσεων και πολυάριθμων 

αγροτικών δικτύων. Όσον αφορά την απασχόληση, υπολογίζεται ότι περίπου12 30.000 

θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν ή παγιώθηκαν από το Leader I, εκ των οποίων 1.500 

στα πλαίσια των ομάδων τοπικής δράσης.

12 Leader Magazine, Χειμώνας Ι997-'98, αριθ. 16
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2.3 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ LEADER I ΣΕ LEADER II

Το Leader I επινοήθηκε σαν ‘πρότυπο πρόγραμμα’ που αποσκοπούσε να επιδείξει 

την εγκυρότητα μιας προσέγγισης της αγροτικής ανάπτυξης, η οποία βασίζεται σε 

πρωτοβουλίες ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης και συνδέει όλους τους 

ενδιαφερομένους εταίρους σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η προσέγγιση αυτή 

αναγνωρίστηκε ευρέως και αρκετές περιοχές την ενσωμάτωσαν απευθείας στους 

μηχανισμούς που προβλέπονταν βάσει των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Εξάλλου, 

επωφελήθηκαν από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που ήταν σαφώς αυξημένες για 

παρεμβάσεις υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Leader II δεν μπορούν να είναι 

ένα απλό συμπλήρωμα αλλά να παρέχουν κάτι παραπάνω. Πρέπει να επιδεικνύουν 

περισσότερες φιλοδοξίες και να αναζητούν μια αυξημένη ποιότητα προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι στις προτεινόμενες δράσεις στα πλαίσια του Leader II 

πρέπει να διαφαίνεται σαφώς ο καινοτόμος χαρακτήρας τους. Στα προγράμματα αγροτικής 

καινοτομίας του Leader II έχουν πρόσβαση όχι μόνο οι ομάδες τοπικής ανάπτυξης όπως 

στο Leader I, αλλά και άλλοι συλλογικοί φορείς του αγροτικού περιβάλλοντος οι οποίοι 

διεξάγουν στους τομείς δραστηριότητάς τους καινοτόμες δράσεις που εντάσσονται σε μια 

προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης.

Εκτός από αυτά τα προγράμματα αγροτικής καινοτομίας που αποτελούν το 

σημαντικότερο μέρος του Leader II, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δύο νέες φάσεις που δεν 

υπήρχαν στο Leader I.

Κατ’ αρχήν παρέχεται όσο το δυνατό περισσότερη βοήθεια στους τοπικούς φορείς να 

εκπονήσουν στρατηγικές ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης. Αυτή η προσέγγιση της 

αγροτικής ανάπτυξης απέδειξε το κύρος της, αναγκαίο όμως είναι να αναπτυχθεί σε 

αρκετές αγροτικές περιοχές, κυρίως τις φτωχότερες. Ο περιοριστικός παράγοντας στον 

τομέα αυτό, αφορά το επίπεδο ικανοτήτων τις οποίες πρέπει να διαθέτει ο τοπικός 

πληθυσμός και οι αντιπρόσωποί του για την κατάρτιση στρατηγικών του είδους αυτού.

Προσφέρεται επίσης στους αγροτικούς φορείς διάφορων κρατών μελών η 

δυνατότητα να πραγματοποιούν από κοινού διεθνικά προγράμματα συνεργασίας. 

Επιδιώκεται στο σημείο αυτό η υλοποίηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που οι
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αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακαλύπτουν με τη συμμετοχή τους στο 

ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης. Είναι μεγάλη η σημασία του δικτύου αυτού, γύρω 

από το οποίο οικοδομείται το σύνολο του Leader II.

Σε σχέση με το δίκτυο που συστάθηκε στα πλαίσια του Leader I, η σύνθεση του 

ευρωπαϊκού δικτύου της αγροτικής ανάπτυξης διευρύνεται με μια σειρά οργανισμών που 

συμμετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη, συγκεκριμένα εθνικά και περιφερειακά διοικητικά 

όργανα, κοινωνικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί, δικαιούχοι της πρωτοβουλίας κλπ. Οι 

διάφοροι αυτοί οργανισμοί έχουν κληθεί να εργαστούν μαζί χωρίς απομόνωση ούτε 

διάκριση. Επίσης το δίκτυο εξοπλίστηκε με ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης της 

Καινοτομίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τις διαδικασίες, το σύνολο της πρωτοβουλίας με εξαίρεση τις δράσεις 

που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δικτύου αποκεντρώθηκε. Κατά συνέπεια, οι 

κυριότερες αποφάσεις επιλογής και διαχείρισης των δράσεων ανατέθηκαν σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο.

Τέλος, το Leader II επωφελήθηκε από πολύ μεγαλύτερες πιστώσεις, εφόσον η 

κοινοτική χρηματοδότηση είναι υπερτριπλάσια από το ποσό που διατέθηκε για το Leader I.

2.4 LEADER II

2.4.1 ΓΕΝΙΚΑ

LI αφετηρία του Leader II έγκειται στην διαπίστωση ότι ο αγροτικός κόσμος 

αντιμετιόπιζε ιδιαίτερα σημαντικές δυσκολίες όπως δημογραφική παρακμή, διαρροή των 

νέων, μειωμένο θέλγητρο για τις επιχειρήσεις, ζημιές στο περιβάλλον, είναι ορισμένα μόνο 

παραδείγματα. Έναντι της κατάστασης αυτής έπρεπε να επινοηθούν νέες μορφές 

ανάπτυξης. Η Ευρώπη είχε να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στον τομέα αυτό, 

ενθαρρύνοντας όλους τους νέους προσανατολισμούς και θέτοντας στη διάθεση του 

συνόλου των αγροτικών περιοχών της Ένωσης τις αμοιβαίες εμπειρίες και ικανότητες των 

κρατών μελών της.
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Στις 15 Ιουνίου του 1994, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε την 

ανάληψη πρωτοβουλίας, υποδειγματικού χαρακτήρα, στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης 

και η οποία στην συνέχεια θα αναφέρεται ως LEADER II - Liaison Entre Actions de 

Développement de P Economie Rurale (Δεσμοί μεταξύ των δράσεων για την ανάπτυξη της 

αγροτικής οικονομίας).

Στο πλαίσιο του LEADER II χορηγείται κοινοτική βοήθεια υπό μορφή συνολικών 

επιδοτήσεων ή ολοκληρωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου οι φορείς 

αγροτικής ανάπτυξης (δηλ. οι τοπικές ομάδες) να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις που δίνονται από την ανακοίνωση προς τα κράτη μέλη.

2.4.2 ΣΤΟΧΟΙ

α) H εξασφάλιση συνέχισης της παροχής στήριξης στις τοπικές πρωτοβουλίες τοπικής 

ανάπτυξης.

β) Η παροχή στήριξης στις ενέργειες με καινοτόμο, υποδειγματικό και μεταβιβάσιμο 

χαρακτήρα που παρουσιάζουν τις νέες κατευθύνσεις τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει 

η αγροτική ανάπτυξη.

γ) Ο πολλαπλασιασμός των ανταλλαγών εμπειριών και της μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσω 

ενός ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης.

δ) Η παροχή στήριξης στα σχέδια διακρατικής συνεργασίας που προέρχονται από τους 

τοπικούς φορείς των αγροτικών περιοχών και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους.
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2.4.3 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ LEADER II

Η Καινοτομία αποτελεί έννοια κλειδί της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader II. Από 

την έναρξη εφαρμογής της, πολλές ομάδες τοπικής δράσης και άλλοι συλλογικοί φορείς 

προβληματίζονται σχετικά με την καινοτόμο «διάσταση» των δράσεων που υποστηρίζουν 

ή εφαρμόζουν. Εντούτοις, δεν είναι εύκολο να εντοπισθεί ο καινοτόμος χαρακτήρας μιας 

δράσης που αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Εξαρτάται από τη γεωγραφική, οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή.

I I Επιτροπή δεν έχει φυσικά θεσπίσει αυτό που πρέπει να θεωρηθεί ως καινοτόμο σε 

όλη την Ένωση. Η προσέγγιση είναι ρεαλιστική δεδομένου ότι πρέπει να τηρηθεί πάντοτε 

ένα «βασικό» επίπεδο καινοτομίας. Ο καινοτόμος χαρακτήρας των προτεινόμενων 

δράσεων εκτιμάται σε σχέση με το περιεχόμενο του επιχειρησιακού προγράμματος 

αγροτικής ανάπτυξης που εμπίπτει στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την ίδια περιοχή.

I I εκτίμηση αυτή λαμβάνει επιπλέον υπόψη τα χαρακτηριστικά της ενδιαφερόμενης 

περιοχής, γιατί είναι προφανές ότι η καινοτομία έχει διαφορετική σημασία στις πιο φτωχές 

απ’ ότι στις πιο εύπορες αγροτικές περιοχές των κρατοιν μελών. Ο καινοτόμος χαρακτήρας 

των ενεργειών δεν πρέπει να περιορίζεται στη μέθοδο (βάσει του προτύπου του Leader I), 

αλλά πρέπει να εμφανίζεται στο τεχνικό περιεχόμενο του σχεδίου, είτε πρόκειται για το 

προϊόν, τον τρόπο κατασκευής, την αγορά, είτε για άλλα στοιχεία. Οι καινοτομίες αυτές 

μπορεί να αφορούν αποκλειστικά τον οικονομικό τομέα καθώς και πολιτιστικά και 

περιβαλλοντικά θέματα, εφόσον συνδέονται άμεσα με την αγροτική ανάπτυξη.

Η Επιτροπή έχει προτείνει ενδεικτικά μια σειρά καινοτόμων θεμάτων και 

συγκεκριμένα:

• Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στον αγροτικό 

χώρο.

• Την παροχή υπηρεσιών που έχουν προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνονται στη 

χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού, οι οποίες μπορούν να λάβουν τη μορφή 

πολλαπλών δραστηριοτήτων.

• Το σχεδιασμό και την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
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• Τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον αγροτικό χώρο συμπεριλαμβανόμενος 

της ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και της συμμετοχής του 

μηχανισμού παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αναπτυξιακή διαδικασία.

• Την ανάληψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση 

της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και την ανάπτυξη του τουρισμού.

• Την ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού στις προκλήσεις που 

αντιπροσωπεύει η ανάπτυξη και στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών.

Στα σχέδια που υποβάλλουν οι τοπικές ομάδες και οι άλλοι συλλογικοί φορείς πρέπει 

συνεπώς να προβάλλονται τα χαρακτηριστικά τους όσον αφορά :

• Τη διαφορά και την καινοτομία, σε σχέση με αυτό που γίνεται στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα βάσει των ΚΠΣ σχετικά με την ίδια περιφέρεια, όσον αφορά την 

προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης και τους τρόπους εφαρμογής.

• Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα (όσον αφορά το συγκριτικό πλεονέκτημα, έστω και 

προσωρινό, για την περιφέρεια ή τον τομέα) σε σχέση με μια κατάσταση αναφοράς 

(πράγμα που προϋποθέτει μια διάγνωση στην οποία θα είναι εμφανές το 

αναπτυξιακό εμπόδιο που η καινοτομία έχει ως στόχο να εξαλείψει).

2.4.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το LEADER II εφαρμόζεται στις αγροτικές περιοχές που είναι επιλέξιμες βάσει των 

Στόχων: I (αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες), 5β (ευαίσθητες αγροτικές περιοχές) 

και 6 (περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού).

2.4.5 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

I I πρωτοβουλία LEADER II συνδράμει δύο κατηγορίες τελικών δικαιούχων:

I) Τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την αγροτική ανάπτυξη, δηλαδή ένα σύνολο 

δημόσιων και ιδιαπικών εταίρων οι οποίοι διαμορφώνουν από κοινού μια στρατηγική 

και καινοτόμα μέτρα για την ανάπτυξη μιας αγροτικής περιοχής με περιορισμένη
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έκταση και πληθυσμό. Οι εταίροι ορίζουν ένα υπεύθυνο για διοικητικά και οικονομικά 

θέματα που έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται κρατικές επιχορηγήσεις.

Οι ΟΤΔ πρέπει να πληρούν καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης 

που υπογράφεται μεταξύ αυτών και του Υπουργείου Γεωργίας, τις εξής προϋποθέσεις : 

α) Το μετοχικό κεφάλαιο να αποτελείται από ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές, 

β) Στην περιοχή σύνδεσή τους να μετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό όχι μικρότερο των 

2/3 φορείς του δημοσίου τομέα και τοπικοί συλλογικοί φορείς, έτσι ώστε η σύνθεση 

της κάθε ομάδας να είναι αντιπροσωπευτική της τοπικής κοινωνίας, 

γ) Η διάρκεια λειτουργίας της ΟΤΔ να είναι τουλάχιστον 10 έτη υπολογιζόμενων από 

την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και 

της ΟΤΔ.

2) Αλλους συλλογικούς φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς του αγροτικού χώρου (ΟΤΔ, 

συμβουλευτικά επιμελητήρια, συνεταιρισμοί, ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

κλπ.), υπό τον όρο ότι η δράση τους, περισσότερο θεματική, εντάσσεται στο πλαίσιο 

μιας λογικής αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο μιας αγροτικής περιοχής.

2.4.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΜΕΤΡΑ

Το LEADER 11 περιλαμβάνει τέσσερα σκέλη:

2.4.6.1 ΣΚΕΛΟΣ A : Απόκτηση ικανοτήτων

Είναι προκαταρκτικό στάδιο ως προς την πραγματοποίηση καινοτόμων 

προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία αφορά κυρίως τις περιοχές όπου η 

πρακτική της τοπικής ανάπτυξης αποτελεί καινοτομία. Το σκέλος αυτό αφορά δράσεις 

όπως η διάγνωση των αναγκών της περιοχής, η παροχή κινήτρων και η κατάρτιση του 

πληθυσμού για την ενεργή συμμετοχή του στην αναπτυξιακή διαδικασία, η διαμόρφωση 

μιας στρατηγικής, η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης.
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Η εφαρμογή του σκέλους A είναι δυνατή μόνο σε περιοχές για τις οποίες δεν έχει 

υποβληθεί πρόγραμμα στα πλαίσια του σκέλους Β.

Όσον αφορά τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων φορέων αυτές υποβάλλονται στις 

αρμόδιες γεωγραφικά περιφερειακές επιτροπές παρακολούθησης, οι οποίες τις διαβιβάζουν 

αφού διατυπώσουν πρώτα τις απόψεις τους για αυτές στην Εθνική Επιτροπή 

Παρακολούθησης, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας. Οι αιτήσεις πρέπει να 

περιλαμβάνουν περιγραφή των προτεινόμενων ενεργειών, τον αναλυτικό προϋπολογισμό 

καθοις και την χρονική διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών αυτών.

ί I πιστοποίηση και ο έλεγχος των ενεργειών και των σχετικών δαπανών του σκέλους 

αυτού γίνεται από την τριμελή επιτροπή ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER.

Ο φορέας μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που πραγματοποιεί στα πλαίσια του 

σκέλους A πρέπει να καταλήξει στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων για την 

ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, οι οποίες προτάσεις θα έχουν τη μορφή 

προγράμματος.

Η παρουσία του σκέλους αυτού είναι ιδιαίτερα έντονη στην αρχή της περιόδου 

προγραμματισμού και συνοδεύεται από ένα ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται από κοινού 

με κάθε κράτος.

2.4.Ö.2 ΣΚΕΛΟΣ Β : Καινοτόμα προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη

Το σκέλος αυτό περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν όλους τους τομείς της τοπικής 

αγροτικής ανάπτυξης και εμφανώς συνδέονται με την γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης 

της περιοχής παρέμβασης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος στο σκέλος αυτό, που ταυτόχρονα 

αποτελούν και ουσιαστικά κριτήρια επιλογής των έργων, είναι τα εξής:

1. Η καινοτομία σε σχέση με τα τοπικά δεδομένα (από άποψη μεθόδου προϊόντος, 

τρόπου παρασκευής, αγοράς).

2. Η επιδεικτικότητα.

3. Η μεταφορά τεχνογνωσίας.

Τα υποδειγματικά αυτά προγράμματα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις νέες 

κατευθύνσεις που είναι δυνατόν να ακολουθήσει η αγροτική ανάπτυξη.

37



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : II ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER II

Το πρόγραμμα που θα υποβληθεί από τις τοπικές ομάδες, συλλογικούς φορείς 

δημόσιους ή ιδιωτικούς πρέπει να περιλαμβάνει πολλές συνιστώσες και μπορεί να 

περιοριστεί σε ένα τομέα παρέμβασης.

Οι τομείς παρέμβασης που αφορούν αυτή καθεαυτή την αγροτική ανάπτυξη και 

αναφέρονται ως μέτρα είναι τα εξής :

Α) Μέτρο 1 : Παροχή τεχνικής στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη

• Παροχή τεχνικής βοήθειας στους φορείς των αναπτυξιακών σχεδίων (αξιολόγηση 

των δυνατοτήτων για την υλοποίησή τους, παροχή τεχνικών συμβουλών κλπ.).

• Παροχή τεχνικής βοήθειας στις MME και στις άλλες δραστηριότητες (γεωργία, 

βιοτεχνία κλπ.) που υπάρχουν ήδη (καθορισμός των πιθανών αγορών, πρόσβαση στις 

χρηματοδοτήσεις, διαχείριση των καινοτομιών κλπ.).

• Ενισχύσεις για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεματικής που είναι 

αναγκαίος για την εφαρμογή του προγράμματος-σχεδίου από την τοπική ομάδα ή από 

άλλο συλλογικό φορέα.

• Δημιουργία ενιαίων θυρίδων πληροφόρησης για τον προσανατολισμό, την παροχή 

συμβουλών και την στήριξη των νέων που επιθυμούν να ξεκινήσουν επαγγελματικές 

δραστηριότητες.

• Έξοδα λειτουργίας (διαχείριση και οργάνωση του σχεδίου).

• Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού όπως και των νέων στην πολιτιστική ταυτότητα 

και στις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής τους, όπως και στην αναγκαιότητα της 

καινοτομίας.

Μετά την έγκριση του προγράμματος κάθε φορέα και την υπογραφή της σύμβασης 

με το Υπουργείο Γεωργίας, οι προτάσεις του φορέα που αναφέρονται στο Μέτρο I 

υποβάλλονται υπό μορφή αιτήματος στο Υπουργείο Γεωργίας προς έγκριση και 

συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων - Γραφείο 

LEADER.
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Ειδικότερα :

α) Στο αίτημα του φορέα πρέπει να περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη και λεπτομερής 

περιγραφή των δράσεων που προτείνονται να περιληφθούν στο μέτρο αυτό, να 

αναλύεται και να αιτιολογείται η σκοπιμότητά τους. Ειδικότερα πρέπει να 

αναφέρονται σε χωριστές εγγραφές τα ακόλουθα:

1. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα,

2. Τα λειτουργικά έξοδα του φορέα (ενοίκιο, δαπάνες ρεύματος, ύδατος, ΟΤΕ, έπιπλα 

γραφείου κλπ.),

3. Ο εξοπλισμός (μηχανολογικός -  συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού Η/Υ, έπιπλα 

γραφείου κλπ.),

4. Τα αναλώσιμα,

5. Οι μετακινήσεις,

6. Οι δημοσιεύσεις (για δημοσίευση προγράμματος, οι σχετικές με την λειτουργία της 

εταιρείας δημοσιεύσεις στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως π.χ. ισολογισμοί κλπ.),

7. Αποζημιώσεις του Δ.Σ.,

8. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού,

9. Δαπάνες σύστασης της εταιρείας.

β) Όσον αφορά το απασχολούμενο στο πρόγραμμα προσωπικό, οι φορείς πέρα από τις 

ειδικότητες πρέπει να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Γεωργίας:

1. Τον ακριβή αριθμό απασχολούμενων,

2. Ι ον συσχετισμό με τις δράσεις του προγράμματος,

3. Τα προσόντα που πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους,

4. Το χρόνο ημερήσιας απασχόλησης στο πρόγραμμα,

5. Γην χρονική διάρκεια απασχόλησης και την ημερομηνία έναρξης εργασίας για κάθε 

απασχολούμενο,

6. Καθώς και το προβλεπόμενο για κάθε απασχολούμενο μηνιαίο συνολικό κόστος, στο 

οποίο θα αναλύονται οι καθαρές αποδοχές, οι εισφορές του εργαζόμενου και οι 

εισφορές του εργοδότη.

Σε περιπτιόσεις μερικής απασχόλησης, το ύψος των αποδοχών κατά μήνα θα 

καθορίζεται ανάλογα με το ποσοστό του χρόνου απασχόλησης στο πρόγραμμα.
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γ) Όσον αφορά τον εξοπλισμό, οι φορείς πρέπει να κάνουν γνωστό στο Υπουργείο 

Γεωργίας αναλυτικά το είδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το ενδεικτικό κόστος 

αυτού.

δ) Όσον αφορά το κόστος της τεχνικής στήριξης στα πλαίσια του συνολικού κόστους 

του εγκεκριμένου προγράμματος, αυτό επανεξετάζεται μέχρι τα δύο χρόνια 

υλοποίησης και διαμορφώνεται με βάση την πορεία της εφαρμογής του 

προγράμματος. Μπορεί είτε να αυξηθεί ως το ανα'περο επιτρεπόμενο ποσοστό 15% 

(βάσει αιτιολογημένου αιτήματος και εφόσον η πορεία εφαρμογής και η απορρόφηση 

το>ν πιστώσεων κρίνεται ικανοποιητική) ή να μειωθεί στην αντίθετη περίπτωση.

Β) Μέτρο 2 : Επαγγελματική κατάρτιση και ενισχύσεις για την απασχόληση

• Κατάρτιση για ειδικά θέματα υπό μορφή σειράς μαθημάτων μικρής διάρκειας, η 

οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή άλλων ενεργειών του σχεδίου που δεν 

χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΚΓΙΣ.

• Κατάρτιση για αναπτυξιακά θέματα και σύνδεση του μηχανισμού παροχής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αναπτυξιακή διαδικασία.

• Καινοτόμα μέσα για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων που βρίσκονται σε 

αβέβαιη κατάσταση (επιχειρήσεις ένταξης, εργαστήρια μαθητείας, απασχόληση σε 

εργασίες κοινής ωφέλειας κλπ.).

Στο αίτημα του φορέα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία :

1. Το θέμα εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί για τον φορέα.

2. Η διάρκεια της εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να είναι 100 έως 300 ώρες.

3. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει να είναι τέτοιο που να προάγει 

την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων. Τα σεμινάρια με την συνδρομή 

του ΕΚΤ δεν πρέπει να είναι ενημερωτικά αλλά επαγγελματικής κατάρτισης, γι’ αυτό 

πρέπει να αναφέρονται σε μια ή το πολύ δυο θεματικές ενότητες τις οποίες θα πρέπει
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να εξαντλούν έτσι ώστε ο καταρτιζόμενος να αποκτά γνώσεις που θα τον βοηθούν 

επαγγελματικά.

4. Ο αριθμός των ατόμων που θα καταρτισθούν ανά τμήμα εκπαίδευσης πρέπει να είναι 

τουλάχιστον πέντε και όχι μεγαλύτερος από είκοσι.

5. Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης και η διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής 

άσκησης. Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής) δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες. Σε ημερήσια βάση το θεωρητικό μέρος πρέπει να 

είναι το ελάχιστο τρεις ώρες και το μέγιστο έξι ώρες. Στο σύνολο του προγράμματος 

το θεωρητικό μέρος πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% των ωρών του 

προγράμματος.

6. Το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτών με σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Οι 

θεωρητικές ενότητες του προγράμματος αναπτύσσονται υποχρεωτικά από 

εκπαιδευτές πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πρακτικές ενότητες 

αναπτύσσονται ή από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από τελειόφοιτους 

γενικού - τεχνικού Λυκείου ή Τεχνικών σχολών με επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον 4 χρόνιαν.

7. Στοιχεία με τον τρόπο παρουσίασης της εκπαίδευσης, όπως είναι οι σημειώσεις ή 

βιβλία που πρέπει να δοθούν καθώς και λοιπές προδιαγραφές απαραίτητες για να 

επιτευχθεί κατάρτιση.

8. Αναλυτικός προϋπολογισμός, όπου προϋπολογίζονται οι δαπάνες για το διδακτικό 

προσωπικό (αμοιβές, μετακινήσεις, διαμονή), τους εκπαιδευόμενους (επίδομα, 

διαμονή-διατροφή, μετακινήσεις), τα αναλώσιμα, τον εξοπλισμό και τις λοιπές 

διοικητικές και άμεσες δαπάνες.
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Γ) Μέτρο 3 : Αγροτουρισμός

1. Ατομικές ή συλλογικές καινοτόμες επενδύσεις μικρής κλίμακας 

(συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών επενδύσεων που συνδέονται με τις 

γεωργικές δραστηριότητες).

2. Δημιουργία και οργάνωση νέων προϊόντων αγροτουρισμού (συμπεριλαμβανομένου 

του τουρισμού για πολιτιστικούς σκοπούς και του τουρισμού για την ανακάλυψη του 

περιβάλλοντος).

3. Επενδύσεις στα μικρά έργα υποδομής για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες που 

απορρέουν από την τουριστική) ζήτηση.

4. Απογραφή, ανακαίνιση ή αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων και αγροτικών οικισμών 

τουριστικού ενδιαφέροντος.

5. Ενέργειες προοιθησης, έρευνας της αγοράς και δημιουργίας συστημάτων κράτησης 

δωματίων.

Δ) Μέτρο 4 : Μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνία, υπηρεσίες παρεχόμενες σε μικρή 
ακτίνα 1

1. Πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων και των βιοτεχνιών (ιδίως του τομέα των 

γεωργικών προϊόντων και των ειδών διατροφής συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρήσεων μεταποίησης των προϊόντων αλιείας) στις υπηρεσίες (παροχής 

συμβουλών, έρευνας της αγοράς, μεταφοράς τεχνολογίας-καινοτομίας, 

επαγγελματικής κατάρτισης).

2. Δημιουργία υπηρεσιών (ενισχύσεις για την έναρξη λειτουργίας) σε τοπική κλίμακα 

όταν παρατηρείται έλλειψη στην περιοχή τους, οι οποίες θα καλύψουν και τον τομέα 

ανάπτυξης πολλαπλών δραστηριοτήτων των γεωργών (πληροφόρηση, ενιαίες θυρίδες 

πληροφόρησης, μεταφορά εφόσον κάποιος το ζητάει κλπ.).

3. Ενισχύσεις στις καινοτόμες επενδύσεις των βιοτεχνιών και των μικρών επιχειρήσεων 

ιδίως για αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων.

4. Διευκόλυνση της εργασίας εξ αποστάσεως.

5. Ενισχύσεις για την δημιουργία επιχειρήσεων.
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Ε) Μέτρο 5 : Αξιοποίηση επί τόπου και εμπορία της γεωργικής, δασοκομικής 
παραγωγής και αλιείας

1. Έρευνα των τοπικών και περιφερειακών αγορών και ανάλυση των δικτύων διανομής.

2. Τεχνική βοήθεια και επενδύσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση 

χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων που προέρχονται από την γεωργία, την 

δασοκομία και την αλιεία.

3. Μεταφορά τεχνολογίας.

4. Προώθηση και σήμανση των τοπικών και περιφερειακών προϊόντων ποιότητας και 

σύνδεση των προϊόντων με την περιοχή τους.

5. Εμπορία (δομή πωλήσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, σύνδεση με δίκτυα πωλήσεων δια 

αλληλογραφίας, κεντρικές υπηρεσίες αγορών, τηλεαγορά).

6. Διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής και των δραστηριοτήτων των γεωργών.

7. Παραγωγή εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ιδίως αξιοποίηση της 

βιομάζας και των απορριμμάτων από τα εργοστάσια ξυλείας).

8. Ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής μηχανικής.

Σημείωση : Οι τυχόν δράσεις στον τομέα της αλιείας Οα πρέπει να είναι διαφορετικές 

από αυτές που χρηματοδοτούνται μέσα στην ίδια ζώνη στο πλαίσιο του 

προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας PESCA.

ΣΤ) Μέτρο 6 : Διατήρηση του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος χώρου

1. Ανάπλαση και ανάπτυξη των χωριών και των υφιστάμενων κτιρίων που 

εκπροσωπούν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

2. Στήριξη της δημιουργίας και της διάδοσης πολιτιστικών στοιχείων που συνδέονται 

με την αγροτική ανάπτυξη.

3. Προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων (χλωρίδα, πανίδα, 

ρυάκια κλπ.) και του τοπίου.
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4. Απομάκρυνση και ανακύκλωση των απορριμμάτων συμπεριλαμβανομένης της 

αξιοποίησής τους για την παραγωγή ενέργειας.

Προκειμένου να ενταχθεί και να υλοποιηθεί έργο-δράση στα πλαίσια των μέτρων 3, 

4, 5 και 6, οι φορείς πρέπει να εξετάζουν και να φροντίζουν ώστε οι τελικοί επενδυτές να 

τηρούν την ειδική κατά περίπτωση νομοθεσία (εθνική ή κοινοτική).

2.4.6.3 ΣΚΕΛΟΣ Γ : Διακρατική Συνεργασία

Πρόκειται για σχέδια που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία των πιθανών δικαιούχων 

σε τοπικό επίπεδο οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον δυο κράτη μέλη. Σκοπός της 

πρωτοβουλίας αυτής είναι να ενισχυθεί ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η από κοινού 

εμπορία προϊόντων ή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης. Το 

σκέλος αυτό συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη του δικτύου, το οποίο διευκολύνει την 

δημιουργία διακρατικής συνεργασίας και για την οποία δεν ισχύει η υποχρέωση για 

καινοτόμο ενέργεια για τις περισσότερες ενδιαφερόμενες περιοχές και φορείς αγροτικής 

ανάπτυξης.

Το σκέλος αυτό δεν αποτελεί όρο επιλεξιμότητας του προγράμματος Leader και 

εμφανίζεται προοδευτικά έπειτα από μια περίοδο λειτουργίας του δικτύου, το οποίο θα 

επιτρέψει την ανταλλαγή καινοτόμων ενεργειών μεταξύ των κρατών μελών.

Στην διακρατική συνεργασία συμμετέχουν 2 17 ομάδες τοπικής δράσης του Leader (I 

με σκοπό να έρθουν απευθείας σε επαφή μεταξύ τους Kat να γνωριστούν καλύτερα, έτσι 

ώστε να υπάρχει ανταλλαγή εμπειριών, συζήτηση και παρουσίαση ποικίλων προβλημάτων 

που πιθανώς αντιμετωπίζουν.
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2.4.6.4 ΣΚΕΛΟΣ Δ : Ένταξη στο δίκτυο

II ανάπτυξη μιας δημιουργικής αλληλεγγύης μεταξύ των αγροτικών περιοχών και η 

ανταλλαγή των επιτευγμάτων, των εμπειριών και της τεχνογνωσίας μεταξύ όλων των 

ενδιαφερόμενον μεριάν στην κοινότητα, αποτελούν προτεραιότητα της πρωτοβουλίας 

Leader II.

Οι δραστηριότητες του υφιστάμενου δικτύου Leader πρέπει να διευρύνονται 

συνεχώς προς όφελος όλων όσων συμμετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη (εθνικές 

διοικήσεις και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες τους, ΟΤΑ, ομάδες για την τοπική ανάπτυξη, 

κοινωνικοοικονομικοί εταίροι και ενώσεις).

II διεύρυνση πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα μέσω του «Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου 

καινοτομίας και αγροτικής ανάπτυξης» ο ρόλος του οποίου είναι να προσδιορίζει, να 

εντοπίζει τα χαρακτηριστικά, να επιβεβαιώνει και να διευκολύνει την μεταφορά των 

καινοτομιών που εφαρμόζονται στον αγροτικό χώρο. Οι δραστηριότητες του δικτύου 

πρέπει να καλύπτουν όλη την κοινότητα, δεδομένο ότι η ανάγκη για καινοτομίες είναι 

αισθητή παντού. Η ενεργή συμμετοχή στο δίκτυο είναι υποχρεωτική για όλους τους 

άμεσους δικαιούχους της πρωτοβουλίας Leader II (ομάδες τοπικής δράσης και άλλοι 

συλλογικοί φορείς), οι οποίοι αναλαμβάνουν έναντι του δικτύου ορισμένες υποχρεώσεις 

(παροχή στοιχείων για την δημιουργία βάσης δεδομένων του Παρατηρητηρίου, 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας), έτσι 

ώστε στην συνέχεια να ωφεληθούν άμεσα από τις αναληφθείσες δραστηριότητες.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης (δίκτυο Leader) δεν είναι να 

αποκαταστήσει τα υφιστάμενα δημόσια δίκτυα και τις υφιστάμενες ενώσεις, εθνικές ή 

διακρατικές, ούτε να ηγηθεί αυτών. Επινοήθηκε ως σημείο συνάντησης των διαφόρων 

δικτύων και έχει ως στόχο την διευκόλυνση της εργασίας ορισμένων ενεργειών 

ενθάρρυνσης και διάδοσης, οι οποίες καθορίζονται από κοινού από τα κράτη μέλη.

Ειδικότερα, η δομή εμψύχωσης του δικτύου πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες σε κοινοτικό επίπεδο:

1. Συλλογή, ταξινόμηση και διάδοση πληροφοριών όσον αφορά τις κοινοτικές ενέργειες

που αναλαμβάνονται για την αγροτική ανάπτυξη και τις πρακτικές με καινοτόμο και
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υποδειγματικό χαρακτήρα που εφαρμόζονται στον αγροτικό χώρο (βάση δεδομένων, 

εσωτερικά και εξωτερικά δημοσιεύματα, δίκτυο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

2. Ανάπτυξη των επαφών μεταξύ των δικαιούχων της πρωτοβουλίας Leader II και 

παροχή τεχνικής βοήθειας για την διακρατική συνεργασία (σεμινάρια, αποστολές 

εμπειρογνωμόνων).

3. Εμψύχωση και παροχή τεχνικής στήριξης σε εθνικά δίκτυα και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις που καθορίζονται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη για τις οποίες έχει 

αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία τους όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και η 

αναγκαιότητά τους για την καλή λειτουργία της Leader II.

4. Επεξεργασία και συστηματοποίηση των εργασιών αξιολόγησης που διεξάγονται για 

κάθε εθνικό ή περιφερειακό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας Leader.

5. Παροχή τεχνικής βοήθειας στις διοικήσεις και τους ΟΤΑ προκειμένου να 

διευκολυνθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών για την αγροτική ανάπτυξη.

2.4.6.5 ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 1

1) Το ύψος της επιχορήγησης προς τους Φορείς ανέρχεται σε 184.004,8 χιλ. ECU και 

περιλαμβάνει την κοινοτική συμμετοχή ύψους 148.002 χιλ. ECU και την εθνική 

συμμετοχή ύψους 36.002,8 χιλ. ECU. Η κοινοτική συμμετοχή καλύπτεται από τα 

διαρθρωτικά ταμεία ΕΓΤΠΕ, ΕΤΓ1Α, και ΕΚΤ. Η δημόσια δαπάνη μπορεί να 

αυξάνεται κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος με απόφαση της 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2) H ίδια συμμετοχή των Φορέων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 30% του 

συνολικού εκτιμώμενου κόστους του προγράμματος Leader II. Οι Φορείς 

αποδεικνύουν την ίδια συμμετοχή για κάθε μεμονωμένο έργο που εντάσσεται στο 

πρόγραμμά τους.

3) Τα ποσοστά της επιχορήγησης και της ίδιας συμμετοχής των Φορέων καθορίζονται 

ανάλογα με την φύση της δράσης κατά σκέλος και μέτρο ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥΑΑΧΙΣΤΟΝ

Σκέλος Α:
Απόκτηση ικανοτήτων 80% 20%

Σκέλος Β:
Προγράμματα αγροτικής 
καινοτομίας - ΟΤΔ & λοιποί 
συλλογικοί φορείς

Μέτρο 1: Τεχνική στήριξη 
(λειτουργικές δαπάνες) (κατά μ.ο. 
κατά την διάρκεια εφαρμογής)

60% 40%

Ειδικότερα ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός (πάγια)

70% 30%

Μέτρο 2:
Επαγγελματική κατάρτιση

70% 30%

Μέτρο 3:
Αγροτουρισμός

60% 40%

Μέτρο 4:
Μικρές επιχειρήσεις

60% 40%

Μέτρο 5:
Αξιοποίηση και εμπορία γεωργικής 
και δασοκομικής παραγωγής και 
αλιείας.
Όπως ο κανονισμός (ΕΟΚ) 866/90 45-60%
Ειδικότερα για τα τοπικά και 
βιολογικά προϊόντα

60% 40%

Μέτρο 6:
Διατήρηση και βελτίωση 
περιβάλλοντος

80% 20%

Σκέλος Γ:
Διακρατική συνεργασία

71% 29%

I Ιηγή: Ανακοίνωση της Ε.Ε. στα κράτη μέλη

Τα ποσοστά επιχορήγησης και ίδιας συμμετοχής των Φορέων που αναφέρονται, 

μπορούν να τροποποιούνται από την εθνική επιτροπή παρακολούθησης στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της και υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει αμετάβλητο το συνολικό 

ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής του προγράμματος Leader li.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο ελληνικός χώρος είναι από την φύση του διαφοροποιημένος στο σύνολό του. 

Υπάρχουν διαφορές στο κλίμα, στις καλλιέργειες, στις θαλάσσιες προσβάσεις, στο 

συγκοινωνιακό δίκτυο, στην κατανομή των πρώτων υλών και του εργατικού δυναμικού, 

στις παραδόσεις και στον χαρακτήρα των κατοίκων, χωρίς οι διαφορές αυτές να διασπούν 

την εθνική ενότητα.

Οι κάτοικοι των αστικών περιοχών με βιομηχανικές μονάδες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα γήρανσης, ανεργίας, υποβάθμισης του περιβάλλοντος, άναρχης αστικής 

δόμησης και ανεπάρκειας αστικών υπηρεσιών σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας ζει στις αγροτικές περιοχές. Οι περιοχές 

αυτές έχουν μοναδική οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δομή, με πολυμορφία 

δραστηριοτήτων. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τοπίων όπως ορεινοί οικισμοί, πεδινές 

κοινότητες, ψαροχώρια, λιμανάκια, μικρές πόλεις με διαφορετική σε κάθε περίπτωση 

σύνθεση δραστηριοτήτων.

Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η δασική εκμετάλλευση, η αλιεία είναι οι πρωτεύουσες 

δραστηριότητες, γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται και άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες.

Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται ότι οι αγροτικές περιοχές φθίνουν ολοένα και 

περισσότερο. Η συμφωνία για την απελευθέρωση του εμπορίου και των αγροτικών 

προϊόντων εντείνει τον ανταγωνισμό και στερεί τη δυνατότητα της κεντρικής διοίκησης για 

παροχή οικονομικών ενισχύσεων στους απασχολούμενους με την παραγωγή αγροτικών
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προϊόντων. Αποτέλεσμα αυτών είναι τα αγροτικά εισοδήματα να περιορίζονται σημαντικά 

και ο αγροτικός πληθυσμός να οδηγείται στην εγκατάλειψη της πρωτογενούς απασχόλησης 

και στην εσωτερική μετανάστευση. Έτσι ερημώνεται η ύπαιθρος, γεγονός που έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον αφού οι αγρότες θεωρούνται και διαχειριστές του 

περιβάλλοντος.

Η συνεχής μετακίνηση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα εντείνει τα κοινωνικά 

προβλήματα και ιδιαίτερα την ανεργία, με συνέπεια να είναι απαραίτητες επιπλέον 

δημόσιες δαπάνες για τη δημιουργία υποδομών εκεί, ενώ απαξιώνονται οι υπάρχουσες 

εγκαταλειπόμενες περιοχές. Προτιμότερο είναι λοιπόν μια πολιτική ενίσχυσης και 

ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών για την παραμονή του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

3.2 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3.2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο όρος τοπική δεν αφορά μόνο συγκεκριμένη χωρική μονάδα αλλά αναφέρεται σε 

κάθε γεγονός, δραστηριότητα ή διαδικασία που γίνεται με πρωτοβουλία ή υποστηρίζεται 

από τον πληθυσμό αυτής της χωρικής μονάδας.

Ο όρος ανάπτυξη αναφέρεται σε μια διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης που 

συνοδεύεται από διαρθρωτικές μεταβολές μακροχρόνιες και μη ανατρέψιμες.

Η έννοια της τοπικής ανάπτυξης δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ανάπτυξη μιας 

συγκεκριμένης χωρικής μονάδας, αλλά με την ανάπτυξη η οποία βασίζεται σε τοπικούς 

παράγοντες. Η τοπική ανάπτυξη είναι μια μορφή περιφερειακής ανάπτυξης στην οποία 

τοπικοί παράγοντες (τοπικοί οργανισμοί και φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, τοπική 

πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα) συνιστούν τους βασικούς μοχλούς της 

αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι τοπικοί παράγοντες δεν αφορούν γεωγραφικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά των χωρικών μονάδων (τοπικά φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

φυσικούς πόρους, ορυκτό πλούτο κ.λ.π.), αλλά κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά της 

τοπικής παραγωγής που σχετίζονται με την αναπτυξιακή διαδικασία. Έτσι χωρικές μονάδες
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με τοπικά μειονεκτήματα είναι δυνατόν να προωθήσουν την ανάπτυξή τους με τη βοήθεια 

της τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η 

τοπική ανάπτυξη πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να αφορά όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, εγκαταλείποντας τις μονομέρειες που οδηγούν σε 

στρεβλώσεις και οι οποίες βάζουν σε κίνδυνο την μελλοντική ευημερία. Η ανάπτυξη δεν 

είναι δουλειά αποκλειστικά μιας μικρής πλειοψηφίας ανθρώπων (τεχνοκράτες, στελέχη της 

κεντρικής εξουσίας κλπ.). Είναι ευθύνη και υποχρέωση του απλού πολίτη.

3.2.2 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Με τον όρο αειφόρος ανάπτυξη, εννοούμε ότι τα οφέλη της θα πρέπει να μπορούν 

να τα απολαύσουν και οι επόμενες γενιές. Τα χαρακτηριστικά της αειφόρου ανάπτυξης 

είναι το περιβάλλον (οι ανθρώπινες δράσεις πρέπει να γίνονται μέσα στα όρια της 

φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος), η μελλοντικότητα (διατήρηση ικανότητας των 

μελλοντικών γενεών για κάλυψη αναγκών από το φυσικό περιβάλλον), η ποιότητα ζωής 

(κοινωνική, πολιτισμική, ηθική, πνευματική), η ισότητα (στον πλούτο, τις ευκαιρίες, τις 

ευθύνες), η αρχή της προφύλαξης (προστασία περιβάλλοντος από βλαβερές επιδράσεις των 

δράσεων) και η σφαιρική σκέψη (να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες για την 

επίλυση προβλημάτων).

3.2.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη είναι έννοια που αφορά στη βιωσιμότητα των 

αγροτικών περιοχών σε πλαίσια οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

ισορροπίας.

11 μορφή της ανάπτυξης δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την ανάπτυξη του γεωργικού 

τομέα. Αφορά το σύνολο των λειτουργιών που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο 

περιλαμβανομένου και του γεωργικού τομέα.

Οι λειτουργίες αυτές αναφέρονται σε θέματα:

• Διοικητικιυν υπηρεσιών,
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• Διαχείρισης των κοινών,

• Δημιουργίας οργανισμών,

• Κοινωνικής οργάνωσης στην εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια,

• Υπηρεσιών υποβοήθησης οικονομικών δραστηριοτήτων,

• Τόνωσης της απασχόλησης,

• Δνάπτυξης του γεωργικού τομέα,

• Διαχείρισης φυσικών πόρων,

• Βελτίωσης και προστασίας του περιβάλλοντος,

• Προώθησης πολιτιστικοί δραστηριοτήτων,

• Δημιουργικής απασχόλησης των νέων,

• Αθλησης,

• Προώθησης της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά,

• Τουρισμού και αναψυχής,

• Χρηματοδότησης.

3.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι τοπικές αρχές παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην υλοποίηση των αρχών της 

ανάπτυξης. Βρίσκονται κοντά στον τοπικό πληθυσμό, αντιπροσωπεύουν την τοπική 

κοινωνία, γνωρίζουν τα προβλήματά της, τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής τους, 

τους πόρους που διαθέτουν, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Επηρεάζουν με τη δράση 

τους την ποιότητα ζωής των πολιτών, διαχειρίζονται μεγάλα τμήματα του δομημένου και 

φυσικού περιβάλλοντος, μπορούν να επηρεάσουν τους πολίτες μέσω ενημερωτικών 

εκστρατειών και παροχή συμβουλών. Μπορούν να οργανώσουν και να συντονίσουν 

δράσεις ώστε να επιτευχθεί τοπική ανάπτυξη.
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3.3.1 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι φορείς τη Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες (πρώτος 

βαθμός), οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (δεύτερος βαθμός), τα συλλογικά όργανα ΤΕΔΚ 

- ΚΕΔΚΕ - ΕΝΑΕ, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Ιδρύματα του πρώτου 

βαθμού και οι επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημοτικές - Κοινοτικές επιχειρήσεις, Δημοτικές επιχειρήσεις 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης).

3.3.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θέμα της Τοπικής Ανάπτυξης είναι ιδιαίτερης σημασίας στις διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν με τους Νόμους 22Ι8/9413 και 2240/9414 που αφορούν τη 

θέσπιση του 2ου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με το Νόμο 2539/9715 Επιχειρησιακό 

Σχέδιο I. Καποδίστριας για τη Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης (Συνενώσεις 

Δήμων και Κοινοτήτων). Έχει διαμορφωθεί ήδη ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο το 

οποίο συνεχώς βελτιώνεται με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για αποκεντρωτικό 

και ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Η πρόσφατη θεσμική μεταρρύθμιση έχει δημιουργήσει τέσσερα αλληλοσχετιζόμενα 

διοικητικά επίπεδα. Το κεντρικό Κράτος, με επιτελικό ρόλο, που σκοπός του είναι η 

χάραξη των βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Την περιφέρεια, που αποτελεί το 

σημείο σύγκλισης και συνεργασίας του κράτους και της αυτοδιοίκησης των δυο βαθμίδων. 

Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όργανο με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων. Τον Πρώτο 

βαθμό Τ.Δ., που μέσω των συνενώσεων και τη δημιουργία των νέων Δήμων σχεδιάζει και 

υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο δράσεις και έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

II πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα άσκησης πολιτικής στα 

θέματα που άπτονται του αγροτικού τομέα και της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης. Η 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει περισσότερες δυνατότητες παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις

13 ΦΕΚ 90/13-06-1994
14 ΦΕΚ 153/16-09-1994
15 ΦΕΚ 244/ΤΑ'4-Ι2-1997
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της αφορούν στη βελτίωση συνθηκών οικονομικής δραστηριότητας, όπως δημιουργία 

οικονομικής και κοινωνικής υποδομής, βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 

με εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση, διασφάλιση κεφαλαίων μέσω κινητοποίησης 

πόρων και ανάπτυξης πιστωτικών ιδρυμάτων, βελτίωση της ποιότητας ζωής με τη 

διασφάλιση άριστων συνθηκών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας και την προστασία και 

διατήρηση του περιβάλλοντος της περιοχής. Σε επίπεδο Περιφέρειας ο Γενικός 

Γραμματέας Περιφέρειας διορίζεται από την κυβέρνηση και εκπροσωπεί την κεντρική 

διοίκηση.

3.3.3 Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ανάπτυξη δεν είναι αρκετό να προγραμματίζεται αποκλειστικά από τους 

κεντρικούς φορείς. Η όποια αναπτυξιακή πρωτοβουλία και διαδικασία θα πρέπει να 

στηριχθεί στη συνεργασία και ενεργοποίηση της αυτοδιοίκησης και των πάσης φύσεως 

τοπικών δυνάμεων και όχι μόνο των κεντρικών φορέων. Η Αυτοδιοίκηση καλείται να 

παίξει ένα σημαντικό ρόλο, στα πλαίσια λειτουργίας της, ως φορέας δημοκρατικού 

προγραμματισμού, συγχρόνως αναγκαία είναι η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών 

(φορείς και απλοί πολίτες) προκειμένου να υπάρξει μια τοπική συμφωνία για το είδος και 

τον τρόπο υλοποίησης της ζητούμενης ανάπτυξης μέσα από συγκεκριμένους ρόλους των 

τοπικών εταίρων. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών πρέπει να απορρίψουν τη στάση 

αναμονής και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Η πολιτική της τοπικής ανάπτυξης παρά την εξαιρετική της σημασία και το γεγονός 

ότι πολλές φορές αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα προώθησης της ανάπτυξης, δεν πρέπει 

να θεωρείται σαν υποκατάστατο αλλά σαν συμπλήρωμα της εθνικής πολιτικής της 

περιφερειακής ανάπτυξης. Και αυτό, γιατί οι περιφέρειες είναι ανοικτές οικονομίες και οι 

εξωτερικοί παράγοντες είναι σημαντικοί. Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η 

λειτουργική σύνδεση της διαδικασίας της τοπικής ανάπτυξης με μια στρατηγική 

περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο σχεδιασμός ανάπτυξης και η επίλυση των προβλημάτων επιτυγχάνεται καλύτερα 

με τη συνεργασία των επιπέδων της Αυτοδιοίκησης (τοπικού, περιφερειακού, εθνικού). 

Από κοινού μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη
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όπως κατασκευή έργων, ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, δημιουργία υποδομών. 

Υποστηρίζουν ατομικά ή συλλογικά τους κοινωνικούς εταίρους και τους ιδιωτικούς φορείς 

όπως: διοργάνωση αναπτυξιακών συνεδρίων και ημερίδων, συναντήσεις εργασίας, παροχή 

πληροφοριακού υλικού. Λειτουργούν ως ενδιάμεσες ή κατώτερες βαθμίδες σε σχέση με το 

κεντρικό κράτος. Έτσι διεκπεραιώνουν υποθέσεις διοικητικού χαρακτήρα, παρέχουν 

πληροφορίες στο κοινό, διαμορφώνουν μηχανισμούς υποστήριξης και εκσυγχρονισμού του 

διοικητικού τους έργου, σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα ήταν περισσότερο γνήσιος, δυναμικός, και 

αποτελεσματικός φορέας της αλλαγής διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους, το ανθρώπινο 

δυναμικό και διευρύνοντας τους τρόπους και τις διαδικασίες συνεργασίας με όλες τις 

κοινωνικές ομάδες της περιοχής. Θα ήταν η καλύτερη εγγύηση για την προστασία του 

περιβάλλοντος, της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού.

Το γεγονός ότι οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό υπόκεινται σε περιορισμούς 

επιβάλλει την επιλογή προτεραιοτήτων. Οι επιλογές που γίνονται θα πρέπει να 

καθοδηγούνται από τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, από το συγκριτικό 

πλεονέκτημα κάθε ενότητας και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα κάθε επένδυσης.

11 αναπτυξιακή διαδικασία λοιπόν δεν μπορεί να επιτευχθεί ατομικά, γι' αυτό 

απαιτείται η ενεργοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις πρέπει να 

είναι συντονισμένες με σαφή διάκριση ρόλων και ενεργειών και με επικοινωνία και 

συνεργασία όλων των φορέων (κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών).

Οι φορείς της Τ.Α., σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, είναι δυνατό 

να συστήσουν διάφορες μορφές επιχειρήσεων και να υπογράφουν συμβάσεις για: α) την 

εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (τοπικών νομαρχιακών και περιφερειακών), β) 

την μελέτη, εκτέλεση, λειτουργία και εκμετάλλευση κοινωφελών και δημοσίων έργων γ) 

την χρηματοδότηση των παραπάνω και δ) τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα.
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3.4 ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

3.4.1 ΕΝΝΟΙΑ

Ο τοπικός αναπτυξιακός φορέας είναι μια εταιρεία που διαπιστώνει τα οικονομικά 

προβλήματα και τις ευκαιρίες μιας περιφέρειας και βοηθά τον πληθυσμό στην απόκτηση 

ικανοτήτων και πόρων για να υπερνικήσει τα προβλήματα αυτά και να επωφεληθεί από τις 

ευκαιρίες.

Η ιστορία των αναπτυξιακών φορέων ξεκινάει πριν 20 περίπου χρόνια. Κύριο 

χαρακτηριστικό τους ήταν η περιορισμένη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Σκοπός τους 

ήταν η μεταφορά χρηματοδοτικών πόρων από το κέντρο προς την περιφέρεια με τρόπο 

περισσότερο ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιομορφίες.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 και αφορούσε την 

αποκέντρωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ έδωσε ώθηση στη 

δημιουργία αναπτυξιακών φορέων ως αποτέλεσμα αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Οι 

εταιρείες αυτές προχώρησαν στην διενέργεια επενδύσεων και στην δημιουργία θυγατρικών 

εταιρειών σε συνεργασία με ΟΤΑ και συνεταιρισμούς. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκαν 

στον τομέα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης των τοπικών πρωτοβουλιών.

Η εμφάνιση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader οδήγησε στη δημιουργία πολλών 

νέων αναπτυξιακών φορέων. Οι αναπτυξιακοί φορείς θα εκπονούσαν ειδικά αναπτυξιακά 

προγράμματα που θα στόχευαν στην προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης μέσω της 

κινητοποίησης του ενδογενούς δυναμικού μιας περιοχής.

Ο αναπτυξιακός φορέας πρέπει να συμμετέχει στην οικονομική ζωή ενός τόπου ή 

μιας περιοχής ώστε να αναπτυχθούν δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε λύση 

προβλημάτων.
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3.4.2 ΤΥΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ

Οι τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς μπορούν να καταταγούν σε κατηγορίες ανάλογα με 

τους πολιτικούς δεσμούς τους με την τοπική κοινότητα και το βαθμό με τον οποίο 

υιοθετούν προσεγγίσεις και χρηματοδοτήσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με βάση 

αυτά τα κριτήρια υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι φορέων.

1. Φορείς που ιδρύονται από την κυβέρνηση ή άλλους κεντρικούς δημοσίους φορείς 

ή που είναι απ' ευθείας υπόλογοι σ' αυτούς.

2. Φορείς που ιδρύονται μέσα στα πλαίσια των τοπικών ή περιφερειακών αρχών και 

λειτουργούν ως τμήμα τους.

3. Φορείς που ιδρύονται από τις τοπικές ή τις περιφερειακές αρχές και 

διαχωρίζονται μεν αλλά ελέγχονται από αυτές.

4. Φορείς που γεφυρώνουν το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά είναι ανεξάρτητοι 

και από τον έναν και από τον άλλον. Αυτοί οι φορείς μπορούν να ονομαστούν 

ανεξάρτητοι φορείς ή φορείς του κοινωνικού τομέα.

Ο βαθμός στον οποίο ένας φορέας θα επιτύχει αποτέλεσμα στην τοπική ανάπτυξη 

εξαρτάται κυρίως από τη μορφή του. Οι φορείς που ιδρύονται από την κυβέρνηση, αν και 

διαθέτουν πολλούς πόρους είναι απομακρυσμένοι από τον τοπικό πληθυσμό. 

Δραστηριοποιούνται για λίγο διάστημα και στοχεύουν κυρίως στην επίτευξη άμεσων 

αποτελεσμάτων και λιγότερο στη δημιουργία ικανοτήτων του τοπικού πληθυσμού και των 

τοπικών αρχο'ιν. Οι φορείς που ιδρύονται από τοπικές ή περιφερειακές αρχές είναι πιο 

κοντά στον τοπικό πληθυσμό. Λειτουργούν για μεγαλύτερη διάρκεια και στοχεύουν 

περισσότερο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του πληθυσμού. Είναι όμως γραφειοκρατικοί 

και στερούνται την επιχειρηματική συμπεριφορά. Οι φορείς της τρίτης κατηγορίας, 

μπορούν να προωθούν ανεξάρτητες δράσεις και να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις 

βρισκόμενοι κοντά στην τοπική κοινωνία. Οι ανεξάρτητοι φορείς μπορούν να συνδυάζουν 

πρακτικές και χρηματοδοτήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο τύπος αυτός είναι 

προς το παρόν σπάνιος.

Σήμερα λειτουργούν περίπου 70 Αναπτυξιακές εταιρείες. Σε κεντρικό επίπεδο 

δημιουργήθηκε το 1986 η ΕΕΤΑΑ με στόχο την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

57



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : ANAFITYHH ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με πρωτοβουλία των δημοτικών επιχειρήσεων και των Αναπτυξιακών Εταιρειών 

δημιουργήΟηκε η ΠΕΤΑ με στόχο την υποστήριξη της αυτοδιοίκησης και των δημοτικών 

επιχειρήσεων, ενώ σε πολιτικό επίπεδο οι αναπτυξιακές εταιρείες εκπροσωπούνται από την 

Ελληνική Ένωση των Αναπτυξιακών Εταιρειών HELADA.16

Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Εταιρειών στηρίζεται στην ευέλικτη οργάνωσή 

τους, στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών, στη συνεργασία με εξειδικευμένους 

επιστήμονες, στη διαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση των στελεχών για τις εξελίξεις και 

τις πολιτικές τόσο της Αυτοδιοίκησης και του κράτους όσο και της Ε.Ε., στη συνεργασία 

με τους αντίστοιχους φορείς και στη δημιουργία Ευρωπαϊκών και Διεθνών Δικτύων 

συνεργασίας.

3.4.3 Ο ΡΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες στοχεύουν:

* Στον συντονισμό των διάσπαρτων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την ένταξή 

τους σε ένα επεξεργασμένο και σχεδιασμένο στρατηγικό σχέδιο τοπικής 

ανάπτυξης.

■ Στην τεχνική υποστήριξη των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων για την 

προώθηση του στρατηγικού σχεδίου.

* Στην υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Οι Αναπτυξιακές εταιρείες δρώντας συνεργατικά με την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, 

την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, την Περιφερειακή Διοίκηση και όλους τους κοινωνικούς 

και οικονομικούς εταίρους μιας περιοχής, μπορούν να αποτελόσουν τους υποστηρικτικούς 

μηχανισμούς που θα τροφοδοτήσουν αυτούς που έχουν την ευθύνη της πολιτικής 

απόφασης, με όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν στην ορθότερη επιλογή των στόχων, 

των μεθόδων και του τρόπου προώθησης της ανάπτυξης.

16 Βλ. Παράρτημα I, παρ. 5
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER II 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.17

4.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυτομεακή ανάπτυξη του 

αγροτικού χώρου προϋποθέτουν την ύπαρξη αναπτυξιακών φορέων με αποκεντρωμένες 

αρμοδιότητες, την δημιουργία πυρήνα εξειδικευμένων στελεχών για τον σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τοπικό 

επίπεδο και τέλος τη διοικητική ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην συνεργασία των 

φορέων με όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Π. Α.Ε.), ξεκίνησε τις εργασίες για 

την ίδρυσή της το 1994 ως Ομάδα Πρωτοβουλίας. Ιδρύθηκε το 1995 και έλαβε τη μορφή 

της Ανώνυμης Εταιρείας. Το 1997 ολοκλήρωσε τη θεσμική και διοικητική οντότητά της με 

κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα.

Η περιοχή που δραστηριοποιείται περιλαμβάνει το σύνολο των επαρχιών Κυνουρίας 

του Νομού Αρκαδίας και Επιδαύρου Λιμηράς του Νομού Λακωνίας καθώς και το 

μεγαλύτερο τμήμα της επαρχίας Αακεδαίμονος του Νομού Λακωνίας.

Αποτελεί δημοσυνεταιριστική επιχείρηση με την πλειοψηφία των μελών της να είναι 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά την εφαρμογή του Ν. 2539/97 (I. Καποδίστριας) 

έχουν επέλθει αλλαγές στην μετοχική της σύνθεση. Οι μετοχές των ΟΤΑ που 

συνενώνονται περιέρχονται στους νέους ΟΤΑ. Έτσι από 51 ΟΤΑ και 6 Αναπτυξιακούς

17 Από αρχεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε.
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Συνδέσμους σήμερα μέτοχοι είναι 13 ΟΤΑ. Οι 10.000 μετοχές της που αντιστοιχούν σε 

μετοχικό κεφάλαιο ύψους 30.000.00018 δρχ., ανήκουν σε 11 Δήμους, 2 Κοινότητες, την 

TEAK Αρκαδίας, 9 Συνεταιριστικές Οργανώσεις, 10 Πολιτιστικούς Συλλόγους, 1 

Εμπορικό Σύλλογο και 42 ιδιώτες.

Αναλυτικά οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι:

Οι Δήμοι: Βόρειας Κυνουρίας, Βοιών, Αεωνιδίου, Νιάτων, Μονεμβάσιας,

Σκυρίτιδας, Απόλλωνος, Έλους, Μολάων, Ασωπού, Ζάρακα, οι Κοινότητες Κοσμά και 

Ελαφονήσου, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Κυνουρίας, ο Πιστωτικός Ελαιουργικός 

Συνεταιρισμός Τυρού, η TEAK Αρκαδίας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ασωπού, ο 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Γράμμουσας, ο Μορφωτικός Σύλλογος Καστάνιτσας, ο 

Εμπορικός Σύλλογος Μονεμβάσιας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βουρβούρων, ο Σύλλογος 

Φίλων Κάβο Μαλιά, ο Μονεμβασιώτικος Σύλλογος, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Οικοτεχνίας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γκοριτσάς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βερβένων 

"Ομόνοια", ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Αγγελώνας, ο Μορφωτικός Σύλλογος Τυρού 

"Απόλλων", ο Σύλλογος Βερβένων "Κνακεάτης Αρτεμης", ο Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Αγίου Ιωάννη, το Ελαιουργείο Συνεταιρισμού Αγγελώνας, το Αγροτικό Ελαιουργείο 

Συνεταιρισμού Ιίακίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αγίου Λνδρέα - ΓΙραστού και 42 ιδιώτες.

4.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

11 Εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνέρχεται 

κάθε έτος για να εγκρίνει τον απολογισμό πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό 

που καταθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε 2 έτη η Γ.Σ. εκλέγει 9μελές Δ.Σ. στο οποίο 

αναθέτει εντολή διοίκησης. Το Δ.Σ. με την σειρά του συνέρχεται σε σώμα και κατανέμει 

αξιώματα και αρμοδιότητες: Πρόεδρος της Εταιρείας, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων 

Σύμβουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γραμματέας. Συνέρχεται σε συνεδρίαση κατ' 

ελάχιστο 1 φορά μηνιαίως και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν

18 Η Γενική Συνέλευση της 16-01-2000, αποφάσισε τον διπλασιασμό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
σε 60.000.000 δρχ.
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δραστηριότητες της Εταιρείας. Έχει τοποθετήσει Διευθυντή (Δασολόγο 

Περιβαλλοντολόγο) ο οποίος είναι και υπεύθυνος υλοποίησης του Προγράμματος Leader

II. Η Εταιρεία είναι στελεχωμένη με προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων: 

I )Οικονομολόγο -  Λογιστή, 2)Αρχιτέκτονα - Μηχανικό, 3)Νομικό Σύμβουλο,

4)Γραμματέα - Στατιστικολόγο, 5) Γραμματέα.

Σήμερα λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο γραφείο στην έδρα της στο 

Αστρος Κυνουρίας, καθώς και παράρτημα με γραμματειακή και επιστημονική υποστήριξη 

στην Σπάρτη. Με τους ΟΤΛ υπάρχει τακτική επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας και 

ενημερωτικών συναντήσεων των στελεχών της με τα Δημοτικά Συμβούλια.

4.3 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.

2. H αξιοποίηση από την Ομάδα της τεχνογνωσίας και των εμπειριών άλλων 

περιοχών προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, μέσω της ανταλλαγής και 

διάδοσης πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Η ανάδειξη της Ομάδας σε αποφασιστικό παράγοντα για την ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης με μόνιμη δραστηριότητα.

Η φυσική, γεωγραφική, οικονομική, πολιτιστική και ιστορική συνέχεια που 

χαρακτηρίζει την περιοχή του Πάρνωνα, την κάνει ενιαία ενότητα άσχετα αν ανήκει 

διοικητικά σε δυο Νομούς.

Οι στόχοι της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής είναι:

■ Η ανάπτυξη συμπληρωματικών και εναλλακτικών ως προς τη γεωργία 

οικονομικών δραστηριοτήτων, κυρίως μέσα από τον ορεινό τουρισμό και την 

ίδρυση βιοτεχνικών επιχειρήσεων που αξιοποιούν την τοπική παραγωγή. Σήμερα 

στην περιοχή εμβέλειας της ΟΤΔ ζουν και εργάζονται περίπου 73.703 άτομα και 

το 54% των οικονομικά ενεργών απασχολείται στον πρωτογενή τομέα.
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■ Η αναβάθμιση της φυσιογνωμίας της περιοχής και η ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών της στοιχείων (πολιτιστική παράδοση, φυσικό περιβάλλον, 

αρχιτεκτονική κληρονομιά).

■ Η ομοιόμορφη κατανομή της ανάπτυξης και η τροφοδότηση των ορεινών 

περιοχών από τις παραλίες και το αντίστροφο, για την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου.

4.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα αυτή τη στιγμή υλοποιεί και συμμετέχει σε δυο 

μεγάλα έργα για την περιοχή του Πάρνωνα.

4.4.1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER II

Το 1997 η Εταιρεία υπέγραψε με το Υπουργείο Γεωργίας σύμβαση ύψους

1.659.240.000 δρχ. για την Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader II στην περιοχή του Πάρνωνα, 

και υλοποιεί το πρόγραμμα. (Αναφέρεται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο).

Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στο "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Leader" καθώς και στο 

"Ελληνικό Δίκτυο Leader"|g, που στόχο έχουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών 

των διαφόρων Ομάδων Τοπικής Δράσης. Συμμετέχει επίσης στην "Ελληνική Ένωση 

Αναπτυξιακών Εταιρειών" (HELADA)19 20, η οποία προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στις 

Αναπτυξιακές Εταιρείες για την αποτελεσματική και έγκαιρη προετοιμασία στην 

διεκδίκηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.

19 Βλ. Παράρτημα I παρ. 6
20 Βλ. Παράρτημα I παρ. 5
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4.4.2 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΩΝΑ

Το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιβλέπεται από 

τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ και χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον συνολικού προϋπολογισμού 650 εκατομμυρίων. 

Αφορά αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και σύστημα λειτουργίας και 

διαχείρισης του Όρους Πάρνωνα και του Υγρότοπου Μουστού. Καλύπτει 1,7 εκατομμύρια 

στρέμματα από τη συνολική έκταση του όρους, όλη την επαρχία Κυνουρίας του Νομού 

Αρκαδίας και τμήμα της επαρχίας Δακεδαίμονος του Νομού Δακωνίας. Υλοποιείται στα 

πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ των φορέων του 

Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιβάλλον με τη συγχρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τέσσερα στάδια.

Το πρώτο στάδιο αφορά την αναγνώριση της περιοχής μελέτης στο πλαίσιο των 

προδιαγραφών της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, προτάσεις ζωνών και όρων 

προστασίας, προτάσεις ειδικών μελετών, παρεμβάσεων και έργων, συνοπτική'! διατύπωση 

διαχειριστικού προγράμματος και σύσταση ειδικής υπηρεσίας.

Το δεύτερο στάδιο αφορά τη σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος για τις ζώνες 

προστασίας και την ειδική υπηρεσία διαχείρισης καθώς και προδιαγραφές και σχέδια για 

τις προτεινόμενες μελέτες, έργα, επεμβάσεις.

Το τρίτο στάδιο αφορά την επίσημη διαδικασία δημοσιοποίησης του Προεδρικού 

Διατάγματος, ειδικές ενημερωτικές ημερίδες, διατύπωση απόψεων καθώς και συντονισμός 

των έργων, μελετών και επεμβάσεων.

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο συνεχίζεται η παρακολούθηση των έργων και 

μελετών, συντάσσονται τα σχέδια κανονισμών και η πρόταση λειτουργίας του φορέα 

διαχείρισης. Στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται και η διαδικασία δημοσιοποίησης του 

Προεδρικού Διατάγματος.

Για την υλοποίηση του έργου, στην Προγραμματική Σύμβαση των Φορέων της 

περιοχής προεδρεύει η Περιφέρεια ΓΙελοποννήσου και συμμετέχουν το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νση 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού), η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Δ/νση Δασών Αρκαδίας, 

Δακωνίας), η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, οι Δήμοι: Δεωνιδίου, Βόρειας 

Κυνουρίας, Σκυρίτιδας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε., η Αρκαδία Α.Ε.
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I I Εταιρεία έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση για να υλοποιήσει τις δράσεις 

που αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και ευαισΟητοποίησης.

Τα έργα που καλείται να υλοποιήσει στον τομέα αυτό είναι τα εξής:

■ Έκδοση βιβλίου για την περιοχή.

■ Έκδοση Ενημερωτικών φυλλαδίων.

■ Δημιουργία χάρτη διαδρομών και βασικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος.

■ Διοργάνωση ημερίδων.

■ Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (ταινία, σειρές διαφανειών).

■ Παραγωγή συστήματος πολυμέσων για την περιοχή.

■ Ενημερωτικό έντυπο για την πορεία του προγράμματος.

II Εταιρεία στελεχώθηκε με προσωπικό για την υποστήριξη του προγράμματος και 

έχει προχωρήσει σε προκηρύξεις για την δημιουργία CD, την έκδοση βιβλίου για την 

περιοχή και ειδικού βιβλίου για την τσακώνικη διάλεκτο.

Στις 24-01-98 οργάνωσε στο Λεωνίδιο Αρκαδίας ημερίδα με θέμα: "Ο 

αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του Πάρνωνα", η οποία είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση 

όλων των φορέων και των προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία της οικιστικής 

ανάπτυξης, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής.

Αργότερα πραγματοποίησε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία της Κυνουρίας 

(Αστρος, Αγιος Ανδρέας, Τυροσαπουνακαίικα) και της Αακωνίας. Επίσης εκδόθηκε αφίσα 

και ενημερωτικό φυλλάδιο.

Τέλος υπόγραψε σύμβαση με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), το οποίο 

αποτελεί επιστημονικό σύμβουλό της για θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία μετά το κάλεσμα του ΥΠΕΧΩΔΕ προς τις ΟΤΔ για να ετοιμάσουν τις 

προτάσεις τους για το περιβάλλον στα πλαίσια του 3ου Κ.Π.Σ., κατέθεσε ολοκληρωμένες 

προτάσεις τόσο για την αρχική γεωγραφική περιοχή του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα 

όσο και για τις γειτονικές περιοχές της Μονεμβάσιας, Ζάρακα, Νεάπολης, Ελαφονήσου, 

Σκάλας, Έλους, Ταϋγέτου και λίμνης Τάκα, συνολικού ύψους περίπου 7,5 δις.

Στις 09-10/12/1999 πραγματοποίησε Ημερίδες στο Γεράκι, στο Αστρος και στο 

Αεωνίδιο, ώστε να συζητηθεί δημόσια το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος.

Συνοπτικά στα πλαίσια υλοποίησης του έργου έχουν γίνει οι παρακάτω διαδικασίες. 

Ολοκληρώθηκε η α ' και β' φάση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και συντάχθηκε 

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των τεχνικών μελετών του
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έργου του προγράμματος. Η δημόσια συζήτηση επί του σχεδίου του Προεδρικού 

Διατάγματος έχει γίνει. Η διαδικασία δημοσιοποίησης είναι υποχρεωτική για την 

υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος.

4.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Η ΔΝ.Ε.Π. Α.Ε. επίσης συμμετέχει στις ακόλουθες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες:

1. Κοινοτική Πρωτοβουλία "Απασχόληση" - Αξονας INTEGRA

Η Πρωτοβουλία αυτή αποτελεί εργαλείο κατάρτισης και οικονομοτεχνικής στήριξης 

της αυτοαπασχόλησης κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών των Νομών 

Αρκαδίας και Δακωνίας.

Στα πλαίσιά της λειτουργεί Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών 

στην Σπάρτη. Το κέντρο στελεχώθηκε με προσωπικό και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας δίνοντας πληροφορίες για τα προγράμματα και τις 

χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, η Εταιρεία υπέβαλε φάκελο υποψηφιότητας για την λειτουργία Κέντρου Νέων 

Επιχειρηματιών στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (ΕΠΒ).

Όσοι εκπαιδευόμενοι προχωρήσουν στην ίδρυση επιχειρήσεων θα επιχορηγηθούν 

πρόσθετα από τον ΟΑΕΔ.

2. Πρόγραμμα LEDA PARTENARIAT

Είναι διακρατικό πρόγραμμα για την πιλοτική εφαρμογή ενός Τοπικού Συμφώνου 

Απασχόλησης (PACT) μεταξύ εκπροσώπων των φορέων του Νομού Αρκαδίας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τη 

Νομαρχιακή) Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ν.Α. Πελοποννήσου, 

το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αρκαδίας και την ΤΕΔΚ Αρκαδίας με κύριο στόχο 

την μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας από χώρες της Ε.Ε. στον τομέα της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

66



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°: ΛΝΑΠΤΥΗΙΑΚΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Λ.Ε.

Στα πλαίσια του προγράμματος στελέχη της Εταιρείας έχουν πραγματοποιήσει 

διακρατικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες και στο Ερκολάνο (Ιταλία).

Η Εταιρεία έχει ενεργοποιηθεί και προς άλλες κατευθύνσεις διαχείρισης νέων 

Κοινοτικών Προγραμμάτων όπως το ALTENER (Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας) και το 

FAIR (Forest-Pro: Σύστημα καταγραφής περιοχών αυξημένης επικινδυνότητας για 

πυρκαγιά στα δάση του I Ιάρνωνα).

Επίσης έχει υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος LIFE, για μελέτη 

μεταφοράς τεχνογνωσίας από το ΙΓ'ΜΕ στους ΟΤΑ της περιοχής ως εργαλείο χωροταξικού 

σχεδιασμού. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά μελέτες και ενέργειες μεταφοράς τεχνογνωσίας 

από το ΙΓΜΕ στους φορείς της Αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα και 

Δήμους της περιοχής) για την διαχείριση περιβαλλοντικών παραμέτρων. Κυρίως εστιάζεται 

στην διαχείριση απορριμμάτων και στην διαχείριση υδάτινων πόρων (μελέτες για μικρά 

φράγματα, εξοικονόμηση νερού, διαχείριση αποθεμάτων νερού, αντιμετώπιση 

υφαλμύρωσης κλπ).

Τέλος συμμετέχει σε Μεσογειακό Δίκτυο μη ξυλωδών προϊόντων από αειφορική 

διαχείριση. Το δίκτυο είναι πρόγραμμα του Διεθνούς Εραφείου του Παγκόσμιου ταμείου 

για τη φύση (WWF) και αφορά για την χώρα μας την προβολή του κάστανου του Πάρνωνα 

μέσω σειράς ενεργειών.

4.6 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΑΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Εκτός των αναφερθέντων προγραμμάτων, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα έχει 

πάρει πρωτοβουλίες και σε άλλους τομείς με σκοπό την ολοκληρωμένη κοινωνική, 

πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Α. Στήριξη τοπικών προϊόντων

Μέσα στο γενικότερο προγραμματισμό της Εταιρείας εντάσσεται η στήριξη και 

προβολή των τοπικών προϊόντων. Η στήριξη του κάστανου ως τοπικό προϊόν αποτελεί
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προτεραιότητά της και η ανάπτυξη της καστανοκαλλιέργειας από την παραγωγή ως την 

τελικι'ι διάθεση, εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος Leader II.

Για αυτό το λόγο διοργάνωσε στις 31-10-97 στον Αγιο Πέτρο Κυνουρίας ημερίδα με 

θέμα: "Η καστανιά στον ΓΙάρνωνα", στην οποία συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες καθώς 

και εκπρόσωποι διαφόρων οργανο'ισεων και υπηρεσιών που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Στη συνέχεια προχώρησε στην υποστήριξη ίδρυσης Συνεταιρισμού Ειδικού Σκοπού 

ευρείας περιοχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2200 για την κοινή οργάνωση των αγορών 

προϊόντων με κέλυφος και στην αναγνώρισή του ως Ομάδα Παραγωγών για το κάστανο 

του I Ιάρνωνα.

Β. Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας. 

Έχουν ήδη εγγραφεί 60 μέλη και έχει κατατεθεί το καταστατικό της ένωσης. Η Εταιρεία 

υποστήριξε την σύστασή της και έχει σκοπό να στηρίξει την Ένωση και κατά συνέπεια τον 

τομέα της βιολογικής γεωργίας. Επίσης όσον αφορά τον τομέα της βιολογικής 

καλλιέργειας, συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για την υλοποίηση του 

Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης με θέμα: "Βιολογική καλλιέργεια προϊόντων 

με κέλυφος (κάστανα, καρύδια)" στα πλαίσια των προγραμμάτων του Υπουργείου 

Εργασίας, το οποίο παρακολουθήσαν 20 αγρότες της περιοχής. Το πρόγραμμα 

επαγγελματικής κατάρτισης πραγματοποιήθηκε στις Καρυές Λακωνίας.

Γ. Πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας πτυχιούχων 

ΑΕΙ-ΤΕΙ για την στελεχωση των δήμων του προγράμματος "I. 

Καποδίστριας"

Την οργανωτική και επιστημονική υποστήριξη του Προγράμματος Κατάρτισης των 

πτυχιούχων που στελεχώνουν του Δήμους της Λακωνίας ανέλαβε η ΑΝ.Ε.Π. Λ.Ε. Το 

Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών 

και την ΚΕΔΚΕ και αφορούσε την εκπαίδευση 60 πτυχιούχων, που σήμερα παρέχουν 

επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στους νέους Δήμους του Νομού. Ολοκληρώθηκε τον 

Οκτώβριο του έτους 1999.

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπονήθηκαν προμελέτες για την σύνταξη 

πληροφοριακού υλικού του κάθε Δήμου, οι οποίες αφού συμπληρώθηκαν με τα νέα έργα
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που προτείνονται στο αναμορφωμένο ΕΠΤΑ, αποτελούν την αρχική φάση του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του κάθε Δήμου.

Δ. Σύσταση Κέντρου Υποστήριξης ΟΤΑ

11 Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση 

σύστασης Κέντρου Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών στους νέους Δήμους και 

Κοινότητες τιυν Νομών Δακωνίας και Αρκαδίας.

Μερικοί τομείς παροχής υπηρεσιών του Κέντρου είναι οι εξής:

1. Σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων Ανάπτυξης των Δήμιον.

2. Εξειδίκευση των Προγραμμάτων και σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για ένταξη 

έργιον και ενεργειών σε Εθνικά και Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα.

3. Εκπόνηση μελετών οργάνωσης των υπηρεσιών των νέων Δήμων.

4. Εκπόνηση μελετών και σχεδίων για δημιουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Η συνεργασία με τους Δήμους θα λάβει τη μορφή Προγραμματικής Σύμβασης 

(Αρθρο 35 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) μεταξύ της ΑΝ.Ε.Π., των 

συνεργαζόμενων Δήμων και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η 11 ρογραμματική Σύμβαση θα περιγράφει λεπτομερώς το συγκεκριμένο έργο, το 

χρονικό διάστημα για το οποίο θα παρέχονται υπηρεσίες, τον προϋπολογισμό και την 

χρηματοδότηση του έργου. Επίσης θα περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας της σύμβασης, 

τα όργανα διοίκησης , την διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη στελέχωση κλπ.

ΣΤ. Πολιτιστικός Οργανισμός Πάρνωνα

Σημαντική) παρέμβαση επιχείρησε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ιδρύοντας τον 

Πολιτιστικό Οργανισμό Πάρνωνα με στόχο την πολιτιστική) ανάπτυξη της περιοχής.

Ο οργανισμός είναι ένας σύγχρονος θεσμικός φορέας που ασχολείται με την 

πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και ο οποίος θα αποτελέσει θυγατρική της εταιρεία, με 

στόχο να στηρίξει τους νέους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής και τους πολιτιστικούς 

συλλόγους.

Αφετηρία του φορέα αποτελεί το πρόγραμμα Leader 11 και ειδικότερα η δράση 

"Διάδοση τοπικής πολιτιστικής παράδοσης".

Στόχος του φορέα είναι να κινητοποιήσει το πολιτιστικό δυναμικό της περιοχής, 

μέσα από ένα επαγγελματικά οργανωμένο οργανισμό. Ο οργανισμός υποβοηθάει, χωρίς να
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υποκαθιστά, την τοπική δραστηριότητα των πολιτιστικών συλλόγων και ταυτόχρονα 

συνενώνει τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις με στόχο την οργάνωση πολιτιστικών γεγονότων 

εθνικής και διεθνούς σημασίας.

Το Υπουργείο Γεωργίας που διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο το πρόγραμμα Leader 

II, προχώρησε στην έγκριση της ίδρυσης και την αρχική χρηματοδότηση του Πολιτιστικού 

Οργανισμού Πάρνωνα.

Αμεσα στο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Οργανισμού έχει πραγματοποιηθεί μέσα 

από το Μέτρο 6 του Leader II, η υποστήριξη των παρακάτα) πολιτιστικών εκδηλώσεων:

- Γιορτή μελιτζάνας - Λεωνίδιο.

- Γιορτή πορτοκαλιού - Σκάλα.

- Προβολή του οίνου Malvasia - Μονεμβάσια.

- Γιορτή Ελιάς - Γεράκι.

- Γιορτή κάστανου - Καστάνιτσα.

4.7 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ευρωπαϊκή συνδιάλεξη με θέμα: "Προς μια νέα Κοινοτική Πρωτοβουλία για 

την αγροτική ανάπτυξη"

11 Εταιρεία συμμετείχε στην ευρωπαϊκή συνδιάλεξη που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες 

στις 9, 10 και I I Νοεμβρίου 1997 με θέμα "Προς μια νέα Κοινοτική Πρωτοβουλία για την 

αγροτική ανάπτυξη: 800 Leaders εκφράζουν τις απόψεις τους". Σε αυτή τη συνδιάλεξη 

έλαβαν μέρος οι υπεύθυνοι 102 περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων Leader, 700 

περίπου υπεύθυνοι ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ), άλλοι συλλογικοί φορείς των 15 

Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι των εθνικών διοικήσεων, 

των κοινοτικών οργάνων και διεθνών οργανισμών, των εν ενεργεία ευρωπαϊκών δικτύων 

για την αγροτική ανάπτυξη, όπως επίσης εκπρόσωποι των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης 

και της Κύπρου.

Στόχος αυτής της συνδιάλεξης ήταν η συγκέντρωση από όλους τους φορείς που ζουν 

καθημερινά την πορεία των προγραμμάτων, των διδαγμάτων που δύναται να εξαχθούν από 

το Leader και των προτάσεων που μπορούν να διατυπωθούν έτσι ώστε να είναι δυνατή η
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προώθηση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ αγροτικών περιοχών καθώς επίσης και η 

προώθηση μιας νέας Κοινοτικής Πρωτοβουλίας υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης.

2. 4'1 Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου Leader II

Την 4'1 Σύνοδο Ελληνικού Δικτύου Leader II οργάνωσε με επιτυχία η Αναπτυξιακή 

Εταιρεία I Ιάρνωνα στις 21 και 22 Φεβρουάριου 1998 στη Μονεμβάσια.

11 οργάνωση αυτή έγινε στα πλαίσια της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των 

Αναπτυξιακών Εταιρειών της Ελλάδας, που στόχο έχει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και 

εμπειριών των διαφόρων Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) καθώς και την αποτελεσματική 

και έγκαιρη προετοιμασία στην διεκδίκηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως με αφορμή την 4η Σύνοδο του Ελληνικού 

Δικτύου Leader II, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20-2-1998 στο Δημαρχείο Σπάρτης, 

η Ιη Περιφερειακή Σύσκεψη Ομάδων Τοπικής Δράσης Leader II, στην οποία συμμετείχαν 

οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδος με στόχο τη διευκόλυνση και την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας του 

Δικτύου για την διασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή 

της Πρωτοβουλίας αυτής στην Ελλάδα.

3. Έκθεση φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης "Polis"

I Ιραγματοποιήθηκε στις 20-23 Νοεμβρίου 1997 στη Θεσσαλονίκη η έκθεση Polis '97 

φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίου, κοινωνικού τομέα και προμηθευτών δημοσίου. 

Ήταν η Ιη έκθεση ανάλογου περιεχομένου που πραγματοποιείται στην χώρα μας. Διεξήχθη 

υπό την αιγίδα των Υπουργείων: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης, της Ένωσης Νομαρχιακοιν Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων και συνδιοργανώθηκε από την HELEXPO και την ΕΕΤΑΑ.

Π Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα συμμετείχε στην έκθεση με δικό της περίπτερο, 

το οποίο ήταν διακοσμημένο με τοπικά και φυσικά προϊόντα της περιοχής του Πάρνωνα.

Μέσα από τη προβολή video, slides και κινηματογραφικού υλικού, παρουσιάσθηκαν 

τα πολιτιστικέι, φυσικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του 

Πάρνωνα καθώς και τα αξιοθέατα αυτής. Οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι δραστηριότητες
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των καλλιτεχνών του Πάρνωνα και επιλεγμένες προτάσεις αγροτουρισμού, 

παρουσιάστηκαν μέσα από έκθεση φωτογραφιών.

Τέλος οι άνθρωποί της είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες με στελέχη 

τόσο των Δημοσίων Φορέων (Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΕΧΩΔΕ) όσο και άλλων 

φορέων της Λυτοδιοίκησης (ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ, ΕΕΤΑΑ, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 

Δήμοι, Κοινότητες), καθώς και με στελέχη άλλων Αναπτυξιακών Εταιρειών πάνω σε κοινά 

προβλήματα και προβληματισμούς.

Στην έκθεση Polis 1999, η Εταιρεία συμμετείχε στο περίπτερο της ΤΕΔΚ Αρκαδίας.

4. Διεύρυνση περιοχής εφαρμογής του Leader II

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα υπέβαλλε αίτημα στο Υπουργείο Γεωργίας για 

διεύρυνση της περιοχής του Leader II στο σύνολο της περιοχής των νέων Δήμων, των 

οποίων έστω και ένα δημοτικό διαμέρισμα ήδη συμμετείχε στην Πρωτοβουλία.

Έτσι στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 

εντάσσονται πλέον το σύνολο των Δήμων: Σκυρίτιδας, Οινούντος, Έλους, Θεραπνών, 

Μονεμβάσιας και Σκάλας.

4.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΙΙΣ ΔΙΕΤΙΑΣ

Το 1999 αποτέλεσε προγραμματική χρονιά για το 3° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η 

Εταιρεία ιος συλλογικός αναπτυξιακός φορέας του αγροτικού χώρου του Πάρνωνα, 

συμμετείχε με κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων σε όλες τις διαδικασίες 

προγραμματισμού σε Νομαρχιακό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο.

Η εξειδίκευση του προγραμματισμού για τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής, 

καθο'ις και η πολιτική, διοικητική και τεχνοκρατική ετοιμότητα και αξιοπιστία αποτελούν, 

το κρίσιμο στοίχημα της επόμενης περιόδου. Οι δυνατότητες για την αξιοποίηση πόρων με 

στόχο την οικονομική) και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής είναι πολύ μεγάλες. Η 

αξιοπιστία και η επάρκεια που έχουν κατακτηθεί θα πρέπει να διευρυνθούν και να 

δυναμώσουν οι δεσμοί της τοπικής κοινωνίας με την ΟΤΔ. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί το 

παραγωγικό και επιστημονικό δυναμικό σε αυτή την κατεύθυνση.
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Ήδη έχουν υποβληθεί ολοκληρωμένες προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

περιβάλλον 2000-2006, για όλες τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της 

ευρύτερης περιοχής. Αμεσα 0α ξεκινήσει από το Υπουργείο Γεωργίας ο σχεδιασμός της 

νέας Πρωτοβουλίας για την αγροτική ανάπτυξη.

Στόχο αποτελεί η διεκδίκηση ενός τοπικού προγράμματος αυξημένων πόρων και 

κυρίως ποιοτικών παρεμβάσεων, τέτοιων που θα προετοιμάσουν την περιοχή για τις νέες 

συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας που διαμορφώνονται στο 

ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

5.1 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος21 βρίσκεται στη Νότιο-Ανατολική πλευρά 

της Πελοποννήσου. Χαρακτηρίζεται από την οροσειρά του Πάρνωνα, στην οποία 

οφείλεται και η ονομασία της.

Περιλαμβάνει την χωρική ενότητα του όρους, από τα πλέον υψηλά σημεία του μέχρι 

και τις παρυφές του, καταλήγοντας από τη μια πλευρά στα νοτιοανατολικά παράλια της 

Πελοποννήσου και από την άλλη στα πεδινά, αστικά και ημιαστικά κέντρα της επέκτασης 

του Ακρωτηρίου Μαλέας.

Η συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα παρουσιάζει ίδια ιστορικά, οικονομικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία τη διαφοροποιούν από την υπόλοιπη Περιφέρεια 

Πελοποννήσου.

5.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διοικητικά η περιοχή του Πάρνωνα ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Περιλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τις επαρχίες Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας και Επιδαύρου 

Λιμηράς του Νομού Λακωνίας καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα της Επαρχίας 

Λακεδαίμονος του Νομού Λακωνίας.

Ο Νόμος για τις συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων επέφερε αλλαγές σχετικά με τον 

αριθμό ΟΤΑ που συμμετέχουν στη Πρωτοβουλία Leader II. Έτσι λοιπόν, αν

21 Βλ. Παράρτημα II, χάρτες
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συμμετείχε στην Πρωτοβουλία πριν τις συνενώσεις ένας ΟΤΑ, μετά την εφαρμογή του 

νόμου συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα όλες οι περιοχές (πρώην ΟΤΑ) του νέου Δήμου 

με τον οποίο συνενώθηκε.

Οι ΟΤΑ που περιλαμβάνονταν στο πεδίο εφαρμογής Leader II πριν τις συνενώσεις

ήταν:

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3 Δήμοι: Αστρους, Αεωνίδιου, Τυροσαπουνακαίικων,

41 Κοινότητες: Αγιος Ανδρέας, Αγιος Πέτρος, Αγιος Βασίλειος, Βέρβενα, Βούρβουρα, 

Δολιανά, 'Ελατός, Καρατούλα, Καστάνιτσα, Καστρί, Κορακοβούνι, Κοσμάς, Κούτρουφα, 

Μάριο, Μελιγού, Νέα Χώρα, Ξηροπήγαδο, Παλαιοχώριο, Παράλιο Αστρος, Πελετά, Πέρα 

Μελανά, Πηγαδάκια, ΓΙλατανάκι, Πλάτανος, Πουλίθρα, Πραστός, Πραγματευτής, Σιταίνα, 

Χάραδρος, Πηγάδι, Τσιταλία, Βλησιδία, Κουνουπιά, Αγία Σοφία, Άγιος Γεώργιος, 

I Ιλατάνα, Στόλος, Μεσορράχη, Ωριά, Περδικόβρυση.

ΝΟΜΟΣ ΑΑΚΩΝΙΑΣ

3 Δήμοι: Έλους, Μολάων, Νεάπολης,

56 Κοινότητες: Βελανιδιά, Αγιος Νικόλαος Βοιών, Αάχιο, Ανω Καστανέα, Κάτω 

Καστανέα, Μεσοχώριο, Φαρακλό, Αγιοι Απόστολοι, Ελαφόνησος, Ελληνικόν, Παντάνασα, 

Ελικα, Νόμια, Μονεμβάσια, Αγιος Νικόλαος Μονεμβασίας, Τάλαντα, Δαιμονιά, Βελιές, 

Παπαδιάνικα, Ασωπός, Φοινίκι, Αγιος Ιωάννης, Ελαία, Συκέα, Αγγελώνα, Αγιος 

Δημήτριος Μονεμβασίας, Μεταμόρφωση, Ιέρακας, Ρειχέα, Ανω Γλυκόβρυση, Κουπιά, 

Ααμπόκαμπος, Απιδέα, Νιάτα, Κυπαρίσι, Αγιος Δημήτριος Ζάρακα, Αμπελοχώρι, 

Κρεμαστή, Αλεποχώρι, Βρονταμάς, Γεράκι, Καρίτσα, Γκοριτσά, Άγιοι Ανάργυροι, 

Καλονή, Καλιθέα, Αγριάνοι, Βασαράς, Βρέσθενα, Βαμβακού, Βαρβίτσα, Καρυές, ΓΙάκια, 

Κάμπος Βοιών, Αγιος Γεώργιος. Χάρακας.
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Η σύνθεση των ΟΤΑ που συμμετέχουν στο Leader II μετά τις συνενώσεις είναι η

εξής:

Στον Νομό Αρκαδίας η Επαρχία Κυνουρίας περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

τέσσερις Δήμους με τα αντίστοιχα Δημοτικά Διαμερίσματά22 καθώς και μία 

Κοινότητα:

1. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

1) Δ.Δ. ΠΕΡΑ ΜΕΑΑΝΑ 3) Δ.Δ. ΤΥΡΟΣ

2) Δ.Δ. ΣΑΙΙΟΥΝΑΚΛΙΙΚΑ

2. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ι)Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14) Δ.Δ. ΜΕΔΙΓΟΥ

2) Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15) Δ.Δ. ΜΕΣΣΟΡΑΧΗ

3) Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 16) Δ.Δ. ΝΕΑ ΧΩΡΑ

4) Δ.Δ. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 17) Δ.Δ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ

5) Δ.Δ. ΑΣΤΡΟΣ 18) Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΙΟ ΑΣΤΡΟΣ

6) Δ.Δ. ΒΕΡΒΕΝΑ 19) Δ.Δ. ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ

7) Δ.Δ. ΔΟΔΙΔΝΔ 20) Δ.Δ. ΠΔΑΤΑΝΑ

8) Δ.Δ.ΈΔΑΤΟΣ 21) Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ

9) Δ.Δ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΛ 22) Δ.Δ. ΠΡΑΣΤΟΣ

10) Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΔ 23) Δ.Δ. ΣΙΤΑΙΝΑ

11) Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΙ 24) Δ.Δ. ΣΤΟΔΟΣ

12) Δ.Δ. ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 25) Δ.Δ. ΧΑΡΑΔΡΟΣ

13) Δ.Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ 26) Δ.Δ. ΩΡΙΑ

22 Βλ. Παράρτημα II, πίνακας 5

77



ΚΕΦΛΑΛΙΟ 5° : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

3. ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

])Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΔΕΙΟΣ

2) Δ.Δ. ΒΔΗΣΙΔΙΑ

3) Δ.Δ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

4) Δ.Δ. ΔΕΩΝΙΔΙΟ

5) Δ.Δ. ΜΑΡΙΟ

6) Δ.Δ. ΠΑΔΑΙΟΧΩΡΙ

7) Δ.Δ. ΠΕΔΕΤΑ

8) Δ.Δ. ΠΗΓΑΔΙ

9) Δ.Δ. ΠΔΑΤΑΝΑΚΙ

10) Δ.Δ. ΠΟΥΔΙΘΡΑ

11) Δ.Δ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ

12) Δ.Δ. ΤΣΙΤΑΑΙΑ

4. ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΙ’ΙΤΙΔΑΣ

1) Δ.Δ. ΛΓΙΔ ΒΑΡΒΑΡΑ 5) Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΕΑ

2) Δ.Δ. ΑΔΕΠΟΧΩΡΙ 6) Δ.Δ. ΚΟΔΔΙΝΕΣ

3) Δ.Δ. ΒΔΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑ 7) Δ.Δ. ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ

4) Δ.Δ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ

Επίσης περιλαμβάνεται η Κοινότητα Κοσμά .

Οι έντεκα Δήμοι με τα αντίστοιχα Δημοτικά Διαμερίσματα καθώς και οι δύο 

Κοινότητες του Νομού Λακωνίας που περιλαμβάνονται στην περιοχή εφαρμογής του 

προγράμματος είναι οι εξής:

1. ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ

I ) Δ.Δ. ΑΣΩΠΟΣ 

2) Δ.Δ. ΔΑΙΜΟΝΙΑ

3) Δ.Δ. ΠΛΠΑΔΙΑΝΙΚΑ

4) Δ.Δ. ΦΟΙΝΙΚΙ
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2. ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ

1) Δ.Δ. ΑΓΙΟΙ ΑΓΙΟΣΤΟΔΟΙ 8) Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑ

2) Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9) Δ.Δ. ΑΑΧΙ

3) Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΩΝ 10) Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙ

4) Δ.Δ. ΑΝΩ ΚΔΣΤΛΝΕΑ 11) Δ.Δ. ΝΕΑΠΟΛΗ

5) Δ.Δ. ΒΕΑΛΝΙΔΙΛ 12) Δ.Δ. ΠΑΝΤΑΝΛΣΣΑ

6) Δ.Δ. ΕΛΙΚΑ 13) Δ.Δ. ΦΑΡΑΚΛΟ

7) Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΣ

3. ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

I ) Δ.Δ. Δ Δ ΕΠΟΧΩΡΙ 3) Δ.Δ. ΚΛΔΔΙΘΕΑ

2) Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΙ 4) Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑ

4. ΔΗΜΟΣ ΈΛΟΥΣ

1 ) Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΠΙΔΕΑΣ 5) Δ.Δ. ΓΟΥΒΕΣ

2) Δ.Δ. ΑΣΤΕΡΙ 6) Δ.Δ. ΈΛΟΣ

3) Δ.Δ. ΒΔΑΧΙΩΤΗ 7) Δ.Δ. ΜΥΡΤΕΛ

4) Δ.Δ. ΓΔΥΚΟΒΡΥΣΙΙ

5. ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ

1 ) Δ.Δ. ΙΕΡΑΚΛΣ 4) Δ.Δ. ΡΕΙΧΕΑ

2) Δ.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 5) Δ.Δ. ΧΑΡΑΚΑΣ

3) Δ.Δ. ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΣ
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6. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΙΙΝΩΝ

I) Δ.Δ. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 5) Δ.Δ. ΚΕΦΑΑΑΣ

2) Δ.Δ. ΑΓΡΙΑΝΟΙ 6) Δ.Δ. ΠΑΑΤΑΝΑ

3) Δ.Δ. ΓΚΟΡΙΤΣΑ 7) Δ.Δ. ΣΚΟΥΡΑ

4) Δ.Δ. KAAAONH 8) Δ.Δ. ΧΡΥΣΑΦΑ

7. ΔΗΜΟΣ ΜΟΔΑΩΝ

1 ) Δ.Δ. ΕΑΑΙΑ 4) Δ.Δ. ΜΟΑΑΟΙ

2) Δ.Δ. ΚΟΥΠΙΑ 5) Δ.Δ. ΠΑΚΙΑ

3) Δ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΙ 6) Δ.Δ. ΣΥΚΕΑ

8. ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

1 ) Δ.Δ. ΑΓΓΕΛΩΝΑ 6) Δ.Δ. EAAHNIKO

2) Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΔΙ IMI ΙΤΡΙΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 7) Δ.Δ. ΑΙΡΑ

3) Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ1Σ 8) Δ.Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

4) Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΑΑΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 9) Δ.Δ. ΝΟΜΙΑ

5) Δ.Δ. ΒΕΑΙΕΣ 10) Δ.Δ. ΤΑΑΑΝΤΑ

9. ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ

I ) Δ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) Δ.Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΗ

2) Δ.Δ. ΑΠΙΔΕΑ 4) Δ.Δ. ΝΙΑΤΑ
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10. ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

1) Δ.Δ. ΒΑΜΒΑΚΟΥ

2) Δ.Δ. ΒΑΡΒΙΤΣΑ

3) Δ.Δ. ΒΛΣΣΔΡΔΣ

4) Δ.Δ. ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ

5) Δ.Δ. ΒΡΕΣΘΕΝΑ

6) Δ.Δ. ΘΕΟΔΟΓΟΣ

7) Δ.Δ. ΚΟΝΙΔΙΤΣΔ

8) Δ.Δ. ΣΕΔΔΑΣΙΑ

11. ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ

1 ) Δ.Δ. ΒΡΟΝΤΑΜΛΣ

2) Δ.Δ. Γ ΡΛΜΜΟΥΣΑ

3) Δ.Δ. ΛΕΙΙΜΟΝΑΣ

4) Δ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

5) Δ.Δ. ΣΚΑΛΑ

6) Δ.Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Επίσης περιλαμβάνονται οι Κοινότητες Ελαφονήσου και Καρυών.

Αν συγκριθούν οι ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στην Πρωτοβουλία Leader II πριν 

και μετά τις συνενώσεις, παρατηρείται ότι οι περιοχές του Νομού Αρκαδίας παραμένουν 

σχεδόν ίδιες (προστέθηκαν μόνο τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγία Βαρβάρα, 

Αλεποχώρι, Βλαχοκερασσέα, Κερασσέα, του νέου Δήμου Σκυρίτιδας), ενώ στην 

περιοχή του προγράμματος στον Νομό Λακωνίας προστέθηκαν 18 Δημοτικά 

Διαμερίσματα που ανήκουν κυρίως στους Δήμους Έλους, Θεραπνών, Οινούντος, και 

Σκάλας.
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5.3 ΕΚΤΑΣΗ

Η έκταση23 της περιοχής υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Leader II ανέρχεται σε 

3.658.300 στρέμματα και αντιστοιχεί στο 23,6% της συνολικής έκτασης της Διοικητικής 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αν και η γεωμορφολογία της είναι κυρίως ορεινή, εντούτοις 

καλλιεργείται το 21,3% των εδαφών24, ενώ οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν το 57,6% και τα 

δάση το 17,4% της έκτασης. Το ποσοστό που αναλογεί στους οικισμούς είναι 2% και στις 

λοιπές εκτάσεις μόλις το 1,7%. Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν και αριθμητικά τον 

αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής του Πάρνωνα. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων ανήκει στους ΟΤΑ του Νομού Λακωνίας. Αυτό οφείλεται σε 

δυο λόγους. Πρώτον διότι ο Νομός Αρκαδίας συμμετέχει με λιγότερα εδάφη στην περιοχή 

εφαρμογής του προγράμματος Leader II και δεύτερον διότι ο κύριος όγκος του όρους 

Πάρνωνα εξαπλώνεται στα εδάφη αυτά. Αντιθέτους όμως και επίσης λόγω της ισχύς του 

δεύτερου λόγου, οι ΟΤΑ του Νομού Αρκαδίας καταλαμβάνουν τις περισσότερες δασικές 

εκτάσεις της περιοχής μελέτης.

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Περιοχές ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1
Κατανομή εκτάσεων(%)

Η έκταση των εδαφών του Νομού Αρκαδίας που υπάγονται στη Πρωτοβουλία 

Leader II ανέρχεται σε 1.356.000 στρέμματα, που αναλογούν στο 37% της περιοχής

23

24
Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας)
Βλ. Παράρτημα II, Πίνακα 2
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εφαρμογής του προγράμματος, στο 30,7% της συνολικής έκτασης του Νομού Αρκαδίας 

και στο 8,7% της Διοικητικής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η έκταση του Νομού Λακωνίας στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα ανέρχεται σε 

2.302.300 στρέμματα, που αντιστοιχεί στο 63% της περιοχής Leader II Πάρνωνα, στο 

63,3% της συνολικής έκτασης του Νομού Λακωνίας και στο 14,9% της Διοικητικής 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

5.4 ΙΙΛΙΙΘΥΣΜ ΟΣ

Ο πληθυσμός25 της περιοχής υλοποίησης της πρωτοβουλίας Leader II υπολογίζεται 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 1991 σε 73.703 άτομα26, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το 12 ,1 % του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού παρατηρείται στην περιοχή του 

προγράμματος που ανήκει στον Νομό Λακωνίας. Ο αριθμός των κατοίκων της ανέρχεται 

σε 47.121 και εκπροσωπεί το 64% του συνολικού πληθυσμού των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα, το 49,2% του συνολικού πληθυσμού του Νομού Λακωνίας και το 7,7% της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Από την άλλη πλευρά ο πληθυσμός της Επαρχίας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας 

ανέρχεται σε 26.582 άτομα, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 36% του πληθυσμού της 

περιοχής του Leader II, το 25,2% του συνολικού πληθυσμού του Νομού Αρκαδίας και το 

4,4% της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο πληθυσμός των ΟΤΑ Leader II Λακωνίας είναι σχεδόν διπλάσιος απ’ ότι των 

αντίστοιχων της Αρκαδίας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η περιοχή μελέτης παρουσιάζει 

άνισα πληΟυσμιακά στοιχεία σε επίπεδο Νομών. Όπως διαφαίνεται και στο Διάγραμμα 5.2, 

οι περιοχές των δύο Νομών παρουσιάζουν όμοια πληΟυσμιακή πυκνότητα(ποσοστό 

πληθυσμού ανάλογα με την έκτασή τους). Αρα επιβεβαιώνεται ότι η περιοχή του Πάρνωνα 

αποτελεί ενιαία γεωγραφική ενότητα με παρόμοια χαρακτηριστικά.

25 Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αακωνίας)
26 Βλ. Παράρτημα Η, Πίνακα 3
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Έκταση Πληθυσμός

□  Περιοχή Αρκαδίας

■  Περιοχή 
Λακωνίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2
Ποσοστό (%) συμμετοχής έκτασης και πληθυσμού Νομών στο 

σύνολο της περιοχής Leader II

Μελετώντας την διαχρονική εξέλιξη27του πληθυσμού της Περιοχής του Πάρνωνα 

παρατηρούμε ότι μέχρι το 1971 μειωνόταν. Τη δεκαετία 1971-1981 υπήρξε αύξηση του 

πληθυσμού στην περιοχή του προγράμματος του Νομού Αρκαδίας κατά 7%, ενώ 

συνεχίστηκε η μείωση στις αντίστοιχες του Νομού Λακωνίας όμως με σημαντικά 

χαμηλότερο ρυθμό από όσο τις προηγούμενες δεκαετίες, κατά 3,3%. Συνολικά ο 

πληθυσμός της περιοχής αυξήθηκε ελάχιστα κατά 0,3%. Τη δεκαετία 1981-1991 υπήρξε 

συνολική αύξηση του πληθυσμού της περιοχής μελέτης κατά 3,5%. Η θετική πληθυσμιακή 

εξέλιξη προήλθε από τις περιοχές του Νομού Λακωνίας, εφόσον οι αντίστοιχες του Νομού 

Αρκαδίας παρουσίασαν ελάχιστη αύξηση (ο πληθυσμός τους παρέμεινε σχεδόν στάσιμος).

Αν παρατηρηθούν τα πληθυσμιακά στοιχεία χωριστά για κάθε ΟΤΑ φαίνεται ότι η 

αύξηση της δεκαετίας 81-91 οφείλεται περισσότερο σε Δήμους που περιέχουν 

παραθαλάσσια ημιαστικά κέντρα όπως Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (Αστρος), Δήμος Βοιών 

(Νεάπολη), Δήμος Έλους (Ελος), καθώς και σε ημιορεινούς και πεδινούς ΟΤΑ όπως 

Δήμος Μολάων (Μολάοι) και Δήμος Σκάλας (Σκάλα). Πρέπει να επισημανθεί ότι 

συνεχίζεται στην όλη περιοχή του Πάρνωνα η εγκατάλειψη των ορεινών αγροτικών 

περιοχών (Δήμος Σκυρίτιδας στο Νομό Αρκαδίας, Δήμοι: Γερονθρών, Θεραπνών, 

Οινούντος, Νιάτων στο Νομό Λακωνίας) και η έντονη μετακίνηση πληθυσμού προς τις 

παραθαλάσσιες περιοχές.

27 Βλ. Παράρτημα II, Πίνακα 3
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Όπως καταδεικνύεται και από τον Πίνακα 5.1, η εφαρμογή του Νόμου για τις 

Συνενώσεις αύξησε τον πληθυσμό και την έκταση της περιοχής του Πάρνωνα σε ποσοστό 

18,8% και 13,7% αντίστοιχα. Ο κάθε Νομός συμμετείχε ισόποσα όσον αφορά την αύξηση 

της εκτάσεως, ενώ αντιθέτως η θετική πληθυσμιακή μεταβολή προήλθε αποκλειστικά 

σχεδόν από τις νέες περιοχές του Νομού Λακωνίας που συμπεριελήφθησαν στο Leader II.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1

Πληθυσμοί και εκτάσεις πριν και μετά τις συνενώσεις

ΠΑΗΘΥΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 25.019 26.582 1.195.000 1.356.000
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΑΚΩΝΙΑΣ 37.022 47.121 2.022.100 2.302.300

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 62.041 73.703 3.217.100 3.658.000
Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.

5.5 ΦΥΣΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το όνομα του όρους Πάρνωνα είναι ομόριζο με τα βουνά "Παρνασσός" και 

"Πάρνηθα", έχει τις ρίζες του στα πρωτοελλαδικά φύλλα και είναι χαρακτηριστικό της 

φωτεινότητάς του από τον ήλιο και το φεγγάρι. Η άλλη ονομασία του "Μαλεβός", 

Σλαβικής προέλευσης, όπως και αρκετά άλλα τοπωνύμια στο βόρειο τμήμα του, έχει δώσει 

το όνομά του σε όλη την οροσειρά.

Ο συνδυασμός της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης 

με τους φυσικούς περιβαλλοντικούς αξιόλογους πόρους, τόσο ορεινούς, όσο και 

παράλιους, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα αξιοθέατων σε όλη την έκταση της 

περιοχής.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον βράχο της Μονεμβασιάς που περικλείει μέσα στο 

επιβλητικό κάστρο του έναν ιστορικό - πολιτιστικό οικισμό και είναι το κατεξοχήν 

αξιοθέατο στο Νομό Λακωνίας που εντυπωσιάζει.

Στη Νοτιοανατολική πλευρά του Νομού Λακωνίας (στην κατάληξη της οροσειράς 

του Πάρνωνα) βρίσκεται ο Δήμος Βοιών, περιοχή που η εμφάνιση της χρονολογείται από
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τη Μυκηναϊκή περίοδο. Ο ιστορικός πλούτος της περιοχής συνδυάζεται με αξιόλογου 

φυσικού κάλλους περιοχές, για τις οποίες κυρίως την επισκέπτονται οι τουρίστες. Τέτοιος 

συνδυασμός ιστορικού και φυσικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, είναι κυρίως η 

Νεάπολη και η Ελαφόνησος.

Το Γεράκι είναι ένα ακόμα αξιόλογο, διεθνούς φήμης ιστορικό (Βυζαντινό) 

σύμπλεγμα μνημείων.

Ο Νομός Αρκαδίας περιλαμβάνει αξιόλογους φυσικού κάλλους παραλιακούς 

οικισμούς και αρχιτεκτονικής σπουδαιότητας οικισμούς της Κυνουρίας. Η σημερινή 

επαρχία Κυνουρίας παρουσιάζει επίσης έντονο εθνολογικό ενδιαφέρον, αφού ταυτίζεται σε 

μεγάλο βαθμό με την Τσακωνιά, της οποίας η ετυμολογία χάνεται στο Μεσαίωνα και 

κρύβει ακόμα πολλά μυστικά, εθνογραφικά (προέλευση πληθυσμού, διάλεκτος), 

τοπογραφικά (αρχαία και μεσαιωνικά τοπωνύμια), αλλά και αρχιτεκτονικά (χαρακτήρας 

τοπικής αρχιτεκτονικής, επιδράσεις από έξω).

Σήμερα με την εντατική καλλιέργεια του κάμπου και με τους νέους δρόμους που 

ανοίχθηκαν, το Λειονίδιο απόκτησε νέα ευημερία. Όλοι οι παράλληλοι οικισμοί γνωρίζουν 

κάποια ανάπτυξη με τον τουρισμό - ιδιαίτερα η παραλία Τυρού και το Παράλιο Αστρους - 

ενώ οι ορεινοί αποκτούν κάποια επίφαση ζωής μόνο το καλοκαίρι.

5.5.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Χλωρίδα και Πανίδα)

I I οροσειρά του Πάρνωνα έχει μήκος 70 χιλιόμετρα. Η ψηλότερη κορυφή της είναι η 

Μεγάλη Τούρλα (1936 μέτρα) και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του ανάμεσα στον Αγιο 

Πέτρο και στην Καστάνιτσα. Στην κορυφογραμμή από βορρά προς νότο υπάρχουν 

περισσότερες από 10 βουνοκορφές που το υψόμετρό τους ξεπερνά τα 1500 μέτρα.

Π βλάστηση της ορεινής ζώνης του Πάρνωνα αποτελείται κατά κύριο λόγο από δάση 

κωνοφόρων (κεφαλληνιακής ελάτης, μαύρης πεύκης, χαλεπίου πεύκης, μηλόκεδρου, 

δενδρόκεδρου), δρυοδάση και δάση καστανιάς.

Η ορεινή ζώνη παρουσιάζει επίσης έντονο ορνιθολογικό ενδιαφέρον. Το ήπιο κλίμα, 

η μικρής διάρκειας χιονοκάλυψη, η πλούσια δάσωση και το έντονο ανάγλυφο συντείνουν 

στην διατήρηση πολύ πυκνών πληθυσμών όλων των δασικών ειδών ορνιθοπανίδας που
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απαντιόνται στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η ημιορεινή ζώνη μικτών δασών παρουσιάζει 

μεγάλο ενδιαφέρον τόσο ως προς τη ποικιλία των ειδών αυτών, όσο και ως προς την 

πυκνότητα των πληθυσμών τους. Εδώ είναι κτισμένα αρκετά από τα χωριά του Πάρνωνα 

τα οποία περιβάλλονται από μικρούς αγρούς κηπευτικών ή οπωροφόρων, όπου μαζί με την 

ύπαρξη της παραποτάμιας βλάστησης και των νερών, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες 

διαβίωσης και αναπαραγωγής δεκάδων ειδών πουλιών. Στην πεδινή παραλιακή περιοχή 

υπάρχουν δυο σημαντικοί υγρότοποι. Ο υγρότοπος του Μουστού στην περιοχή του 

Άστρους και ο υγρότοπος του Φωκιανού. Η σημασία τους είναι πολύ μεγάλη διότι είναι 

μοναδικοί στην ανατολικοί Πελοπόννησο και είναι οι πρώτοι που συναντούν προς βορρά τα 

μεταναστευτικά πουλιά που ακολουθούν τις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου. Έτσι 

αποτελούν βασικούς σταθμούς ξεκούρασης και ανεφοδιασμού και παράλληλα διατηρούν 

ορισμένα απειλούμενα είδη και κάποιους φωλιάζοντες πληθυσμούς.

Στον Πάρνωνα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 80 ενδημικά, απειλούμενα, 

σπάνια και προστατευόμενα είδη χλωρίδας που καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις και 

από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Δώδεκα από αυτά ενδημούν και παρατηρούνται μόνο στην 

περιοχή του Πάρνωνα. Ακόμα υπάρχει πλήθος από σπάνια απειλούμενα και αυστηρά 

προστατευόμενα είδη Ορνιθοπανίδας, καθώς και αρκετά είδη θηλαστικών, αμφίβιων και 

ερπετών.

11 περιοχή Νοτιοδυτικά της Μονής Μαλεβής με το αμιγές δάσος δενδρόκεδρου 740 

στρεμμάτων, μοναδικό στην Ελλάδα και την Ευριόπη, έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέο 

Μνημείο Φύσης και ζώνη απόλυτης προστασίας. Επίσης ο καστανεώνας της Καστάνιτσας 

και το δρυοδάσος της περιοχής Σέλλας στον Πλάτανο έχουν χαρακτηριστεί σαν 

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης
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5.6 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Α) Γεωργία

Το βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι η οικονομική ζωή της στηρίζεται 

κυρίως στον πρωτογενή τομέα28. Παράγει κυρίως εσπεριδοειδή, κηπευτικά, ελιές καθώς 

επίσης σιτάρι και κριθάρι. Τα βασικά γεωργικά προϊόντα που παράγει η περιοχή είναι τα

εξής:

I ) Σιτάρι, 2) Κριθάρι, 3) Κηπευτικά (καρπούζια, πεπόνια, ντομάτες, κρεμμύδια, πατάτες),

4) Λεμόνια, 5) Πορτοκάλια, 6) Μανταρίνια, 7) Αχλάδια, 8) Μήλα, 9) Αμύγδαλα, 10) Ελιές 

(βρώσιμες και ελαιοποιήσιμες).

I I παραγιογή σύκων και καρυδιών, αλλά και η μικρότερη παραγωγή σε κάστανα, 

βερίκοκα και σταφύλια συμπληρώνουν την εικόνα του τομέα στην περιοχή.

Ιδιαίτερα για ορισμένες μικρές χωρικές ενότητες τα είδη αυτά είναι 

μονοκαλλιέργειες.

Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζεται η παραγωγή βασικών προϊόντων πρωτογενούς τομέα, 

για το έτος 1998:

28 Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας), Αρχείο 
Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2

Στοιχεία παραγωγής πρωτογενούς τομέα ως προς ορισμένα προϊόντα έτους 1998

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
LEADER

ΣΙΤΑΡΙ 917,5 1.265,8 2.183,3

ΚΡΙΘΑΡΙ 695,2 503, 1.198,2

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 3.004,3 37,5 3.041,8

ΠΕΠΟΝΙΑ 2.545,3 69,5 2.614,8

ΠΑΤΑΤΕΣ 5.741,5 3.078,4 8.819,9

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 9.142,9 159,8 9.302,7

ΛΕΜΟΝΙΑ 2.813,3 1.451 4.264,3

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 102.784,2 1.546,6 104.330,8

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 2.335,4 387,9 2.723,3

ΑΧΛΑΔΙΑ 587,4 247,5 834,9

ΜΗΛΑ 171,1 502,3 673,4

ΑΜΥΓΔΑΛΑ 404,5 227,9 632,4

ΕΛΙΕΣ 80.299 4.534,6 84.833,6

Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας) 

Αρχείο Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε.

Λόγω αντιμετώπισης δυσκολιών ως προς την εύρεση στοιχείων που αφορούν την περιοχή 

Αρκαδίας για το έτος 1998, υπολογίζονται οι ποσότητες παραγωγής για το έτος 1991.

Τα κηπευτικά έρχονται σε πρώτη θέση από την άποψη της συμμετοχής στο συνολικό 

όγκο παραγωγής. Σημαντική είναι επίσης η παραγωγή εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, 

λεμόνια) και ελιάς.

Σύμφωνα με τη γνώμη γεωπόνων, η παραγωγή με το πέρασμα μικρών χρονικών 

διαστημάτων παραμένει σχεδόν ίδια. Μόνο η παραγωγή ελιών αλλάζει, η οποία περίπου 

κάθε δυο χρόνια είναι υψηλή.
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Β) Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία στην περιοχή του Πάρνωνα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και οι 

ντόπιοι εκμεταλλεύονται κυρίως το κρέας και το γάλα. Οι παρακάτω πίνακες (στοιχεία 

έτους 1998) παρουσιάζουν τον κτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3

Παραγωγή Γάλακτος

(σε κιλά)
ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟ-

ΚΟΜΙΚΑΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΑΙΓΕΣ
ΜΕΛΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 45.000 2.997.300 4.645.280 6.600.000 132.080

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 178.800 5.813.915 16.842.006 3.186.551 262.128

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

LEADER
223.800 8.811.215 21.487.286 9.786.551 394.208

Πηγή: ,Γ.Ε.Σ.Υ.Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4

Παραγωγή Κρέατος

(σε κιλά)

ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Α Ρ Ν ΙΑ

Κ Α Τ Σ ΙΚ ΙΑ
Α ΙΓ Ο Π Ρ Ο Β Α Τ Α Μ Ο Σ Χ Α Ρ ΙΑ Χ Ο ΙΡ Ο Ι Π Ο Υ Λ Ε Ρ ΙΚ Α Κ Ο Υ Ν Ε Λ ΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 961.522 93.978 20.400 1.087.710 1.470.080 39.885

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.123.920 211.333 48.416 369.695 314.146 93.670

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3.085.442 305.311 68.816 1.457.405 1.784.226 133.555

LEADER
Πηγή: ,Γ.Ε.Σ.Υ.Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας)

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής γάλακτος προέρχεται από τα αιγοπρόβατα. 

Υψηλή είναι και η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης η περιοχή παράγει 

υψηλές ποσότητες μελιού και θεωρείται σημαντικός παραγωγός αυτού του προϊόντος, ενώ 

αντιθέτως η αγελαδοτροφεία δεν συνηθίζεται. Όσον αφορά στην παραγωγή σε κρέας, αυτή 

προέρχεται κυρίως από τα αρνιά και τα κατσίκια, τους χοίρους και τα πουλερικά.
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Μικρότερη ποσότητα κρέατος παράγεται από τα αιγοπρόβατα, τα κουνέλια και τα 

μοσχάρια.

Η περιοχή Leader II Λακωνίας παράγει τουλάχιστον διπλάσιες ποσότητες στα 

περισσότερα είδη γάλακτος και κρέατος απ’ ότι η αντίστοιχη της Αρκαδίας. Αυτό είναι 

φυσικό εφόσον κατέχει σημαντικά περισσότερες εκτάσεις στο σύνολο της περιοχής Leader 

II ΓΙάρνωνα. Εξαίρεση υπάρχει στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, πουλερικών 

και χοίρων, όπου ισχύει το αντίστροφο (διπλάσιο περίπου όγκο παραγωγής έχει η περιοχή 

της Αρκαδίας). Δικαιολογείται όμως από το γεγονός ότι πολλές περιοχές της Επαρχίας 

Κυνουρίας έχουν παράδοση στην παραγωγή των παραπάνω κτηνοτροφικών προϊόντων και 

φημίζονται γι'αυτά.

Γ) Αλιεία

Η αλιεία29 της περιοχής του Πάρνωνα δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και αυτό 

αποδεικνύεται από την παραγωγή ψαριών, αλλά και από τον λιγοστό αριθμό σκαφών που 

υπάρχουν στην περιοχή. Τα σκάφη της περιοχής του Πάρνωνα ανέρχονται σε 854, ενώ οι 

αλιείς καταγράφονται σε 945 περίπου. Η παραγωγή ψαριών ανέρχεται σε 1.593.305 κιλά 

αλιευμάτιυν. 11 αλιευτική παραγωγή οφείλεται κυρίως στην Επαρχία Επιδαύρου Αιμηράς 

του Νομού Λακωνίας και στις περιοχές της Επαρχίας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, οι 

οποίες γεωγραφικά βρίσκονται σε παραλιακή ζώνη της Πελοποννήσου. Πάντως 

αναμφίβολα θεωρείται χαμηλή και καταδεικνύει τον μη αλιευτικό χαρακτήρα της 

πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής του Πάρνωνα.

5.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο μεταποιητικός τομέας της περιοχής του Πάρνωνα φαίνεται να είναι ισχνός, τόσο 

ως προς τον αριθμό των μεταποιητικών μονάδων-επιχειρήσεων, όσο και ως προς την 

απασχόληση.

Πηγή! Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας)
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Η ισχνότητα του μεταποιητικού τομέα της περιοχής μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός 

ότι η περιοχή εξειδικεύεται στη γεωργία και στο ότι η όποια παρουσία μεταποιητικής 

δραστηριότητας εξυπηρετεί μέρος των αναγκών της τοπικής οικονομίας, εφόσον η 

προμήθεια μεταποιητικών προϊόντων για τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής γίνεται 

από το αστικό κέντρο-πρωτεύουσα κάθε Νομού.

Οι αρνητικές διαπιστώσεις ενισχύονται και παγιώνονται από την διαχρονική 

παρατήρηση του δευτερογενή τομέα της περιοχής μελέτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5

Στοιχεία μεταποιητικού τομέα έτους 1990

ΚΑΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΝΩΝΑ

Ε A Ε A Ε I A
20 69 146 79 94 148 240
21 6 9
22
23 4 I 576 4 576
24 18 40 7 7 25 47
25 42 59 32 49 74 108
26 7 1 10 2 7 12
27
28 2 2
29
30
31
32
33 11 34 2 5 13 39
34
35 37 61 27 29 64 90
36 2 2 2 2
37 9 12 2 2 11 14
38 24 46 20 14 44 60
39 2 2 4

ΣΥΝΟΛΟ 225 997 169 204 394 1.201
Ε= Επιχειρήσεις, Α= Άτομα

Πηγή: Αρχείο Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6

Στοιχεία μεταποιητικού τομέα έτους 1998

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Αριθ.Επιχ. Προσωπικό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 178 666

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 210 1302
ΣΥΝΟΑΟ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 338 1968

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ

Ο δευτερογενής τομέας στην περιοχή του Πάρνωνα την τελευταία δεκαετία 

παρουσιάζει μικρή αύξηση τόσο ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, όσο και ως προς το 

προσωπικό. Το 1990 απασχολούσε 1.201 άτομα σε 394 μεταποιητικά καταστήματα. Μια 

δεκαετία αργότερα οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι 1968 άτομα σε 338 επιχειρήσεις. Οι 

αριθμοί αυτοί μπορούν να αποδοθούν στην κάποια τουριστική ανάπτυξη, η οποία απαιτεί 

προϊόντα ξύλου, μεταλλικές κατασκευές και μη μεταλλικά ορυκτά, καθώς και στην 

καλλιέργεια ελιάς, που δημιουργεί απασχόληση σε ελαιοτριβεία.

Όμως ελαχιστοποιείται ή και μηδενίζεται η όποια θετική μεταβολή παρατηρείται, αν 

συμπεριλάβουμε στην όλη εκτίμηση το γεγονός ότι μεταξύ των δύο καταγραφών έχουν 

μεσολαβήσει οι συνενώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων, που αύξησαν σε σημαντικό 

βαθμό το πεδίο εφαρμογής της Πρωτοβουλίας Leader II.

Συγκεκριμένα οι κλάδοι30 που έχουν κάποια αξιόλογη παρουσία στην περιοχή είναι 

οι βιομηχανίες ειδών διατροφής (20), οι βιομηχανίες ξύλου και φελλού (25), οι κατασκευές 

τελικών προϊόντων από μέταλλο (35), οι επισκευές μεταφορικών μέσων (38), οι 

βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ειδών ενδυμασίας, και διαφόρων ειδών από ύφασμα (24), 

υφαντικές βιομηχανίες (23), βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά εκτός από 

τα παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα (33), επισκευή ηλεκτρικών μηχανών (37), 

βιομηχανίες επίπλων (26).

'°  Β λ . Π α ρ ά ρ τ η μ α  II , π α ρ .  7
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Οι κλάδοι με ελάχιστη παρουσία είναι οι βιομηχανίες ποτών (21), η επισκευή 

μηχανών και συσκευών εκτός από ηλεκτρικές (36), εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς 

βιομηχανίες (28), Λοιπές βιομηχανίες (39).

Η μεταποίηση της περιοχής έχει ελάχιστες διασυνδέσεις με τον πρωτογενή τομέα, 

γεγονός που οφείλεται, είτε στην έλλειψη καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής, είτε 

στην όποια κατεργασία των αγροτικών προϊόντων σε μεταποιητικά κέντρα εκτός περιοχής. 

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και το προσωπικό που απασχολείται σ’ 

αυτές εκτιμάται ότι αναλογούν μόλις στο 1/3 του συνόλου του μεταποιητικού τομέα της 

περιοχής.

5.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα παραγωγής στην περιοχή του Πάρνωνα είναι 

περιορισμένη. Οι υπηρεσίες που διευκολύνουν την διαδικασία της μεταφοράς και της 

εμπορίας των αγαθών είναι λιγοστές, αφού αυτές διεξάγονται κυρίως στα αστικά κέντρα 

των Νομών. Οι άλλες υπηρεσίες31 όπως υγείας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές, τραπεζικές, 

επικοινωνίες, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, κ.α., είναι επίσης λιγοστές, αφού και αυτές 

υπάρχουν στα αστικά κέντρα και λιγότερο στα ημιαστικά.

Η περιοχή περιλαμβάνει έξι (6) ημιαστικά κέντρα, το Δ.Δ. Αστρους με αριθμό 

κατοίκων 2958, το Δ.Δ. Δεωνιδίου με αριθ. κατ. 3804, το Δ.Δ. Μολάων με 3010 

κατοίκους, το Δ.Δ Νεαπόλεως με 2510 κατ., το Δ.Δ Σκάλας με 3291 κατ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7

Υποδομές Εκπαίδευσης

Σχολεία Νήπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία Γυμ’̂ άσια Λύ κεια

Περιοχές Κτίρια Μαθητές Κτίρια Μαθητές Κτίρια Μαθητές Κτίρια Μαθήτες

Αρκαδία 11 226 15 935 6 650 4 505

Αακωνία 37 561 57 2381 8 1202 8 912

Σύνολο
περιοχών 48 787 72 3316 14 1852 12 1417

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ

31 Β λ . Π α ρ ά ρ τ η μ α  II , Π ίν α κ ε ς  9 -1 2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8

Υπηρεσίες Πολιτισμού κ' Αθλητισμού

I Κέντρα Πολιτιστικά
Κέντρα

Πνευματικά
Κέντρα Βιβλιοθήκες Μουσεία Λοιπές

Πολιτισμού Γ ήπεδα
I Περιοχές
1 Αρκαδία 6 8 1 0 5 3 16

Λακωνία 4 8 1 0 4 0 26
Σύνολο

περιοχών 1 0 16 20 9 3 42

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9

Υπηρεσίες Υγείας Πρόνοιας

1 Υπηρεσίες 
1 Περιοχές

Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας Ιατρεία Παιδικοί
Σταθμοί

1 Αρκαδία 0 2 12 5

I Σύνολο 
1 περιοχών 1 4 36 11

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10

Δημόσιες Υπηρεσίες κ'Δικαίοσύνης

Υπηρεσίες ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΑΤΑ ΑΟΥ Τραπ. ΟΑΕΔ Πόλε
οδομ.

Δικά
στηρ. Συμβ. Αστυν. Πυροσβ Λοι

πέςΠεριοχές
Αρκαδία 3 3 9 1 6 1 1 2 6 9 0 4
Λακωνία 3 6 13 3 12 0 1 3 14 18 1 10
Σύνολο

περιοχών 6 9 22 4 18 1 2 5 20 27 1 14

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ.

Η τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή του Πάρνωνα παρά τους πλούσιους 

φυσικούς και αξιόλογους ιστορικούς πόρους σε όλη την έκτασή της, εντοπίζεται σε 

ορισμένα μόνο παράλια με διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης και έντασης σε κάθε 

παραθαλάσσια περιοχή.

Η μόνη εξαίρεση ορεινού οικισμού με τουριστική δραστηριότητα είναι εκείνη του 

Αγίου Πέτρου στα ορεινά της επαρχίας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας.
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Οι περιοχές-ΟΤΑ που εμφανίζουν κυρίως τουριστική κίνηση και υποδομή 

καταγεγραμμένες από τον EOT είναι οι εξής :

A. Nogóc Αρκαδίας Β. Νοιιός Λακωνίας

Αεωνίδιο Μονεμβάσια

Παράλιο Αστρος Νεάπολη

Τυρός Ελαφόνησος

Άγιος Πέτρος

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11

Επιχειρήσεις Τριτογενούς Τομέα και Τουρισμού

Επιχειρήσεις Τριτογενήί

U
 
1 Η ο & £ Ξενοδοχεία κ' ξενώνες Αλλα καταλύματα

Περιοχές Αρ.Επιχ. Προσωπ Αρ.Επιχ. Προσωπ Κλίνες Αρ. Επιχ. Κλίνες
Αρκαδίας 782 1518 51 142 1831 99 711
Λακωνίας 745 3105 42 81 810 179 1446

Σύνολο 1227 4623 93 223 2641 278 2157
Πηγή: Έρευνα Εταιρείας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ.

Ο αριθμός κλινών συνολικά στην περιοχή του Πάρνωνα φτάνει στις 4798,οι οποίες 

κατανέμονται εξίσου στις περιοχές Leader II των δύο Νομών. Αφορά όλα τα είδη των 

καταλυμάτων (ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια) εκτός των κάμπινγκ.

Σημαντικός αριθμός ντόπιου εργατικού δυναμικού απασχολείται στις τουριστικές 

δραστηριότητες όμως μόνο κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Τα δύο 

σημαντικότερα προβλήματα για τον τουρισμό στην περιοχή του Πάρνωνα, τα οποία 

εμποδίζουν τη σταθερή ανάπτυξή του και την εξασφάλιση σημαντικού 

συμπληρωματικού εισοδήματος στους κατοίκους της περιοχής, είναι οι ελλείψεις σε 

υποδομές και ότι αναπτυγμένος τουρισμός υπάρχει μόνο στις παράλιες περιοχές.

5.6.4 ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ32

Οι δυο Νομοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αρκαδίας και Λακωνίας) στους 

οποίους περιλαμβάνεται η περιοχή (του Πάρνωνα) εφαρμογής του συγκεκριμένου 

προγράμματος Leader II, έχουν το μικρότερο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από όλους

32 Πηγή: Αρχείο Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. (ΕΣΥΕ) για το έτος 1991
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τους Νομούς της Περιφέρειας (108,036 δις δραχμές ο Νομός Αρκαδίας και 81,223 δις 

δραχμές ο Νομός Λακωνίας). Με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος του Ακαθάριστου 

Προϊόντος του νομού Αρκαδίας αφορά στην παραγωγή ηλεκτρισμού από τις μονάδες της 

ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη (το 14,5% του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος) το 

πραγματικό Ακαθάριστο Προϊόν των Νομών που δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη 

στην οικονομία των Νομών είναι το μικρότερο από όλους τους άλλους Νομούς της 

περιφέρειας. Έτσι μπορεί να υποστηριχτεί ότι η περιοχή (του Πάρνωνα) εφαρμογής του 

προγράμματος Leader II, περιέχεται στους δυο πιο ‘φτωχούς’ Νομούς της Περιφέρειας. 

Επίσης το κατακεφαλήν Ακαθάριστο Προϊόν των δυο Νομών, είναι 1.040.412 δρχ. για το 

Νομό Αρκαδίας και μόνο 855.739 δρχ. για το Νομό Λακωνίας.

Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο επιτείνει την ήδη έντονη προβληματικότητα, ως 

προς το Ακαθάριστο Προϊόν, της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος, είναι η 

ανυπαρξία μεταποίησης και η χαμηλή τουριστική κίνηση των παραλίων της περιοχής 

(εξαιρουμένων της πολύ μικρής χωρικής έκτασης της Μονεμβάσιας, του Αστρους, του 

Αεωνιδίου και του Τυρού). Επίσης δεν πρέπει να αγνοείται ότι και το εμπόριο είναι 

σχεδόν ανύπαρκτο στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του προγράμματος, όπως και η 

ελάχιστες υπηρεσίες όπως μεταφορές, επικοινωνίες, τράπεζες, ασφάλειες, υγεία, 

εκπαίδευση που και αυτές υπάρχουν κυρίως στα αστικά κέντρα και λιγότερο στα 

ημιαστικά.

Στερούμενη λοιπόν η περιοχή των πλέον αποδοτικών δραστηριοτήτων 

(μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμό και λοιπές υπηρεσίες) διαθέτει σχεδόν ως μόνη 

δραστηριότητα της αυτή τη στιγμή τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την μικρή δασική 

παραγωγή.

3.6.5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο όγκος του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Πάρνωνα απασχολείται στον 

αγροτικό τομέα με παράλληλη ενασχόληση στον τουρισμό (σε ορισμένους τουριστικούς 

ΟΤΑ της περιοχής), η οποία όμως δεν είναι σε θέση να απορροφήσει μεγάλο μέρος του 

αγροτικού εργατικού δυναμικού που εξέρχεται από τον αγροτικό τομέα, και κατ’
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επέκταση να δημιουργήσει εναλλακτικά/συμπληρωματικά εισοδήματα στους κατοίκους 

της περιοχής.

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στις λοιπές υπηρεσίες αποτελούν πολύ μικρό 

αριθμό. Είναι δεδομένο δε ότι στην συγκεκριμένη περιοχή όπως και σε άλλες ομοειδείς 

περιοχές της χώρας έστω και αν έχει κάποιος κάτοικος σαν κύριο επάγγελμα την 

μεταποίηση, το εμπόριο ή άλλη υπηρεσία, αναλώνει σημαντικό μέρος του χρόνου του 

στον γεωργικό τομέα και ένα μέρος του εισοδήματος του προέρχεται από τον τομέα 

αυτό.

Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την αγροτική δραστηριότητα είναι ο μεγάλος 

βαθμός υποαπασχόλησης, παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στην μικρή 

παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας και στα μικρά εισοδήματα των κατοίκων της 

περιοχής, όταν αυτή είναι η μοναδική παραγωγική δραστηριότητά τους.

Συγκεκριμένα33 το 54% του πληθυσμού της περιοχής του Πάρνωνα απασχολείται 

στον πρωτογενή τομέα, το 10,2% στο δευτερογενή τομέα και το 27,2% στον τριτογενή 

τομέα παραγωγής. Το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή είναι 4,6%.

□  Α/γενης 54%

□  Άνεργοι 4,6%

■  Δεν δήλωσαν 
4%

■  Β/γενης 10,2%

□  Γ/γενης 27,2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3
Απασχολούμενοι (%) έτους 1991

33 Βλ. Παράρτημα II, Π ίνακα 4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER II ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ.

6.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER II ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΑΡΝΩΝΑ

6.1.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

I I διαχείριση της συνολικής επιχορήγησης του Leader II γίνεται από το Υπουργείο 

Γεωργίας. Εμπλέκονται επίσης η Περιφέρεια και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

συστήνοντας όργανα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

6.1.1.1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΛΙΛΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Δ/ση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων 

Τμήμα Α ', ορίζεται ως ενδιάμεσος φορέας14 15 για τη διαχείριση της συνολικής 

επιχορήγησης που έχει εγκριθεί στην Ελλάδα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Leader II. 

Έχει την ευθύνη υλοποίησης, του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Ε.Ε., Εθνικού 

Προγράμματος Leader II και είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της παρεχόμενης για το 

σκοπό αυτό τεχνικής βοήθειας και της Εθνικής Μονάδας Εμψύχωσης Ελληνικού Δικτύου 

Leader.35

Ο Υπουργός Γεωργίας επιχορηγεί τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, που έχουν τον ρόλο 

του ενδιάμεσου φορέα σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή της Κοινοτικής πρωτοβουλίας 

Leader II. Στην περιοχή του Πάρνωνα ο ενδιάμεσος φορέας είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Πάρνωνα Α.Ε. Έχει υπογράφει σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας και του Φορέα, 

που ρυθμίζει, τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις τους, τον τρόπο επιχορήγησης, το

14 Βλ. παράρτημα III, απόφαση 215/8-5-1996 του Υπ. Γεωργίας, άρθρο 1 και 11.
15 Βλ. παράρτημα III απόφαση 215/8-5-1996 του Υπ. Γεωργίας, άρθρο 9 και 12.
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χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και τις διαδικασίες και τους όρους 

δημοσιοποίησης και εκτέλεσης των έργων από τον φορέα και τους τελικούς επενδυτές 

(είναι τοπικοί φορείς που συμμετείχαν σαν δικαιούχοι στην πρωτοβουλία Leader II, π.χ. 

Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., φυσικά πρόσωπα συνεταιρισμοί, επιμελητήρια κ.λ,π.).

Μετά την επιλογή και απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα, υπογράφεται σύμβαση 

μεταξύ Φορέα Υλοποίησης (Δικαιούχου) και Α.Ν.Ε.Π., με την οποία 0α ρυθμίζονται οι 

λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος (έλεγχοι, πληρωμές, υποχρεώσεις, 

δικαιώματα, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, εγγυήσεις κλπ.) που πρέπει υποχρεωτικά να 

εφαρμόζονται από τους συμβαλλόμενους.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, συγκροτείται η Εθνική Επιτροπή 

Παρακολούθησης. Αρμοδιότητες της, είναι η εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης του 

προγράμματος, η οποία διασφαλίζεται με μέριμνα για:

1. Την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων,

2. Την τήρηση το)ν κριτηρίων επιλογής ενεργειών και έργων,

3. Την πρόταση και εφαρμογή αναγκαίων προσαρμογών του προγράμματος στα 

πλαίσια τήρησης των αρχών που διέπουν την πρωτοβουλία Leader II και έχουν 

συμφωνηθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα και το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

6.1.1.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οι αρμοδιότητες της είναι:

Π σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης σε Περιφερειακό επίπεδο.

Συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και έχει τις παρακάτω 

αρμοδιότητες:

ιοί
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1. Έγκριση προτάσεων έργων

=> Δημοσίων Φορέων, μεγάλου προϋπολογισμού (80-300 εκατομ. δρχ.) τα οποία 

εξετάζονται βάση Τεχνικών Δελτίων σύμφωνα με την πρακτική των έργων του 

ΠΕΠ καί,

=> Ιδιωτικών Φορέων, ύψους μεγαλύτερου των 80 εκ. δρχ., τα οποία εξετάζονται και 

κατά περίπτωση εγκρίνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης 

Eeader II, όταν η Εταιρεία τις βαθμολογήσει ως ιδιαίτερα αξιόλογες.

2. Έγκριση μελετών, που προβλέπονται στο πρόγραμμα ως αυτόνομα έργα.

(Οι μελέτες αυτές υποβάλλονται από την Α.Ν.Ε.Π. στην αρμόδια Περιφερειακή 

Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία τις διαβιβάζει αφού διατυπώσει την άποψη 

της, στην Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία εισηγείται στον 

Υπουργό.)

6.1.1.3 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι αρμοδιότητες της είναι:

α. Σύσταση πρωτοβάθμιας τριμελούς επιτροπής ενστάσεων 

β. Σύσταση επιτροπών παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων

Σε κάθε νομό, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, συστήνεται μια Τριμελής επιτροπή 

με την ονομασία "Επιτροπή παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής έργων Leader II"36, 

η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή αποσπασμένους 

σε αυτήν, και συγκεκριμένα από:

1. Ένα (1) Γεωπόνο της Δ/νσης Εεωργίας ή της Δ/νσης αγροτικής ή Εεωργικής 

Ανάπτυξης ή Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

2. Ένα ( I ) Οικονομολόγο

3. Ένα ( I ) Μηχανικό

36 Βλέπε παράρτημα III, απόφαση 215/8-5-1996 του Υπ. Γεωργίας, άρθρο 7.
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Αν οι υπηρεσίες δεν διαθέτουν ειδικότητες βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδεύσης 

(Π.Ε.) τότε η Επιτροπή συγκροτείται από αντίστοιχες βαθμίδες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Τ.Ε).

6.1.2 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΓΙάρνωνα απευθύνει στον τοπικό πληθυσμό, της περιοχής 

παρέμβασης της, πρόσκληση παρέμβασης ενδιαφέροντος σχετικά με τα μέτρα και τις 

δράσεις που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της, στην οποία δίδει τη 

μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα . Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος κοινοποιούνται στις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

6.1.2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα στο διάστημα που καθορίστηκε να καταθέσουν 

στην Λ.Ν.Ε.Π. τον φάκελο υποψηφιότητας τους, που περιέχει:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Τεχνικό Δελτίο με τα: 

α. Στοιχεία φορέα

β. Στοιχεία πρότασης

γ. Τεχνικά στοιχεία

δ. Οικονομικά στοιχεία-βιωσιμότητα

3. Δήλωση μη χρηματοδότησης της προτεινόμενης δράσης από άλλο Κοινοτικό ή 

Εθνικό Πρόγραμμα και ύπαρξη της αναγκαίας Συλλογικής Απόφασης (όταν 

πρόκειται για φορέα).

17 Βλ. παράρτημα III, απόφαση 215/8-5-1996 του Υπ. Γεωργίας, άρθρο 5 και άρθρο 6 της 344034/8528 
απόφασης Υπ. Γεωργίας.
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6.1.2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΑΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η ηλικία των αιτούντων σε περίπτωση φυσικού προσώπου δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τα 60 έτη κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου συμμετοχής.

2. II συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να γίνεται με ειλικρίνεια, 

σαφήνεια και συστηματικότητα, ενώ τα αναγραφόμενα σ' αυτόν στοιχεία πρέπει 

να είναι αληθή. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από το 

πρόγραμμα.

3. Κάθε αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

προτείνοντα φορέα, (προκειμένου για ατομική επιχείρηση).

4. Σε περίπτωση συνεργαζομένων φορέων απαιτείται η σύσταση του αναγκαίου 

Νομικού Προσώπου π.χ. Κοινοπρακτικό Συνεργασίας οπότε η υπογραφή αίτησης 

συμμετοχής γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο.

5. Σε περίπτωση που το Νομικό πρόσωπο είναι υπό σύσταση , θα υπογράφεται 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον εκπρόσωπο του υπό σύσταση 

Νομικού Προσώπου, όπου θα δηλώνεται ότι η σύσταση του Νομικού 

Προσώπου, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Αν αυτό καταστεί αδύνατο, παύει να ισχύει η απόφαση ένταξης.

6. 11 επιχορηγούμενη επένδυση θα πρέπει να λειτουργεί για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον δέκα ( 10) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το 

σκοπό για τον οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση 

επιβάλλεται ποινή επιστροφής της καταβληθείσας επιδότησης.

7. Μετά την οριστική ένταξη και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Leader II, η 

Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει το φορέα υλοποίησης από το 

πρόγραμμα, με απόφαση του Δ.Σ. σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν 

προχωρά για οποιανδήποτε λόγο στην υλοποίηση της εγκριθείσας δράσης ή 

παρεκκλίνει σημαντικά από την αρχική πρόταση βάσει της οποίάς εντάχθηκε στο 

πρόγραμμα.

8. Από το πρόγραμμα Leader II αποκλείονται οι υπάλληλοι - συνεργάτες της 

Εταιρείας και τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης των 

έργων.
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9. Η Εταιρεία δεν θα συντάξει φακέλους υποψηφιότητας και μελέτες βιωσιμότητας 

για λογαριασμό των υποψηφίων επενδυτών στα πλαίσια υποβολής συμμετοχών, 

αλλά θα παρέχει κάθε πληροφορία.

6.1.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υλοποίηση δράσεων υποβάλλονται στην 

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΓΙάρνων Α.Ε., η οποία συγκροτεί επιτροπές αξιολόγησης.

Οι επιτροπές αυτές κατατάσσουν τις ανωτέρω αιτήσεις με βάση τα προκαθορισμένα 

στο φάκελο υποψηφιότητας κριτήρια και εισηγούνται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της εταιρείας, το οποίο λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση.

11 εταιρεία ενημερώνει και τους απορριφθέντες υποψήφιους με τη σχετική επιστολή, 

στην οποία αναγράφονται οι λόγοι απόρριψης. Τα πρακτικά αξιολόγησης και οι αποφάσεις 

του Δ.Σ. της Ομάδας για την επιλογή των τελικών επενδυτών είναι στη διάθεση της 

Περιφέρειας και του Υπουργείου Γεωργίας.

Ο πίνακας κατάταξης δημοσιοποιείται με ευθύνη της εταιρείας σε 2 ημερήσιες 

τοπικές εφημερίδες ( I Αρκαδίας, I Αακωνίας).

Σε επόμενη φάση και σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ζητείται να 

προσκομισθούν ορισμένα βασικά στοιχεία όπως εγγυητικές επιστολές, σύσταση Νομικού 

προσώπου (αν δεν έχει ήδη συσταθεί) κ.λ.π., που θεωρούνται απαραίτητα πριν την 

υπογραφή της σύμβασης που οριστικοποιεί την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα.

Μετά την παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας δεν γίνονται δεκτά πρόσθετα 

στοιχεία ή συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του φακέλου υποψηφιότητας.

2. Καταβολή χρηματικού ποσού για κάλυψη δαπανών αξιολόγησης

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής στην εταιρεία 

καταβάλλουν χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,07% του προτεινόμενου
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συνολικού προϋπολογισμού επιπλέον Φ.Π.Α., για κάλυψη των αναγκαίων δαπανών 

αξιολόγησης.

Το ποσό αυτό σε καμιά περίπτωση δεν Οα είναι κατώτερο των 25.000 δρχ., επιπλέον 

Φ.Π.Α.

Η κατάθεση της αμοιβής γίνεται στο λογιστήριο της εταιρείας και τονίζεται ότι δεν 

επιστρέφεται σε περίπτωση μη επιλογής του αιτούντα, ενώ παράλληλα είναι μη επιλέξιμη 

δαπάνη.

Η προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης κατά την υποβολή του φακέλου στο 

Τμήμα Leader είναι υποχρεωτική.

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον επενδυτή μετά την υποβολή του 

φακέλου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες αν τελικά το σχέδιο του ενταχθεί στο 

πρόγραμμα και η έγκριση προβλέπει αυτές τις δαπάνες.

3. Δικαίωμα υποβολής ένστασης σε περίπτωση απόρριψης

Οι υποψήφιοι επενδυτές, των οποίων η πρόταση για ένταξη στο Leader II έχει 

απορριφθεί από την Εταιρεία έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης38.

Ι'ια το λόγο αυτό συστήνονται:

Α. Σε Νομαρχιακό επίπεδο "Πρωτοβάθμια Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων" με 

μέριμνα των Νομαρχών, στην οποία οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν 

ένσταση κατά της απόφασης της εταιρείας, εντός δέκα ( 10) ημερών από την ημερομηνία 

παράδοσης ή ταχυδρόμησης με συστημένη επιστολή του εγγράφου που τους κοινοποιεί 

την απόρριψη.

11 ένσταση κατατίθεται στην Νομαρχία -Δ/νση Γεωργίας- και κοινοποιείται 

συγχρόνως και στην εταιρεία.

Η προθεσμία εκδίκασης της ένστασης μπορεί να είναι μέχρι 20 ημερολογιακές 

ημέρες από την τελευταία προθεσμία υποβολής της.

,8 Βλέπε παράρτημα III, απόφαση 215/8-5-1996 του Υπ. Γεωργίας, άρθρο 6.
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1. Σε περίπτωση που η πρωτοβάθμια επιτροπή αποφανθεί ότι η ένσταση είναι 

βάσιμη και ότι η αξιολόγηση της πρότασης του ενισταμένου, εξεταζόμενη είτε 

ανεξάρτητα, είτε σε σύγκριση με προτάσεις άλλων υποψηφίων επενδυτών 

πάσχει, ο Φορέας υποχρεούται να επανεξετάσει υπό το φως των πορισμάτων 

της επιτροπής την πρόταση του υποψηφίου επενδυτή και αποφασίζει εκ νέου 

αιτιολογημένα επ' αυτής. Κατά της απόφασης αυτής του Φορέα ο ενιστάμενος 

ή άλλος επενδυτής που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση 

στην δευτεροβάθμια περιφερειακή επιτροπή ενστάσεων.

2. Σε περίπτωση που η πρωτοβάθμια επιτροπή αποφανθεί ότι η ένσταση είναι 

αβάσιμη η απόφαση της επανεξετάζεται από την αρμόδια Π.Ε.Ε μετά από 

αίτηση του ενισταμένου επενδυτή.

Β. Σε Περιφερειακό επίπεδο "Δευτεροβάθμια Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων" 

(Π.Ε.Ε.) με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας η οποία εξετάζει το 

πόρισμά της πρωτοβάθμιας επιτροπής. Στην δευτεροβάθμια αυτή επιτροπή μετέχει 

υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Γ εωργίας, ως εκπρόσωπος ενδιάμεσου 

φορέα. Σ ' αυτήν μπορεί να προσφύγει είτε ο υποψήφιος, είτε η εταιρεία, είτε 

αυτεπάγγελτα η ίδια η επιτροπή.

Υποβολή ένστασης στη δευτεροβάθμια επιτροπή περιφερειακού επιπέδου γίνεται σε 

διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης (η οποία θα 

μπορεί να αποδεικνύεται) προς τον ενδιαφερόμενο του πορίσματος της πρωτοβάθμιας 

επιτροπής και η προθεσμία εκδίκασης της καθορίζεται στις 20 ημερολογιακές ημέρες 

από την τελευταία προθεσμία υποβολής της.

Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει, και ο φορέας έχει την 

υποχρέωση να του παράσχει πλήρη ανάλυση της αξιολόγησης του φακέλου και των 

λόγων απόρρινμης της πρότασης του.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων της Π.Ε.Ε. ο Φορέας, ως τελικός υπεύθυνος 

έναντι του ενδιάμεσου φορέα για την ένταξη των υποψηφίων στο πρόγραμμα του, 

επανεξετάζει, εφόσον απαιτείται, την αξιολόγηση και λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση 

ως προς τους επενδυτές που εντάσσονται στο πρόγραμμα του και υπογράφουν σχετική 

σύμβαση.
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3. Κριτήρια αξιολόγησης για επιλογή

Τα κριτήρια αξιολόγησης39 για επιλογή των δικαιούχων χωρίζονται σε τρεις (3) 

γενικές κατηγορίες, ήτοι:

♦ Κριτήρια που εξυπηρετούν τη Στρατηγική και τους Στόχους του Προγράμματος.

♦ Κριτήρια που έχουν σχέση με την αξιοπιστία, ικανότητα και άλλα 

χαρακτηριστικά του Φορέα.

♦ Κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα της πρότασης.

6.1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η επιχορήση καταβάλλεται40, μετά από αίτηση κάθε Φορέα, σε δραχμές και στη 

βάση ετήσιου προϋπολογισμού ως εξής:

α. Πρώτη προκαταβολή, έως 50% του ποσού που έχει αναληφθεί ως υποχρέωση για 

το συγκεκριμένο έτος.

β. Δεύτερη προκαταβολή, η οποία υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το συνολικό ποσό 

των δυο προκαταβολών να μην υπερβαίνει το 80% της ανάληψης υποχρέωσης. Η δεύτερη 

προκαταβολή χορηγείται εφόσον πιστοποιείται ότι τουλάχιστον το ήμισυ της πρώτης 

προκαταβολής έχει αποδοθεί στους δικαιούχους και ότι η δράση προχωρεί με 

ικανοποιητικό ρυθμό και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στόχους.

γ. Η πληρωμή του υπολοίπου κάθε ετήσιας δόσης πραγματοποιείται μετά από αίτηση 

του Φορέα, που υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την πιστοποίηση των δαπανών του 

ετήσιου προγράμματος του και συνοδεύεται με έκθεση του κλεισίματος του έτους. Στην 

περίπτωση που ο Φορέας πληρεί μεν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά το Υπουργείο

39 Βλ. παράρτημα I, Κριτήρια Αξιολόγησης παρ. 8.
40 Βλ. παράρτημα, απόφαση 215/8-5-1996 του Υπ. Γεωργίας άρθρο 4 και άρθρο 3 της απόφασης 
344034/8528 ΥΠ. Γεωργίας.
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Γεωργίας δεν έχει ακόμη εισπράξει το υπόλοιπο της συνολικής για τη χώρα κοινοτικής 

συμμετοχής στην ετήσια δόση, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στο Φορέα από το 

ί Ιρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γειοργίας.

I ία  την λήψη της προκαταβολής ο Φορέας προσκομίζει εγγυητικές επιστολές υπέρ το 

Υπουργείου Γ ειοργίας, τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, που έχει από το 

νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

6.1.5 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΛΠΛΙΝΙΙΣ

II Εθνική συμμετοχή41 της επιχορήγησης των Φορέων εξασφαλίζεται από τις 

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

II Επιτροπή Ε.Ε. γνωστοποιεί στο Υπ. Οικονομικών την αποστολή της κοινοτικής 

συμμετοχής. Το Υπ. Οικονομικών ενημερώνει το Υπ. Γεωργίας σχετικά με τη κατάθεση σε 

ECU της κοινοτικής συμμετοχής σε προσωρινό λογαριασμό με τίτλο "Απολήψεις από το 

ΕΓΤΙΙΕ-Προσανατολισμός για την εκτέλεση προγραμμάτων στα πλαίσια των κοινοτικών 

πρωτοβουλιών, που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδας.

Μετά από εντολή από το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Οικονομικών μεριμνά 

για τη μεταφορά του ποσού αυτού σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας που 

τηρείται στην Λγροτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΛΊΈ) ή για τη μεταφορά του στα έσοδα 

του κρατικού προϋπολογισμού. Με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των Υπουργείων 

Γεωργίας, Οικονομικών και της ΔΤΕ ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες κίνησης του 

λογαριασμοί) αυτού.

Οι πληρωμές Οα ολοκληρωθούν, το αργότερο στις 3 1 Δεκεμβρίου 2001.

6.1.6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι επιχορηγήσεις του Leader II ορίζονται από τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών 

Ταμείων ανάλογα με το είδος της δράσης. Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζονται τα ποσοστά 

επιχορήγησης και ιδίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Leader II της περιοχής του Πάρνωνα.

Πλ. παράρτημα 111, απόφαση 215/8-5-1996 του Υπ. Γεωργίας, άρθρο 15.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1

Ποσοστά επιχορήγησης και ιδίας συμμετοχής Φορέων στο πρόγραμμα Leader II περιοχής Πάρνωνα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΑΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

Σκέλος Α:
Απόκτηση ικανοτήτων

80% 20%

Σκέλος Β:
Προγράμματα αγροτικής 
καινοτομίας - ΟΤΔ & 
λοιποί συλλογικοί φορείς 
Μέτρο 1: Τεχνική στήριξη 
(λειτουργικές δαπάνες) 
(κατά μ.ο. κατά την 
διάρκεια εφαρμογής)

100% 0%

Ειδικότερα ο 
μηχανολογικός 
εξοπλισμός (πάγια)

70% 30%

Μέτρο 2:
Επαγγελματική κατάρτιση

93% 7%

Μέτρο 3:
Αγροτουρισμός

60% 40%

Μέτρο 4:
Μικρές επιχειρήσεις

60% 40%

Μέτρο 5:
Αξιοποίηση και εμπορία 
γεωργικής και 
δασοκομικής Παραγωγής 
και αλιείας.

Όπως ο κανονισμός 
(ΕΟΚ) 866/90 

45-60%

Ειδικότερα για τα τοπικά 
και βιολογικά προϊόντα

60% 40%

Μέτρο 6:
Διατήρηση και βελτίωση 
Περιβάλλοντος

80% 20%

Σκέλος Γ:
Διακρατική συνεργασία

71% 29%

Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Τα ποσοστά επιχορήγησης και ίδιας συμμετοχής των Φορέων που αναφέρονται, 

μπορούν να τροποποιούνται από την εθνική επιτροπή παρακολούθησης στα πλαίσια των
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αρμοδιοτήτων της και υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει αμετάβλητο το συνολικό 

ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής του προγράμματος Leader II.

• Ελάχιστο ποσοστό ιδίων πόρων επί της επένδυσης 4  25%

• X ρονοδ ιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος -Μ  997-31 /12/2000
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6.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER II

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ

6.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο τμήμα αυτό θα παρουσιασθεί αναλυτικά το υλοποιημένο Πρόγραμμα LEADER 

II της περιοχής του Πάρνωνα. Ειδικότερα θα παρουσιασθούν τα μέτρα, οι δράσεις, τα 

επιμέρους έργα και τα χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος.

Στην περιοχή μελέτης αναλήφθηκαν δράσεις μόνο στα σκέλη Β και Γ. Στην 

χρηματοδότηση των μέτρων αυτών συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το κράτος και οι 

δικαιούχοι που ανέλαβαν να υλοποιήσουν τα έργα (ΟΤΔ, ΟΤΑ, σύλλογοι, ιδιώτες κ.α.).

Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους καλείται Δημοσία 

Δαπάνη επιχορήγηση ή συνολική επιχορήγηση. Η Δημοσία Δαπάνη και η Ιδιωτική 

Συμμετοχή των δικαιούχων αποτελούν το συνολικό κόστος του κάθε έργου.

Η Κοινοτική συμμετοχή καλύφθηκε από τρία Ευρωπαϊκά Ταμεία. Το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ- 

Π), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η συνολική επιχορήγηση του προγράμματος Leader II ήταν 1.659.240.000 δρχ. Από 

αυτά επιστράφηκαν 62.000.000 δρχ. διότι οι συμβάσεις που είχαν υπογραφεί για 

απορρόφηση των χρημάτων αυτών ήταν εκπρόθεσμες. Έτσι το ποσό διαμορφώθηκε στις

1.597.240.000 δρχ. Στο Μέτρο 2 αρχικά είχε προβλεφθεί 70% Δημοσία Δαπάνη 

επιχορήγηση και 30% ιδιωτική συμμετοχή. Διαμορφώθηκε όμως στο 93% Δημοσία 

Δαπάνη και 7% ιδιωτική συμμετοχή. Η επιπλέον επιχορήγηση 9.200.000 δρχ. προήλθε από 

εθνική συμμετοχή. Η συνολική επιχορήγηση για το Leader II περιοχής Πάρνωνα τελικά 

διαμορφώθηκε στα 1.606.440.000 δρχ.

Κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων των έργων για τα Μέτρα 3, 4 και 5, 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον πολύ μεγαλύτερο από τις προϋπολογισθέντες επιχορηγήσεις. Για 

το Μέτρο 3 εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 3 δις δρχ, ενώ η επιχορήγηση που είχε 

προϋπολογισθεί ήταν 567 εκ. δρχ. Στο μέτρο 4 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 580 εκ. δρχ. και 

233 εκ. δρχ. Για το Μέτρο 5 εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 750 εκ. δρχ. ενώ το ποσό που είχε 

προβλεφθεί ήταν 385 εκ δρχ. Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
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(ικανοποίηση προϋποθέσεων, καινοτομία, αναμενόμενα αποτελέσματα, δυνατότητα 

επιβίωσης), επιλέχθηκαν οι συμβάσεις για τα έργα που αναφέρονται στη συνέχεια.

6.2.1.1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΣΚΕΛΟΣ Β
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Μέτρο I : Τεχνική Στήριξη

(Συνολική επιχορήγηση Μέτρου: 228.430.000 εκατομμύρια δραχμές)

• Μέτρο 2: Επαγγελματική Κατάρτιση

(Συνολική επιχορήγηση Μέτρου: 37.200.000 εκατομμύρια δραχμές)

• Μέτρο 3: Αγροτουρισμός

(Συνολική επιχορήγηση Μέτρου: 567.062.156 εκατομμύρια δραχμές)

• Μέτρο 4 : Μικρές επιχειρήσεις - βιοτεχνίες, υπηρεσίες παρεχόμενες σε μικρή κλίμακα 

(Συνολική επιχορήγηση Μέτρου: 233.002.964 εκατομμύρια δραχμές)

• Μέτρο 5: Αξιοποίηση και εμπορία της αγροτικής παραγωγής 

(Συνολική επιχορήγηση Μέτρου: 385.899.483 εκατομμύρια δραχμές)

• Μέτρο 6: Διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος χώρου 

(Συνολική επιχορήγηση Μέτρου: 142.270.297 εκατομμύρια δραχμές)

ΣΚΕΛΟΣΓ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

• Μέτρο 7: Διακρατική συνεργασία

(Συνολική επιχορήγηση Μέτρου: 12.575.100 εκατομμύρια δραχμές)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί χρηματοδοτικοί πίνακες και 

διαγραμματική απεικόνιση αυτών. Στον Πίνακα 6.2 το Συνολικό Κόστος υπολογίζεται 

προσθέτοντας την Δημοσία Δαπάνη και την Ιδιωτική Συμμετοχή. Η Δημοσία Δαπάνη 

υπολογίζεται προσθέτοντας την Κοινοτική με την Εθνική Συμμετοχή, αφαιρώντας όμως 

την Εθνική Συμμετοχή του Μέτρου 6 διότι προέρχεται από ΟΤΑ (οι οποίοι υλοποιούν τα 

έργα) οπότε συνυπολογίζεται και στην Ιδιωτική Συμμετοχή, κατά συνέπεια δεν μπορεί να 

συνυπολογισθεί και στην Δημοσία Δαπάνη
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2

Συγκεντρωτικός Χρηματοδοτικός πίνακας Σκέλους ανά Μέτρο

Μ Ε Τ Ρ Ο
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝ.
ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κρατική Άλλοι Ιδιωτική Ιδία
Σ Κ Ε Λ Ο Σ  2 Σ Κ Ε Λ Ο Σ  Β1
1. Τ ΕΧ Ν ΙΚ Η  

ΣΤΗ ΡΙΞ Η
234.082.857 228.430.000 182.744.000 45.686.000 0 5.652.857

2. ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α Τ ΙΚ Η  
ΚΑ ΤΑ ΡΤΙΣΗ

40.000.000 37.200.000 22.400.000 14.800.000 0 2.800.000

3. Α ΓΡΟ Τ Ο Υ ΡΙΣ Μ Ο Σ 945.103.595 567.062,156 453.649.725 113.412.431 0 378.041.439
4. M  M  E. 388.338.273 233.002.964 186.402.371 46.600.593 0 155.335.309
5. Α Ξ ΙΟ Π Ο ΙΗ ΣΗ  

Ε Π ΙΤΟ Π Ο Υ  ΚΑΙ 
ΕΜ Π Ο ΡΙΑ  ΤΗΣ 
ΓΕΩ ΡΓΙΚ Η Σ 
Δ Α Σ Ο Κ Ο Μ ΙΚ Η Σ 
ΚΑΙ Α Λ ΙΕΥ ΤΙΚ Η Σ 
Π Α ΡΑ ΓΩ ΓΗ Σ

708.630.220 385.899.483 305.737.203 80.163.280 0 322.729.737

6. Δ ΙΑ ΤΗ ΡΗ Σ Η  ΚΑΙ 
Β Ε Λ Τ ΙΩ ΣΗ  ΤΟ Υ  
Π Ε ΡΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΟ Σ 
ΚΑΙ ΤΟ Υ
Π Ε ΡΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΟ Σ
Χ Ω ΡΟ Υ

177.837.871 142.270.297 142.270.297 0 29.298.190

6.269.384 29 .298.190

35.567.574

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  
Σ Κ Ε Λ Ο Υ Σ  Β

2 .493 .992 .816 1.593.864.900 1.293.203.596
300 .662 .304 29 .298 .190 870.828.726 \ 29 .298.190

329 .960 .494 900.126.916
Σ Κ Ε Λ Ο Σ  3  Σ Κ Ε Λ Ο Σ  Γ
7. ΔΙΑ Κ ΡΑ ΤΙΚ Η  

ΣΥ Ν ΕΡΓΑ ΣΙΑ
17.710.000 12.575.100 12.574.100 0 0 5.135.900

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  
Σ Κ Ε Λ Ο Υ Σ  Γ

17.710.000 12.575.100 12.574.100 0 0 5.135.900

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2 .5 1 1 .7 0 2 .8 1 6 1 .6 0 6 .4 4 0 .0 0 0 1 .3 0 5 .7 7 7 .6 9 6
3 0 0 .6 6 2 .3 0 4 2 9 .1 9 8 .1 9 0 8 7 0 .8 2 8 .7 2 6  | 2 9 .2 9 8 .1 9 0

329.959.494 9052262.816
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Διάγραμμα 6.1: Παρουσίαση Μέτρων κατά ττηγή χρηματοδότησης
Ποσά 
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450000000 

400000000 

350000000 

300000000 

250000000 

200000000 
150000000 

100000000 

50000000 

0
Κοινοτική Συμμετοχή Εθνική Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή

□ Μέτρο 1
■  Μέτρο 2
□  Μέτρο 3
□  Μέτρο 4
■  Μέτρο 5
□  Μέτρο 6
■  Μέτρο 7

Πηγή χρηματοδότησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3

Συγκεντρωτικός πίνακας ανά Μέτρο και Ταμείο Χρηματοδότησης

ΜΕΤΡΟ ΕΓΤΠΕ-Π ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 182.744.000 0 0 182.744.000
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
0 0 22.400.000 22.400.000

3. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 403.727.147 49.922.578 0 453.649.725
4. Μ.Μ.Ε 0 186.402.371 0 186.402.371
5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΟΥ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

305.737.203 0 0 305.737.203

6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

114.308.039 27.962.258 0 142.270.297

7. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 12.574.100 0 0 12.574.100
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.019.090.489 264.287.207 22.400.000 1.305.777.696

Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Ποσά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.2
Παρουσίαση Μέτρων κατά Ταμείο Χρηματοδότησης

ΕΓΤΠΕ-Π ΕΤΠΑ ΕΚΤ

□  Μέτρο 1
■  Μέτρο 2
□  Μέτρο 3
□  Μέτρο 4
■  Μέτρο 5
□  Μέτρο 6
■  Μέτρο 7

Ταμείο Χρηματοδότησης

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, το ΕΓΤΠΕ-Π χρηματοδότησε το Μέτρο I, 

το Μέτρο 5 και το Μέτρο 7 σε ποσοστό 100%. Το ΕΚΤ χρηματοδότησε το Μέτρο 2 σε 

ποσοστό 100%. Το Μέτρο 3 χρηματοδοτήθηκε από το ΕΓΤΠΕ-Π κατά 89% και από το 

ΕΤΠΑ 11%. Το Μέτρο 4 εξολοκλήρου από το ΕΤΠΑ. Το Μέτρο 6 χρηματοδοτήθηκε από 

το ΕΓΤΠΕ-Π κατά 80% και από το ΕΤΠΑ κατά 20%.
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Συνολικά στην χρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας Leader II στην περιοχή του 

Πάρνωνα συμμετείχε το ΕΓΤΠΕ-Π κατά 78%, το ΕΤΠΑ κατά 20,2% και το ΕΚΤ κατά 

1,7%.

@ ΕΓΤΠΕ-Π 
78%

■  ΕΤΠΑ
20 ,2%

□  ΕΚΤ 1,7%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3
Ποσοστό συμμετοχής των Ταμείων ως ττρος τη συνολικέ 

Χρηματοδότηση της Ε.Ε.

Η εταιρεία με απόφαση της μπορούσε να μεταφέρει χρήματα από μέτρο σε μέτρο, 

μέχρι το 10% του συνολικού προϋπολογισμού. Για ποσά μεγαλύτερα από το 10% έπρεπε ν ' 

αποφασίσει το Υπουργείο Γεωργίας.

Η υλοποίηση των έργων στο σύνολο του προγράμματος υπολογίζεται ότι θα 

επιφέρει δημιουργία 160 θέσεων εργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων έχει ως εξής:

31-12-1999 λήξη προθεσμίας για την υπογραφή των συμβάσεων.

31-12-2000 λήξη προθεσμίας για την υλοποίηση των έργων.

31-12-2001 λήξη προθεσμίας των πληρωμών των αντίστοιχων ποσών στους 

δικαιούχους.
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6.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ42

6.2.2.1 ΣΚΕΛΟΣ B: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

6.2.2.1.1 ΜΕΤΡΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΙΙΡΙΞΗ

Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει τις ενέργειες εκείνες που κρίθηκαν αναγκαίες για την 

οργάνωση και τη βιωσιμότητα μιας τοπικής ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης 

προγραμμάτων. Ο σκοπός του μέτρου έχει διπλό περιεχόμενο, αφενός τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής υλοποίησης του Leader II σύμφωνα με τις χρονικές, οικονομικές και 

τεχνικές προϋποθέσεις και αφετέρου την δημιουργία των αναγκαίων όρων για την 

επέκταση της λειτουργίας του συστήματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πέραν της 

χρονικής διάρκειας της υλοποίησης του προγράμματος.

Το Συνολικό κόστος του Μέτρου αυτού ανέρχεται σε 234.082.857 δρχ., απ' τα οποία 

τα 228.430.000 δρχ. είναι Δημοσία Δαπάνη (182.744.000 δρχ. Κοινοτική συμμετοχή και

45.686.000 δρχ. Εθνική συμμετοχή) και 5.652.857 δρχ. είναι Ιδιωτική Συμμετοχή.

Το Μέτρο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

δράσεις:

Δράση 01.01: Λειτουργικές Δαπάνες

Στη δράση αυτή εντάσσονται όλες οι αναγκαίες δαπάνες για τη σύσταση, οργάνωση 

και λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης και ειδικότερα για τις αμοιβές των υπαλλήλων 

της, την εκπόνηση μελετών και ερευνών και τις γενικές δαπάνες λειτουργίας.

Το Συνολικό κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται σε 215.240.000 δρχ., το οποίο είναι 

100% Δημοσία Δαπάνη. 11 Κοινοτική συμμετοχή είναι 172.192.000 δρχ., σε ποσοστό 80% 

επί του συνολικού κόστους και η Εθνική συμμετοχή 43.048.000 δρχ., το 20% του 

Συνολικού κόστους.

42 Βλ. παράρτημα, πίνακες έργων
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□ Κοινοτική 
συμμετοχή 
80%

■  Εθνική 
συμμετοχή 
20%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.4
Παρουσίαση Δράσης 01.01 κατά ττηγή χρηματοδότησης

Δράση 01.02 : Εξοπλισμός Ο.Τ.Δ.

Στη δράση αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες της Ο.Τ.Δ. για την προμήθεια 

εξοπλισμού διαχείρισης του προγράμματος (Η/Υ, λογιστικά προγράμματα κλπ.), την 

προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (γραφείων, επίπλων, τηλεφωνικού κέντρου κλπ.) και τη 

συντήρηση του εξοπλισμού.

Το Συνολικό κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται σε 18.842.857 δρχ., το οποίο είναι 

κατά 70%, 13.190.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική συμμετοχή είναι 10.552.000 

δρχ., 80% και η Εθνική συμμετοχή 2.638.000 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 

30% 5.652.857 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

□  Κοινοτική 
συμμετοχή 
56%

■  Εθνική 
συμμετοχή 
14%

□  Ιδιωτική 
Συμμετοχή 
30%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.5
Παρουσίαση Δράσης 01.02 κατά πηγή χρηματοδότησης
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6.2.2.1.2 ΜΕΤΡΟ 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το μέτρο περιλαμβάνει τα προγράμματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης, που κρίθηκαν απαραίτητα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του τοπικού 

δυναμικού προκειμένου να συμβάλλουν στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου του προγράμματος 

για την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Η υλοποίησή του προκαλεί πρωτοβουλίες 

ανάπτυξης των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων των τοπικών μονάδων.

Το Συνολικό κόστος του Μέτρου 2 ανέρχεται σε 40.000.000 δρχ., το οποίο είναι 

κατά 93%, 37.200.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική συμμετοχή είναι 22.400.000 

δρχ., 60,2% και η Εθνική συμμετοχή 14.800.000 δρχ., 39,8% της Δημοσίας Δαπάνης) και 

κατά 7% 2.800.000 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

Το Μέτρο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.6
Παρουσίαση Μέτρου 2 κατά πηγή χρηματοδότησηι

□ Κοινοτική 
συμμετοχή 
56%

■ Εθνική 
συμμετοχή 
37%

□ Ιδιωτική 
Συμμετοχή 
7%

Το Μέτρο 2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 02.01 : Κατάρτιση σε θέματα τουρισμού

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. 

Περιλαμβάνει πρόγραμμα επιμόρφωσης απασχολουμένων στον αγροτουρισμό. Η 

υλοποίησή της θα οδηγήσει σε ανάληψη πρωτοβουλιών εκσυγχρονισμού των τουριστικών 

μονάδων, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και διάχυσης της τουριστικής
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κατανάλωσης στο σύνολο της περιοχής. Την υλοποίησή της έχει αναλάβει ο Δήμος 

Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας.

Δράση 02.02: Κατάρτιση σε θέματα Γεωργίας - Κτηνοτροφίας

Η δράση αυτή περιλαμβάνει πρόγραμμα επιμόρφωσης απασχολούμενων στη γεωργία 

και νέων γεωργών βιοκαλλιεργητών. Με την ολοκλήρωσή της θα δημιουργηθεί ένας 

σημαντικός τοπικός πυρήνας ενημερωμένων γεωργών και κτηνοτροφών, οι οποίοι θα 

προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού της τοπικής γεωργικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής. 11 πολλαπλασιαστική επίδραση της εμπειρίας αυτών, θα υποβοηθήσει τη 

γενικότερη βελτίωση του τοπικού κυκλώματος γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. 

Γην υλοποίηση της δράσης αυτής έχει αναλάβει ο Δήμος Θεραπνών του Νομού Δακωνίας.

Δράση 02.04: Κατάρτιση σε θέματα μικρών επιχειρήσεων - παραδοσιακές τέχνες

11 δράση αυτή περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης νέων επιχειρηματιών στην 

περιοχή δράσης. Εξυπηρετεί τον βασικό στόχο του προγράμματος της περιοχής για την 

υποστήριξη τιυν τοπικών επιχειρήσεων, κυρίως των βιοτεχνιών και των χειροτεχνικών 

μονάδων. Με την υλοποίησή της θα εκδηλωθούν πρωτοβουλίες ανάπτυξης των 

παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων των τοπικών μονάδων. Την υλοποίηση της 

δράσης αυτής έχει αναλάβει ο Δήμος Λεωνιδίου του Νομού Αρκαδίας.

Δράση 02.07 : Κατάρτιση στη συντήρηση αρχαιοτήτων - κτιρίων - μνημείων

Η δράση αυτή περιλαμβάνει πρόγραμμα επιμόρφωσης νέων ανέργων της περιοχής 

δράσης. Το γεγονός ότι η περιοχή διαθέτει πλούσιο και εκτεταμένο όγκο παραδοσιακών 

οικισμών, κτιρίων και αρχαιολογικών μνημείων, οδηγεί σε σημαντική ζήτηση τεχνιτών για 

την συντήρηση, ανακαίνιση και αποκατάστασή τους. Την υλοποίηση της δράσης αυτής 

έχει αναλάβει ο Δήμος Μονεμβάσιας του Νομού Δακωνίας.
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Τα προγράμματα των τεσσάρων δράσεων έχουν διάρκεια συνολικού χρόνου 100 

ωρών το καθένα και κόστος 5000 δρχ. την ώρα. Στην κάθε δράση θα συμμετάσχουν 20 

άτομα. Η υλοποίηση του Μέτρου αυτού αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του 2000.

Το Συνολικό κόστος της κάθε δράσης ξεχωριστά ανέρχεται σε 10.000.000 δρχ., το 

οποίο είναι κατά 93%, 9.300.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική συμμετοχή είναι

5.600.000 δρχ., 60,2% και η Εθνική συμμετοχή 3.700.000 δρχ., 39,8% της Δημοσίας 

Δαπάνης) και κατά 7% 700.000 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.
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6.2.2.1.3 ΜΕΤΡΟ 3: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο αγροτικός τουρισμός αποτελεί το σημαντικότερο οικονομικό τομέα για την 

ανάπτυξη της περιοχής και τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος και νέων θέσεων 

απασχόλησης. Για το λόγο αυτό καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του συνολικού 

προϋπολογισμού του προγράμματος. Συμπεριλαμβάνει έργα που συμβάλλουν στη διάχυση 

του τουρισμού προς την ορεινή ενδοχώρα, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, 

στην αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Ο αριθμός των έργων που υλοποιούνται είναι 28.

Το συνολικό κόστος του Μέτρου 3 ανέρχεται σε 945.103.595 δρχ., το οποίο είναι 

κατά 60%, 567.062.156 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 453.649.725 

δρχ., 80% και η Εθνική Συμμετοχή 113.412.431 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και 

κατά 40% 378.041.439 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

Το Μέτρο αυτό χρηματοδοτείται από ΕΓΤΠΕ-Π και ΕΤΠΑ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.7
Παρουσίαση Μέτρου 3 κατά πηγή χρηματοδότησης

□ Κοινοτική 
συμμετοχή 
48%

■ Εθνική 
συμμετοχή 
12%

□ Ιδιωτική 
Συμμετοχή 
40%

Το Μέτρο 3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 03.01: Δημιουργία εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων

Διάσπαρτα σε όλη την περιοχή υλοποίησης του Προγράμματος βρίσκονται πλήθος 

παραδοσιακών κτισμάτων. Με τη δράση αυτή δημιουργείται ένας ικανός αριθμός 

καταλυμάτων σε όλη την περιοχή, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές όπου υπήρχε παντελής 

έλλειψη. Τα υπό κατασκευή κτίσματα είναι παραδοσιακού χαρακτήρα και εναρμονίζονται 

απόλυτα με τις σχετικές προδιαγραφές παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η ανακαίνιση των

1 2 2
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χτισμάτων αυτών συνδέεται με την μετατροπή τους σε παραδοσιακά καταλύματα - 

ξενώνες. Η επιλεγμένη διασπορά των ξενώνων συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών διαμονής στο σύνολο της περιοχής και ταυτόχρονα διευκολύνει 

την διάχυση του τουρισμού προς τις ορεινές και λιγότερο αναπτυγμένες τουριστικά 

περιοχές.

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται σε 700.545.353 δρχ., το οποίο 

είναι κατά 60%, 420.327.212 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 

336.261.770 δρχ., 80% και η Εθνική Συμμετοχή 84.065.442 δρχ., 20% της Δημοσίας 

Δαπάνης) και κατά 40% 280.218.141 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π και ΕΤΠΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4

Αράση 03.01, ΕΓΤΠΕ-Π

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

03-01-00.03
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ

44.347.330 2

2
03-01-00.04
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Α.Μ.Ε.Α.

ΓΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
ΝΕΑΠΟΛΗ 50.500.000 6

3

03-01-00.05
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΟΧΩΡΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 
ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ.

ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ
ΚΑΡΥΕΣ

33.500.000 2

4

03-01-00.06
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ.

ΛΙΑΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΔΑΦΟΝΗΣΟΣ

17.000.000 2

5

03-01-00.07 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Γ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΘΡΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ

47.759.283 3

6

03-01-00.08
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ - 
(ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ).

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟ
ΑΡΚΑΔΙΑ

64.800.000 4
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(συνέχεια)

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7

03-01-00.09 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡ. 
ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΟΛΙΑΝΩΝ 
ΑΡΚΑΔΙΑ

47.517.400 6

03-01-00.10 Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ &

8 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΙΑ Ο.Ε. 50.000.000 3ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ. ΛΑΚΩΝΙΑ
03-01-00.11 ΑΡΔΑΜΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12.000.000ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 1

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ. ΛΑΚΩΝΙΑ
03-01-00.12
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΟΥΓΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

10 ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ).

62.345.000 3

03-01-00.14 ΒΑΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.419.000ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. ΚΑΡΥΕΣ

2

03-01-00.14
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΤΣΥΦΑΣ

12 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ 23.872.000 1

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.

ΤΥΡΟΣ

03-01-00.16 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

13 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29.651.500 1

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ. ΑΣΩΠΟΣ
03-01-00.17 ΤΣΑΓΚΛΗΣ

14 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50.000.000 1

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΠΑΠΑΔΙ ANIKA
03-01-00.18
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

15 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
13.038.000 1

16
03-01-00.19
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ 73.290.470 1

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

03-01-00.19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
17 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ 15.500.000 2

ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΓΕΡΑΚΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ _______________ 1 665.539.983 _________ 41]
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε
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Εικόνα 3

Εικόνα 2

Εικόνες 1,2,3: Υποδράση 03-01-00.06
Αναβάθμιση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, Συνολικό κόστος 17.000.000 δρχ. 
Λιάρος Χαράλαμπος, Ελαφόνησος Λακωνία

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5

Δράση 03.01, ΕΤΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

03-01-00.13 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Γ  ΤΑΞΗΣ

ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ II 
ΑΗΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΑΣΤΡΟΣ

26.676.370 3

2
03-01-00.19
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ

8.329.000 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 35.005.370 4
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.
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Δράσεις: 03.02 και 03.04: Κέντρα εστίασης και αναψυχής (Παραδοσιακές Ταβέρνες,

χώροι γευσηγνωσίας, αναψυκτήρια, χώροι αναψυχής)

Η υλοποίηση της δράσης αυτής συμβάλλει στη δημιουργία και ενίσχυση κέντρων 

εστίασης και αναψυχής ώστε να αποκτήσουν παραδοσιακό χαρακτήρα και να βελτιώσουν 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Το συνολικό κόστος της δράσης 03.02 ανέρχεται σε 69.0000.000 δρχ., το οποίο είναι 

κατά 60%, 41.400.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 33.120.000 

δρχ., 80% και η Εθνική Συμμετοχή 8.280.000 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 

40% 27.600.000 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Εικόνα 4

Υποδράση 03-02-00.01
Παραδοσιακό καφενείο ταβέρνα, Συνολικό κόστος 34.000.000 δρχ. 
Αλουπόγιαννης Παναγιώτης, Αγ. Ιωάννης Άστρους

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6

Δράση 03.02

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1
03-02-00.01
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
- ΤΑΒΕΡΝΑ

ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΑΣΤΡΟΣ

34.000.000 3

2
03-02-00.02
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
- ΤΑΒΕΡΝΑ

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΤΡΟΣ

35.000.000 3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 69.000.000 6
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.
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Το συνολικό κόστος της δράσης 03.04 ανέρχεται σε 125.558.242 δρχ., το οποίο είναι 

κατά 60%, 75.334.944 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 60.267.955 

δρχ., 80% και η Εθνική Συμμετοχή 15.066.989 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και 

κατά 40% 50.223.298 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το 

ΕΓΤΠΕ-Π.

Εικόνα 5 Εικόνα 6

Εικόνες 5,6: Υποδράση 03-02-00.02
Παραδοσιακό καφενείο ταβέρνα, Συνολικό κόστος 35.000.000 δρχ. 
Γαρδικιώτης Νικόλαος, Άστρος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7

Αράση 03.04

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 03-04-00.01 
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΚΙ
ΛΑΚΩΝΙΑ

22.800.000 3

2 03-04-00.03
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΤΑΒΕΡΝΑ

Λ ΥΜΠΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑ

34.000.000 3

3 03-04-00.05
ΙΔΡΥΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

ΡΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 
ΤΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ο.Ε.

10.717.751 2

4 03-04-00.06 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΚΑΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΗΓΙΑΝΝΗΣ

17.169.776 2
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(συνέχεια)
ΑΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5 03-04-00.08 
ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΙΔΙΑ

36.041.500 2

6 03-04-00.09
ΙΔΡΥΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

ΑΡΚΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΒΕΛΙΕΣ

4.829.215 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 125.558.242 14
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Το συνολικό κόστος και των δυο δράσεων ανέρχεται σε 194.558.242 δρχ., το οποίο 

είναι κατά 60%, 116.734.944 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 

93.387.955 δρχ., 80% και η Εθνική Συμμετοχή 23.346.989 δρχ., 20% της Δημοσίας 

Δαπάνης) και κατά 40% 77.823.298 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

Εικόνα 8 Εικόνα 9

Εικόνες 7,8,9: Υποδράση 03-04-00.03
Παραδοσιακή ταβέρνα, Συνολικό Κόστος 34.000.000 δρχ.
Λυμπερόπουλος Παναγιώτης, Άνω Δολιανά Αρκαδία.
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Δράση 03.03: Κατασκηνωτικά Κέντρα

Η κατασκευή κατασκηνωτικών κέντρων δημιουργεί την αναγκαία υποδομή για την 

προσέλκυση τουριστών που προτιμούν αυτόν τον τρόπο διαμονής αντί των ξενοδοχειακών 

μονάδων.

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται σε 50.000.000 δρχ., το οποίο είναι 

κατά 60%, 30.000.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 24.000.000 

δρχ., 80% και η Εθνική Συμμετοχή 6.000.000 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 

40% 20.000.000 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από ΕΓΤΠΕ-Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8

Δράση 03.03

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

I

03-03-00.01
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
CAMPING

ΣΙΜΟΣ ΕΠΕ 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 50.000.000 12

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 50.000.000 12
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

6.2.2.1.4 ΜΕΤΡΟ 4: ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας στους 

εξωγεωργικούς τομείς. Η συμβολή του είναι σημαντική στην αλλαγή της δομής του 

τοπικού παραγωγικού συστήματος και στη μείωση της εξάρτησης της περιοχής από τις 

δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα. Το σύνολο των έργων που υλοποιούνται είναι 15.

Το συνολικό κόστος του Μέτρου 4 ανέρχεται σε 388.338.273 δρχ., το οποίο είναι 

κατά 60%, 233.002.964 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 186.402.371 

δρχ., 80% και η Εθνική Συμμετοχή 46.600.593 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και 

κατά 40% 155.335.309 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.
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Το μέτρο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

■  Κοινοτική 
συμμετοχή 
48%

■  Εθνική 
συμμετοχή 
12%

□  Ιδιωτική 
Συμμετοχή 
40%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.8
Παρουσίαση Μέτρου 4 κατά πηγή χρηματοδότησης

Το Μέτρο 4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 04.01: Νέες Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών Λαϊκής Τέχνης

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 19.681.690 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 11.809.014 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 9.447.211 δρχ., 

80% και η Εθνική Συμμετοχή 2.361.803 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 40% 

7.872.676 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9 

Δράση 04.01

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1
04-01-00.01
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19.681.690 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 19.681.690 1
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.
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Δράση 04.02: Εκσυγχρονισμός επέκταση μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών 

λαϊκής τέχνης

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 49.491.000 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 29.694.600 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 23.755.680 δρχ., 

80% και η Εθνική Συμμετοχή 5.938.920 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 40% 

19.796.400 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10

Αράση 04.02

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1
04-02-00.01 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ

9.956.000 1

2

04-02-00.02
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - 
ΕΙΔΩΝ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΑΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

39.535.000 3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 49.491.000 4
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Δράση 04.03 Νέες Βιοτεχνίες - Μικρές επιχειρήσεις

Το συνολικό κόστος της δράσης 04.03 είναι 153.828.519 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 92.297.112 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 73.837.689 δρχ., 

80% και η Εθνική Συμμετοχή 18.459.423 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 

40% 61.531.407 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11

Δράση 04.03

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ- 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

ΒΑΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΣΚΟΥΡΑ

7.817.500 2

2 04-03-00.01 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΔΑΛΙΑΝ Η ΕΙΡΗΝΗ 
ΑΣΤΡΟΣ

11.563.040 2

3 04-03-00.02
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΕΡΙΟΥ- ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΤΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝ I

18.107.699 3

4 04-03-00.03
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΛΑΓΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΑ

62.000.000 3

5 04-03-00.04
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΕΔΑΦΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥΣ

ΑΣΤΕΡΙ ΕΛΟΥΣ

54.340.280 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 153.828.519 11
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Δράση 04.04 Εκσυγχρονισμός επέκταση Βιοτεχνιών - Μικρών Επιχειρήσεων

Το συνολικό κόστος της δράσης 04.04 είναι 110.337.064 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 66.202.238 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 52.961.791 δρχ., 

80% και η Εθνική Συμμετοχή 13.240.447 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 

40% 44.134.826 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12

Δράση 04.04

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΔΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

04-04-00.02
ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ-
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΥΛΗ 

ΑΣΤΡΟΣ
30.416.136 4

2
04-04-00.03
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 
ΖΑΡΑΚΑΣ 6.357.354 1

3
04-04-00.05
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΑΓΝΕΣΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

14.043.410 1

4
04-04-00.06
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΖΑΡΑΚΑ

8.118.500 1

5
04-04-00.07
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

25.535.000 1

6

04-04-00.08
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25.866.664 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 110.337.064 9
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Δράση 04.05: Αξιοποίηση Τοπικών Φυσικών Πόρων

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 55.000.000 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 33.000.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 26.400.000 δρχ., 

80% και η Εθνική Συμμετοχή 6.600.000 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 40% 

22.000.000 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13

Δράση 04.05.

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

04-05-00.01 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κ.Ε. 
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΤ. 
ΕΠΙΧ. 
ΕΚΜΕΤΑΛ. 
ΛΑΤΟΜ ΑΓ. 
ΠΕΤΡΟΥ

55.000.000 15

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 55.000.000 15^
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Η υλοποίηση των δράσεων συμβάλλει στην ανάπτυξη της μεταποίησης στην 

περιοχή, στη διαφοροποίηση του τοπικού συστήματος παραγωγής, στην άυξηση της 

τοπικής παραγόμενης προστιθέμενης αξίας, καθώς και στη διατήρηση του παραδοσιακού 

περιβάλλοντος χώρου. Η αύξηση των αναγκών σε παραδοσιακές οικοδομικές κατασκευές 

και η ύπαρξη τοπικών δεξιοτήτων σε μια σειρά από παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής 

προϊόντων, καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των υφισταμένων βιοτεχνιών και τη 

δημιουργία νέων. Το πλαίσιο ενίσχυσης αφορά τη χρηματοδότηση για την αγορά 

παραγωγικού εξοπλισμού, την επέκταση ή κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, την 

προμήθεια τεχνογνωσίας κ.λ.π.
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6.2.2.1.5 ΜΕΤΡΟ 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα που συμβάλλουν στην αξιοποίηση της τοπικής 

γεωργικής παραγωγής και στην ανάπτυξη του κυκλώματος διάθεσης των γεωργικών 

προϊόντων. Η υλοποίηση των έργων αυτών, εκτός των παραγωγικών αποτελεσμάτων, έχει 

και ευνοϊκές επιδράσεις στην εν γένει προβολή της περιοχής, αφού τα παραγόμενα 

προϊόντα έχουν ονομασία προελεύσεως. Το σύνολο των έργων που υλοποιούνται είναι 23.

Το συνολικό κόστος του Μέτρου 5 ανέρχεται σε 708.630.220 δρχ., το οποίο είναι 

κατά 54,5%, 385.899.483 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 

305.737.203 δρχ., 80% και η Εθνική Συμμετοχή 80.163.280 δρχ., 20% της Δημοσίας 

Δαπάνης) και κατά 45,5% 322.729.737 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

Το Μέτρο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π.

■ Κοινοτική Συμμετοχή 43,2%

■ Εθνική Συμμετοχή 11,3%

□ Ιδιωτική Συμμετοχή 45,5%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.9
Παρουσίαση Μέτρου 5 κατά πηγή χρηματοδότησης

Το Μέτρο 5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 05.01: Δράσεις τύπου (ΕΟΚ) 866/90

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 294.756.351 δρχ., το οποίο είναι κατά 

46,9%, 138.149.857 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 107.939.622 

δρχ., 80% και η Εθνική Συμμετοχή 30.210.235 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και 

κατά 53,1% 156.606.494 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14

Αράση 05.01

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 05-01-04 05-01-04.01 ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ 6.996.500 1
ΜΕΛΙ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΛΙΣΟΤΡΟΦΗΣ ΚΑΡΙΤΣΑ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2 05-01-04 05-01-04.02 ΣΤΑΘΑΚΗΣ 7.653.150 2
ΜΕΛΙ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΡΥΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 14.649.650
I. 05-01-06 05-01-06.01 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 21.322.800 3
ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΕ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΜΟΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΙΔΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑ
2.05-01-06 05-01-06.02 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 15.124.901 2
ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΙΑΤΩΝ

ΝΙΑΤΑ
3. 05-01-06 05-01-06.03 Ι.Π. 79.891.500 4
ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΚΡΥΣΟ-

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΟΥΛΟΣ &
ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ 
ΕΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΡΙΤΣΑ

4. 05-01-06 05-01-06.04 SATIVA 39.700.000 2
ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Σ ΥΣ KEYΑΣΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ
Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΙΩΝ ΜΟΛΑΟΙ
6. 05-01-06 05-01-06.05 ΑΡΓΟΤΙΚΟΣ 48.626.000 1
ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΕ

ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑΣ ΣΜΟΣ
ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙ

6. 05-01-06 05-01-06.06 ΦΑΒΙΟΥ 13.265.000 1
ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

7. 05-01-06 05-01-06.07 ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ 22.446.500 1
ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕΛΑΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 243.376.701
1. 05-01-07 05-01-07.01 Γ. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ 36.730.000 3
ΟΙΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΙΑ ΟΕ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΝΟΥ ΒΕΛΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 36.730.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 294.756.351 20
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.
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Εικόνα 10 Εικόνα 11

Εικόνες 10,Μ. Υποδράση 05-01-01.01
Εργαστήριο Παραγωγής Μελισσοτροφής, Συνολικό κόστος 7.026.500 δρχ. 
Τσέμπελης Ιωάννης, Καρίτσα Λακωνίας

Δράση 05.02: Λοιπές επενδύσεις τύπου Καν.866/90

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 5.001.000 δρχ., το οποίο είναι κατά 

45%, 2.250.450 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 1.750.350 δρχ., 80% 

και η Εθνική Συμμετοχή 500.100 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 55% 

2.750.550 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15

Δράση 05.02

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

05-02-00.02 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΑΚΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΣΤΡΟΣ

5.001.000 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 5.001.000 1
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.
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Εικόνα 1X

Υποδράση 05-02-00.02
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, Συνολικό κόστος 5.001.000 δρχ. 
Σάκαλης Κων/νος, Άστρος.

Δράση 05.03: Αξιοποίηση Φυτικής παραγωγής

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 78.480.528 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 47.088.316 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 37.670.653 δρχ., 

80% και η Εθνική Συμμετοχή 9.417.663 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 40% 

31.392.212 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.16

Δράση 05.03

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 05-03-00.01
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΟΥ

ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. 
ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΡΥΕΣ ΠΑΡΝΩΝΑ

78.480.528 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 78.480.528 1
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.
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Δράση 05.07: Βιολογικές Καλλιέργειες και προϊόντα από Βιολογική γεωργία

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 47.079.000 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 28.247.400 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 22.597.920 δρχ., 

80% και η Εθνική Συμμετοχή 5.649.480 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 40% 

18.831.600 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.17

Δράση 05.07

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΔΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 05-07-00.01
ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ - 
ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΣ

47.079.000 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 47.079.000 1
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Εικόνα 1<Ε>

Εικόνα 1 If. Εικόνα 15

Εικόνες \7j,lkA5'· Υποδράση 05-13-00.01
Μηχανολογικός Εξοπλισμός Παραδοσιακού Εργαστηρίου Ζαχαροπλαστικής, 
Συνολικό κόστος 23.242.000 
Χαραμή Καλιόπη, Μονεμβάσια.
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Δράση 05-13: Επενδύσεις παραγωγής ειδών διατροφής (Αρτοσκευάσματα, γλυκά, 

ζυμαρικά κ.λ.π)

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 218.736.213 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 131.241.728 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 104.993.382 δρχ., 

80% και η Εθνική Συμμετοχή 26.248.346 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 

40% 87.494.485 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.18

Δράση 05.13

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. 05-13-00.01 ΧΑΡΑΜΗ 27.392.000 3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΚΑΛΙΟΠΗ
ΠΑΡΑΔ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

2. 05-13-00.02 ΜΟΣΧΟΠΟΥΔΟΣ 16.750.500 2
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ.

ΑΣΤΡΟΣ

3. 05-13-00.03 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 9.029.000 2
ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

ΚΑΡΥΕΣ

4. 05-13-00.04 ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 25.118.000 3
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΚΙ ΔΕΩΝΙΔΙΟΥ 
ΤΣΑΚΩΝΙΚΟ

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

5. 05-13-00.05 ΛΥΡΑ 27.378.000 2
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ. ΔΑΙΜΟΝΙΑ
6. 05-13-00.06 MEDITERRANEA 79.949.513 1

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - Ν FOODS
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

7. 05-13-00.07 ΒΛΑΧΟΣ 33.119.200 1
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ. ΝΕΑΠΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 218.736.213 14

Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.
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Δράση 05.20: Μονάδες εδαφοβελτιωτικών

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 4.333.771 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 2.600.263 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 2.080.210 δρχ., 80% 

και η Εθνική Συμμετοχή 520.053 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 40% 

1.733.508 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.19

Δράση 05.20

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. 05-20-00.01
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΦΥΤΟΜΑΖΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΩΝ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΜΑΤΟΣ.

ΚΟΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ

4.333.771 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.333.771 2

Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Δράση 05.25: Εκθετήρια Γεωργικών προϊόντων, χώροι πώλησης, προβολή,

προώθηση, τηλεματικό κέντρο, πωλήσεις με τηλεαγορά

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 59.802.220 δρχ., το οποίο είναι κατά 

60%, 35.881.332 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 28.705.066 δρχ., 

80% και η Εθνική Συμμετοχή 7.176.266 δρχ., 20% της Δημοσίας Δαπάνης) και κατά 40% 

23.920.888 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.20

Δράση 05.25

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΉΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΔΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. 05-25-00.01
ΠΡΟΒΟΑΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ

50.000.000 2

2. 05-25-00.02 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ- 
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΥΡΟΚ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΟΥΤΣΙΓΕΩ- 
ΡΓΑ ΑΡΕΤΗ

ΚΑΡΥΕΣ

9.802.220 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 59.802.220 4
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

4,

Εικόνα 16

Εικόνα 18

Εικόνες 16, 17, 18: Υποδράση 05-25-00.02
Κατασκευή ψυκτικών χώρων, εκθετήριο τυροκομικών προϊόντων, Συνολικό κόστος 9.823.300 δρχ. 
Κουτσόγιωργα Αρετή, Καρυές Λακωνίας
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Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος παράγει διάφορα γεωργικά προϊόντα όπως 

ελιές, λάδι, κρασί, μέλι, κάστανα, εσπεριδοειδή κ.α. Τα προϊόντα αυτά διατίΟονται στην 

αγορά, χωρίς να υφίστανται επεξεργασία και τυποποίηση με αποτέλεσμα να μην 

αξιοποιούνται οι δυνατότητες για αύξηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας. Η υλοποίηση 

των δράσεων του Μέτρου 5 του προγράμματος της περιοχής, ενισχύει τους τοπικούς 

παραγωγούς για την επεξεργασία, την τυποποίηση και την συσκευασία των τοπικών 

γεωργικών προϊόντων με τη μορφή των προϊόντων προελεύσεως. Οι ενέργειες που 

ενισχύονται είναι η απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, η αγορά τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συσκευασίας και σημάτων ποιότητος, η 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κ.λ.π.
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6.2.2.1.6 ΜΕΤΡΟ 6 : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Για την προσέλκυση τουριστικής κίνησης σε συστηματική και οργανωμένη βάση, 

απαιτείται η δημιουργία υποδομών που εξασφαλίζουν προϋποθέσεις άνεσης και 

εξυπηρέτησης των τουριστών, τη δυνατότητα πρόσβασης στα σημεία ενδιαφέροντος και 

την ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής. Στο Μέτρο αυτό 

περιλαμβάνονται ενέργειες που δεν έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα, δεν δημιουργούν 

άμεσα έσοδα και ως εκ τούτου υλοποιούνται από μη κερδοσκοπικούς φορείς όπως ΟΤΑ, 

πολιτιστικούς συλλόγους κ.λ.π. Το σύνολο των έργων που υλοποιούνται είναι 8.

Την υλοποίηση του μέτρου αυτού αναλαμβάνουν ΟΤΑ και Σύλλογοι. Η οικονομική 

συμμετοχή των ΟΤΑ δεν θεωρείται ως δημοσία δαπάνη αλλά ιδιωτική, αν και ανήκει στην 

εθνική συμμετοχή, αφού οι ΟΤΑ είναι αυτοί που υλοποιούν τις δράσεις.

Το συνολικό κόστος του Μέτρου 6 ανέρχεται σε 177.837.871 δρχ., το οποίο είναι 

κατά 80%, 142.270.297 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 142.270.297 

δρχ). Η Εθνική Συμμετοχή (ΟΤΑ) 29.298.190 δρχ., (16,5%) τα οποία μαζί με την Ιδιωτική 

Συμμετοχή των άλλων φορέων υλοποίησης των έργων 6.269.384 δρχ. (3,5%) αποτελεί την 

Ιδιωτική Συμμετοχή (35.567.574 δρχ.) 20% του συνολικού κόστους.

Το μέτρο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π και το ΕΤΠΑ.
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□ Κοινοτική Συμμετοχή 80%

□ Εθνική Συμμετοχή 16,5%

□ Ιδιωτική Συμμετοχή 3,5%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.10
Παρουσίαση Μέτρου 6 κατά πηγή χρηματοδότησης

Δράση 06.01: Αναπλάσεις, αξιοποιήσεις και ανάδειξη τόπων, περιβάλλοντος και 

χώρων

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 62.700.000 δρχ., το οποίο είναι κατά 

80%, 50.160.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 50.160.000 δρχ). Η 

Εθνική Συμμετοχή (ΟΤΑ) 9.000.000 δρχ., μαζί με την Ιδία Συμμετοχή του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης 

φορέων 3.540.000 αποτελεί την Ιδιωτική Συμμετοχή (12.540.000 δρχ.) 20% του Συνολικού 

Κόστους.

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.21 

Δράση 06.01

ΑΡΑΣΗ FPFO ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ

1.

06-01-00.02
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΓΡΟΤ Ο ΥΡΙΣΤI KO Y ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΤΟ ΤΡΙΚΕΡΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΡΙΚΕΡΙ
45.000.000

2.

06-01-00.03
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΖΙΤΖΙΝΩΝ

Ε.Ο.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑ
17.700.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 62.700.000
Πηγή: Α ναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.
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Δράση 06.02: Σήμανση Αξιοθεάτων, μνημείων, μονοπατιών - χαρτογραφήσεις

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 45.0000.000 δρχ., το οποίο είναι κατά 

80%, 36.000.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η κοινοτική συμμετοχή είναι 36.000.000 δ ρ χ ). Η 

εθνική συμμετοχή (ΟΤΑ) 9.000.000 δρχ., που ταυτίζεται με την ιδιωτική συμμετοχή των 

φορέων, αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή (9.000.000 δρχ.) 20% του συνολικού κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.22 

Λράση 06.02

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΉΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1.

06-02-00.01
ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤ1ΩΝ- 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 45.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 45.000.000
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Δράση 06.03: Μουσεία Αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς (μη ανταποδοτικά)

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 5.000.000 δρχ., το οποίο είναι κατά 

80%, 4.000.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η κοινοτική συμμετοχή είναι 4.000.000 δρχ.). Η 

εθνική συμμετοχή (ΟΤΑ) 1.000.000 δρχ., που ταυτίζεται με την ιδιωτική συμμετοχή των 

φορέων, αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή (1.000.000 δρχ.) 20% του συνολικού κόστους.

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.23 

Δράση 06.03

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1.

06-03-00.01
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΑ 
ΜΕΛΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑ
5.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 5.000.000
Πηγή: Α ναπτυξιακή Εταιρεία  Πάρνωνα Α.Ε.
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Δράση 06.04: Αξιοποίηση Μύλων

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 24.780.000 δρχ., το οποίο είναι κατά 

80%, 19.824.000 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η κοινοτική συμμετοχή είναι 19.824.000 δρχ.). 

Η εθνική συμμετοχή (ΟΤΑ) 4.956.000 δρχ., που ταυτίζεται με την ιδιωτική συμμετοχή 

των φορέων, αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή (4.956.000 δρχ.) 20% του συνολικού 

κόστους.

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.24 

Δράση 06.04

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1.

06-04-00.01 
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΩΝΙΔΙΟΥ
24.780.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 24.780.000
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Δράση 06.05 Δημιουργία, Βελτίωση καταφυγίων

Το συνολικό κόστος της δράσης αυτής είναι 5.405.049 δρχ., το οποίο είναι κατά 

80%, 4.324.039δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η κοινοτική συμμετοχή είναι 4.324.039 δρχ). Η 

εθνική συμμετοχή (ΟΤΑ) 0 δρχ., που μαζί με την ίδια συμμετοχή του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης

1.081.010 δρχ. αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή (1.081.010 δρχ.) 20% του συνολικού 

κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.25 

Δράση 06.05

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1.

06-05-00.01
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Ε.Ο.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ

5.405.049ΑΡΝΟΜΟΥΣΓΑΣ ΜΕ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΟΞΑ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 5.405.049
Πηγή: Α ναπτυξιακή Εταιρεία Π άρνωνα Α.Ε.
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Δράση 06.14: Πολιτιστικά κέντρα, Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κέντρα διατήρησης 

πολιτιστικής κληρονομιάς

Το συνολικό κόστος της δράσης 06.14 είναι 26.710.950 δρχ., το οποίο είναι κατά 

80%, 21.368.760 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η κοινοτική συμμετοχή είναι 21.368.760 δρχ.). 

Η εθνική συμμετοχή (ΟΤΑ) 5.342.190 δρχ., που ταυτίζεται με την ιδιωτική συμμετοχή 

των φορέων, αποτελεί την ίδια συμμετοχή (5.342.190 δρχ.) 20% του συνολικού κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.26

Δράση 06.14

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1.

06-01-00.01
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΜΠΑΝΙΤΣΑ 
ΔΗΜΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 26.710.950

ΣΥΝΟΛΟ 26.710.950
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Δράση 6.17: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και 

διατήρησης τοπικής κληρονομιάς

Το συνολικό κόστος της δράσης 06-17 είναι 8.241.872 δρχ., το οποίο είναι κατά 

80%, 6.593.498 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η κοινοτική συμμετοχή είναι 6.593.498 δρχ). Η 

εθνική συμμετοχή (ΟΤΑ) 0 δρχ., μαζί με την ίδια συμμετοχή των φορέων 1.648.374 

αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή (1.648.374 δρχ.) 20% του συνολικού κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.27 

Δράση 06.17

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1.
06-17-00.01 
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΝΩΝΑ

8.241.872

ΣΥΝΟΛΟ 8.241.872
Πηγή: Α ναπτυξιακή Εταιρεία  Π άρνωνα Α.Ε.
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Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Η περιοχή του προγράμματος διαθέτει πλούσια πολιτιστική παράδοση, η οποία 

αποτυπώνεται και στην ποιότητα του περιβάλλοντος χώρου. Στη διατήρηση και ανάδειξη 

αυτής αποσκοπούν οι παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Σημειώνεται ότι η 

υλοποίηση των έργων έχει τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων φορέων (Αρχαιολογική 

υπηρεσία, Υπουργείο Πολιτισμού κ.λ.π.) με την συνεργασία των οποίων υλοποιήθηκαν. 

Επίσης εκτελείται μια οργανωμένη προσπάθεια αποτύπωσης - χαρτογράφησης - σήμανσης 

και αποκατάστασης των παλιών μονοπατιών που συνέδεαν τα χωριά της περιοχής του 

Πάρνωνα μεταξύ τους. Θα δημιουργηθεί εκεί ένα εκτενές δίκτυο μονοπατιών όπου ο 

περιπατητής θα μπορεί εύκολα να προσανατολιστεί και να υπολογίσει τις αποστάσεις 

περιπάτου.

Ó.2.2.2 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

Ο αριθμός των έργων που ανήκουν στα Μέτρα 3,4,5 και 6 που υλοποιούνται είναι 74. 

Από αυτά, 5 έργα έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν ΟΤΑ (4 στην Αρκαδία και 1 στην 

Λακωνία), 4 έργα έχουν αναλάβει Δημοτικές Επιχειρήσεις (2 στην Αρκαδία και 2 στη 

Λακωνία), 5 έργα έχουν αναλάβει συνεταιρισμοί στη Λακωνία, 3 έργα σύλλογοι (2 ο ΕΟΣ 

και 1 ο Πολιτιστικός Οργανισμός Πάρνωνα) και 57 έργα ιδιώτες (23 στην Αρκαδία και 34 

στη Λακωνία). Συνολικά υλοποιούνται 30 έργα στην Αρκαδία και 44 στη Λακωνία.
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Αρκαδία Λακωνία
Φορείς

□  ΟΤΑ

□  Δημοτικές 
Επιχειρήσεις

□  Συνεταιρισμοί

□  Σύλλογοι 

■  Ιδιώτες

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.11
Ποσοστά συμμετοχής (%) των Φορέων ανά Νομό 

στο Leader II

Οι ιδιώτες έρχονται πρώτοι στην ανάληψη έργων στα πλαίσια του Leader, 

ακολουθούν οι ΟΤΑ, οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί και τέλος οι σύλλογοι

□  ΟΤΑ

□  Δημοτικές 
Επιχειρήσεις

□  Συνεταιρισμοί

□  Σύλογοι 

■  Ιδιώτες

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.12
Συνολικά ποσοστά (%) συμμετοχής των φορέων στο 

Leader II
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Η Λακωνία συμμετέχει στην υλοποίηση έργων του Leader II, σε ποσοστό 59,4% και 

η Αρκαδία σε ποσοστό 40,5%.

40,

59,4
□  Λακωνία

□  Αρκαδία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.13
Συνολικό ποσοστό συμμετοχής των 

περιοχών στο Leader II

6.2.3 ΣΚΕΛΟΣ Γ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Σκέλος Γ αφορά σχέδια που αναλήφθηκαν με πρωτοβουλία των δικαιούχων ΟΤΔ, 

οι οποίοι ανήκουν τουλάχιστον σε δυο κράτη μέλη, με σκοπό την προώθηση των 

γενικότερων στόχων του προγράμματος. Το σκέλος αυτό συνδέεται με την ύπαρξη 

δικτύου, το οποίο διευκολύνει τη δημιουργία διακρατικής συνεργασίας. Το σκέλος αυτό 

δεν αποτελεί όρο επιλεξιμότητας του Leader και εμφανίζεται προοδευτικά έπειτα από μια 

περίοδο λειτουργίας του δικτύου.

□ Κοινοτική Συμμετοχή 71%

□ Εθνική Συμμετοχή 0%

□  Ιδιωτική Συμμετοχή 29%

Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  6 . 1 4
Π α ρ ο υ σ ί α σ η  Μ έ τ ρ ο υ  7  κ α τ ά  π η γ ή  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς
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Το συνολικό κόστος του Σκέλους αυτού ανέρχεται σε 17.710.000 δρχ., το οποίο 

είναι κατά 71%, 12.574.100 δρχ. Δημοσία Δαπάνη (η Κοινοτική Συμμετοχή είναι 

12.574.100 δρχ., 100% και η Εθνική Συμμετοχή 0 δρχ., 0% της Δημοσίας Δαπάνης) και 

κατά 29%, 5.135.900 δρχ. Ιδιωτική Συμμετοχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.28

ΣκέλοςΓ

ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1. 07-01-00.01
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΠΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

7.710.000

2. 07-01-00.02
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ.

ΑΝΑΠΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

10.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 17.710.000
Πηγή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.

Το Σκέλος αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Π.

Στα πλαίσια του Σκέλους Γ υλοποιούνται οι δράσεις "Διακοπές στο Ευρωπαϊκό 

χωριό μας" και "Τουριστική Ανάπτυξη και πολιτιστικές διαδρομές".

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής, συνεργάζονται εταιρείας από την Ελλάδα 

(Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε.), Αυστρία (Entwicklungsverein Kleinregion Feldbach), Μ. 

Βρετανία (North Pennines Leader Programme), Ιταλία (Capo Santa Maria di Leuca), 

Κύπρος (συμμετέχει γιατί είναι υπό μέλος ένταξη).

Α. Διακοπές στο Ευρωπαϊκό χωρίο μας

Στόχοι - Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Οι στόχοι της συνεργασίας είναι:

• Η ανάπτυξη τρόπων προβολής, σε διεθνές επίπεδο, των πόλων έλξης και των 

προτερημάτων μιας περιοχής, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

ανακαλύψουν είτε μόνοι τους είτε σε μικρές ομάδες τους θησαυρούς κάθε περιοχής.
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• Η ανάπτυξη δικτύου με άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές με το όνομα "Διακοπές στο 

Ευρωπαϊκό χωρίο μας".

•  Η ανάπτυξη οικονομικών και υποστηρικτικών μοντέλων για τους αγρότες που δεν 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.

Οι παραπάνω αναφερθείσες στρατηγικές τουριστικής προβολής και προώθησης, τα 

συμπληρωματικά τουριστικά πακέτα και προγράμματα καθώς και η οργάνωση ενός 

δικτύου θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο μιας επένδυσης για ανακαίνιση και 

αναπαλαίωση των παραδοσιακών και αξιόλογων κτιρίων κάθε περιοχής.

Μέσω εφαρμογής αυτού του σχεδίου αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1. Συμπληρωματικό εισόδημα για τον αγροτικό πληθυσμό μέσω μιας καινοτόμας

μορφής τουρισμού. ■»'- V

2. Συμπληρωματικό εισόδημα και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για τα 

εστιατόρια, τις ταβέρνες και τις διάφορες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ταξί, 

τουριστικά γραφεία κ.λ.π.)

3. Συμπληρωματικό εισόδημα για τους κατασκευαστές κτιρίων της περιοχής.

4. Η ευρύτερη περιοχή και τα προϊόντα της θα γίνουν περισσότερο γνωστά στους 

τουρίστες και έτσι το τουριστικό εισόδημα θα διανεμηθεί με καλύτερο τρόπο 

μέσα στο σύνολο της περιφέρειας και ανάμεσα στις διάφορες εποχές του χρόνου.

5. Έ νας νέος και καινοτόμος τύπος τουρισμού θα βοηθήσει στην αναπαλαίωση και 

συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και θα διευρύνει τα 

ενδιαφέροντα των αγροτών.

6. Νέες μορφές συνεργασίας θα αναπτυχθούν μεταξύ αγροτικών και τουριστικών

επιχειρήσεων.

7. Τα κεφάλαια της περιοχής θα χρησιμοποιηθούν για υποστηρικτική ανάπτυξη της 

περιοχής.
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Η δεύτερη δράση που υλοποιείται στο Σκέλος Γ είναι:

Β. Τουριστική Ανάπτυξη και πολιτιστικές διαδρομές

Οι εταίροι για την πραγματοποίηση της δράσης αυτής είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης 

Αμβρακικός Α.Ε., μια Ιταλική Αναπτυξιακή Εταιρεία (Alto Jonio Consentirlo) και η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε.

Στόγοι- Ανααενόιιενα αποτελέσματα.:

Οι λόγοι συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα είναι η ανάπτυξη δεσμών και η 

δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών με περιοχές οι οποίες συνδέονται με ένα κοινό 

ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν.

Η επικοινωνία, ως διακίνηση και άντολλαγή πολιτισμικών στοιχείων, μεταξύ της 

Ελλάδας και της Μεγ. Ελλάδας στη Σικελία και στη Ν.Ιταλία, υπήρξε από τα τέλη της 2η~ 

χιλιετηρίδας π.Χ. μέχρι σήμερα συνεχής. Υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες που συντηρούν 

στη Ν. Ιταλία, εθνολογικά στοιχεία των Λακώνων (Μανιατών) και των Κυνουραίων 

(Τσακόνων), όπως οικιστικά, γλωσσικά, ήθη και έθιμα.

Αυτό το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό 

στην αναβίωση και συντήρηση της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής και περαιτέρω 

στην ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών αλλά και τουριστικού δυναμικού μέσω της ανάπτυξης 

των κοινών πολιτιστικών και ιστορικών διαδρομών.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη συλλογή όλων των πληροφοριών, την καταγραφή 

στοιχείων του κοινού ιστορικού παρελθόντος των δυο χωρών και την κατάλληλη 

προβολή-αξιοποίηση τους, καθώς και τη διεύρυνση-προσέγγιση του δυναμικού της αγοράς 

για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.

Για την υλοποίηση του σκέλους αυτού έχουν διατεθεί στην α ' φάση 5000 ECU. 

(Στην αναπτυξιακή Πάρνωνας αντιστοιχούν 500 ECU) και στη β' φάση 20.000 ECU.

Στην α ' φάση οι εταίροι υπέβαλαν ένα σχέδιο δράσης, ώστε να καταστεί δυνατή η 

επίτευξη των στόχων αυτής της συνεργασίας. Έγινε επίσης συνάντηση των εταίρων για να 

συζητηθεί αν το σχέδιο ήταν υλοποιήσιμο.
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Στην β ' φάση οι εταίροι έκαναν αίτηση στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και 

προετοίμασαν την υλοποίηση της δράσης.

Η α ' και β ' φάση έχουν πραγματοποιηθεί και αναμένεται η υλοποίηση του τελικού 

αντικειμένου μέχρι το τέλος του 2000.

Έγιναν συναντήσεις και e-mail ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ομάδες Leader, στην 

Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Πελοπόννησο, για την επίλυση ειδικών προβλημάτων 

των περιοχών αυτών και τον ορισμό των πεδίων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, όπως κριτήρια 

ποιότητας σχετικά με τον τουρισμό, μοντέλα χρηματοδότησης για αναπαλαίωση και 

συντήρηση παλιών παραδοσιακών κτιρίων.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και συζήτηση μιας κοινής στρατηγικής μάρκετινγκ 

με έμφαση στον οικοτουρισμό και στον αγροτουρισμό.

Έγινε προετοιμασία ενός σεμιναρίου στο Feldbach (Αυστρία) για τους 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Επίσης έγινε προετοιμασία μιας έκθεσης για τις 

συμμετέχουσες ΟΤΔ στα Αγγλικά και διανομή αυτής σε άλλες ενδιαφέρουσες ΟΤΔ, έτσι 

ώστε να σχηματισθεί ένα δίκτυο για τον οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό.

6.3 Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ LEADER II

Ο τρόπος με τον οποίο το παρόν πρόγραμμα ικανοποιεί τα κριτήρια και τις 

προτεραιότητες που θέτει, τόσο η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και οι 

σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Γεωργίας θα παρουσιασθούν παρακάτω.

Ειδικότερα:

• Ο καινοτομικός χαρακτήρας του προγράμματος,

• Η μεταφορά τεχνολογίας,

• Ο επιδεικτικός χαρακτήρας των ενεργειών,

•  Η πραγματική προστιθέμενη αξία,

• Τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
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6.3.1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο καινοτομικός χαρακτήρας της πρωτοβουλίας τονίζεται από το γεγονός της 

παντελούς έλλειψης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης παραγωγικών 

πρωτοβουλιών στην περιοχή, πριν την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος. Εκτιμάται 

ότι η διασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών υποστήριξης σε μόνιμη βάση, έχει ως 

αποτέλεσμα την επιτάχυνση της υλοποίησης παραγωγικών σχεδίων και κατ' επέκταση την 

ανάπτυξη της περιοχής, τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας.

Καινοτομική είναι και η προσέγγιση που εφαρμόζεται στις παραγωγικές 

δραστηριότητες του προγράμματος. Ειδικότερα, σημειώνονται τα ακόλουθα καινοτομικά 

παραγωγικά χαρακτηριστικά:

1. Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού στηρίζεται στην αξιοποίηση των τοπικών 

πολιτιστικών και παραγωγικών πόρων, που ευνοεί τη διάχυση της τουριστικής 

κατανάλωσης στο σύνολο της περιοχής, υποκινεί την ανάπτυξη εναλλακτικών 

και ήπιων μορφών τουρισμού και συμβάλλει στην προστασία και στην ανάδειξη 

της τοπικής φυσιογνωμίας και ιστορίας.

2. Οι δράσεις ανάπτυξης της τοπικής μεταποιητικής δραστηριότητας και της 

αξιολόγησης της τοπικής γεωργικής παραγωγής είναι επίσης καινοτομικές, διότι 

αφενός συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος 

και στη μείωση της εξάρτησης από τη γεωργία και αφετέρου οδηγούν στην 

αξιοποίηση των τοπικών πόρων και επομένως στην αύξηση του εισοδήματος. 

Επιπροσθέτως, ο στόχος της παραγωγής επωνύμων προϊόντων είναι 

καινοτομικός, διότι μέσω της επωνυμίας διευκολύνεται η διείσδυση των 

προϊόντων στην αγορά.

3. Τέλος η μέθοδος αξιοποίησης του περιβάλλοντος, αλλά και το τεχνικό 

περιεχόμενο των σχετικών έργων, αποτελούν καινοτομία για την περιοχή, αφού 

διασφαλίζουν ταυτόχρονα, τόσο τη διατήρηση και διάδοση των πολιτιστικών και 

ιστορικών χαρακτηριστικών της, όσο και την παραγωγική ανασυγκρότηση της.
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Για την περαιτέρω στήριξη του καινοτομικού χαρακτήρα του προγράμματος, 

αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα έργων:

• Τεχνική στήριξη του τοπικού παραγωγικού δυναμικού για την ανάληψη 

παραγωγικών πρωτοβουλιών.

• Κατάρτιση των γεωργών, μεταξύ των άλλων, στην ανάπτυξη των βιολογικών 

καλλιεργειών.

• Η αξιοποίηση των παραδοσιακών κτιρίων ως αγροτουριστικών καταλυμάτων.

• Η ανάπτυξη του ορεινού εναλλακτικού τουρισμού.

• Η εμπορευματοποίηση των τοπικών γεωργικών προϊόντων ονομασίας προελεύσεως

• Η αναβίωση και διάδοση του τοπικού πολιτισμού και της παράδοσης.

6.3.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό σε τεχνογνωσία 

που μεταφέρθηκε στην περιοχή από άλλες περιοχές που εφάρμοσαν ανάλογα προγράμματα 

στο πλαίσιο της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader I.

Η αναγκαία τεχνογνωσία και οι απαραίτητες τεχνολογικές καινοτομίες για την 

εφαρμογή του προγράμματος ήταν και είναι εξασφαλισμένες από τη συμμετοχή της 

Ομάδας τοπικής Δράσης στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων υλοποίησης Leader.

6.3.3 ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μια από τις κύριες επιδιώξεις της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader II, είναι η 

επίδειξη και η ανταλλαγή των καλών παραδειγμάτων και εμπειριών αγροτικής ανάπτυξης. 

Με τον τρόπο αυτό γενικεύεται η εφαρμογή προτύπων μεθόδων και διαδικασιών αγροτικής 

ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό χώρο, με αποτέλεσμα να υποβοηθείται η αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Η Ομάδα Τοπικής Δράσης συμβάλλει στη
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διαδικασία της επίδειξης και της ανταλλαγής των εμπειριών μέσω της συμμετοχής της στα 

δίκτυα των φορέων υλοποίησης Leader.

Τα μέτρα του υλοποιηθέντος προγράμματος έχουν σημαντικά στοιχεία καινοτομίας 

που η επίδειξη και η διάχυση τους συμβάλλει στη συγκρότηση μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής 

για τον αγροτικό χώρο.

6.3.4 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η υλοποίηση του συνόλου των μέτρων του προγράμματος, οδηγεί σε σημαντική 

αύξηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας και κατ' επέκταση σε αντίστοιχη αύξηση του 

τοπικού αγροτικού εισοδήματος.

Η παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, η αναβάθμιση των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, η μεταποίηση και η αξιοποίηση των 

τοπικών παραγωγικών πόρων και βελτίωση της συσχέτισης του τουρισμού με την τοπική 

παραγωγή, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της πραγματικής προστιθέμενης αξίας. Εκτός 

όμως του οικονομικού χαρακτήρα της, πραγματική προστιθέμενη αξία παράγεται και στο 

γενικότερο κοινωνικό - πολιτιστικό επίπεδο, μέσω της αναβάθμισης των θεσμών 

συμμετοχής και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής.

6.3.5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η υλοποίηση του προγράμματος έχει τις ακόλουθες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις:

Η διασύνδεση των επιμέρους μέτρων του προγράμματος (π.χ. η παραγωγή από την 

τοπική βιοτεχνία προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των αγροτουριστικών 

καταλυμάτων) συμβάλλει στην ενίσχυση των τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Οι δαπάνες για τις επενδύσεις του προγράμματος έχουν αλυσιδωτές 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία (αύξηση των εισοδημάτων, της 

κατανάλωσης, της αποταμίευσης, της παραγωγής κ.λ.π.).

Τέλος η εν γένει βελτίωση των τοπικών ικανοτήτων πολλαπλασιάζει τα άμεσα 

αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ43

7.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ LEADER ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρόλο που είναι σχετικά νωρίς να εκτιμηθεί η μακροπρόθεσμη επίδραση του 

προγράμματος σαν κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της υπαίθρου, οι ΟΤΔ μπορούν να 

προσδιορίσουν μερικούς ευρύτερους αλλά χρήσιμους παραμέτρους:

1. Συνετέλεσε ουσιαστικά στην δημιουργία τοπικών αναπτυξιακών δομών (ΟΤΔ) με 

αναπτυξιακή δυναμική, στις οποίες εκπροσωπείται ένα σημαντικά ευρύ φάσμα των 

τοπικών κοινωνικών και οικονομικών εταίρων της κάθε περιοχής. Το γεγονός αυτό 

αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό διαρθρωτικό αποτέλεσμα για την ελληνική περιφέρεια.

2. Η φιλοσοφία του Leader συνέβαλλε σημαντικά στο επίπεδο των ιδεών. Έτσι το μέλλον 

της αγροτικής κοινωνίας εξετάζεται πλέον στη βάση της ανάπτυξης του αγροτικού 

χώρου συνολικά, σε σχέση με το παρελθόν όπου έμφαση δινόταν στην μονομερή 

στήριξη της γεωργικής δραστηριότητας μέσω της επιδότησης της παραγωγής των 

γεωργικών προϊόντων.

3. Η παρουσία του Leader σε τοπικό επίπεδο ενίσχυσε γενικότερα την συζήτηση 

ζητημάτων που άπτονται της αγροτικής ανάπτυξης. Παρόλο που είναι δύσκολο να 

μετρηθεί επιστημονικά η συνεισφορά αυτή, η άποψη πολλών ΟΤΔ είναι ότι η 

εφαρμογή του Leader συνέβαλλε ουσιαστικά στην συζήτηση σε τοπικό και

43 Από την ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη μέλη
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περιφερειακό επίπεδο για την αναζήτηση λύσεων στο επιτακτικό πρόβλημα της 

αναζωογόνησης της ελληνικής υπαίθρου.

4. Έκανε τους χρηματικούς πόρους και την τεχνική εξειδίκευση προσιτή στις τοπικές 

αγροτικές κοινότητες, στις αγροτικές οικογένειες και στους νέους επιχειρηματίες, με 

ένα τρόπο άγνωστο προηγουμένως ή απλώς μη διαθέσιμο. Λειτούργησε σαν 

ουσιαστικός "ενεργοποιητής" των δυνατοτήτων των τοπικών κοινωνιών και 

δημιούργησε προοπτικές εναλλακτικών μορφών απασχόλησης του αγροτικού 

πληθυσμού, πέραν του πρωτογενή τομέα.

5. Έδρασε "πολλαπλασιαστικά" και "παραδειγματικά" όσον αφορά την εισαγωγή της 

καινοτομίας και της τεχνολογίας στις πλέον προβληματικές περιοχές της ελληνικής 

περιφέρειας.

6. Συνέβαλε στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βοήθησε την διατήρηση θέσεων 

εργασίας υπό απειλή σε περιοχές με έντονα προβλήματα ανεργίας και αυτό είχε μια 

θετική επίπτιοση στον περιορισμό της εσωτερικής μετανάστευσης και της αστυφιλίας.

7. Έκανε την αρχή της επικουρικότητας να δοκιμαστεί στην πιο δημιουργική και 

αποτελεσματική μορφή της.

8. Σε όρους τοπικής δημοκρατίας εξάλλου απέδειξε την επάρκειά του. Η συλλογική φωνή 

των πολιτών και των φορέων τους, η συμμετοχή των ιδιωτών στην ανάπτυξη και 

διαχείριση των επενδυτικών τους σχεδίων, η κοινωνική συμπερίληψη των 

περιθωριοποιημένων αγροτικών κοινοτήτων, αποτελούν βασικά στοιχεία υλοποίησης 

του προγράμματος. Παράλληλα η περιοδική εναλλαγή της σύνθεσης των οργάνων 

διοίκησης των ΟΤΔ εξασφαλίζουν από κάθε κίνδυνο δημοκρατικού ελλείματος.

9. Βοήθησε στην ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ δημοσίων, ιδιωτικών, 

κοινωνικών και τοπικών ομάδων ή φορέων.

10. Ενίσχυσε ουσιαστικά την έννοια της συνεργασίας και της δικτύωσης. Η εθελοντική 

δικτύωση των ΟΤΔ σε εθνικό επίπεδο βοήθησε σημαντικά στην ανταλλαγή απόψεων 

και γνώσης μεταξύ των ΟΤΔ και αποτελεί σημαντικό στοιχείο καινοτομίας από μόνο 

του.

Ωστόσο, σε πολλά κράτη μέλη κατά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας Leader II

αντιμετωπίστηκαν ορισμένα προβλήματα όπως: καθυστερήσεις στην επιλογή των

δικαιούχων και κατά συνέπεια στην έναρξη των προγραμμάτων, δημιουργία ευάλωτων
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εταιρικών σχέσεων όταν οι ρόλοι στο πλαίσιο των σχέσεων αυτών δεν καθορίζονται με 

σαφήνεια, συσσώρευση διαφόρων διαδικασιών, διασκορπισμός χρηματοδοτικών πόρων σε 

μεγάλο αριθμό ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ), με συνέπεια τις παρεμβάσεις 

περιορισμένης αποτελεσματικότητας.

Για τις αγροτικές περιοχές, η αξιοποίηση των πόρων τους στο πλαίσιο μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης στηριζόμενης σε μια στρατηγική προσαρμοσμένη στις 

τοπικές συνθήκες, φαίνεται όλο και πιο πολύ ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικών και βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η προσέγγιση αυτή θα είναι αποτελεσματική αν εντάσσεται σε μια ευρωπαϊκή 

πολιτική και σε εθνικές και περιφερειακές πολιτικές ικανές να εξασφαλίσουν το 

απαιτούμενο πλαίσιο, μέσα και κίνητρα έτσι ώστε να είναι ο αγροτικός πληθυσμός και οι 

αγροτικές περιοχές σε θέση να αδράξουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και στη συνέχεια να τις 

αξιοποιήσουν με τα κατάλληλα μέσα και μηχανισμούς.

Ο νέος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1992 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το ΕΓΤΠΕ περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων με στόχο τη στήριξη των αγροτικών 

περιοχών, προκειμένου να εφαρμοστεί σε αυτές μια πολιτική που δεν περιορίζεται στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, αλλά η οποία στηρίζει επίσης την 

ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και πηγών απασχόλησης, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι 

αγροτικές αυτές περιοχές να αποτελούν ένα υγιές και δυναμικό κοινωνικό και οικονομικό 

πλαίσιο.

Εντούτοις, τα μεγάλα προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του κανονισμού 

αγροτικής ανάπτυξης και στο πλαίσιο των κανονισμών για τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι 

δύσκολο να επιλύσουν μόνα τους όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι 

αγροτικές κοινότητες, δεδομένης της τοπικής τους κλίμακας και της ανάγκης να 

λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο τοπικός πληθυσμός.
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7.2 ΣΤΟΧΟΙ TOY LEADER +

Η νέα πρωτοβουλία Οα συμπληρώσει τα καθιερωμένα προγράμματα με την 

ενθάρρυνση των ολοκληρωμένων ενεργειών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο 

πλαίσιο εταιρικών σχέσεων σε τοπική κλίμακα.

Στόχος της πρωτοβουλίας Leader +- θα είναι να παροτρύνει και να στηρίξει τους 

φορείς των αγροτικών περιοχών να εξετάσουν το δυναμικό της περιοχής τους κάτω από 

μια περισσότερο μακροπρόθεσμη προοπτική. Η πρωτοβουλία αυτή αποβλέπει στην 

προώθηση της εφαρμογής ολοκληρωμένων προτύπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης, 

υψηλής ποιότητας, στόχος των οποίων θα είναι η πειραματική εφαρμογή νέων μορφών:

- Αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,

- Ενίσχυση του οικονομικού πλαισίου προκειμένου να συμβάλλει στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης,

- Βελτίωσης της οργανωτικής ικανότητας της κοινότητας.

Θεμελιώδες στοιχείο της πρωτοβουλίας Leader + θα αποτελέσει η πτυχή 

"συνεργασία" με την ευρεία έννοια του όρου. Η Επιτροπή Οα στηρίξει τη δημιουργία 

εταιρικών σχέσεων ποιότητας μεταξύ διαφόρων φορέων. 11 συνεργασία αυτή θα 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο αγροτικών περιοχών, μεταξύ περιοχών του ίδιου κράτους μέλους 

και μεταξύ περιοχών περισσότερων κρατών μελών και εφόσον χρειάζεται εκτός της 

κοινότητας.

Συνεπώς η πρωτοβουλία Leader + διατηρεί τον πειραματικό της χαρακτήρα όσον 

αφορά τον στόχο της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής νέων ολοκληρωμένων και 

σταΟεριΰν προσεγγίσεων προκειμένου να επηρεάσουν, ολοκληρώσουν και ενισχύσουν την 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη κατά την 

παρουσίαση των προτάσεών τους καλούνται να συμμετάσχουν στην πειραματική αυτή 

προσπάθεια.
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7.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

7.3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Όλες οι αγροτικές περιοχές θα είναι επιλέξιμες για τη πρωτοβουλία Leader +. 

Προκειμένου να συγκεντρωθούν οι κοινοτικοί πόροι στις πλέον ενδιαφέρουσες προτάσεις 

και για να λειτουργήσουν όσο το δυνατό περισσότερο ως μοχλοί, μόνο ένας περιορισμένος 

αριθμός περιοχών θα τύχει χρηματοδοτικής στήριξης από την Κοινότητα.

Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να 

προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές. Τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται είναι τα 

ελάχιστα που απαιτούνται. Θα πρέπει να συμπληρωθούν από ειδικά κριτήρια 

προσαρμοσμένα στην κατάσταση των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ευρύτερης περιοχής και των ειδικών στόχων στην επίτευξη 

των οποίων αποβλέπει η υλοποίηση της πρωτοβουλίας Leader + στις περιοχές αυτές. Τα 

κριτήρια αυτά, τα οποία θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος που 

υποβάλλεται στην Επιτροπή υπόκεινται στην έγκρισή της.

Στις περιπτώσεις που η πρωτοβουλία Leader + αφορά περιοχές οι οποίες δεν είχαν 

στο παρελθόν επωφεληθεί από τις πρωτοβουλίες I και II, θα πρέπει να προβλεφθούν 

ειδικές διατάξεις για τις περιοχές αυτές προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβασή τους στην 

κοινοτική αυτή πρωτοβουλία.

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Leader + 

σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, αν αυτό δικαιολογείται βάσει κριτηρίων που είναι 

σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής που εφαρμόζουν στον τομέα της αγροτικής 

ανάπτυξης.

7.3.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της χρηματοδοτικής συνδρομής της πρωτοβουλίας Leader + θα είναι ένα 

σύνολο εταίρων με τη ονομασία "Ομάδες Τοπικής Δράσης" (ΟΤΔ), οι οποίοι είναι φορείς 

της αναπτυξιακής στρατηγικής και υπεύθυνοι για την υλοποίησή της. Πρέπει να αποτελούν 

ένα ισορροπημένο και αντιπροσωπευτικό σύνολο εταίρων των κοινωνικοοικονομικών 

κύκλων της περιοχής. Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι δημόσιες διοικήσεις και τα
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εκλεγμένα μέλη δεν θα μπορούν να εκπροσωπούν περισσότερο από 50% της τοπικής 

εταιρικής σχέσης.

Τα μέλη της ΟΤΔ οφείλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους όσον αφορά τον από 

κοινού καθορισμό και την από κοινού εφαρμογή μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη της 

περιοχής.

I I ανάθεση ρόλαιν και αρμοδιοτήτων πρέπει να γίνει με διαφάνεια και σαφήνεια, για 

να εκτιμηθούν η καταλληλότητα και ο επιχειρησιακός χαρακτήρας της εταιρικής σχέσης. 

Πρέπει επίσης να παρέχονται εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητα να αναλάβουν τα 

καθήκοντα που αναθέτονται καθώς και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών 

λειτουργίας και λήψης αποφάσεων.

Τα μέλη της ΟΤΔ οφείλουν να διαθέτουν τοπική παρουσία και οι εταίροι αυτοί

♦ είτε ορίζουν έναν επικεφαλή αρμόδιο για διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα, ο 

οποίος θα έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τις κρατικές επιδοτήσεις και να μεριμνά για 

την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης,

♦ είτε συνδέονται στο πλαίσιο μιας κοινής δομής με νομική μορφή, τα καταστατικά της 

οποίας διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα 

διαχείρισης των κρατικών επιδοτήσεων.

7.3.3 ΣΚΕΛΙΙ

Η πρωτοβουλία Leader + αρθρώνεται γύρω από τρία σκέλη:

♦ Σκέλος I : Στήριξη των ολοκληρωμένων και πιλοτικών στρατηγικών ανάπτυξης των

αγροτικό)V περιοχών.

♦ Σκέλος 2: Στήριξη της συνεργασίας μεταξύ περιοχών και της διακρατικής συνεργασίας.

♦ Σκέλος 3: Δικτύωση του συνόλου των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ανεξαρτήτως του αν τυγχάνουν ή όχι στήριξης στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας Leader + καθώς και όλων των φορέων της αγροτικής 

ανάπτυξης.

165



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7° : II ΝΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

7.3.3.1 ΣΚΕΛΟΣ 1 : Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές
αγροτικής ανάπτυξης

Το σκέλος 1 θα στηρίξει τις περιοχές που επιδεικνύουν βούληση και ικανότητα 

σύλληψης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης και πιλοτικής αναπτυξιακής 

στρατηγικής. 11 στρατηγική αυτή επιβεβαιώνεται με την παρουσίαση αναπτυξιακού 

σχεδίου, βασίζεται σε μια αντιπροσωπευτική εταιρική σχέση και αρθρώνεται γύρω από ένα 

σημαντικό θέμα, χαρακτηριστικό της ταυτότητας της περιοχής.

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να διευκρινίσει βάσει της κατάστασης των αγροτικών 

περιοχών του, τα κριτήρια που θα επιτρέψουν την επιλογή (με την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων) των αναπτυξιακών σχεδίων που καταρτίζουν οι ΟΤΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ακόλουθα στοιχεία:

1. Περιοχές τις οποίες αφορά η πρωτοβουλία

11 πρωτοβουλία Leader + αφορά περιοχές περιορισμένης έκτασης και αγροτικού 

χαρακτήρα, οι οποίες αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο από φυσική (γεωγραφική), 

οικονομική και κοινωνική άποψη.

Οι επιλεγείσες περιοχές πρέπει να παρουσιάζουν οπωσδήποτε συνοχή και επαρκή 

κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και χρηματοοικονομικών 

πόρων, προκειμένου να στηρίξουν μια βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική.

Είναι δυνατόν, η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών να οδηγήσει στην οριοθέτηση μιας 

περιοχής που δεν συμπίπτει με την εθνική διοικητική οριοθέτηση ή την οριοθέτηση που 

έχει γίνει για τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο των στόχων 1 και 2 των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Για να διασφαλιστεί ο τοπικός χαρακτήρας, ο πληθυσμός της περιοχής δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους 100.000 κατοίκους για τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές (περίπου 

100 κάτοικοι / km2) χωρίς όμως να είναι και κατώτερος κατά γενικό κανόνα των 20.000 

κατοίκων.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνεται τεχνητή κατάτμηση περιοχών, η οποία δεν 

ανταποκρίνεται στο προαναφερθέν κριτήριο συνεκτικότητας.
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2. Η αναπτυξιακή στρατηγική

Η αναπτυξιακή πολιτική που προτείνουν οι ΟΤΔ στα αναπτυξιακά τους σχέδια 

πρέπει να είναι:

α. Ολοκληρωμένη, υπό την έννοια μιας σφαιρικής προσέγγισης. Συντονισμένη, 

στηριζόμενη στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορέων, τομέων και σχεδίων. Διαρθρωμένη 

γύρω από ένα σημαντικό θέμα, χαρακτηριστικό για την ταυτότητα, τους πόρους και τις 

τεχνογνωσίες της περιοχής, το οποίο μπορεί να συσπειρώσει το σύνολο των φορέων και 

των σχεδίων διαφόρων τομέων που συντελούν στην αναπτυξιακή στρατηγική.

Με την επιφύλαξη των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, τα θέματα με ικανότητα 

συσπείρωσης που η Επιτροπή κρίνει ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι 

αγροτικές περιοχές είναι:

♦ 11 χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικότερες οι 

υπηρεσίες των αγροτικών περιοχών,

♦ 11 βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές,

♦ Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, ιδίως μέσο) της διευκόλυνσης με συλλογικές 

ενέργειες της πρόσβασης στις αγορές για τις μικρές διαρθρώσεις παραγωγής.

♦ 11 αξιοποίηση το>ν φυσικών και πολιτιστικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της 

αξιοποίησης των τοποθεσιών κοινοτικού ενδιαφέροντος του NATURA 2000.

\ 1 προτεινόμενη στρατηγική σε κάθε αναπτυξιακό σχέδιο πρέπει να καταδεικνύει τη 

διάρθρωσή του γύρω από ένα από τα προαναφερθέντα θέματα. Αν η στρατηγική αυτή 

διαρθρώνεται γύρο) από περισσότερα του ενός θέματα, πρέπει να καταδεικνύεται ότι 

παραμένει συνεκτική. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να αποδεικνύεται ότι η στρατηγική 

αυτή δεν αποτελεί πρόσθεση σχεδίων ή μια απλή παράθεση τομεακών παρεμβάσεων.

Η Επιτροπή, η οποία μεριμνά για την ισότητα των ευκαιριών και πιστεύει ότι οι νέοι 

και οι γυναίκες αποτελούν έναν από τους μοχλούς της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, 

επιθυμεί να στηρίξει κατά προτεραιότητα τις στρατηγικές που αποβλέπουν στη βελτίωση 

των δυνατοτήτων απασχόλησης και δραστηριοτήτων γι' αυτές τις ομάδες - στόχους. Κατά 

συνέπεια, η κλίμακα αξιολόγησης που θα καταρτίσουν τα κράτη μέλη για την επιλογή των 

πιλοτικών στρατηγικών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την κοινοτική αυτή προτεραιότητα.
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Ο κατάλογος τόσο των θεμάτων με ικανότητα συσπείρωσης όσο και των ομάδων - 

στόχων μπορεί να διευρυνθεί από τα κράτη μέλη προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

συνθήκες που επικρατούν στο καθένα από αυτά.

β. Πρέπει να αποδεικνύεται ο πιλοτικός χαρακτήρας αναπτυξιακής στρατηγικής.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Leader I και Leader II μεγάλος αριθμός αγροτικών 

περιοχών συμμετείχε σε καινοτόμες προσεγγίσεις τοπικής ανάπτυξης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι προσεγγίσεις αυτές ωρίμασαν και μπορούν να ληφθούν υπόψη από τα 

καθιερωμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader +, η Επιτροπή προτίθεται να στηρίξει 

πρωτότυπες και φιλόδοξες προσεγγίσεις αγροτικής ανάπτυξης οι οποίες θα εμβαθύνουν τον 

πειραματισμό που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Leader I και II.

Ο πιλοτικός χαρακτήρας θα εκτιμηθεί βάσει της αναπτυξιακής στρατηγικής που 

εκτίθεται στο πλαίσιο κάθε αναπτυξιακού σχεδίου. Η στρατηγική αυτή πρέπει να προωθεί 

μέσα που επιτρέπουν την υιοθέτηση νέων μεθόδων αειφόρου ανάπτυξης, σε σχέση με τις 

πρακτικές του παρελθόντος για την υπό εξέταση περιοχή και σε σχέση με τις πρακτικές 

που ακολουθούνται και προβλέπονται στο πλαίσιο των καθιερωμένων προγραμμάτων.

II Επιτροπή δεν προτίθεται να είναι εξαντλητική όσον αφορά τα κριτήρια 

αξιολόγησης, κρίνει όμως ότι η έννοια "πιλοτικός" μπορεί να εκτιμηθεί:

♦ Από την άποψη της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τις 

τοπικές ιδιομορφίες,

♦ Από τη άποψη νέων μεθόδων που επιτρέπουν τον συνδυασμό του ανθρώπινου 

δυναμικού και των φυσικών και χρηματοδοτικών πόρων της περιοχής, με αποτέλεσμα 

την καλύτερη εκμετάλλευση του ενδογενούς της δυναμικού,

♦ Από την άποψη του συνδυασμού και των σχέσεων μεταξύ των κατά παράδοση 

ανεξαρτήτων, του ενός από τον άλλο, τομέων της οικονομίας,

♦ Από την άποψη των πρωτότυπων μέτρων οργάνωσης και συμμετοχής του τοπικού 

πληθυσμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και υλοποίησης του σχεδίου.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η "πιλοτική" πτυχή σε καμιά περίπτωση -ακόμη και για 

τις νέες περιοχές- δεν μπορεί να περιοριστεί στη μέθοδο της πρωτοβουλίας Leader.
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γ. Η αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να καταδεικνύει τον μεταβιβάσιμο χαρακτήρα των 

προτεινόμενων μεθόδων, δεδομένου ότι οι φορείς των σχεδίων είναι υποχρεωμένοι να 

θέτουν στη διάθεση του δικτύου τις μεθόδους που έχουν εφαρμόσει και τα επιτευχθέντα 

αποτελέσματα.

δ. Η αναπτυξιακή στρατηγική οφείλει να καταδεικνύει το συμπληρωματικό της χαρακτήρα 

σε σχέση με τις παρεμβάσεις των καθιερωμένων προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην 

υπό εξέταση περιοχή.

7,3.3.2 ΣΚΕΛΟΣ 2: Στήριξη της συνεργασίας μεταξύ περιοχών και της διακρατικής
συνεργασίας

Το σκέλος 2 θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ περιοχών του ιδίου κράτους μέλους 

(συνεργασία μεταξύ περιοχών) και πολλών κρατών μελών (διακρατική συνεργασία). Η 

συνεργασία αυτή πρέπει να εξασφαλίζει πραγματική προστιθέμενη αξία για την περιοχή.

Η συνεργασία μπορεί να αποβλέπει σε δυο στόχους, συχνά συμπληρωματικούς,

♦ α. Στην επίτευξη της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα ενός κοινού

σχεδίου.

♦ β. Στην αναζήτηση της συμπληρωματικότητας.

Η συνεργασία θα συνίσταται στη συγκέντρωση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου 

δυναμικού και των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διασκορπισμένοι σε κάθε μια από τις 

υπό εξέταση περιοχές. Η συνεργασία θα εντάσσεται στις θεματικές κατευθύνσεις που 

έχουν καθοριστεί σαφώς από τις ομάδες τοπικής δράσης στο αναπτυξιακό τους σχέδιο.

Η συνεργασία δεν μπορεί να συνίσταται σε μια απλή ανταλλαγή εμπειριών, αλλά 

στην υλοποίηση μιας κοινής ενέργειας εάν είναι δυνατόν από μια κοινή διάρθρωση.

Στο πλαίσιο τους σκέλους αυτού χρηματοδοτούνται η κοινή δράση και οι 

προκαταρκτικές δαπάνες στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής βοήθειας για τη συνεργασία.

Το σκέλος αυτό της πρωτοβουλίας Leader + θα εφαρμόζεται στις αγροτικές περιοχές 

που επιλέγονται στο σκέλος 1 της πρωτοβουλίας. Η υλοποίηση του σκέλους θα γίνεται με 

ευθύνη μιας επικεφαλής ΟΤΔ.
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Για το σκέλος αυτό ισχύουν τα εξής:

♦ Συνεργασία μεταξύ περιοχών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ περιοχών του ίδιου κράτους μέλους, εκτός από 

τις περιοχές που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader +, η συνεργασία 

αυτή μπορεί επίσης να αφορά περιοχές που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 

Leader I και II ή άλλες αγροτικές περιοχές που έχουν οργανωθεί βάσει της προσέγγισης 

Leader και αναγνωριστεί από το κράτος μέλος. Με εξαίρεση ενέργειες που αντιστοιχούν 

σε ένα συγκεκριμένο θέμα για την υλοπο ίηση του οποίου απαιτείται ευρύτερη περιοχή από 

την περιοχή των υπό εξέταση ΟΤΔ, μόνο οι ενέργειες που αφορούν τις περιοχές που έχουν 

επιλεγεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader 0α είναι επιλέξιμες για κοινοτική 

συγχρηματοδότηση. Ωστόσο, οι δαπάνες καθοδήγησης καθίστανται επιλέξιμες για όλες τις 

εμπλεκόμενες περιοχές.

♦ Διακρατική συνεργασία

Η διακρατική συνεργασία καλύπτει τις ομάδες τοπικής δράσης που ανήκουν σε δυο 

τουλάχιστον κράτη μέλη.

Ωστόσο, στην περίπτωση που μια επιλεγείσα περιοχή στο πλαίσιο πρωτοβουλίας 

Leader + αναπτύσσει συνεργασία βάσει των προϋποθέσεων του παρόντος σκέλους με μια 

περιοχή τρίτης χώρας οργανωμένης βάσει της προσέγγισης Leader, οι σχετικές δαπάνες 

που αφορούν την περιοχή Leader + καθίστανται επιλέξιμες.

7.3.3.3 ΣΚΈΛΟΣ 3: Δικτύωση

11 ανταλλαγή των επιτευγμάτων, των εμπειριών και της τεχνογνωσίας μεταξύ όλων 

των ενδιαφερομένων μερών στην Κοινότητα αποτέλεσε προτεραιότητα της πρωτοβουλίας 

Leader II, η οποία συνεχίζεται στην πρωτοβουλία Leader +.

Η δικτύωση του συνόλου των αγροτικών περιοχών, ανεξάρτητα από το αν τις αφορά 

η πρωτοβουλία ή όχι καθώς και όλων των οργανώσεων και διοικητικών υπηρεσιών που 

εμπλέκονται στις τοπικές αυτές ενέργειες, Οα ενισχύεται όχι μόνο με στόχο την ανταλλαγή 

και την μεταφορά εμπειριών αλλά και με στόχο:
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♦ την τόνωση και την ολοκλήρωση της συνεργασίας μεταξύ περιοχών,

♦ την πληροφόρηση και την αποκόμιση διδαγμάτων όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη 

σε αγροτικό επίπεδο.

Η ενεργός συμμετοχή στο δίκτυο θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους 

δικαιούχους της πρωτοβουλίας Leader +. Η συμμετοχή αυτή θα οδηγήσει στη διάθεση του 

συνόλου των απαιτούμενων πληροφοριών όσον αφορά τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί - 

έιτε έχουν ολοκληρωθεί είτε όχι- και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και τη συμμετοχή 

τους στις διάφορες δραστηριότητες.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο δίκτυο, οι οποίοι εμπλέκονται στις εν λόγω 

ενέργειες σε τοπικό επίπεδο χωρίς να πρόκειται για ΟΤΔ, Οα κληθούν επίσης να θέσουν 

στη διάθεση του δικτύου τις εμπειρίες τους, την τεχνογνωσία τους και τα σχέδιά τους.

Κάθε κράτος μέλος Οα προτείνει μέτρα για την δημιουργία της απαιτούμενης 

διάρθρωσης για την καθοδήγηση του δικτύου.

II Επιτροπή συνιστά την ανάληψη των ακολούθων δραστηριοτήτων από την 

"μονάδα" καθοδήγησης του δικτύου:

♦ Εντοπισμός, ανάλυση και πληροφόρηση σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις 

μεταβιβάσιμες ορθές πρακτικές.

♦ Καθοδήγηση του δικτύου.

♦ Οργάνωση της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας ιδίως προς όφελος των λιγότερο 

προηγμένων εδαφών, που θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τις ενέργειες των 

περισσότερο πεπειραμένων ΟΤΔ.

♦ Τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη και διακρατική συνεργασία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα "παρατηρητήριο των αγροτικών περιοχών" το οποίο θα 

κατευθύνεται από την Επιτροπή θα διασφαλίσει τη δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

την καθοδήγηση του δικτύου.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του παρατηρητηρίου είναι οι ακόλουθοι:

♦ Συλλογή, μορφοποίηση και διάδοση πληροφοριών όσον αφορά τις κοινοτικές ενέργειες 

στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

♦ Συλλογή, παγίωση και διάδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ορθών πρακτικών όσον 

αφορά την τοπική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές.
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♦ Ενημέρωση των φορέων των αγροτικών περιοχών όσον αφορά τις βασικές τάσεις της 

εξέλιξης των συνθηκών στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 

χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

♦ Συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο των δικαιούχων της πρωτοβουλίας, τόνωση της 

διακρατικής συνεργασίας

♦ Παροχή βοήθειας στις εθνικές και περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες για τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής πραγματογνιυμοσύνης.

♦ Παροχή βοήθειας στις εθνικές και διοικητικές υπηρεσίες στην προσπάθεια τους να 

διοργανώσουν και να φέρουν σε επαφή τους δικαιούχους της πρωτοβουλίας με στόχο τη 

συνεργασία.

♦ Σύνταξη των εκθέσεων για την εφαρμογή και την πορεία της πρωτοβουλίας Leader + σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.

♦ Ανάλυση των διδαγμάτων που αποκομίζονται από την πρωτοβουλία Leader + και των 

επιπτώσεων τους όσον αφορά την αγροτική πολιτική.

7.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για προγράμματα της 

πρωτοβουλίας Leader +. Τα προγράμματα συντάσσονται από τις αρμόδιες αρχές που 

υποδεικνύει το κράτος μέλος στο γεωγραφικό επίπεδο που κρίνεται ως το πλέον 

ενδεδειγμένο.

Προηγούμενα πραγματοποιείται διαβούλευση με τους πλέον αντιπροσωπευτικούς 

εταίρους στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

7.4.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το υποβαλλόμενο πρόγραμμα οφείλει να δείχνει ευκρινώς τα πλεονεκτήματα, τις 

αδυναμίες και τις δυνατότητες της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος, τους ειδικούς 

στόχους στους οποίους αποσκοπεί η εφαρμογή του Leader +, τον συνδυασμό του με τις
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πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης που ήδη ασκούνται ή θα ασκηθούν στο οικείο κράτος 

μέλος ή την οικεία περιφέρεια, τη σχεδιαζόμενη στρατηγική προς επίτευξή τους, τη 

συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία των προτεινομένων μέτρων, καθώς και τις 

συνέπειές τους για το περιβάλλον. Για έκαστο σκέλος των επιζητούμενων στόχων πρέπει 

να αναφέρονται τα θέματα που εγγράφονται στο σκέλος 1, ο πίνακας και η περιγραφή των 

μέτρων για την εφαρμογή εκάστου των σκελών και ο αναμενόμενος αντίκτυπος.

H ανωτέρω ανάλυση πρέπει να ανταποκρίνεται στα αποτελέσματα της εκ των 

προτέρων αξιολογήσεως του παρουσιαζόμενου προγράμματος. I I εκ των προτέρων 

αξιολόγηση συνιστά αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος.

Τα κριτήρια επιλογής και οι ακολουθούμενες διαδικασίες πρέπει να είναι ευκρινώς 

καθορισμένα και να εγγυώνται γνήσια άμιλλα μεταξύ των ΟΤΔ.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος το κράτος μέλος γνωστοποιεί στην 

Επιτροπή τον αριθμό των ΟΤΔ που σχεδιάζει να επιλέξει. Μπορεί να προτιμήσει εθνική ή 

περιφερειακή επιλογή. Όπως και να γίνει, πρέπει να κατοχυρώνονται η διαφάνεια των 

διαδικασιών και ικανοποιητικές συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των ΟΤΔ.

Το κράτος μέλος μπορεί να διοργανώνει πολλές προκηρύξεις υποβολής προσφορών, 

ιδίως στις περιπτώσεις που το Leader + δέχεται υποψηφιότητες από νέα εδάφη για τα οποία 

μπορεί να παραχωρηθούν μεγαλύτερες χρονικές προθεσμίες. Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει 

να είναι δεόντως αναλυμένες και αιτιολογημένες. Οπιοσδήποτε, τα υποψήφια εδάφη για το 

σκέλος I πρέπει να επιλέγονται το αργότερο δυο έτη μετά την έγκριση των κριτηρίων 

επιλογής.

Στην πρόταση για πρόγραμμα, το κράτος μέλος εξηγεί την υιοθετηθείσα από αυτό 

μέθοδο επιλογής των έργων συνεργασίας φορέων από διαφορετικά κράτη και εδαφικές 

περιοχές. Οι προτεινόμενες διατάξεις οφείλουν να εγγυώνται τακτική και σταδιακή 

πρόσβαση των ΟΤΔ στις εν λόγω μορφές συνεργασίας. Πρέπει να διασφαλίζουν συνθήκες 

προγραμματισμού και χρηματοδότησης που να επιτρέπουν την αποτελεσματική εφαρμογή 

του εν λόγω σκέλους εντός των καθορισμένων προθεσμιών, σε εταιρική σχέση με την 

Επιτροπή.

Καταρτίζεται ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχέδιο ανά άξονα προτεραιότητας, κατά 

έτος και πηγή χρηματοδότησης. Τα τρία σκέλη συνιστούν άξονες προτεραιότητας στους
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οποίους προστίθεται ένας τέταρτος άξονας που προορίζεται να χρηματοδοτήσει τις 

δαπάνες διαχείρισης, μεταπαρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.

7.4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του γενικού κανονισμού. Η εφαρμογή των εν λόγω 

διατάξεων πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο υποβαλλόμενο πρόγραμμα και να πληρεί τα 

κριτήρια της παρούσας ανακοίνωσης.

Τα συστήματα εφαρμογής και διαχείρισης των διαφόρων σκελών της πρωτοβουλίας 

πρέπει να στοχεύουν στην απλούστευση, χωρίς να θίγεται η αρχή της χρηστής και συνετής 

διαχείρισης.

Όσον αφορά ειδικότερα την οικονομική διαχείριση, το πρόγραμμα θα περιγράφει 

σαφώς τις λεπτομέρειες διαχείρισης και τις διαδικασίες σχετικά με την κινητοποίηση και 

την κυκλοφορία των χρηματικών ροών, καθώς και τα κυριότερα στάδια της κοινοτικής 

χρηματοδότησης έως τον τελικό δικαιούχο.

Με την εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να επαληθεύεται η συνάφεια των 

λεπτομερειών εφαρμογής.

Με την παρουσίαση του μηχανισμού ελέγχων, πέραν των συνήθων διαδικασιών που 

εφαρμόζονται για όλες τις δαπάνες, πρέπει να περιγράφονται οι διατάξεις, μέθοδοι, 

κανόνες και ειδικές διαδικασίες που επιτρέπουν τη διασφάλιση του ελέγχου του 

υποψήφιου προγράμματος.

11 μεταπαρακολούθηση θα διενεργηθεί με τη βοήθεια οικονομικών και φυσικών 

δεικτών που καθορίστηκαν στο πλαίσιο του προγραμματισμού:

♦ Στο επίπεδο των ΟΤΔ.

♦ Στο επίπεδο των περιφερειακών / εθνικών προγραμμάτων,

Οι δείκτες αυτοί θα επιτρέπουν να παρακολουθείται ο βαθμός προόδου των 

προγραμμάτων από πλευράς χρηματοοικονομικής εκτέλεσης, φυσικής υλοποίησης και 

επιπτώσεων.

11 διαβίβαση των αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και η παγίωση 

τους, θα συμβάλουν στη μεταπαρακολούθηση της πρωτοβουλίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Σύμφωνα με το άρθρο 35 του γενικού κανονισμού, συγκροτείται επιτροπή 

παρακολούθησης για κάθε προγραμματική πρωτοβουλία, η δε σύνθεση και ο ρόλος της 

πρέπει να καθοριστούν.

Συγκροτείται ρυθμιστική επιτροπή συντιθέμενη από αντιπροσώπους των διοικητικών 

υπηρεσιών και των εθνικών και περιφερειακών δικτύων, της οποίας προεδρεύει 

εκπρόσωπος της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος για 

ανταλλαγή πληροφοριών με αντικείμενο τον βαθμό προόδου της πρωτοβουλίας. Η 

επιτροπή αυτή θα αποτελέσει το όργανο παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο του 

σκέλους της συνεργασίας.

Όσον αφορά την αξιολόγηση, οι συναφείς προ αυτή διατάξεις του γενικού 

κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και οι κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, στις περιπτώσεις που είναι χρήσιμες, 

εφαρμόζονται στις παρεμβάσεις του Leader +.

Συνεκτιμώντας τα ιδιάζοντα στο Leader χαρακτηριστικά, η εργασία αξιολόγησης 

τροφοδοτούμενη και βασιζόμενη σε φυσικούς και οικονομικούς δείκτες, θα συμπληρωθεί 

με ειδικούς δείκτες που αφορούν ιδίως την ολοκληρωμένη εδαφική θεώρηση, τον πιλοτικό 

χαρακτήρα των δράσεων, τη λειτουργία του εταιρικού σχήματος, τη διοργάνωση και τον 

ρόλο των εμπλεκόμενων διοικητικών δομών, τη δικτύωση και τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον.

7.4.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

11 Επιτροπή εγκρίνει τα προγράμματα της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader +. Εντός 

πέντε μηνών από την παραλαβή της αίτησης παρέμβασης αποφασίζει τη συμμετοχή του 

ETTI IE-Τμήμα προσανατολισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του γενικού κανονισμού.

Τρεις μήνες μετά την έγκριση του προγράμματος πρέπει να υποβάλλεται στην 

Επιτροπή για πληροφόρηση συμπληρωματικό πρόγραμμα σύμφωνα με τον ορισμό του 

άρθρου 9 στοιχείο του γενικού κανονισμού. Το περιεχόμενο του συμπληρωματικού 

προγράμματος περιγράφεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του γενικού κανονισμού.

11 Επιτροπή τάσσεται υπέρ της προσφυγής σε μια συνολική επιχορήγηση.
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7.4.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιλέξιμα για κοινοτική συγχρηματοδότηση είναι πάσης φύσεως μέτρα που μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Προσανατολισμού, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

Το Leader προορίζεται για την κατά προτεραιότητα στήριξη πιλοτικών στρατηγικών 

ανάπτυξης του ενδογενούς δυναμικού των αγροτικών περιοχών.

Οι δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση δεξιοτήτων όπως καθορίζεται στο 

πλαίσιο του Leader II (δηλαδή δαπάνες κινητοποίησης και εκπόνησης μελετών που 

προηγούνται της κατάρτισης εκ μέρους των ΟΤΔ σχεδίων τοπικής ανάπτυξης) συνιστούν 

μέτρο επιλεγμένο στο σκέλος I, υπό τον όρο να πρόκειται για νέα εδάφη όπου δεν έχει 

εφαρμοστεί η μέθοδος Leader.

Οι δαπάνες που συνδέονται στη συμμετοχή σε δίκτυα, στην κινητοποίηση, 

πληροφόρηση, διαχείριση, μεταπαρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος είναι 

επιλέξιμες για κοινοτική συγχρηματοδότηση. Η σχετική πρόταση κατατίθεται κατά την 

υποβολή του προγράμματος.

Για την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, η Επιτροπή θα υποβοηθείται 

από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών επιλεγόμενους κατόπιν ανοικτής διαδικασίας με 

βάση προκήρυξη που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 

Επιτροπής θα χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100% του συνολικού κόστους.

7.5 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ

LEADER +

Η πρωτοβουλία Leader + αποτελεί αντικείμενο από κοινού χρηματοδότησης του 

κράτους μέλους και της Κοινότητας.

Η συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΠΕ Τμήμα Προσανατολισμού στο Leader + για το 

χρονικό διάστημα 2000-2006 ανέρχεται σε 2.020 εκατ. Ευρώ σε τιμές 1999. Σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 7 του γενικού κανονισμού, η συνεισφορά του
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τμήματος προσανατολισμού του ΕΓΤΠΕ για έκαστο πρόγραμμα προσαυξάνεται με το 

συντελεστή 2% κατ' έτος έως το 2003, για δε την περίοδο 2004 έως 2006 0α καθοριστεί σε 

τιμές 2003. Στις 31 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή 0α καθορίσει τον συντελεστή 

αναπροσαρμογής που θα εφαρμοστεί για το διάστημα 2004-2006 .

Εφαρμόζονται οι διατάξεις για το ύψος της κοινοτικής συμμετοχής που καθορίζονται 

στο άρθρο 29 του γενικού κανονισμού. Ειδικότερα, η συνεισφορά του ΕΓΤΠΕ-Τμήμα 

Προσανατολισμού ανέρχεται σε ποσοστό 75% κατ' ανώτατο όριο του συνολικού 

επιλέξιμου κόστους στις περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο I και σε 53% κατ' 

ανδιτατο όριο του συνολικού επιλέξιμου κόστους για τις ζώνες εκτός εκείνων του 

στόχου I .
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1. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιδοτήσεις 
δράσεων και έργων που πραγματοποιούνται μέσα στην Κοινότητα και ανταποκρίνονται σε 
στόχους κοινού ενδιαφέροντος είναι κατά κύριο λόγο τα τέσσερα διαρθρωτικά ταμεία :

α)Το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που αποβλέπει στην μείωση 
των περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα.

β)'Γο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),που αποβλέπει στην προώθηση της 
επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων καθώς και στην δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης.

γ)Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), που 
αποβλέπει στην επιτάχυνση της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων καθώς και της 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

δ)Το χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού και Αλιείας (ΧΜΠΑ),που αποβλέπει στον 
εξοπλισμό των λιμανιών, στην προώθηση, μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων και 
γενικά στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

1.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΣΤΟΧΟΙ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δημιουργήθηκε το 1975 με σκοπό την 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων της Κοινότητας. Με την Ενιαία Πράξη η μεταρρύθμιση 
του ταμείου προσανατολίζεται στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 
συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των οικονομικά καθυστερημένων περιφερειών της Κοινότητας 
και στην μετατροπή των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή. Ο βασικός 
στόχος του ΕΤΠΑ είναι η επίτευξη της οικονομικής σύγκλησης των οικονομιών των χωρών 
μελών της Κοινότητας και κατά συνέπεια η εξάλειψη των κοινωνικοοικονομικών διαφορών. Το 
ΕΤΠΑ παρεμβαίνει στους στόχους 1,2 και 5β.

ΜΕΤΡΑ

Η συμμετοχή του ΕΤΠΑ δεν υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους για το στόχο 
αριθ. 1 και το 50% του συνολικού κόστους για τις άλλες περιφέρεις. Το ΕΤΠΑ συμμετέχει στην 
χρηματοδότηση των εξής δράσεων:
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α. Παραγωγικές επενδύσεις, που επιτρέπουν την δημιουργία ή την διατήρηση σταθερών 
θέσεων απασχόλησης, 

β. Επενδύσεις σε έργα υποδομής.

• στόχος 1: έργα υποδομής που συμβάλλουν στην μεγέθυνση του οικονομικού 
δυναμικού, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειών. 
Επίσης σε περιοχές με σχετικές ανάγκες, εγκαταστάσεις στον τομέα της υγείας και 
της εκπαίδευσης.

• Στόχος 2: έργα υποδομής που αφορούν την διευθέτηση και αναβάθμιση των 
παρακμάζουσων βιομηχανικών περιοχών και αστικών κέντρων. Επίσης έργα από τα 
οποία εξαρτάται η δημιουργία και η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων.

• Στόχος 5β: έργα υποδομής που συνδέονται άμεσα με οικονομικές δραστηριότητες, οι 
οποίες δημιουργούν θέσεις απασχόλησης εκτός γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των 
έργων υποδομής από τα οποία εξαρτάται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών (π.χ. 
τομέας επικοινωνίας).

γ. Ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού των περιφερειών, που περιλαμβάνει
• έργα συντονισμού και ενίσχυση των πρωτοβουλιών για την τοπική ανάπτυξη και τις 

δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
• έργα για την παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις,
• χρηματοδότηση της μεταφοράς τεχνολογίας,
• βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην κεφαλαιαγορά,
• άμεσες ενισχύσεις των επενδύσεων

δ. Ενέργειες στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο ιδίως όταν
πρόκειται για μεθοριακές περιοχές των κρατών μελών.

ε. Μέτρα προπαρασκευαστικά, συνοδευτικά και αξιολόγησης.

Το ΕΤΙΙΛ συμβάλλει στην υποστήριξη μελετών ή προτύπων πειραματικών ενεργειών
περιφερειακής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο (ειδικότερα στις παραμεθόριες περιοχές
των κρατών μελών).

στ. Παραγωγικές επενδύσεις σε έργα υποδομής, που σκοπό έχουν την προστασία του 
περιβάλλοντος εφόσον συνδέονται με την περιφερειακή) ανάπτυξη.

ΜΟΡΦ11 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

1. II μορφή παρέμβασης που προβλέπεται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι το 
λειτουργικό πρόγραμμα.

2. Συνολικές επιχορηγήσεις. Απαιτείται ένας ενδιάμεσος οργανισμός ο οποίος πρέπει να 
πληροί συγκεκριμένους όρους.

3. Στήριξη στην τεχνική βοήθεια και τις προπαρασκευαστικές μελέτες.
4. Πρότυπα πειραματικά στάδια. (Συνεργασία μεταξύ περιφερειών, ΟΤΑ, κ.α. )
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ΓΡΟΙΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η ετήσια καταβολή των ποσών που έχουν εγκριθεί καταβάλλεται ως εξής:

i. 1η προκαταβολή: Μετά την απόφαση για ανάληψη υποχρέωσης, χορήγηση μιας πρώτης 
προκαταβολής 50% του ετήσιου εγκεκριμένου ποσού.

ii. 2η προκαταβολή: Με την βεβαίωση για την ολοκλήρωση του έργου, η πληρωμή του 
υπόλοιπου ποσού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Εθνικές αρχές
2. Φυσικά και νομικά πρόσωπα

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Επιτροπή των Κ.Ε.
2. Εθνική Αρχή: ΥΕΙΕΘΟ

Οργανώσεις και Εραμματείες Περιφερειών (ΟΤΑ, εταιρείες τοπικής ανάπτυξης, Σωματεία, 
άλλοι φορείς).

1.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) 

ΣΤΟΧΟΙ

Το ΕΚΤ, που είναι το κυριότερο μέσο ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής της 
Κοινότητας, αποβλέπει στην προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης, της απασχόλησης και 
εν γένει στην καταπολέμηση της ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι που περιλαμβάνουν τα
εξής:

1. Προώθηση επαγγελματικής κατάρτισης - επαγγελματικού προσανατολισμού.
2. Πρόσληψη θέσεων διαρκούς και προσωρινής απασχόλησης και δημιουργία 

δραστηριοτήτων ανεξάρτητα εργαζομένων.
3. Εκσυγχρονισμό παραγωγικού καινοτομικού χαρακτήρα.

ΜΕΤΡΑ

Το ΕΚΤ συμμετέχει στην χρηματοδότηση, καλύπτοντας το 55- 75% του συνόλου των δαπανών, 
των εξής δράσεων:
I. Ενέργειες επαγγελματικής βασικής ή υψηλής εξειδίκευσης - κατάρτισης για

• Δημιουργία προοπτικών σταθερής απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού,
• Ανεργα άτομα με ειδικές ανάγκες,
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• Ειδικές κατηγορίες ανέργων, όπως είναι οι νέοι κάτω των 25 ετών, μακροχρόνια 
άνεργοι, γυναίκες παλιννοστούντες κλπ,

• Προώθηση διεθνικών συνεργασιών,
• Εκσυγχρονισμό με καινοτομικό χαρακτήρα όσον αφορά τη μεθοδολογία και το 

περιεχόμενο της κατάρτισης.
2. Ενέργειες επιδότησης προς:

• Επιχειρήσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου,
• Άτομα για δημιουργία θέσεων αυτοαπασχόλησης.

3. Ενέργειες μεταφοράς ειδικών γνώσεων σχετικά με θέματα εκσυγχρονισμού της 
παραγωγικής διαδικασίας και αφορούν τους εκπροσώπους του προσωπικού επιχειρήσεων 2 
ή περισσότερων κρατών μελών.

4. Ενέργειες τεχνικής βοήθειας που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας και συνοχής 
των παρεμβάσεων του Ταμείου, όπως είναι έρευνες, χρήση εμπειρογνωμόνων, ενημερωτικά 
σεμινάρια, συντονισμός ενεργειών κλπ.

5. Οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων επιμορφωτικών εκδηλώσεων.

ΑΛΙΙΛΝΕΣ

Το ΕΚΤ συμμετέχει στην χρηματοδότηση των εξής δαπανών:
1. Αμοιβές εκπαιδευτικού προσωπικού και καταρτιζομένων.
2. Ταξίδια, δηλαδή εισιτήρια, ξενοδοχεία κ.λ.π.
3. Απόσβεση εξοπλισμού.
4. Λοιπές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, ύδρευσης, 

ασφαλίστρων, αναλώσιμων υλικών, αμοιβών διοικητικού προσωπικού κ.λ.π.

ΜΟΙ’ΦΙΙ ΠΛΡΕΜΒΛΣΙΙΣ

II μορφή παρέμβασης, που προβλέπεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης (ΚΠΣ) είναι το 
λειτουργικό πρόγραμμα. I Ιαράλληλα όμως υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής ατομικής 
αίτησης συνδρομής για:
1. τις προπαρασκευαστικές, συνοδευτικές και διαχειριστικές ενέργειες (μελέτες, τεχνική 

βοήθεια, ανταλλαγή εμπειριών κ.λ.π.)
2. την μεταφορά ειδικών γνώσεων και
3. τις ενέργειες επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών για εξεύρεση 

εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους.

ΤΡΟΠΟΣ ΙΙΛΗΡΠΜΙΙΣ

Ο τρόπος της ετήσιας καταβολής των ποσών πού έχουν εγκριθεί είναι ο εξής: 
ϊ. Ιη προκαταβολή: Αμέσως μετά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, το ΕΚΤ 

χορηγεί το 50% του ετησίου εγκεκριμένου ποσού. 
η. 2η προκαταβολή: Όταν απορροφηθεί το ήμισυ της Ιης προκαταβολής και πιστοποιηθεί η 

ομαλή πορεία υλοποίησης του προγράμματος, το ΕΚΤ χορηγεί το 30% του εγκεκριμένου 
ετησίού ποσού.
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iii. Αποπληρωμή: Το ΕΚΤ χορηγεί το υπόλοιπο του εγκεκριμένου ετησίου ποσού μετά από 
σχετική αίτηση του δικαιούχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 3 μηνών από 
την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Εθνικές αρχές.
2. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Βιομηχανίες.
4. Επιχειρήσεις, μεγάλες αλλά και MME, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς.
5. Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
6. Επιστημονικοί Σύλλογοι.
7. Συνδικαλιστικές και κλαδικές Οργανώσεις.
8. Εταιρείες τοπικής ανάπτυξης.
9. Σωματεία.
10. Αλλοι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
11. Φυσικά πρόσωπα.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ε Επιτροπή των Ε.Κ.
2. Εθνική Αρχή: Υπουργείο Εργασίας (Δημόσιος τομέας, ιδρύματα, Σύλλογοι), ΟΑΕΔ

(Ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεμονωμένα άτομα, Οργανώσεις) και Γραμματείες Περιφερειών 
ΟΤΑ, εταιρείες τοπικής ανάπτυξης, Σωματεία, άλλοι φορείς.

1.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΕΓΤΠΕ)

ΣΤΟΧΟΙ

11 Κοινότητα έχει υιοθετήσει ένα σύνολο πολιτικών και δράσεων, οι οποίες αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της. Βάσει αυτού του στόχου και 
δεδομένου του διεθνούς ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα, το ΕΓΤΠΕ χρηματοδοτεί 
συγκεκριμένες ενέργειες, που στοχεύουν στην προώθηση της ανάπτυξης και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιοχών (στόχος I ) και την προοπτική της 
αναμόρφωσης της ΚΑΠ (στόχος 5).
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ΜΕΤΡΑ

Συγκεκριμένα το ΕΓΤΠΕ χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δράσεις, με ανώτατο ποσοστό 
συμμετοχής 70% (το ποσοστό αυτό ποικίλει ανάλογα με τους στόχους και την μορφή των 
δράσεων):

1. Μέτρα για την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της 
ικανότητας των αγορών (μέτρα συνοδευτικά της πολιτικής των αγορών).

2. Μέτρα για την αναδάσωση των γεωργικών γαιών και για γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
3. Μέτρα για την ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος και την διατήρηση βιώσιμου 

αγροτικού πληθυσμού στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές με ενισχύσεις στην 
γεωργία.

4. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
5. Μέτρα για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαρθρώσεων των 

εκμεταλλεύσεων (επενδύσεις με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής και την 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των γεωργών).

6. Μέτρα για την βελτίωση της εμπορίας, καθώς και για την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας ενώσεων παραγωγών.

7. Μέτρα για την βελτίωση της εμπορίας και της μεταποίησης των αλιευτικών 
προϊόντων.

ΜΟΡΦΗ 1ΙΑΡΕΜΒΑΣ1ΙΣ

1. II παρέμβαση του ΕΓΤΠΕ μπορεί να πάρει μορφή λειτουργικών προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υπό μορφή ολοκληρωμένης προσέγγισης 
και συνολικών επιχορηγήσεων.

2. Εφαρμογή προτύπων σχεδίων όσων αφορά την προώθηση της ανάπτυξης των 
αγροτικών περιοχών.

3. Ενίσχυση τεχνικής βοήθειας και προπαρασκευαστικών μελετών που θεωρούνται 
απαραίτητες για εκπόνηση τιον ενεργειών.

4. Μελέτες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.
5. Εφαρμογή επίδειξης στους γεωργούς των πραγματικών δυνατοτήτων των 

συστημάτων, μεθόδων και τεχνικών παραγωγής.
6. Μέτρα απαραίτητα για την διάδοση, σε κοινοτικό επίπεδο, των αποτελεσμάτων των 

εργασιών και εμπειριών που αφορούν την βελτίωση των γεωργικών διαρθρώσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

11 ετήσια καταβολή των ποσών που έχουν εγκριθεί είναι η εξής: 

i. Iη προκαταβολή: 50% του ετήσιου εγκεκριμένου ποσού.
Μ. 2η προκαταβολή: 80% του ιδίου ποσού μετά την εξακρίβωση ότι έχει χρησιμοποιηθεί 

τουλάχιστον το ήμισυ της πρώτης προκαταβολής και ότι το έργο προχωρά κανονικά, 
iii. Αποπληρωμή: Με την ολοκλήρωση του έργου.
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Εθνικές αρχές.
2. Φυσικά και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Επιτροπή των Κ.Ε.
2. Εθνική Αρχή: Υπουργείο Γεωργίας.

1.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ETE)

ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός στόχος της ETE, των Διαρθρωτικών Ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών 
οργάνων είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας. Η ETE 
αποσκοπεί, μέσω ενός συνόλου πολιτικών και δράσεων, στο συντονισμό των οικονομικών και 
κοινωνικών πολιτικών, των εθνικών καθεστώτων ενισχύσεων και άλλων μέτρων, τα οποία 
συνδέονται με την εφαρμογή των κοινών πολιτικών της Κοινότητας και της ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς.

ΔΑΝΕΙΑ

Η χρηματοδοτική παρέμβαση της ETE και των άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών 
μέσων παρέχεται με μια από τις ακόλουθες μορφές:

Ε Δάνεια ή άλλες μορφές συγχρηματοδότησης συγκεκριμένων επενδύσεων: Τα δάνεια 
αυτά καλύπτουν το 50% του κόστους της επένδυσης με κατώτατο όριο δανειοδότησης 
τα 2 εκ. ECU. Προορίζονται για την χρηματοδότηση έργων στην μεταποιητική 
βιομηχανία και τον τουριστικό τομέα.

Τα μεμονωμένα δάνεια τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ 
των ETE και των επενδυτών έχουν διάρκεια 5 - 1 2  χρόνια.

2. Συνολικά δάνεια:

Καλύπτουν προγράμματα στην βιομηχανία, τον γεωργό-βιομηχανικό τομέα, τον γεωργικό 
τομέα, την αλιεία, τον τουρισμό, την ανέγερση ξενοδοχείων και τις υπηρεσίες, τα οποία 
σχετίζονται με τον παραγωγικά τομέα. Επίσης, την χρήση προηγμένης τεχνολογίας, 
προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και επενδύσεις, οι οποίες έχουν στόχο την μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
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Τα συνολικά δάνεια δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πόσο των 20 εκ. ECU, με κατώτατο 
όριο του κάθε δευτερεύοντος δανείου τα 20.000 ECU.

I l ETE έχει συνάψει συμφωνία με ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο οποίος αφού 
αξιολογήσει τα υποβληΟέντα συνολικά δάνεια, τα υπόλοιπα στην ETE για τελική έγκριση. 11 
διάρκεια των δανείων αυτών είναι, 8-12 χρόνια.

Η ETE δίνει προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με καθαρά πάγια, τα οποία δεν υπερβαίνουν 
το ποσό των 75 εκατ. ECU και που απασχολούν λιγότερο από 500 εργαζομένους.

3. Συγχρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας ή των προπαρασκευαστικών μελετών για 
την εκπόνηση των δράσεων.

4. Εγγυήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα.

2. ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΣ 1
Οικονομική προσαρμογή των περιφερειών με αναπτυξιακή καθυστέρηση 

Δίνεται έμφαση στην κάλυψη της αναπτυξιακής καθυστέρησης :
•πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων στον τομέα της παραγωγής για τη δημιουργία 

σταθερών θέσεων απασχόλησης,
•κατασκευή υποδομών ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη, 

συμπεριλαμβανομένου τοιν διευρωπαϊκών δικτύων (μεταφοράς τηλεπικοινωνίες ενέργεια) και 
της προστασίας του περιβάλλοντος,

•παροχή διαφόρων υπηρεσιών στις MME (συμβουλές εγκατάσταση, χρηματοοικονομική 
τεχνική κλπ.), για την αξιοποίηση του τοπικού και περιφερειακού δυναμικού, ερεύνα 
αξιοποίηση,

•πραγματοποίηση επενδύσεων για υποδομές στους τομείς της υγείας και της παιδείας, 
•παροχή επαγγελματικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των τομέων της διοίκησης, 

παροχή ενισχύσεων στον τομέα της απασχόλησης,
•λήψη διαφόρων μέρων αγροτικής ανάπτυξης (προσαρμογή των
•γεωργικών διαρθρώσεων, τουρισμός, αγροτική κληρονομιά, σήματα ποιότητας κλπ.).



ΣΤΟΧΟΣ2
Οικονομική ανασυγκρότηση toiv περιοχών που παρουσιάζουν βιομηχανική παρακμή.

11 δράση έχει ιος επίκεντρο την απασχόληση και την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε ένα 
ελκυστικό πλαίσιο :

•πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες,
•έργα υποδομής, ιδιαίτερα για την αποκατάσταση των βιομηχανικών χωρών και την 

προστασία του περιβάλλοντος,
•παροχή διαφόρων υπηρεσιών στις ΜΜΙζ έρευνα - ανάπτυξη, επαγγελματική κατάρτιση, 

μεταξύ άλλων και για τα ερευνητικά κέντρα, χορήγηση ενισχύσεων στην απασχόληση.

11ΛΙ’ΛΙ* 11 IMA_____________________________________________________________________

ΣΤΟΧΟΙ 3
Καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, επαγγελματικής ένταξης των νέων και ένταξη των 
ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

11 προσπάθεια αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την κατάρτιση :
•χορήγηση ενισχύσεων για την επαγγελματική ένταξη των νέων και των μακροχρόνια 

ανέργων . χορήγηση, ιδίως έκτακτων ενισχύσεων στον τομέα της απασχόλησης,
•βελτίωση των διαρθρώσεων κατάρτισης και απασχόλησης και κατάρτιση του 

προσωπικού τους,
•επαγγελματική κατάρτιση (κυρίως εκείνη που ισοδυναμεί με τη σχολική φοΙτηση)μ 

αρχική και συνεχής κατάρτιση, προσανατολισμός,
. «παροχή επαγγελματικών ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες.

ΣΤΟΧΟΙ 4
I Ιροσαρμογή των εργαζομένων στις μεταλλαγές της βιομηχανίας και των συστημάτων 
παραγωγής, με τη λήψη προληπτικών μέρων κατά της ανεργίας.

Ι .πίκεντρο ιης δράσης είναι οι νέες ειδικότητες :
• πρόληψη των τάσεων της αγοράς εργασίας και των αναγκών όσον αφορά τις 

ειδικότητες,
•επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων με την προοπτική αυτή, 

παροχή βοήθειας για την προσαρμογή των συστημάτων κατάρτισης.
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ΣΤΟΧΟΣ 5α
I Ιροσαρμογή των διαρθρώσεων της γεωργίας και της αλιείας, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Στόχος είναι να βοηθηθούν οι τομείς αυτοί να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν 
στο οικονομικό περιβάλλον :

•στήριξη των γεωργικών εισοδημάτων, της εγκατάστασης νέων γεωργών, των ομάδων 
γεωργών,

•πραγματοποίηση επενδύσεων για τη μείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση των 
εργασιακών και βιοτικών συνθηκών προώθησης της οικονομικής διαφοροποίησης,

•μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων της αλιείας.

ΣΤΟΧΟΣ 5β
Οικονομική διαφοροποίηση των ευάλωτων αγροτικών περιοχών.

Τα μέτρα στρέφονται γι'ιρω από τις εναλλακτικές δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο : 
•επενδύσεις, κυρίως σε υποδομές, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τομείς 

άλλους από τη γεωργία (MME, τουρισμός κλπ.) και για την προστασία του περιβάλλοντος,
•παροχή διαφόριον υπηρεσιών στις MME, έρευνα-ανάπτυξη, κατάρτιση, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα της έρευνας εγγειοβελτιωτικά και γενικότερα μέτρα για τη 
βελτίωση των συνθηκών γεωργικής εκμετάλλευσης, διάφορα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

ΣΤΟΧΟΣ 6
Ανάπτυξη των ιδιαίτερα αραιοκατοικημένων περιοχών.

Τα μέτρα αποσκοπούν ιδίως στο να δοθούν κίνητρα στον πληθυσμό, ώστε να παραμείνει 
στις απομακρυσμένες αυτές περιοχές. Προς τούτο προβλέπονται :

•ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, ικανών να διαφοροποιήσουν τις δυνατότητες 
απασχόλησης,

•στήριξη της προσαρμογής των περιοχών αυτών στις μεταλλαγές του γεωργικού τομέα 
(κυρίως της δασοκομίας).

•ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με ενέργειες κατάρτισης ή μετεκπαίδευσης.
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3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ

Η παρέμβαση των ταμείων έχει ως εξής :

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Αριθμ. 1 ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΕΓΤΠΕ- Τμήμα προσανατολισμού
Αριθμ.2 ΕΤΠΑ-ΕΚΤ
ΑριΟμ.3 ΕΚΤ
Αριθμ.4 ΕΚΤ
Αριθμ.5 ΕΓΤΓΙΕ
Αρι0μ.5α ΕΓΤΠΕ- Τμήμα προσανατολισμού
Αριθμ.δβ ΕΓΤΠΕ- Τμήμα προσανατολισμού
ΛριΟμ.6 ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΕΓΤΠΕ- Τμήμα προσανατολισμού

Μορφές παρέμβασης

Η χρηματοδοτική παρέμβαση των ταμείων παρέχεται με διάφορες μορφές 
χρηματοδότησης ανάλογα με την φύση των ενεργειών :

α)Συγχρηματοδότηση λειτουργικών προγραμμάτων.
β)Συγχρηματοδότηση εθνικού καθεστώτος ενισχύσεων συμπεριλαμβανομένων των 

επιστροφών.
γ)Χορήγηση συνολικών επιχορηγήσεων, τις οποίες διαχειρίζεται κατά κανόνα ένας 

ενδιάμεσος φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος σε συμφωνία με την Επιτροπή και ο 
ποιος εξασφαλίζει την κατανομή επιμέρους επιχορηγήσεων προς τους δικαιούχους.

δ) Συγχρηματοδότηση κατάλληλων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών.
ε)Ενίσχυση σε τεχνική βοήθεια και προπαρασκευαστικές μελέτες για την επινόηση των 

δράσεων. Ο συντονισμός των παρεμβάσεων των ταμείων γίνεται μέσω των λειτουργικών 
προγραμμάτων και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Λειτουργικά προγράμματα

11 συγχρηματοδότηση των λειτουργικών προγραμμάτων είναι ο κυριότερος τρόπος 
παρέμβασης των Ταμείων για δράσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα και 
που δεν καλύπτονται από τα προγράμματα που υποβάλλονται. Η επεξεργασία των λειτουργικών 
προγραμμάτων, που σημειωτέων είναι σύνολο πολυετών ενεργειών, γίνεται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές σε εταιρική σχέση με τις ενδιαφερόμενες περιφερειακές και τοπικές αρχές.
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Υπάρχουν δυο είδη προγραμμάτων :

α)Ι Ιεριφερειακά προγράμματα, που αφορούν τους στόχους 1,2,5β, και είναι διάρκειας 3-5 
χρόνιαν με ετήσια αναθεώρηση.

β)Ε0νικά προγράμματα, που αφορούν τους στόχους 3 και 4 και περιλαμβάνουν κατανομή 
ανάμεσα στις δαπάνες για τις περιφέρειες και περιοχές των στόχων 1,2,5β και τις δαπάνες για 
τις υπόλοιπες περιφέρειες.

Κοινοτικά πλαίσια στήριΕ,ικ

Τα ΚΙ1Σ βασίζονται στα λειτουργικά προγράμματα και καθορίζουν τις κατευθυντήριες 
γραμμές που ακολουθούν η Κοινότητα και τα κράτη - μέλη.

I Ιεριλαμβάνουν :
α)Λξονες προτεραιότητας
β)Μορφή παρέμβασης
γ)Ύψος χρηματοδότησης
δ)Τεχνική βοήθεια
ε)Γ ΙαρακολούΟηση και αξιολόγηση.
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4. ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 4253/88

Ο 2052/88 αποτέλεσε τον κανονισμό για την δημιουργία των ακόλουθων εκτελεστικών 
οργανισμών 4253/88-4254/88-4256/88, σύμφωνα με τους οποίους ανοίχτηκε πλέον ο δρόμος 
για την εφαρμογή κοινοτικών πρωτοβουλιών.

Εκτενής αναφορά για τις κοινοτικές πρωτοβουλίες γίνεται στο άρθρο 11 του 4253/88.

Ι.Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2052/88, η 
επιτροπή μπορεί με πρωτοβουλία της σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον τίτλο 
VIII, και κατόπιν ενημερωτικής ανακοίνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αποφασίσει να 
προτείνει στα κράτη μέλη να υποβάλλουν αιτήσεις συνδρομής για δράσεις ου παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινότητα.

Κάθε παρέμβαση που εγκρίνεται στα πλαίσια της παρούσας διάταξης λαμβάνεται υπόψη 
κατά την επεξεργασία ή την αναθεώρηση του αντίστοιχου κοινοτικού πλαισίου στήριξης.

Για τις δράσεις που παρουσιάζουν εθνικό ενδιαφέρον, κατ’ εφαρμογή του πρώτου 
εδαφίου, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν 
προσελκύσεως της επιτροπής να υποβάλλουν ενιαίες αιτήσεις συνδρομής.
Απαντώντας σ’ αυτές τις αιτήσεις, η επιτροπή δύναται σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη να λάβει μια ενιαία απόφαση χορήγησης συνδρομών για το σύνολο των κρατών 
μελών αυτών.

2.Για ένα ορισμένο μέρος των διαθέσιμων πιστώσεων, οι μορφές παρέμβασης που 
εγκρίνονται στα πλαίσια της παραγράφου I σχετικά με τους στόχους προτεραιότητας αριθμ. 
Ι,2και5β, είναι δυνατόν να αφορούν περιοχές διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα 
άρθρα 8,9 και 11" του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2052/88.
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5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (HELADA).

Το 1994 ιδρύθηκε η Ελληνική ένιοση των Αναπτυξιακών Εταιρειών HELADA. 
I Ιαράλληλα ιδρύθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση των Αναπτυξιακών - EU RADA.

Ο ρόλος της HELADA εντοπίζεται στα παρακάτω σημεία:
■ Εκπροσώπηση των συμφερόντων των Αναπτυξιακών Εταιρειών στις Ελληνικές 

Αρχές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
■ Συντονισμός της δράσης των Αναπτυξιακών Εταιρειών.
■ Οργάνωση και επεξεργασία συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης και 

πληροφόρησης και επικοινωνίας των Αναπτυξιακών Εταιρειών.
■ Συγκρότηση δικτύου συναντήσεων των στελεχών των εταίρων.
■ Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα στελέχη των εταίρων.

6. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ LEADER

Το Ελληνικό Δίκτυο Leader απαρτίζεται από τις αναπτυξιακές εταιρείες (ΟΤΔ) που 
εφαρμόζουν την παρούσα κοινοτική πρωτοβουλία Leader II στην Ελλάδα. Έχει συσταθεί 
από το 1993 με αφορμή την εφαρμογή του προγράμματος Leader I στην χώρα.

Σαν αντιπρόσωπος των αναπτυξιακών εταιρειών (ΟΤΔ), θεωρεί ότι εκπροσωπεί 
επίσης τις απόψεις μιας πλειάδας κοινωνικοοικονομικών εταίρων της ελληνικής 
περιφέρειας, όπως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμιδών, Ενώσεις 
Συνεταιρισμών, Επιμελητήρια, Ιδιώτες και λοιποί συλλογικοί φορείς. Οι φορείς αυτοί πού 
συμετέχουν στην σύνθεση των αναπτυξιακών εταιρεκόν έχουν κοινά συμφέροντα στην 
προοπτική της δημιουργίας και διατήρησης ενός ισχυρού και βιώσιμου ελληνικού 
αγροτικού χώρου.

Το Ελληνικό Δίκτυο Leader II σκοπεύει:

1. Να συνεισφέρει στη συζήτηση, όσον αφορά τους στόχους, το είδος και το περιεχόμενο 
της μελλοντικής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την Αγροτική Ανάπτυξη, που πρόκειται 
να εφαρμοστεί κατά την νέα προγραμματική περίοδο της Ε.Ε. (2000-2006).

2. Να διασφαλίσει, ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε από τις 48 ΟΤΔ που εφαρμόζουν την 
τωρινή πρωτοβουλία LEADER II στην Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει πολύτιμες 
απόψεις σχετικά με την μελλοντική πολιτική για την ανάπτυξη του ελληνικού 
αγροτικού χώρου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Να διασφαλίσει ότι η διαδικασία σχεδιασμού ενός νέου προγράμματος LEADER σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, βασίζεται σε μια ειλικρινή και ουσιαστική ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των ΟΤΔ, του Υπουργείου Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
συνεισφοράς έτσι ουσιαστικά στην ενδυνάμωσης της τριμερούς εταιρικής σχέσης.
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Οι στόχοι του είναι:

1. Να αντιπροσωπεύει και να προωθεί τις απόψεις των ΟΤΔ σχετικά με την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, εθνικά, περιφερειακά, ευρωπαϊκά.

2. Να παρέχει υπηρεσίες συμβουλών και τεχνικής στήριξης στις ΟΤΔ που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κατά την εφαρμογή των τοπικών τους προγραμμάτων, ιδιαίτερα σε εκείνες 
που βρίσκονται στα πρώτα στάδια λειτουργίας τους.

3. Να συνεργάζονται με το Υπουργείο Γεωργίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
επίλυση προβλημάτων διαχειριστικής και νομοθετικής υφής στην υλοποίηση του 
προγράμματος τοπικά με στόχο την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.

4. Να διοργανώνει θεματικές συζητήσεις κατά τις τακτικές περιοδικές συνόδους του 
Δικτύου, σε ζητήματα που άπτονται της τοπικής ανάπτυξης.

5. Να εκπροσωπεί τις απόψεις των ελληνικών ΟΤΔ στις συνεδριάσεις της Εθνικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος.
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7. ΚΛΑΑΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. ΛριΟ. Ονοματολογία Κλάδων

20 4  Βιομηχανίες ειδών διατροφής, εκτός από ποτά.
2 1 -4 Βιομηχανίες ποτών.
22 -4 Βιομηχανίες καπνού.
23 4  Υφαντικές βιομηχανίες.
24 4 Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ειδών ενδυμασίας και διαφόρων ειδών από ύφασμα.
25 -4 Βιομηχανίες Ξύλου και φελλού εκτός από επιπλοποιία.
26 -4 Βιομηχανίες επίπλων, ειδών επίπλωσης.
27 *4 Βιομηχανίες χαρτιού και ειδών από χαρτί.
28 ·4 Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και συναφείς Βιομηχανίες.
29 -4 Βιομηχανίες Δέρματος, Εουναρικών και ειδιόν από Δέρμα και γούνα, εκτός από τα είδη

υπόδησης και ενδυμασίας.
30 -4 Βιομηχανίες προϊόντων από Ελαστικό και πλαστική Ύλη.
3 1 *4 Βιομηχανίες Χημικών προϊόντων.
32 ·4 Βιομηχανίες παραγωγών πετρελαίου και ΆνΟρακος.
33 -4 Βιομηχανίες προϊόντων από μη Μεταλλικά Ορυκτά εκτός από τα παράγωγα Πετρελαίου

και ΑνΟρακος.
34 -4 Βασικές Μεταλλουργικές Βιομηχανίες.
35 ·4 Κατασκευή Τελικών προϊόντων από Μέταλλο.
36 -4 Κατασκευή μηχανών και συσκευών εκτός από τις I Ιλεκτρικές και Μέσα μεταφοράς.
37 -4 Κατασκευή Ιίλεκτρικών μηχανών, Συσκευών και λοιπών ειδών.
38 -4 Κατασκευή Μεταφορικών Μέσων.
39 *4 Δοιπές Βιομηχανίες.
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8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

(Ποσοστό 40%)

1.1 Καινοτομία, δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας - τεχνολογίας.
■ Καινοτομία ως προς την παροχή υπηρεσιών.
■ Καινοτομία ως προς την σύνδεση του αγροτουρισμού με την ανάπτυξη και άλλων 

δραστηριοτήτων της τοπικής οικονομίας.
1.2 Συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα που 

υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται.
1.3 Νέες θέσεις εργασίας.
1.4 Επενδύσεις σε περιοχές με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη την 

χωροταξική κατανομή τους.

2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΙΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.
(Ποσοστό 20%)

2.1 Εντοπιότητα
■ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από Πρόεδρο ή Δήμαρχο,
■ Υπ. Δήλωση του ενδιαφερόμενοί), ότι διαθέτει κατοικία στην περιοχή που θα 

κατασκευάσει την επένδυση, η οποία καλύπτει επαρκώς τις στεγαστικές του 
ανάγκες.

2.2 I Ιλικία επενδυτή.
2.3 Αποδεδειγμένη εμπειρία (Βεβαίωση εργοδότη, ένσημα, στοιχεία βιογραφικού 

επιχείρησης, ή εταίρων, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος κ.λ.π.)
2.4 Οικονομική κατάσταση.
2.5 Δήψη ή όχι δανείου (Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ίδια συμμετοχή δεν 

βαθμολογείται).

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(Ποσοστό 40%)

3.1 Αρτιότητα του φακέλου υποψηφιότητας.
■ Σωστή και πλήρης συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου,
■ Προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

3.2 Αξιοπιστία προεκτιμώμενου κόστους - Ακρίβεια οικονομικών στοιχείων.
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■ Αξιοπιστία προεκτιμώμενου κόστους έργων Πολιτικού Μηχανικού,
■ Αξιοπιστία προεκτιμώμενου κόστους εξοπλισμού.

3.3 Βαθμός ετοιμότητας.
■ Ύπαρξη κατάλληλων αδειών και εγκρίσεων,
■ Ύπαρξη αναγκαίων μελετών.

3.4 Αποδοτικότητα ιδίων και συνολικών κεφαλαίων.

ΜΕΤΡΟ 4 και 5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

(Ποσοστό 40%)

1.1 Καινοτομία, δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας - τεχνολογίας.
■ Ως προς το παραγόμενο προϊόν.
■ Ως προς τον τρόπο κατασκευής.
■ Ως προς την προώθηση των πωλήσεων.
■ Ως προς την εμφάνιση.

1.2 I Ιροϊόν Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)- Χαρακτηριστικό τοπικό προϊόν.
1.3 Συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα που 

υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται.
1.4 Νέες θέσεις εργασίας.

2. ΛΞΙΟΗΙΣΤ1Λ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΠ1Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.
(Ποσοστό 20%)

2.1 Εντοπιότητα
■ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από I Ιρόεδρο ή Δήμαρχο,
■ Υπ. Δήλωση του ενδιαφερόμενοί), ότι διαθέτει κατοικία στην περιοχή που Οα 

κατασκευάσει την επένδυση, η οποία καλύπτει επαρκώς τις στεγαστικές του 
ανάγκες.

2.2 I Ιλικία επενδυτή.
2.3 Αποδεδειγμένη εμπειρία (Βεβαίωση εργοδότη, ένσημα, στοιχεία βιογραφικού 

επιχείρησης, ή εταίρων, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος κ.λ.π.).
2.4 Οικονομική) κατάσταση.
2.5 Αήψη ή όχι δανείου (Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ίδια συμμετοχή δεν 

βαθμολογείται).
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3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(Ποσοστό 40%)

3.1 Αρτιότητα του φακέλου υποψηφιότητας
■ Σωστή και πλήρης συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου,
■ Προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

3.2 Αξιοπιστία προεκτιμώμενου κόστους - Ακρίβεια οικονομικών στοιχείων.
■ Αξιοπιστία προεκτιμώμενου κόστους έργων Πολιτικού Μηχανικού,
* Αξιοπιστία προεκτιμώμενου κόστους εξοπλισμού.

3.3 Βαθμός ετοιμότητας.
■ Ύπαρξη κατάλληλων αδειών,
■ Ύπαρξη αναγκαίων μελετών.

3.4 Αποδοτικότητα ιδίων και συνολικών κεφαλαίων.

9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
LEADER II.

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Τεχνικό δελτίο με τα εξής:

■ Στοιχεία του προτεινόμενου φορέα ,
■ Περιγραφή και στοιχεία που αφορούν την πρόταση,
■ Αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την κατασκευή και εξοπλισμό της επένδυσης,
■ Οικονομικά στοιχεία που αφορούν την λειτουργία και βιωσιμότητα του φορέα.

3. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 για την μη χρηματοδότηση της επένδυσης από άλλο 
κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα.

4. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 ότι σε περίπτωση που η εταιρεία είναι υπό σύσταση, 
η σύσταση της θα έχει ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Συμπληρωματικά προς τον φάκελο απαιτούνται:

1. Τίτλος ιδιοκτησίας οικοπέδου ή κτίσματος όπου προτείνεται η ενέργεια (Η αγορά του 
οικοπέδου και του κτίσματος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και δεν συνυπολογίζεται προς 
την ίδια συμμετοχή).

2. Τοπογραφικό διάγραμμα ευρύτερης περιοχής (χάρτης προσανατολισμού) 1:50.000 
υπογεγραμμένο από μηχανικό.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και διάγραμμα κάλυψης 1:200 υπογεγραμμένο από 
μηχανικό.

4. Σχέδια κατόψεων (πλήρη και με διάταξη του υπάρχοντος και προτεινόμενου 
εξοπλισμού) όψεις και τομές υπογεγραμμένα από μηχανικό / αρχιτέκτονα.

5. Φωτογραφικό υλικό της θέσης της επένδυσης.
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6. Προσφορές και πληροφοριακά φυλλάδια εξοπλισμού.
7. Αντίγραφο ταυτότητας του αιτούντα ή του εκπροσώπου του φορέα.
8. Φορολογική δήλωση των τελευταίων τριών χρόνων και φορολογική και ασφαλιστική'] 

ενημερότητα.
9. Σε περίπτωση επιχείρησης που λειτουργεί, οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων 

χρόνων.
10. Καταστατικό του φορέα σε περίπτωση νομικού προσώπου.
Π . Αποδεικτικά της ιδίας συμμετοχής (εγγυητική επιστολή τραπέζης, βεβαιώσεις 

τραπεζών, κ.λ.π.). Σε περίπτωση δανειοδότησης απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της 
Τράπεζας που δηλώνει την πρόθεση της να δανειοδοτήσει τον αιτούντα σε περίπτωση 
της έγκρισης της πρότασης. Στην παραπάνω περίπτωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86 ότι σε περίπτωση δανειοδότησης της ίδιας συμμετοχής, το ποσοστό 
δανειοδότησης με την επιχορήγηση δεν ξεπερνά το 75%.

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό και τους όρους υλοποίησης του προτεινόμενου 
έργου.

13. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για όσους είναι κάτοικοι της περιοχής.
14. Με την υποβολή του φακέλου κατάθεση χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε 0.08% 

του προτεινόμενου συνολικού κόστους πλέον ΦI ΙΑ. Το ποσό αυτό δεν θα είναι 
μικρότερο του ποσού των 25.000 δρχ. Το ποσό δεν επιστρέφεται στον υποψήφιο 
επενδυτή σε περίπτωση μη επιλογής του και δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

15. H προσκόμιση των αποδεικτικών αγοράς των φακέλων και κατάθεσης του ανωτέρου 
ποσού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων.
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10. ΔΟΜΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER +.

1. Καθορισμός των περιοχών εφαρμογής της πρωτοβουλίας, χρησιμοποιούμενα κριτήρια.
2. Ανάλυση της κατάστασης της (των) περιοχής (ών) που αφορά η πρόταση.
3. Εκ των προτέρων αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 του γενικού 

κανονισμού.
4. Επιδιωκόμενοι στόχοι με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, στρατηγική για την επίτευξη 

τους, σύνδεση με τα υπόλοιπα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
5. Για κάθε σκέλος: στόχοι, θέματα με ικανότητα συσπείρωσης του σκέλους (I), συνοπτική 

περιγραφή των προβλεπομένων μέτρων για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται προκειμένου να εξακριβωθεί 
κατά πόσο τα καθεστώτα ενισχύσεων των τριών σκελών της πρωτοβουλίας πληρούν τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις.

6. Σχέδιο χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας, ανά έτος και ανά πηγή 
χρηματοδότησης. Αναφορά, ανάλογα με την περίπτωση, της προβλεπόμενης κοινοτικής 
χρηματοδότησης στις περιοχές των στόχων 1 και 2 . Η ετήσια συνδρομή του ταμείου πρέπει 
να παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

7. Κριτήρια επιλογής των ΟΤΔ, διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα.
8. Τρόποι ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και, στο πλαίσιο της υλοποίησης, τρόποι 

ενημέρωσης τους ευρέως κοινού.
9. Μέτρα και αρμόδιες αρχές που έχει ορίσει το κράτος μέλος για την υλοποίηση, τη 

διαχείριση (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης) και την 
παρακολούθηση

των στρατηγικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, 
της συνεργασίας,
της λειτουργίας των δικτύων και της σύνδεσης τους με το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο.

10. Διοικητικές διατάξεις, λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για τον έλεγχο των 
ενεργειών στο πλαίσιο της παρέμβασης.

11. Μέτρα που έχουν ληφθεί για την αξιολόγηση.
12. Μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διαβούλευση με τους εταίρους όσον αφορά το 

πρόγραμμα και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διαβούλευση των εταίρων και τη 
συμμετοχή τους στην επιτροπή παρακολούθησης.

13. Συμβιβάσιμο της παρέμβασης με τις υπόλοιπες κοινοτικές .
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
■  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ο η , k

ΜΕΤΡΟ 1 Τεχνική στήριξη 234 εκ. 
Μ ΕΤΡΟ  2 Επαγγελματική κατάρτιση40εκ.

•  ΜΕΤΡΟ 3 Αγροτουρισμός 900 εκ.
♦  ΜΕΤΡΟ 4  Μικρές επιχειρήσεις

- βιοτεχνίες 470 εκ.
Μ Ι ΜΕΤΡΟ 5 Αξιοποίηση πρωτογενούς 

παραγωγής 710 εκ. 
κ  ΜΕΤΡΟ ό Διατήρηση κ' βελτίωση 

περιβάλλοντος 222 εκ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΝΟΝΑ Α.Ε.





Π ίνακας 1: Π ληθυσ μ ιακή  εξέλ ιξη  - εκτάσ εις.

ΑΙΑ

ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
LEADER I I  ΠΑΡΝΩΝΑ

Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ι Α Κ Η  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΣΕ

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΙΧΜΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡ/ΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ & 
ΑΓΡΑΝ/ΣΕΙΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΔΑΣΗ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣΑ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η ΚΟΙΝ/ΚΟΙΉ 

ΔΗΜ/ΚΟΙ
ΑΛΛΟΙ Ή 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 8 1 1 9 9 1

Ν Ο Μ Ο Σ  Α ΡΚ Α  Α ΙΑ Σ 32.509 28.228 24.827 26.571 26.582 47.733 1.356 199,3 43 539,4 496,9 76,7
1 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 2.068 2.133 1.932 2.047 2.036 5.469 88,6 16,8 0 20,5 48,1 3,3
2 ΔΗΜ. BOP. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 16.820 15.168 13.485 14.738 15.178 27.520 577,2 126,5 42,7 128,8 240,1 38,3
3 ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 7.661 6.600 5.717 6.641 6.534 8.854 418,8 33,9 0 273,2 82,2 29,3
4 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΙΤΙΑΑΣ 4.813 3.641 3.061 2.551 2.166 4.390 186,2 20,7 0,3 76,1 84,2 5
5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ 1.147 686 632 594 668 1.500 85,2 1,4 0 40,8 42,3 0,8

Ν Ο Μ Ο Σ  Λ Α Κ Ω Ν ΙΑ Σ 59.266 54.659 46.170 44.625 47.121 91.880 2.302,3 579,6 836,2 6 9 0 , 4 138,4 57,9
1 ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 4.818 4.537 4.150 3.793 3.666 8.500 94,4 46,5 22,5 21,6 ο,ο 3,8
2 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 8.761 8.575 7.259 6.683 7.802 21.520 215,6 61,2 85,3 62,9 0,4 5,9
3 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 3.070 2.788 2.381 2.357 2.034 2.680 236,6 51,8 34,2 134,8 11,6 4,3
4 ΔΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ 4.961 5.437 5.400 5.367 5.992 8.470 111,7 69,6 25,3 9,6 0,8 6,4
5 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ 3.482 2.913 1.847 1.726 1.696 3.000 237,2 20,9 198,1 1,2 14,5 2,5
6 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 5.050 4.338 3.484 3.246 2.999 3.450 261,8 59,9 8,0 159,2 29,9 4,8
7 ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 6.933 5.899 5.277 4.916 5.472 10.760 193,3 64,7 102,0 22,5 ο,ο 4,1
8 ΔΗΜΟΣ

ΜΟΝΕΜΒ ΑΣΙΑΣ
5.234 4.822 3.892 3.808 3.950 14.000 209,0 53,9 100,9 48,8 ο,ο 5,4

9 ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ 3.657 3.243 2.672 2.809 2.557 2.800 212,3 29,9 166,3 2,0 11,7 2,4
1 0 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 5.653 4.534 3.071 2.825 2.649 3.000 301,9 50,6 20,0 169,0 56,7 5,5
1 1 ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 5.705 5.914 5.551 5.819 6.919 10.000 144,1 59,7 30,2 46,7 ο,ο 7,5
1 2 ΚΟΙΝΟΤ.

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
632 673 586 611 725 2.500 20,0 4,5 0 , 0 5,5 5,3 4,7

1 3 ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΡΥΩΝ 1.310 986 600 665 660 1.200 64,4 6,4 43,4 6,6 7,5 0,6
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η Σ 91.775 82.887 70.997 71.196 73.703 139.613 3.658,3 778,9 879,2 1229,8 635,3 134,6

Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ .Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας), έτος 1991



Π ίνακας 2: Εκτάσ εις

Α/Α

ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
LEADER II ΠΑΡΝΩΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΕ
ΧΙΛ.ΣΤΡ.

ΚΑΛΛΙΕΡ/ΝΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ & 
ΑΓΡΑΝ/ΣΕΙΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΔΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
(%)

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
(%)

ΔΑΣΗ
(%)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
(%)

ΛΟΙΠΕΣ
(%)ΚΟΙΝ/ΚΟΙ

Ή
ΔΗΜ/ΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ Ή 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ

Ν Ο Μ Ο Σ  Α Ρ Κ Α Δ ΙΑ Σ 1.356 199,3 43 539,4 496,9 30 46,7 14,7 43 36,6 2,3 3,4
1 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 88,6 16,8 0 20,5 48,1 2,3 0,8 19 2 3 ,1 5 4 ,3 2 J 1

2 ΔΗΜ. BOP. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 577,2 126,5 42,7 128,8 240,1 16,1 22,5 21,9 29,9 41,6 2,8 3,9
3 ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 418,8 33,9 0 273,2 82,2 8,7 20,5 8,1 65,3 19,6 2,1 4,9
4 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 186,2 20,7 0,3 76,1 84,2 2,4 2,6 11,1 41 45,2 1,3 1,4
5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ 85,2 1,4 0 40,8 42,3 0,5 0,3 1,6 47,9 49,6 0,6 0,4

Ν Ο Μ Ο Σ  Λ Α Κ Ω Ν ΙΑ Σ 2.302,3 579,6 836,2 690,4 138,4 4 1 , 6 16,3 25,2 66,3 6 1,8 0,7
1 ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 94,4 46,5 22,5 21,6 0,0 3,3 0,5 49,3 4 6 , 7 0 3,5 0,5
2 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 215,6 61,2 85,3 62,9 0,4 3,5 2,4 28,4 68,7 0,2 1,6 1,1
3 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 236,6 51,8 34,2 134,8 11,6 4,3 0 21,9 71,4 4,9 1,8 0
4 ΔΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ 111,7 69,6 25,3 9,6 0,8 3,7 2,8 62,3 31,2 0,7 3,3 2,5
5 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ 237,2 20,9 198,1 1,2 14,5 2,1 0,4 8,8 84 6,1 0,1 0,2
6 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 261,8 59,9 8,0 159,2 29,9 3,1 1,6 22,9 63,9 11,4 1,2 0,6
7 ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 193,3 64,7 102,0 22,5 0,0 4,1 0 33,5 64,4 0 2,1 0
8 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 209,0 53,9 100,9 48,8 0,0 5,2 0,2 25,8 71,6 0 2,5 0,1
9 ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ 212,3 29,9 166,3 2,0 11,7 2,4 0 14,1 79,3 5,5 1,2 0

1 0 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 301,9 50,6 20,0 169,0 56,7 5,3 0,2 16,8 62,6 18,8 1,8 0,1
11 ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 144,1 59,7 30,2 46,7 ο,ο 3,7 3,8 41,4 53,4 0 2,6 2,6
1 2 ΚΟΙΝΟΤ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 20,0 4,5 ο,ο 5,5 5,3 0,3 4,4 22,5 27,5 26,5 1,5 22
1 3 ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΡΥΩΝ 64,4 6,4 43,4 6,6 7,5 0,6 0 9,9 77,6 11,6 0,9 0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3.658,3 778,9 879,2 1.229,8 635,3 71,6 63 21,3 57,6 17,4 2 U

Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας), έτος 1991.



Π ίνακας 3: Π ληθυσ μιακή  εξέλ ιξη

Α/Α

ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
LEADER IIΠΑΡΝΩΝΑ

Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ι Α Κ Η  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΣΕ

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΙΧΜΗΣ

Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η  Ε Π Ι  Τ Ο Ι Σ  Ε Κ Α Τ Ο  
(% )Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η

1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 8 1 1 9 9 1 ' 5 1  - ' 6 1 ' 6 1 - 7 1 7 1 - ' 8 1 ' 8 1 - ’9 1
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 32.509 28.228 24.827 26.571 26.582 47.733 - 13,2 -12 + 7 +0,04

1 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 2.068 2.133 1.932 2.047 2.036 5.469 + 3,1 -9 ,4 + 5,9 -0 ,5
2 ΑΗΜ. BOP. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 16.820 15.168 13.485 14.738 15.178 27.520 -9 ,8 - 11,1 + 9,3 + 3
3 ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 7.661 6.600 5.717 6.641 6.534 8.854 - 13,8 - 13,4 + 16,2 -1 ,6
4 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 4.813 3.641 3.061 2.551 2.166 4.390 -24,3 - 15,9 -16,7 - 15,1
5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ 1.147 686 632 594 668 1.500 -40,2 -7 ,9 -6 + 12,4

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 59.266 54.659 46.170 44.625 47.121 91.880 ■7,7 -  15,5 1 CO CO + 5,6
1 ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 4.818 4.537 4.150 3.793 3.666 8.500 -5 ,8 -8 ,5 -8 ,6 -3 ,3
2 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 8.761 8.575 7.259 6.683 7.802 21.520 -2,1 - 15,3 -7 ,9 + 16,7
3 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 3.070 2.788 2.381 2.357 2.034 2.680 -9 ,2 - 14,6 - 1 -13,7
4 ΔΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ 4.961 5.437 5.400 5.367 5.992 8.470 + 9,6 -0 ,7 -0 ,6 + 11,6
5 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ 3.482 2.913 1.847 1.726 1.696 3.000 - 16,3 -36,6 -6 ,5 -1 ,7
6 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 5.050 4.338 3.484 3.246 2.999 3.450 - 14,1 - 19,7 -6 ,8 -7 ,6
7 ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 6.933 5.899 5.277 4.916 5.472 10.760 - 14,9 - 10,5 -6 ,8 + 11,3
8 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 5.234 4.822 3.892 3.808 3.950 14.000 -7 ,9 - 19,3 -2,1 + 3,7
9 ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ 3.657 3.243 2.672 2.809 2.557 2.800 - 11,3 -17,6 + 5,1 -8 ,9

10 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 5.653 4.534 3.071 2.825 2.649 3.000 - 19,8 -32,3 -8 -6 ,2
11 ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 5.705 5.914 5.551 5.819 6.919 10.000 + 3,7 -6,1 + 4,8 + 18,9
12 ΚΟΙΝΟΤ.

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
632 673 586 611 725 2.500 + 6,5 - 12,9 + 4,3 + 18,6

13 ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΡΥΩΝ 1.310 986 600 665 660 1.200 -24,7 -39,1 + 10,8 -0 ,7
ΣΥΝΟΛ Ο ΠΕΡΙΟΧΗΣ 91.775 82.887 70.997 71.196 73.703 139.613 - 9 , 7 - 14,3 + 0 , 3 + 3,5

Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ .Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας), έτος 1991.



Π ίνακας 4: Α π α σχολού μ ενο ι έτους 1991.

Α/Α
ΟΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

LEADER II ΠΑΡΝΩΝΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ Π οσοστά  επ ί το ις  εκατό ως 
προς το σύνολο τω ν  

οικονομ ικά  ενεργώ ν (% )

Π οσοστά  
ανεργίας  

(% ) '

ΣΥΝΟΛΟ Α/ΓΕΝΗ Β/ΓΕΝΗ Γ/ΓΕΝΗ ΔΕΝ
ΔΗΛΩΣΑΝ

ΣΥΝΟΛΟ <25 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ Α/ΓΕΝΗ Β/ΓΕΝΗ Γ/ΓΕΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9.610 4.042 1.570 3.431 567 10.231 1.483 719 39,5 15,3 33,5 7
1 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 6 9 7 3 5 5 9 4 2 2 2 2 6 7 6 8 100 71 4 6 ,2 1 2 ,2 2 8 ,9 9 ,2
2 ΔΗΜ. BOP. 

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
5 .4 2 5 2 .0 3 0 1 .0 1 7 1 .9 8 9 3 8 9 5 .9 2 8 8 2 5 5 0 4 3 4 ,2 17,1 3 3 ,5 8 ,5

3 ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 .4 1 3 1 .0 7 5 3 2 7 891 120 2 .4 1 3 4 2 9 97 4 4 ,5 1 3 ,5 3 6 ,9 4

4 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 841 5 0 6 8 0 2 3 9 16 8 7 9 9 9 3 8 5 7 ,6 9,1 27 ,1 4 ,3

5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ 2 3 4 76 52 90 16 2 4 3 3 0 9 3 1 ,3 2 1 ,4 37 3 ,7

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 18.996 12.203 1.584 4.756 453 19.868 3.283 682 61,4 8 24 3,4
1 ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 1 .5 8 5 1 .1 8 7 9 4 2 8 7 17 1.611 2 1 6 2 6 7 3 ,6 5 ,8 17 ,8 1,6
2 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 2 .4 5 7 1 .1 0 4 3 1 4 9 8 4 5 5 2 .6 5 8 4 2 4 2 0 2 4 1 ,5 1 1 ,8 37 7 ,6
3 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 9 9 0 8 0 2 3 7 125 2 6 1 .0 1 2 174 2 2 7 9 ,2 3 ,6 12 ,3 2 ,2

4 ΔΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ 2 .6 2 8 1 .9 0 0 137 5 5 2 3 9 2 .6 7 7 491 4 8 71 5,1 2 0 ,6 1,8
5 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ 6 3 8 3 5 8 5 9 2 0 8 13 8 5 2 142 2 4 4 2 6 ,9 2 4 ,4 2 ,8

6 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 1 .2 6 3 9 1 4 7 5 2 4 5 2 9 1 .3 0 9 180 4 6 6 9 ,8 5 ,7 18 ,7 3 ,5

7 ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 2 .0 6 5 1.051 2 5 0 711 5 3 2 .1 2 5 3 2 8 6 0 4 9 ,4 1 1 ,8 3 3 ,4 2 ,8

8 ΔΗΜΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

1 .6 8 6 1.041 185 4 2 3 37 1 .7 2 6 2 5 3 4 0 6 0 ,3 1 0 ,7 2 4 ,5 2 ,3

9 ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ 1 .2 1 5 9 6 2 7 2 163 18 1 .2 4 4 174 30 7 7 ,3 5 ,9 13,1 2 ,4

10 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 9 7 7 5 7 4 100 281 2 2 1 .0 1 2 112 3 5 5 6 ,7 9 ,9 2 7 ,8 3 ,5

11 ΔΗΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ 3 .0 7 7 2 .1 2 9 2 0 5 6 0 5 138 3 .2 1 0 7 1 9 132 6 6 ,3 6 ,4 18 ,8 4,1

12 ΚΟΙΝ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 199 8 3 2 8 8 6 2 2 1 2 3 5 13 39,1 13 ,2 4 0 ,5 6,1

13 ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΩΝ 2 1 6 9 8 2 8 8 6 4 2 2 0 3 5 4 4 4 ,5 12 ,7 39,1 1,8

ΣΥΝΟΛ 0  ΠΕΡΙΟΧΗΣ 28.599 16.245 3.154 8.187 1.020 30.099 4.766 1401 54 10,2 27,2 4,6

Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ .Ε (Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Αρκαδίας, Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Λακωνίας), έτος 1991.



Π ί ν α κ α ς  5 :  Μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α  Δ η μ ο τ ι κ ώ ν  Δ ι α μ ε ρ ι σ μ ά τ ω ν  (% ) .

OTA ΙΙΟΡΕΙΝΟΙ |Η Μ ΙΟ Ρ Ε ΙΝ ^ [Π Ε Δ ΪΝ θΓ ^ |Π Α Ρ Α 0Α /ν \Σ Σ ί0Γ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δήμος Απόλλωνος 0 0 0 100
Δ. Β.Κυνουρίας 72,8 2,3 0 24,9
Δ. Λεωνιδίου 43,8 24,1 0 32,1
Δ. Σκυρίτιδας 60,3 39,7 0 0
Κοιν. Κοσμά 100 0 0 0
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ. Ασωπού 0 0 80,5 19,5
Δ. Βοιών 21 33,3 6,5 39,2
Δ. Γερονθρών 0 44,6 55,4 0
Δ. Έλους 0 0 76,5 23,5
Δ. Ζάρακα 53,2 0 0 46,8
Δ. Θεραπνών 21,3 62,4 16,3 0
Δ. Μολάων 22,9 75,4 1,7 0
Δ. Μονεμβάσιας 13,6 53,8 0 32,6
Δ. Νιάτων 34 66 0 0
Δ. Οινούντος 80,9 19,1 0 0
Δ.Σκάλας 0 0 0 100
Κοιν. Ελαφονήσου 0 0 0 100
Κοιν. Καρυών 100 0 0 0

Πίνακας 6: Κατάσταση Οδικού Δικτύου (%)

ΟΤΑ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΚΗ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δήμος Απόλλωνος 0 100 0 0
Δ. Β.Κυνουρίας 48 44 8 0
Δ. Λεωνιδίου 8,3 75 8,3 8,3
Δ. Σκυρίτιδας 57,1 28,6 0 14,3
Κοιν. Κοσμά 0 100 0 0
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ. Ασωπού 0 100 0 0
Δ. Βοιών 0 50 50 0
Δ. Γ ερονθρών 0 100 0 0
Δ. Έλους 0 83,3 16,7 0
Δ. Ζάρακα 0 75 25 0
Δ. Θεραπνών 14,2 42,9 42,9 0
Δ. Μολάων 40 60 0 0
Δ. Μονεμβάσιας 44,4 55,6 0 0
Δ. Νιάτων 0 50 25 25
Δ. Οινούντος 25 50 12,5 12,5
Δ.Σκάλας 0 100 0 0
Κοιν. Ελαφονήσου 0 50 50 0
Κοιν. Καρυών 0 100 0 0

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ, έτος 1998.
Καταγραφή χαρακτηριστικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, ΕΕΤΑΑ, Πρόγραμμα I. Καποδίστριας.



Π ί ν α κ α ς  7 :  Ε ί δ ο ς  π λ η θ υ σ μ ο ύ  (% ) .

Πίνακας 8: Επιχειρήσεις Δευτερογενούς τομέα

ΟΤΑ Μεταποίησης αγροτικών Δευτερογενής τομέας
’ PP“ ? V J , . V’

Αριθ. επιχ Προσωπικό Αριθ. επιχ. Προσωπικό
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 52 —'Ϊ641 178 666
Δήμος Απόλλωνος 5 15 14 42
Δ. Β.Κυνουρίας 3ο 98 108 470
Δ. Λεωνιδίου 12 51 23 99
Δ. Σκυρίτιδας 0 0 31 50
Κοιν. Κοσμά 0 0 2 5
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 46 502 210 1302
Δ. Ασωπού 5 30 12 80
Δ. Βοιών 1 3 60 156
Δ. Γερονθρών 0 0 17 54
Δ. Έλους 4 55 27 278
Δ. Ζάρακα 3 15 12 37
Δ. Θεραπνών 5 28 7 35
Δ. Μολάων 8 116 38 250
Δ. Μονεμβάσιας 8 35 11 40
Δ. Νιάτων 3 20 4 25
Δ. Οινούντος 4 20 5 24
Δ.Σκάλας 3 170 5 200
Κοιν. Ελαφονήσου 0 0 10 20
Κοιν. Καρυών 2 10 2 103
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 98 666 338 1.968

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ, έτος 1998.
Καταγραφή χρακτηριστικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, ΕΕΤΑΑ, Πρόγραμμα I. Καποδίστριας.



Πίνακας 9: Υποδομές Υγείας Πρόνοιας

ΟΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0 2 12 5
Δήμος Απόλλωνος 0 0 1 0
Δ. Β.Κυνουρίας 0 1 6 4
Δ. Λεωνιδίου 0 1 2 1
Δ. Σκυρίτιδας 0 0 2 0
Κοιν. Κοσμά 0 0 1 0
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 2 24 6
Δ. Ασωπού 0 0 2 1
Δ. Βοιών 0 1 4 1
Δ. Γερονθρών 0 0 2 0
Δ. Έλους 0 1 1 1
Δ. Ζάρακα 0 0 2 0
Δ. Θεραπνών 0 0 1 0
Δ. Μολάων 1 0 3 1
Δ. Μονεμβάσιας 0 0 1 0
Δ. Νιάτων 0 0 2 0
Δ. Οινούντος 0 0 2 0
Δ.Σκάλας 0 0 2 2
Κοιν. Ελαφονήσου 0 0 1 0
Κοιν. Καρύων 0 0 1 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1 4 36 11

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ έτος 1998
Καταγραφή χαρακτηριστικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, ΕΕΤΑΑ, Πρόγραμμα I. Καποδίστριας.



Π ίνακας 10: Υ π η ρ εσ ίες  Π ο λιτισ μ ο ύ  και Α θλη τισ μ ο ύ

ΟΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

ΓΗΠΕΔΑ 
ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6 8 10 5 3 16
Δήμος Απόλλωνος 1 0 1 1 0 2
Δ. Β.Κυνουρίας 4 6 4 1 0 11
Δ. Λεωνιδίου 0 1 2 0 2 2
Δ. Σκυρίτιδας 0 0 2 2 1 0
Κοιν. Κοσμά 1 1 1 1 0 1
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4 8 10 4 0 26
Δ. Ασωπού 3 0 0 0 0 0
Δ. Βοιών 0 0 0 0 0 2
Δ. Γερονθρών 0 0 1 0 0 1
Δ. Έλους 0 2 2 0 0 4
Δ. Ζάρακα 0 0 0 1 0 1
Δ. Θεραπνών 0 0 0 2 0 5
Δ. Μολάων 0 2 1 0 0 4
Δ. Μονεμβάσιας 1 0 1 1 0 0
Δ. Νιάτων 0 0 1 0 0 3
Δ. Οινούντος 0 1 2 0 0 4
Δ. Σκάλας 0 3 1 0 0 2
Κοιν. Ελαφονήσου 0 0 1 0 0 0
Κοιν. Καρύων 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 10 16 20 9 3 42

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ, έτος 1998
Καταγραφή χαρακτηριστικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ' Βαθμού, ΕΕΤΑΑ, Πρόγραμμα I. Καποδίστριας.



Π ίνακας 11 :Υττηρεσ ίες Δ ιο ικ η τ ικ ές , Δ ικ α ιο σ ύ ν η ς  και Δ η μ . Τ ά ξη ς

ΟΤΑ ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΛΤΑ ΔΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΑΕΔ ΠΟΛΕΟ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΚΑΙΟ- ΣΥΜΒ/ΦΕΙΟ ΑΣΤΥ- ΠΥΡΟ-
ΔΟΜΙΑ ΣΥΝΗΣ ΝΟΜΙΑ ΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 3 9 1 6 1 1 4 2 6 9 0
Δήμος Απόλλωνος 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Δ. Β.Κυνουρίας 2 2 4 0 3 1 1 2 1 4 4 0
Δ. Λεωνιδίου 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 0
Δ. Σκυρίτιδας 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Κοιν. Κοσμά 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 6 13 3 12 0 1 10 3 14 18 1
Δ. Ασωπού 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0
Δ. Βοιών 1 1 1 1 3 0 0 3 1 2 1 0
Δ. Γερονθρών 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0
Δ. Ελους 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Δ. Ζάρακα 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Δ. Θεραπνών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Δ. Μολάων 1 1 1 1 3 0 1 2 1 5 2 1
Δ. Μονεμβάσιας 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0
Δ. Νιατών 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Δ. Οινούντος 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Δ. Σκάλας 1 1 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0
Κοιν. Ελαφονήσου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Κοιν. Καρύων 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 6 9 22 4 18 1 2 14 5 20 27 1

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ
Καταγραφή χαρακτηριστικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ' Βαθμού, ΕΕΤΑΑ, Πρόγραμμα I. Καποδίστριας.



Πίνακας 12: Υπ οδομές Εκπαίδευσης Έ τος 1997-98

ΟΤΑ
ΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11 226 15 935 6 650 4 505 2316
Δήμος Απόλλωνος 2 4 0 1 1 0 8 1 8 0 0 0 2 2 8
Δ. Β.Κυνουρίας 8 1 7 6 8 5 9 4 3 4 0 0 3 3 6 5 1 5 3 5
Δ. Λεωνιδίου 0 0 2 1 7 4 1 156 1 1 4 0 4 7 0
Δ. Σκυρίτιδας 1 10 3 5 9 1 14 0 0 8 3
Κοιν. Κοσμά 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37 561 57 2381 8 1202 8 912 5056
Δ. Ασωπού 3 3 5 4 1 8 0 1 6 7 0 0 2 8 2
Δ. Βοιών 6 8 3 8 3 5 2 1 2 4 2 1 161 8 3 8
Δ. Γερονθρών 2 4 0 3 5 3 1 8 0 1 5 0 2 2 3
Δ. Έλους 3 9 0 5 331 2 1 8 8 2 1 6 0 7 6 9
Δ. Ζάρακα 1 8 2 3 8 0 0 0 0 4 6
Δ. Θεραπνών 2 15 5 8 8 0 0 0 0 1 0 3
Δ. Μολάων 5 8 7 5 341 1 3 6 6 2 3 7 9 1 1 7 3
Δ. Μονεμβάσιας 4 6 5 7 2 1 7 1 7 9 1 6 5 4 2 6
Δ. Νιάτων 3 4 7 3 1 3 3 0 0 0 0 1 8 0
Δ. Οινούντος 0 0 5 4 5 0 0 0 0 4 5
Δ.Σκάλας 6 7 6 8 5 3 8 1 1 8 0 1 9 7 891
Κοιν. Ελαφονήσου 1 5 1 3 7 0 0 0 0 42
Κοιν. Καρύων 1 10 1 2 8 0 0 0 0 3 8
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 48 787 72 3316 14 1852 12 1417 7372

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ
Καταγραφή χαρακτηριστικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, ΕΕΤΑΑ, Πρόγραμμα I. Καποδίστριας.



Π ίν α κ α ς ί 3: Ε π ιχ ειρ ή σ εις  Τ ρ ιτο γ εν ο ύ ς  Τ ο μ έα

ΟΤΑ Τ ριτογενής τομέας =ενοδοχεία κ' ξενώνες Άλλα καταλύματα
Αριθ. επιχ. Προσωπικό Αριθ. επιχ. Προσωπικό Κλίνες Αριθ. επιχ. Κλίνες

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 782 1518 51 142 1831 99 711
Δήμος Απόλλωνος 6 8 1 0 5 11 3 5 2 9 5 5 3 0
Δ. Β.Κυνουρίας 5 3 7 1 0 6 4 2 9 8 0 1 4 0 6 6 3 4 5 5
Δ. Λεωνιδίου 1 5 9 3 0 5 6 1 0 6 8 2 9 2 1 6
Δ. Σκυρίτιδας 1 3 2 9 2 2 1 2 0 0
Κοιν. Κοσμά 5 1 5 3 1 5 5 0 2 1 0
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 945 3105 42 81 810 179 1446
Δ. Ασωπού 8 3  3 0 0 2 8 4 0 5 2 3 2 0
Δ. Βοιών 1 1 5 2 3 9 9 2 3 4 6 5 5 9 2 0 6
Δ. Γερονθρών 2 9 6 8 0 0 0 0 0
Δ. Έλους 1 2 5 5 3 0 1 2 3 7 0 0
Δ. Ζάρακα 6 0 1 1 9 4 8 3 0 2 5 6 0
Δ. Θεραπνών 11 21 0 0 0 0 0
Δ. Μολάων 3 4 0 8 5 5 1 2 2 2 0 0
Δ. Μονεμβάσιας 2 8 5 9 2 0 2 0 5 0 0 0
Δ. Νιάτων 0 0 0 0 0 0 0
Δ. Οινούντος 1 4 2 4 1 1 1 6 0 0
Δ.Σκάλας 1 0 0 8 0 0 2 1 0 5 0 0 0
Κοιν. Ελαφονήσου 3 0 5 0 2 7 1 0 0 4 0 8 5 0
Κοιν. Καρύων 1 0 4 0 0 0 0 3 1 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1727 4623 93 223 2641 278 2157

Πηγή: Έρευνα Εταιρείας διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ, έτος 1998
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Αθήνα, 8.5.1996 

Α.Π. 319946/7238 
Λριθμ.Λπόφ. 215

ΘΕΜΑ : Πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος LEADER II στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη :

1. Το ν.1558/86 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα” άρθρα 6 και 29 Λ, όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 Ν.2081/92.
2  Το ν.1409/83 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ. 131/1974 περί παροχής 

οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν κτηνοτροφικήν, δασικήν Και αλιευτικήν 
παραγωγήν και άλλες διατάξεις”, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

της παραγρ.ΙΟ του άρθρου 39 του ν.2065/92
3. Το άρθρο 28 παρ.δ του ν.2081/92 "Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, 
τροποποίηση των διατάξεων του ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των 

επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και 

άλλες διατάξεις”.
4. Τον Καν (ΕΟΚ) 2052/1988 του Συμβουλίου "για  την αποστολή των διαρθρωτικών 
ταμείων, την αποτελεσμα.τικότητά τους και τον συντονισμό των παρεμβάσεών τους, 

κλπ”, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν (ΕΟΚ) 2083/93 του Συμβουλίου και Ισχύει

' σήμερα.



5. Τον Καν(ΕΟΚ) 4253/88 του Συμβουλίου “για τις διατάξεις εφαρμογής του 

Καν(ΕΟΚ) 2052/88..”, όπως τροποποιήθηκε από τους Καν (ΕΟΚ) 2082/93 και 3193/94 του 

Συμβουλίου και ισχύει σήμερα.
6. Τον Καν(ΕΟΚ) 4254/88 του Συμβουλίου “για διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΟΚ) 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΟΚ) 2083/93 του Συμβουλίου και ισχύει σήμερα.

7. Τον Καν(ΕΟΚ) 4256/88 του Συμβουλίου “για τις διατάξεις εφαρμογής του Καν(ΕΟΚ) 

2052/88 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

(ΕΓΤΠΕ) τμήμα “Προσανατολισμού”, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΟΚ) 2085/93 

του Συμβουλίου και ισχύει σήμερα

8. Την απόφαση Ε(95) 1311 της 14ης Αυγούστου 1995 της Επιτροπής ΕΕ σχετικά με την 

χορήγηση συνδρομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Α νάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), για την συνολική επιχορήγηση που 

εντάσσεται στο πρόγραμμα LEADER II, με την οποία εγκρίθηκε και το Εθνικό 

Πρόγραμμα Πρωτοβουλίας LEADER II.
9. Την από 13.3.1996 σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής ΕΕ και του Υπουργείου Γεωργίας 

ως ενδιάμεσου φορέα για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας LEADER II.

10. Την 94/C 180/12 ανακοίνωση της Επιτροπής ΕΕ σχετικά με το LEADER II.

11. To ν.2362/95 “περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις” και ειδικότερα τα άρθρα 96 επ.

12. Τό π.δ. 113/92 για τη “ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή κοινοτικών 

προγραμμάτων ή μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του ευρύτερου δημόσιου

τομέα”.
13. Το από 25 Νοεμβρίου 1995 και αριθμ.412909/5044 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας 

προς την Επιτροπή ΕΕ ότι δεν παραβιάζεται η σχετική με τον ανταγωνισμό νομοθεσία 

της Ευριοπαϊκής Ενωσης και ειδικότερα τα άρθρα 92 και 93 της Συνθήκης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 44.273,4 χιλ. ECU για  τα έτη 1995- 

1999, της οποίας οι ετήσιες κατανομές θα εξαρτηθούν από την πορεία υλοποίησης της 
πρωτοβουλίας καθιός και δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους μέχρι 

700 εκατ. δραχμών για την κάλυψη των εξόδων των επιτροπών παρακολούθησης και 
παραλαβής έργων LEADER II καθ'όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πρωτοβουλίας.
15. Την ανάγκη λήψης αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του προγράμματος 

LEADER II στην Ελλάδα.

Αποφασίζουμε τα ακόλουθα :

2



Αρθρο 1
Δ ια χείρ ισ η  της συνολικ ής επ ιχορήγησης-Σ τόχος του Π ρογράμματος

I. Το Υπουργείο Γεωργίας ορίζεται ενδιάμεσος φορέας για τη διαχείριση της συνολικής 
επιχορήγησης, που έχει εγκριΟεί στην Ελλάδα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
LEADER II και περιλαμβάνει την συμμετοχή των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων 

(Ε'ΓΠΔ, ΕΓΤΓΙΕ, ΕΚΤ) και εθνική συμμετοχή. Ως ενδιάμεσος φορέας το ΫποΟργέίσ 

Γεωργίας έχει την ευθύνη της υλοποίησης τού εγκριμένου από την Επιτροπή È.E 

Εθνικού Προγράμματος LEADER II και είναι αρμόδιο για τη διαχείρισή της 

παρεχόμενης για  το σκοπό αυτό τεχνικής βοήθειας και της Εθνικής Μονάδάς 

Εμψύχωσης Ελληνικού Δικτύου LEADER , σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσας 

απόφασης.
2 Στόχος του Εθνικού Προγράμματος είναι η αγροτική ανάπτυξη πού συντελείται σε 

τοπική κλίμακα με πρωτοβουλία των συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τον 

πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης και καταρτίζουν, υποβάλλουν και υλοποίοιούν 

σχετικά προγράμματα καινοτόμων ενεργειών για  το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις 

διατάζεις της παρούσας, καθώς και η αξιοποίηση από τούς φορείς αγροτικής 

ανάπτυξης της Ελλάδας της τεχνογνωσίας και των εμπειριών άλλων περιοχών μέσω 

της ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αρθρο 2
Δ ικ α ιο ύ χο ι Φορείς

Για την επίτευξη του πρώτου σκέλους του στόχου του προγράμματος, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1 παρ.2 ο Υπουργός Γεωργίας με απόφασή του επιχορηγεί τούς ακόλουθους 

Φορείς :
α  Ομάδες Τοπικής Δράσης, στις οποίες συμμετέχουν κυρίως τοπικοί συλλογικοί 

φορείς (Οργανισμοί Τοπικής Δυτοδιοίκησης ενώσεις ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α, γεωργικοί 
συνεταιρισμοί ή ενώσεις τους, άλλοι κοινωνικοί ή επαγγελματικοί φορείς), έχουν τη 

μορφή ανώνυμης εταιρείας και καταστατικό σκοπό την τοπική αγροτική ανάπτυξη. Οι 
Ομάδες Τοπικής Δράσης επιλέγονται από τον Υπουργό Γεωργίας μετά από 
αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια που αναφέρονταί στο κεφάλαιο 1.7.7 του εγκριμένου 
Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβουλίας LEADER II.
β. Συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου, δημόσιους ή ιδιωτικούς για  ενέργειες 

θεματικού χαρακτήρα (Σκέλος Β2 Εθνικού Προγράμματος), οι οποίοι επιλέγονται από



τον Υπουργό Γεωργίας με βάση τα κριτήρια των κεφαλαίων 1.7.7 και 1.8.7 του ίδιου 

παραπάνω Εθνικού Προγράμματος.
γ. Συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου, δημόσιους ή ιδιωτικούς, για την 
απόκτηση ικανοτήτων (Σκέλος A του Εθνικού Προγράμματος), οι οποίοι επιλέγονται 

από τον Υπουργό Γεωργίας με βάση τα κριτήρια του κεφαλαίου 1.6.4 και τη διαδικασία 

που ορίζεται στο κεφάλαιο 1.6.5 του Εθνικού Προγράμματος.
2 Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ Φορέα και Υπουργείου Γεωργίας ρυθμίζονται 

ειδικότερα θέματα του τρόπου χρησιμοποίησης της επιχορήγησης από το Φορέα, όπως 

οι σχέσεις και υποχρεώσεις του Φορέα και του Υπουργείου Γεωργίας, το πλαίσιο 

συνεργασίας με την Εθνική Μονάδα Εμψύχιοσης Ελληνικού Δικτύου LEADER II, το 

λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, οι διαδικασίες και οι όροι 

δημοσιοποίησης και εκτέλεσης των έργων από το Φορέα και τους τελικούς επενδυτές 

κλπ.

Άρθρο 3
Ύψος της επιχορήγησης προς τους δικαιούχους Φορείς -  Ποσοστά 

επιχορήγησης και ίδιας συμετοχής των Φορέων I.

I. Το ύψος της επιχορήγησης προς τους Φορείς ανέρχεται σε 184.004,8 χιλ. ECU και 

περιλαμβάνει την κοινοτική συμμετοχή ύψους 148.002 χιλ. ECU και την · εθνική 

συμμετοχή ύψους 36.002,8 χιλ. ECU. Η κοινοτική συμμετοχή καλύπτεται από τα 

διαρθρωτικά ταμεία ΕΓΤΠΕ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. Η δημόσια δαπάνη μπορεί να αυξάνεται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος με απόφαση της Επιτροπής ΕΕ.
2  Η ίδια συμμετοχή τοον Φορέων δε μπορεί να είναι μικρότερη του 30% του συνολικού 

εκτιμώμενου κόστους του προγράμματος LEADER II. Οι Φορείς αποδεικνύουν την ίδια 

συμμετοχή για κάθε μεμονωμένο έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμά τους.

3. Τα ποσοστά της επιχορήγησης και της ίδιας συμμετοχής των Φορέων καθορίζονται 

ανάλογα με τη φύση της δράσης κατά σκέλος και μέτρο ως εξής :



Ενέργειες Επιχορήγηση έως ίίοσοστό ίδιας

Συμμετοχής

τουλάχιστον

Σκέλοο A : Απόκτηση ικανοτήτων 80% 20%

Σκέλος Β: Προγράαματα αγροτικής καινοτοιιίας-ΟΤΔ &

λοιποί συλλογικοί φορείς

Μέτρο 1: Τεχνική στήριξη (κατά μ.ο. κατά τη 60% 40%

διάρκεια εφαρμογής

Ειδικότερα ο μηχανολογικός εξοπλισμός 70% 30 %

Μέτρο 2 : Επαγγελματική κατάρτιση 70 % 30%

Μέτρο 3 : Αγροτουρίσμός 60% 40%

Μέτρο 4 : Μικρές επιχειρήσεις 60% 40%

Μέτρο 5 : Αξιοποίηση και εμπορία γεωργικής & δασοκομικής Όπως ο Κάν

παραγωγής και αλιείας. (ΕΟΚ) 866/90

Ειδικά για τα τοπικά και βιολογικά προϊόντα 60% 40%

Μέτρο 6: Διατήρηση και βελτίωση περιβάλλοντος 80% 20%

Σκέλος Γ : Διακρατική συνεργασία 71 % 29%

4. Τα ποσοστά επιχορήγησης και (διάς συμμετοχής 4ων Φορέων πού αναφέρονταί στην 

προηγούμενη παράγραφο με εξαίρεση αυτά που αφορούν καθεστώτα ενίσχυσης, 

μπορούν να τροποποιούνται από την εθνική επιτροπή παρακολούθησης στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων της και υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει αμετάβλητο το συνολικό 

ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής του προγράμματος LEADER II.

5. Ειδικότερα γ ια  την παροχή τεχνικής στήριξής αϊτούς Φορείς σύμφωνα με to

κεφάλαιο 1.7 σκέλος Β.Ι Μέτρο 1 τού Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβουλίας LÈAbER 
IJ, το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας σε ποσοστό επί tob 
συνολικού κόστους του προγράμματος κάθε Φορέα, to  οποίο σε κάθε περίπτωση δεν 

ιπερβαίνεί το 15%. Στην τεχνική στήριξη του Φορέα συμπερίλαμβάνεταί ο 
ιηχανολογικός εξοπλισμός σε ποσοστό πού δεν υπερβαίνει το 3% επί του συνολικού 

:όστους του προγράμματος. Μετά τα δύο πρώτα χρόνια υλοποίησης .to  ποσοστό 
εχνικής στήριξης επανεξετάζεται και διαμορφώνεται με βάση τήν πορεία εφαρμογής 

ου προγράμματος κάθε Φορέα, χωρίς να δύνάτάί να ύπερβεί τα ποσοστά του 

οοηγσύμενου εδαφίου. '<



Άρθρο 4
Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης στους Φορείς

L Η επιχορήγηση καταβάλλεται, μετά από αίτηση κάθε Φορέα, σε δραχμές K at στη 

βάση ετήσιου προϋπολογισμού ως εξής : ,

a  πρώτη προκαταβολή έως 50% του ποσού που έχει αναληφθεί ως υποχρέωση γ ια  το 

συγκεκριμένο έτος,

β. δεύτερη προκαταβολή, η οποία υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το συνολικό ποσό των 

δύο προκαταβολών να μην υπερβαίνει το 80% της ανάληψης υποχρέωσης. Η δεύτερη 

προκαταβολή χορηγείται εφόσον πιστοποιείται ότι τουλάχιστον,το ήμισυ της πρώτης 

προκαταβολής έχει αποδοθεί στους δικαιούχους και ότι η δράση προχωρεί με 

ικανοποιητικό ρυθμό και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στόχους, 

γ. Η πληρωμή του υπολοίπου κάθε ετήσιας δόσης πραγματοποιείται μετά από αίτηση 
του Φορέα, που υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την πιστοποίηση των δαπανών του 

ετήσιου προγράμματός του και συνοδεύεται με έκθεση του κλεισίματος του έτους. Στην
I

περίπτωση που Φορέας πληροί μεν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά το Υπουργείο 
Γεωργίας δεν έχει ακόμη εισπράξει το υπόλοιπο της συνολικής για  τη χώρα 

κοινοτικής συμμετοχής στην ετήσια δόση, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στο 

Φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Γεωργίας 

σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.2
2 Ειδικότερα για  την πρώτη προκαταβολή του δεύτερου και των επόμενων ετών, ο 

Φορέας υποβάλλει την σχετική αίτηση, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 

τουλάχιστον 60% της ανάληψης υποχρεώσεων του πρώτου ή του προηγούμενου έτους 

αντίστοιχα.
3. Οι παραγόμενοι τόκοι από τα ποσά που καταβάλλονται σε κάθε Φορέα ως

επιχορήγηση, τίθενται στη διάθεσή του, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 

αυτοτελώς δηλαδή χωρίς την προσθήκη εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής και υπό 

την αυστηρή προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά Και μόνο για  την 

πρωτοβουλία LEADER II. Για το σκοπό αυτό, οι Φορείς κοινοποιούν ανά εξάμηνο στο 

Υπουργείο Γεωργίας ανάλυση του τραπεζικού λογαριασμού τους που αφορά τις 

επιχορηγήσεις του προγράμματος. 0 ' 1 ' ■ (■’ \ ' »
4. Για τη λήψη προκαταβολής ο Φορέας προσκομίζει εγγυητικές υπέρ του Υπουργείου - 

Γεωργίας επιστολές τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, που έχει από 

το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών ως εξή ς”: r , ,r ’r 1 rh„ 11

a  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συνολικής επιχορήγησης, 

β. εγγυητικές επιστολές ύψους αντίστοιχου με το ποσό που κάθε φορά χορηγούμενης 

προκαταβολής, χωριστά για την κοινοτική και την εθνική συμμετοχή και



γ. εγγυητική επιστολή ύψους αντίστοιχου με το ποσό των παραγόμενων άνά εξάμηνο 

τόκων των προκαταβολών που έχουν χορηγηθεί στο Φορέα.

Άρθρο 5
Δ η μ οσιοποίη ση  του προγράμματος kat επιλογή των τελικών επενδυτών

I. Κάθε Φορέας απευθύνει στον τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασής τού

πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά με τα μέτρα και τις δράσεις, που έχουν έγκριθεί και

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του, στην οποία δίδει τη μεγαλύτερη δυνατή

δημοσιότητα (δημοσιοποίηση). Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ανακοινώνονται οι

προδιαγραφές Κάθε έργου,σύμφωνα με το άρθρο 6, καθώς καί οί προϋποθέσεις
»'

συμμετοχής των ενδιαφερομένων (φάκελλος υποψηφιότητας), τα κριτήρια επιλογής Και 
η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των τελικών επενδυτών. Το περιεχόμενο τού 
φακέλλου υποψηφιότητας και τα κριτήρια επιλογής κατ’ ελάχιστο, καθώς και η 
διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Γεωργίας. 

Di προσκλήσεις ενδιαφέροντος κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Ιερκρέρειας, στην οποία υπάγεται ο Φορέας τουλάχιστον επτά εργάσιμες ημέρες πρίν 

ιπό τη δημοσίευσή τους. ί
. Ενστάσεις υποψήφιων τελικώ ν επενδυτών, οι οποίοι απορρίφθηκαν από τον Φορέα 

ποβάλλονται και εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από τριμελή επιτροπή ενστάσεων που 

υγκροτείται για τον σκοπό αυτό σε κάθε νομαρχία με σύνθεση ανάλογη της επιτροπής 
3U προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η απόφαση της επιτροπής τής νομαρχίας 

ιανεξετάζεταί είτε μετά από αίτηση του τελικού επενδυτή ή τού Φορέα είτε 

ιτεπάγγελτα από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σε περιφερειακό επίπεδο με 

μμετοχή εκπροσώπου του ενδιάμεσού φορέα καί αποφασίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 6
Τήρηση προδιαγραφών εκτέλεσης έργων

έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα του Φορέα υλοποιούνται από τους τελικούς 

/δυτές σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καί 1 τηρώντας όλες ΐ ις  επίσημες 

ηαγραφές έργων που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες καί προβλέπσνται από την 

<ή και κοινοτική νομοθεσία.



Άρθρο 7
Παρακολούθηση, ελέγχος και παραλαβή των έργων LEADER ;

i
1. Συστήνεται σε κάθε νομό, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μία τριμελής επιτροπή 

με την ονομασία “Επιτροπή παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής έργων 

LEADER”. Η επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή 

αποσπασμένους σε αυτή, και συγκεκριμένα από ένα γεωπόνο της Διεύθυνσης Γεωργίας 

ή της Διεύθυνσης Α γροτικής ή Γεωργικής Ανάπτυξης ή Φυτικής και Ζωικής 

Παραγωγής ή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, έναν οικονομολόγο και ένα μηχανικό.

2 Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης δε διαθέτουν όλες ή 

ορισμένες από τις παραπάνω ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.), η 

επιτροπή συγκροτείται από τις αντίστοιχες ειδικότητες τεχνολογικής εκπαίδευσης 

(Τ.Ε.). Προκειμένου για  έργα, ο έλεγχος και η παραλαβή των οποίων απα ιτεί γνώσεις 

και άλλων ειδικοτήτων, η σύνθεση της επιτροπής μπορεί να διευρύνεται με τη 

συμμετοχή υπαλλήλων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή αποσπασμένων σε αυτή με 

τις αντίστοιχες ειδικότητες.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κυρίως των νησιωτικών περιοχών, όπου στον ίδιο νομό, 

υλοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός προγράμματα LEADER II και 

διαπιστώνονται ανυπέρβλητες δυσκολίες στην απρόσκοπτη παρακολούθηση, έλεγχο 

και παραλαβή των έργων, μπορεί με απόφαση του οικείου Νομάρχη και τη σύμφωνη 

γνιόμη του Υπουργού Γεωργίας να συσταθεί δεύτερη επιτροπή παρακολούθησης, 

ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER.

Άρθρο 8 

Έ λ ε γ χ ο ι
i

1. Ο Υπουργός Γεωργίας, ο Υπουργός Οικονομικών, τα αρμόδια όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης και το Ειδικό Συντονιστικό Ό ργανο που συγκροτήθηκε σύμφωνα 

|ΐε το Ν.2187/94 διενεργούν διά των εντεταλμένων τους οργάνων επιτόπιους ελέγχους, 

ιδίως με δειγματοληψία των ενεργειών, δράσεων και επιμέρους έργων που υλοποιούν 

οι Φορείς στα πλαίσια του προγράμματος LEADER . Οι έλεγχοι αφορούν το φυσικό 
αντικείμενο, την τήρηση των προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, τα 

συστήματα διαχείρισης και ελέγχου πληρωμών και τα παραστατικά στοιχεία των 

έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα του Φορέα. Πριν τη διεξαγωγή επιτόπιου 

ελέγχου ο Φορέας ενημερώνεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν και 

οφείλει να παρίσταται αυτοπροσώπως ή διά εκπροσώπου του, προκειμένου να παράσχει 

στα εντεταλμένα όργανα τα αναγκαία στοιχεία. Στον έλεγχο μπορούν να συμμετέχουν



υπάλληλοι άλλιον Υπουργείων, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν δράσεις tou 

προγράμματος του υπό έλεγχο Φορέα.

Αρθρο 9
Εθνική Μονάδα Εμψύχωσης Ελληνικού Δικτύου LEÀDER

I. Για την επίτευξη του δεύτερου σκέλους του στόχού του προγράμματος, δημιουργείταί 

Εθνική Μονάδα Εμψύχωσης Ελληνικού ΔικτύοΟ LEADER, το έργο της οποίας 

συνίσταται στη συλλογή, την επεξεργασία και διάχυση σε feOvikó έπίπεδο των 

πληροφοριών που αφορούν παινοτόμες ενέργειες και χρηματοδοτούνται στα πλαίσια 

της πρωτοβουλίας LEADER II.
2  Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, το έργο της Εθνικής Μ ονάδας Εμψύχωσης 

καθορίζεται αναλυτικά και ανατίθεται με σύμβαση σε φυσικό ή vopikó πρόσωπο τού 

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα μετά από διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 

σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

3. Για το έργο της Εθνικής Μονάδας Εμψύχωσης εγκρίνεται ποσό έως . 2000 χίλ. ECU 

και όπως ισχύει κάθε φορά μετά από απόφαση της Επιτροπής Ë.Ë, με ποσοστό 

κοινοτικής συμμετοχής έως 75% (κοινοτική συμμετοχή εκ 1.500 χίλ ÊCU και εθνική 

συμμετοχή εκ 500 χιλ. ECU).

Αρθρο 10
Επιτροπή παρακολούθησης LEÀDÈR II

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας συγκροτείται εθνική επιτροπή παρακολούθησης 

LEADER II για την εξασφάλιση της ορθής υλοποίησής του προγράμματος, to  έργο της 

οποίας συνίσταται κυρίως στη μέριμνα για την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων 

και τα>ν κριτηρίων επιλογής ενεργειών και έργων και την πρότασή kctl εφαρμογή 
χναγκαίων προσαρμογών του προγράμματος στα πλαίσιά τήρήσης των αρχών που 

:χουν συμφωνηθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτοβουλίας LEADER II καί το K oivonkó 

Iλαίσιο Στήριξης.



Ως ενδιάμεσος φορέας το Υπουργείο Γεωργίας είναι υπεύθυνο για  την υλοποίηση 

Tcov ενεργειών που προβλέπονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτοβουλίας LEADER II. 

Το Υπουργείο Γεωργίας, μετά από διαβουλεύσεις με τις περιφερειακές αρχές όπου 

αυτό απαιτείται, κυρίως :

- Μεριμνά για  τη λογιστική καταχώρηση των πληρωμών από την Επιτροπή Ε.Ε. και 

(ΐεταβιβάζει τις επιχορηγήσεις (προκαταβολές, αποπληρωμές) στούς Φορείς.

- Υποβάλλει στην Επιτροπή Ε.Ε. τις αιτήσεις προκαταβολών και εξόφλησης της 

επιχορήγησης, καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις γ ια  την πορεία υλοποίησης των 
προγραμμάτων.

- Μεριμνά για την επιστροφή στην Επιτροπή Ε.Ε. των τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας.
- Θέτει στη διάθεση της επιτροπής παρακολούθησης όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 

για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

- Ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης και τηρεί σχετικό αρχείο για τις 

τροποποιήσεις που πραγματοποιεί ο Φορέας στο πρόγραμμά του στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του.

- Εξετάζει εάν οι ενέργειες των φορέων πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

- Θέτει προς έγκριση στην-επιτροπή παρακολούθησης προτάσεις τροποποιήσεων στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

- Θέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Ε.Ε., μετά την προηγούμενη θετική γνώμη της 

επιτροπής παρακολούθησης τις προτάσεις τροποποιήσεων πέραν των αρμοδιοτήτων

της.

- Εγκρίνει τις προτάσεις των Φορέων στα πλαίσια των μέτρων 2 “Επαγγελματική 

κατάρτιση” και 1 “Τεχνική Στήριξη”, εκτός από τις μελέτες, οι οποίες, ανεξάρτητα από 

το μέτρο στο οποίο εντάσσονται, υποβάλλονται από τους Φορείς προς έγκριση στην 

επιτροπή παρακολούθησης και στη συνέχεια, μετά από θετική εισήγηση της 

τελευταίας στον Υπουργό Γεωργίας.

- Συντονίζει τις εργασίες της Εθνικής Μονάδας Εμψύχωσης του Ελληνικού Δικτύου 
LEADER.

Άρθρο 11
Ενδιάμεσος φορέας



1. Το Υπουργείο Γεωργίας είναι αρμόδιο για τη διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του π.δ.) 13/91, των πιστώσεων της τεχνικής στήριξης που χορηγούνται σε αυτό , ως 

ενδιάμεσο φορέα, γ ια  τις λειτουργικές ανάγκες εφαρμογής της πρωτοβουλίας.

2 ΕγΚρίνεται ως τεχνική στήριξη το ποσό των 1850,6 χιλ. ECU, όπως ισχύει κάθε φορά 

μετά από απόφαση της Επιτροπής Ε.Ε, με ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής έτος 80%.

Άρθρο 12
Τεχνική Στήριξη του ενδιάμεσοί) φορέα

Άρθρο 13
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων

I. Στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο των αρμόδιων εθνικών kai Κοινοτικών 

οργάνων διαπιστωθεί παρατυπία του Φορέα κατά την υλοποίηση τού προγράμματός 

του, ο Φορέας είναι υποχρεωμένος να επίστρέψεΐ τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. 
2 II ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα 
in τα καθοριζόμενα στην κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών kai Γεωργίας που 

:κδίδεταΙ σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.2362/95.

Άρθρο 14
Καταλογισμός ευθυνών I

)ποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή βλάβη που υφίστανται οι Φ ορείς το προσωπικό τους ή 

εκπρόσωποί τους ή προκαλείται από αυτούς σε τρίτους κα ΐά  την εφαρμογή της 

μβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας καί των Φορέων βαρύνει 

οκλειστικά τους τελευταίους.



Άρθρο 15
Εξασφάλιση της δημόσιας δαπάνης- Χρονική διάρκεια του προγράμματος

1 Η εθνική συμμετοχή της επιχορήγησης των Φορέων εξασφαλίζεται από τις πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Γεωργίας.

2 Η αποστολή της κοινοτικής συμμετοχής ρυθμίζεται με την Ε(95) 1311 της 14ης 

Αυγούστου 1995 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Ε. Κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης εκ 

μέρους της Επιτροπής Ε.Ε. η 41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με τις Ε.Κ. του 

Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενημερώνει το Υπουργείο 

Γεωργίας σχετικά με την κατάθεση σε ECU της κοινοτικής συμμετοχής στον 

προσωρινό λογαριασμό 4071/10 “Ε.Δ. Απολήψεις από το ΕΓΤΠΕ- Προσανατολισμός 

για την εκτέλεση προγραμάτων στα πλαίσια των κοινοτικών πρωτοβουλιών” που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά από εντολή από το Υπουργείο Γεωργίας, η 
παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών μεριμνά γ ια  τη μεταφορά του 
ποσού αυτού σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας που τηρείται στην 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) ή για τη μεταφορά στα έσοδα του κρατικού 

προϋπολογισμού (Π.Δ.Ε) στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ.1 εδ.γ. Με σύμβαση που θα 

υπογραφεί μεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας, Οικονομικών και της ΑΤΕ ρυθμίζονται 

οι λεπτομέρειες κίνησης του λογαριασμού αυτού.

3. Η επιχορήγηση καλύπτει, σύμφωνα με την Ε(95)1311 απόφαση της Επιτροπής Ε.Ε. 

δαπάνες που αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται κατά τη χρονική περίοδο από 20 

Μαρτίου 1995 έως 31 Δεκεμβρίου 1999. Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν,, το αργότερο 

στις 31 Δεκεμβρίου 2001, σύμφωνα με την ίδια απόφαση της Επιτροπής Ε.Ε όπως αυτή 

τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά στο πλαίσιο των δημοσιονομικών πιστώσεων και 

κανόνιον των Ε.Κ. Ειδικότερα για  τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τις 20.3.95 

και πριν την υπογραφή σύμβασης του Φορέα με τον Υπουργό Γεωργίας σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παρ.2, αυτές μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες μετά από σχετικό αίτημα στο 

Υπουργείο Γεωργίας, εφόσον δεν αντιβαίνουν με τις διατάξεις της παρούσας και 

εντάσσονται στο πρόγραμμά του.



Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις

L Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 

Γεωργίας, η οποία διαβιβάζεται στην ΑΤΕ (Διεύθυνση Τραπεζικών εργασιών-Τμήμα 
Εργασιών Δημοσίου από Κοινοτικούς πόρους), στο Υπουργείο Οικονομικών (41η 

Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με τις Ε.Κ.) και στους Φορείς.
-V

2  Εγκρίνεται η διάθεση ποσού μέχρι 44.273,4 χιλ. ECU. Στο ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνονται η εθνική συμμετοχή των άρθρων 9 παρ.3 ύψους 500 χιλ. ECU και

3 παρ. 1 ύψους 36.002,7 χιλ. ECU, η τεχνική βοήθεια εκ 1.850,6 χιλ. ECU για  την 

εφαρμογή του προγράμματος LEADER II από 20.3.1995 μέχρι 31.12.2001, καθώς και ποσό 

ύψους 5.920,1 χ ιλ -ECU που αντιστοιχεί στο 20% της κοινοτικής συμμετοχής εκ 29.600,4 

χ ιλ -ECU του τελευταίου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Το τελευταίο ποσό εκ

5.920,1 χ ιλ -ECU αναφέρεται στην ανάγκη κάλυψης της κοινοτικής συμμετοχής του 

τελευταίου έτους εφαρμογής από το ΠΔΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ.1 εδ.γ και 15 

παρ.2 της παρούσας. Η παραπάνω δαπάνη ποσού έως 44.273,4 χιλ. ECU, υπολογιζόμενη 

με βάση την ενδεικτική ισοτιμία δραχμής-ECU : 1 ECU = 310 δρχ., ανέρχεται στο ποσό 

των 13.724.754 χιλ.δρχ. προβλέπεται στο Π.Δ.Ε και ακολουθεί τη διαδικασία πληρωμών 

αυτού.

3. Εγκρίνεται εξίσου η διάθεση ποσού ύψους μέχρι 700 εκατ. από τον τακτικό 

προϋπολογισμό (ΚΑ 5322) για την κάλυψη των εξόδων των επιτροπών 

παρακολούθησης και παραλαβής έργων LEADER II καθ'όλη τη διάρκεια υλοποίησης 

της πρωτοβουλίας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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Αθήνα, 6/8/1996 ΑΡ ΦΑΚ

Αριθ. Πρωτ. : 344034/8528

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ.
ΤΜΗΜΑ Α! 
ΓΡΑΦΕΙΟ LEADER ΠΡΟΣ

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 
Ταχ. Κώδ. : 101 76 
Πληροφορίες : Γραφείο LEADER 
Τηλέφωνο : 52.91.251

ΘΕΜΑ: Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος LEADER II στην Ελλάδα

Έχοντας υπόψη:

1. Την 215/8.5.1996 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 

Οικονομικών και Γεωργίας περί του πλαισίου εφαρμογής του προγράμματος 
LEADER II στην Ελλάδα και

2. τη διάταξη του άρθρου 16 παρ.1 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης, με την 

οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας να ρυθμίσει με αποφάσεις του τα 

σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.

Αποφασίζουμε τα ακόλουθα:

Ελάχιστες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους Φορείς Σκέλους Β1

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (στο εξής «Ομάδες») οι οποίες εγκρίνονται από 
το Υπουργείο Γεωργίας για την υλοποίηση του προγράμματος LEADER II πρέπει να 
πληρούν, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης που υπογράφεται 
μεταξύ αυτών και του Υπουργείου Γεωργίας, τις εξής προϋποθέσεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρθρο 1



2

1. Το μετοχικό τους κεφάλαιο αποτελείται αττό ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές.

2. Στη μετοχική σύνθεση τους μετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό όχι μικρότερο των 
δύο τρίτων (2/3), φορείς του δημοσίου τομέα και τοπικοί συλλογικοί φορείς, έτσι 

ώστε η σύνθεση κάθε Ομάδας να είναι αντιπροσωπευτική της τοπικής κοινωνίας.
3. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη, 
υπολογιζομένων από την υπογραφή της προβλεπόμενης, από το άρθρο 2 παρ.2 
της αριθ. 215/96 κοινής υπουργικής απόφασης, σύμβασης μεταξύ της Ομάδας και 
του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρο 2

Διαδικασία και προϋποθέσεις ένταξης Φορέων Σκέλους Α'

1. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φορέων για ένταξη στο Σκέλος Α' της 
πρωτοβουλίας, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 31/3/1997 στην αρμόδια 
περιφερειακή επιτροπή παρακολούθησης LEADER (που έχει έδρα στη Γεν. 
Γραμματεία της Περιφέρειας), η οποία διατυπώνει τις απόψεις της επ’ αυτών και τις 
διαβιβάζει στην εθνική επιτροπή παρακολούθησης. Η εθνική επιτροπή εξετάζει τις 

αιτήσεις και εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος αποφασίζει σχετικά.

2. Η εγκριμένη επιχορήγηση καταβάλλεται, μετά από αίτηση του φορέα, σε δραχμές 
με προκαταβολή έως 50% αυτής και το υπόλοιπο απολογιστικά μετά την 
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών.
3. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που πραγματοποιεί στα πλαίσια του 

Σκέλους Α’., ο Φορέας καταλήγει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προτάσης για 

την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, υπό τη μορφή προγράμματος.

Άρθρο 3

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης 1

1. Η επιχορήγηση καταβάλλεται μετά από αίτηση τού Φορέα με απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας. Στην αίτηση αυτή ο Φορέας υποδεικνύει λογαριασμό 
Τράπεζας προκειμένου να γίνει η κατάθεση του σχετικού χρηματικού ποσού. Ο 
λογαριασμός αυτός στον οποίο κατατίθενται τα ποσά των επιχορηγήσεων αφορά 
αποκλειστικά και μόνο το πρόγραμμα LEADER και ο Φορέας είναι υποχρεωμένος 
να γνωρίσει στο Υπουργείο Γεωργίας χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε αλλαγή. Ο



ί 3

Φορέας κοινοποιεί ανά μήνα, στο Υπουργείο Γεωργίας αντίγραφο της κίνησης του 
τραπεζικού αυτού λογαριασμού, που εκδίδεται από την Τράπεζα.

2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση δεύτερης προκαταβολής του εκάστοτε ετήσιου 

προϋπολογισμού είναι η πιστοποίηση εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής ελέγχου 

και παραλαβής έργων LEADER ότι πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον κατά το ήμισυ 
το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο, που αντιστοιχεί στην πρώτη προκαταβολή 
κάθε έτους και υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και η έκδοση από τον 
Υπουργό Γεωργίας της σχετικής απόφασης μείωσης εγγυητικών επιστολών.
3. Προκειμένου να καταβληθεί στο Φορέα με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας το 

υπόλοιπο της προβλεπόμενης για το τελευταίο έτος επιχορήγησης 
(«αποπληρωμή») :

α. Ο Φορέας υποβάλλει στο Υπουργείο Γεωργίας, εκτός από την έκθεση κλεισίματος 
του έτους, αίτηση αποπληρωρής και τελική έκθεση εντός δύο μηνών από την 
ολοκλήρωση του Προγράμματος. Η αίτηση αποπληρωμής υποβάλλεται ανά πηγή 
χρηματοδότησης, βασίζεται στις πραγματοποιηθείσες από τους τελικούς επενδυτές 
δαπάνες και συνοδεύεται από τα δελτία οριστικής παραλαβής όλων των έργων του 
Προγράμματος, που εκδίδονται από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής 
Εργων LEADER και
β το Υπουργείο προβαίνει σε έλεγχο των παραστατικών στοιχείων, καθώς και σε 
επιτόπιο έλεγχο του πραγματοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου.
4. ,Κατά την εφαρμογή του Σκέλους Α’, δεν ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 
αυτού.

Άρθρο 4

Εγγυητικές επιστολές

1. Προϋπόθεση για τη λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης είναι η προσκόμιση 
από το Φορέα εγγυητικών υπέρ του Υπουργείου Γεωργίας επιστολών τράπεζας ή 
άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, που έχει από το νόμο δικαίωμα έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών. Οι εγγυητικές επιστολές είναι ύψους αντίστοιχου με το ποσό 
της κάθε φορά χορηγούμενης προκαταβολής και αφορούν χωριστά την κοινοτική και 
την εθνική συμμετοχή (συμμετοχή Υπουργείου Γεωργίας).
2. Πέραν των εγγυητικών επιστολών της παρ.1, ο Φορέας, με την εξαίρεση των 
Φορέων του Σκέλους Α’, πριν τη λήψη της πρώτης προκαταβολής κάθε έτους, 
προσκομίζει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ύψους ίσου με 
το 5% των ετήσιων δεσμεύσεων του Προγράμματος του. Όλες οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης που προσκομίζει με τον τρόπο αυτό ο Φορέας,
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/
εττιστρέφονται σε αυτόν μετά την καταβολή του υπολοίπου της προβλεπόμενης 
επιχορήγησης του τελευταίου έτους (αποπληρωμή) και εφόσον πιστοποιείται από 
την τριμελή επιτροπή ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER ότι όλοι οι επενδυτές 
που έχουν υλοποιήσει έργα του Προγράμματος έχουν λάβει το σύνολο της 
αναλογούσας ενίσχυσης.
3. Προκειμένου το Υπουργείο Γεωργίας να θέτει στη διάθεση του Φορέα τους ανά 
εξάμηνο παραγόμενους τόκους των προκαταβολών που του χορηγούνται, ο Φορέας 
προσκομίζει εγγυητικές επιστολές αντίστοιχου ύψους.
4. Οι εγγυητικές επιστολές που προσκομίζει ο Φορέας, σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 
του άρθρου αυτού, δύνανται να μειώνονται μόνο με απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας μετά από σχετικό έλεγχο των δαπανών, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από 
την τριμελή επιτροπή ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER και για τις οποίες έχει 
εκδοθεί η σχετική βεβαίωση πληρωμής της αναλογούσας ενίσχυσης στους τελικούς 
δικαιούχους. Κατά συνέπεια η αποδέσμευση από την Τράπεζα του ποσού της 
αναλογούσας ενίσχυσης πρέπει να γίνεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης 
ελέγχου προόδου εργασιών, που εκδίδει η τριμελής επιτροπή ελέγχου και 
παραλαβής έργων LEADER. Οι εγγυητικές επιστολές δύνανται να αποδεσμευθούν 
πλήρως, με την προϋπόθεση ότι ολόκληρο το αναγραφόμενο σε αυτές ποσό έχει 
καταβληθεί στους τελικούς επενδυτές για αντίστοιχο πιστοποιημένο φυσικό 
αντικείμενο και ο Φορέας έχει καταθέσει εγγυητικές επιστολές για τη λήψη της 
επόμενης προκαταβολής.

Κατ' εξαίρεση οι εγγυητικές επιστολές που κατατίθενται για τη λήψη της 
προκαταβολής μέχρι του 80% της επιχορήγησης του τελευταίου έτους, δύνανται να 
μειωθούν μέχρι το 95% του αναγραφόμενου σε αυτές ποσού. Η αποδέσμευση του 
υπολοίπού ίσου με το 5% αυτών των εγγυητικών επιστολών, διενεργείται κατά την 
έκδοση της απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας περί αποπληρωμής του 
Προγράμματος.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ισχύουν εφόσον ο Φορέας δεν επιθυμεί τη 
λήψη της επιχορήγησης με τη μορφή των προκαταβολών, αλλά την πληρωμή του 
έργου απολογιστικά σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις της τριμελούς επιτροπής 
ελέγχου και παραλαβής έργων LEADER και τον έλεγχο του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρο 5

Χρησιμοποίηση των παραγόμενων τόκων

1. Οι τόκοι που παράγονται από τα ποσά που καταβάλλονται στους Φορείς'ως 
επιχορήγηση βρίσκονται ήδη στη διάθεση τους, αλλά δε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πριν την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.
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T
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης έγκρισης κατανομής 

τόκων είναι η κατάθεση, από το Φορέα, των αντίστοιχων προτάσεων και η 

προσκόμιση εγγυητικής υπέρ του Υπουργείου Γεωργίας επιστολής τράπεζας ή 
άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού που έχει από το νόμο δικαίωμα έκδοσης 

εγγυητικών επιστολών, ύψους αντίστοιχου με το ποσό των παραγόμενων ανά 

εξάμηνο τόκων των προκαΙαβολών που έχουν χορηγηθεί σε αυτόν.
3. Οι τόκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για νέα έργα και δράσεις ή 

για νέο, αυτοτελές και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο ήδη ενταγμένων έργων και 
δράσεων. Για τα έργα και τις δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα τόκων 

τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τα λοιπά έργα/δράσεις του 
Προγράμματος.

4. Στο σχετικό αίτημα της Ομάδας αναφέρονται τα νέα έργα και οι δράσεις ή το νέο 

φυσικό αντικείμενο για την υλοποίηση των οποίων θα χρησιμοποιηθούν οι τόκοι υπό 
μορφή χωριστού παραρτήματος, ενώ το αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης (τόκοι) δεν 
αναλύεται κατά ταμείο (πηγή χρηματοδότησης).
5. Φυσικό αντικείμενο που έχει ενταχθεί στο κυρίως πρόγραμμα του Φορέα δεν 
μπορεί να μεταφερθεί στο πρόγραμμα των τόκων και το αντίστροφο.
6. Μέρος των τόκων που παράγονται από τα ποσά της επιχορήγησης διατίθεται για 
την κάλυψη των δαπανών που συνεπάγεται για τους Φορείς η έκδοση των 
εγγυητικών επιστολών που προσκομίζουν σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.4 της 
215/96 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 6
Διαδικασία δημοσιοποίησης του προγράμματος και προϋποθέσεις 

επιλογής των τελικών επενδυτών I.

I. Με την επιφύλαξη των έργων που υλοποιούνται από τον ίδιο το Φορέα ως τελικό 
πενδυτή, τα έργα του Προγράμματος υλοποιούνται από τελικούς επενδυτές που 
πιλέγονται από το Φορέα μετά από τη δημοσιοποίησή του. Τελικοί επενδυτές για 
)ν υλοποίηση των έργων μπορεί να είναι κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο 
ωτικού ή δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων περιορισμών από το 
μο λόγω της φύσης συγκεκριμένου έργου.
Ο Φορέας απευθύνει στον τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης 

όσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ανακοινώνονται περιληπτικά 
I τα μέτρα και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί τους, ενδεικτικά προβλεπόμενες 
ισεις, καθώς και η διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποψήφιων 
,/δυτών. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος κοινοποιείται στην αρμόδια Περιφέρεια και
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το Υπουργείο Γεωργίας τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη δημοσίευσή της. 
Ο Φορέας διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο το φάκελλο υποψηφιότητας, στον οποίο 
περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ενέργειες του Προγράμματος, οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των 
υποψήφιων επενδυτών.
3. Ο Φορέας μεριμνά ώστε να δοθεί στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος η μεγαλύτερη 
δυνατή δημοσιότητα μέσω των Συμβουλίων περιοχής, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των συλλογικών φορέων της περιοχής παρέμβασης και των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, και πιθανόν άλλων τρόπων για την επίτευξη της μέγιστης 
δημοσιοποίησης.

Κατ’ ελάχιστον, σχετική δημοσίευση κάθε πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
πραγματοποιείται δύο φορές σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες σε διαφορετικές 
ημερομηνίες που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τέσσερεις ημέρες και 
τοιχοκολλάται στα γραφεία των δήμων και των κοινοτήτων. Ο Φορέας καθορίζει 
στην πρόσκληση ενδιαφέροντος την προθεσμία υποβολής των συμπληρωμένων 
φακέλων υποψηφιότητας κατά περίπτωση ανάλογα με τη φύση του 
δημοσιοποιούμενου μέτρου ή δράσης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή δε 
μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ημέρες από την τελευταία ενέργεια 
δημοσιοποίησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Φορέας κοινοποιεί αντίγραφα των 
δημοσιευμένων προσκλήσεων ενδιαφέροντος στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και 
στο Υπουργείο Γεωργίας.
4. Προκειμένου να επιλέξει τους τελικούς επενδυτές, ο Φορέας συγκροτεί Επιτροπή 
Αξιολόγησης των υποψήφιων προτάσεων των έργων. Η Επιτροπή αξιολογεί και 
κατατάσσει τις προτάσεις με βάση τα καθορισμένα κριτήρια που αναφέρονται στο 
φάκελλο υποψηφιότητας και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. Με αιτιολογημένη απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, οι επενδυτές εγκρίνονται και καλούνται για 
την υπογραφή σχετικής σύμβασης, επίσημο αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται με 
επιμέλεια του Φορέα εντός δεκαπέντε (15) ημερών στην Περιφέρεια και το 
Υπουργείο Γεωργίας. Στη σύμβαση αυτή περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου, του επιλέξιμου προϋπολογισμού εφόσον 
δεν ταυτίζεται με το συνολικό, του χρόνου εκτέλεσης, του ποσοστού ενίσχυσης, των 
φάσεων πληρωμής, των εγκριμένων χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών του 
προς υλοποίηση έργου, τις υποχρεώσεις του επενδυτή και τον τρόπο εξασφάλισης 
της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή.
5. Έργα δημοσίων φορέων, των οποίων ο προϋπολογισμός, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κυμαίνεται μεταξύ 80 εκ. δρχ. και 300 εκ. δρχ. εξετάζονται, βάσει 
τεχνικών δελτίων που καταρτίζονται σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται στα 
έργα του ΠΕΠ και κατά περίπτωση εγκρίνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή
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Παρακολούθησης. Επίσης έργα ιδιωτικά, των οποίων ο προϋπολογισμός, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, υπερβαίνει τα 80 εκ. δρχ. εξετάζονται και κατά περίπτωση 
εγκρίνονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης.
6. Σε κάθε περίπτωση που ο Φορέας δε συγκεντρώνει αξιόλογες προτάσεις από 
υποψήφιους επενδυτές καθώς και κάθε φορά που έχει διαθέσιμες εγκριμένες κατά 
δραστηριότητα πιστώσεις, κατά τη διάρκεια της πορείας εφαρμογής του 
Προγράμματος, απευθύνει εκ νέου προσκλήσεις ενδιαφέροντος στον τοπικό 
πληθυσμό σύμφωνα με τις διατάξεις τους παρόντος άρθρου.
7. Ο Φορέας αποδίδει στον τελικό επενδυτή το σύνολο της προβλεπόμενης 
ενίσχυσης χωρίς καθυστέρηση και χωρίς παρακράτηση ή οικονομική επιβάρυνση 
οποιοσδήποτε φύσης.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα έργα που υλοποιούνται 
από το Φορέα ως τελικό επενδυτή.
9. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν έργα για τα οποία έχουν 
υπογράφει συμβάσεις μεταξύ του Φορέα και των τελικών επενδυτών το αργότερο 
έως 31.12.1999, με την επιφύλαξη παράτασης που χορηγείται με απόφαση της 
Επιτροπής Ε.Ε.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των τελικών επενδυτών και των Φορέων κατά την 

εκτέλεση των Έργων του Προγράμματος 1

1. Η εκτέλεση των έργων από τους τελικούς επενδυτές πραγματοποιείται με 
διαφάνεια και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και διέπεται από τη σχετική με 
το είδος του έργου και τη φύση του τελικού επενδυτή νομοθεσία με την επιφύλαξη 
των ειδικότερων διατάξεων των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ Φορέα και 
Υπουργείου Γεωργίας, και Φορέα και τελικού επενδυτή αντίστοιχα.
2. Εφόσον στο Πρόγραμμα του Φορέα εντάσσονται κατασκευαστικά έργα, 
εφαρμόζεται η πρακτική των έργων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΠΕΠ), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Στις περιπτώσεις που η ειδική για τον τελικό επενδυτή νομοθεσία (π.χ.νομοθεσία 
περί Ο.Τ.Α., νομοθεσία περί συνεταιρισμών κλπ) προβλέπει την υποχρέωση 
διενέργειας διαγωνισμού ως γενικό κανόνα για την εκτέλεση έργων των οποίων ο 
τρουπολογισμός υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό, για να γίνει χρήση του 
:ατ'εξαίρεση δικαιώματος της απ’ ευθείας ανάθεσης, που πιθανόν προβλέπεται από 
η νομοθεσία αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση, για την επιλεξιμότητα των δαπανών 
ίναι η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Υπουργείου Γεωργίας.
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4. Όσον αφορά τα έργα που ο Φορέας εκτελεί ο ίδιος ως τελικός επενδυτής και είναι 
προϋπολογισμού πάνω από 2.000.000 δρχ. μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α. 
υποχρεούται σε διενέργεια διαγωνισμών με πρόσκληση ενδιαφέροντος η οποία 
δημοσιεύεται δύο φορές σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες το αργότερο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την οριζόμενη ως τελευταία προθεσμία για την 
εκδήλωση του ενδιαφέροντος και αποστέλλεται αντίγραφο στην Περιφέρεια μέσα 
στην ίδια προθεσμία.
5. Ο Φορέας εξασφαλίζει ότι οι τελικοί επενδυτές, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, 
που δεν υποχρεούνται στη διενέργεια διαγωνισμού, αναθέτουν το έργο ή τις 
επιμέρους ενέργειες αυτού με τους ευνοϊκότερους δυνατόν όρους.
6. Απαγορεύεται κάθε κατάτμηση έργου.
7. Τα πρόσωπα που απασχολεί ο Φορέας στα πλαίσια του Προγράμματος, δεν 
αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα από τον τελικό επενδυτή την ανάθεση του συνόλου ή 
μέρους του Έργου.
8. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παράγραφοι του άρθρου αυτού, και με την 
επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχων από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα, η 
δαπάνη για το σχετικό έργο του Προγράμματος δε θεωρείται επιλέξιμη.

Άρθρο 8
Διαδικασία και προϋποθέσεις έγκρισης μέτρου 1 «Τεχνική Στήριξη» 1

1. Εφόσον το Πρόγραμμα του Φορέα εγκριθεί και υπογράφει σύμβαση με το 
Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 215/96 κοινής υπουργικής 
απόφασης, οι προτάσεις του Φορέα που αναφέρονται στο μέτρο 1 υποβάλλονται 
υπό μορφή αιτήματος στο Υπουργείο Γεωργίας ως ενδιάμεσο φορέα προς έγκριση. 
Στο αίτημα του Φορέα αναλύεται και αιτιολογείται η σκοπιμότητα των προτεινόμενων 
προς υλοποίηση δράσεων του μέτρου αυτού. Ειδικότερα στην αίτηση του Φορέα 
αναφέρονται :
α. ως προς το προσωπικό που προσλαμβάνει ο Φορέας στα πλαίσια του μέτρου 1 
του Προγράμματος, ο ακριβής αριθμός απασχολουμένων, οι ειδικότητες και ο 
συσχετισμός τους με τις δράσεις του Προγράμματος, οι προδιαγραφές που πρέπει 
να πληρούνται από τους υποψηφίους, ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης στο 
Πρόγραμμα, η χρονική διάρκεια απασχόλησης, η ημερομηνία έναρξης εργασίας 
ενός εκάστου, καθώς και το προβλεπόμενο για κάθε απασχολούμενο μηνιαίο 
συνολικό κόστος, στο οποίο αναλύονται οι καθαρές αποδοχές, οι εισφορές του 
εργαζομένου και οι εισφορές του εργοδότη.
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β. ως προς τον εξοπλισμό, η σχετική αίτηση αναφέρει αναλυτικά το είδος, τα τεχνικά 
του χαρακτηριστικά και το ενδεικτικό κόστος.

2. Ειδικότερα όσον αφορά τους συλλογικούς φορείς που υλοποιούν πρόγραμμα στα 
πλαίσια του σκέλους Β2, η σχετική αίτηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ήδη 
υπάρχουσα υποδομή του φορέα τόσο από άποψη εξοπλισμού όσο και 
προσωπικού. Επιπλέον προσωπικό και εξοπλισμός εγκρίνεται στα πλαίσια της 
τεχνικής βοήθειας μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι η υπάρχουσα υποδομή δε μπορεί 

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του προγράμματος ή ότι απαιτούνται στελέχη με 
ειδικότητες που ο Φορέας δε διαθέτει.
3. Μη επιλέξιμες δαπάνες :
α) οι σχετικές με την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις και μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Γεωργίας. Εξωτερικοί 
συνεργάτες μπορούν να δικαιολογηθούν για συγκεκριμένα θέματα μόνο, 
εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου,για περιορισμένο και καθορισμένο χρονικό 
διάστημα.

β) οι σχετικές με τη λειτουργία παραρτημάτων, υποκαταστημάτων ή άλλων 
γραφείων που οι Φορείς ενδεχομένως διατηρούν σε άλλες πόλεις εκτός της έδρας 
τους, εκτός από εξαιρετικές πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για τις οποίες 

απαιτείται έγκριση του Υπουργού Γεωργίας. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές 
δαπάνες αναφέρονται αναλυτικά σε χωριστό κεφάλαιο του αιτήματος έγκρισης του 
μέτρου 1.
γ) οι σχετικές με έξοδα παράστασης του Φορέα.
4. Οι δαπάνες μετακινήσεων των Φορέων του προγράμματος είναι επιλέξιμες 
εφόσον γίνονται αποδεδειγμένα για τους σκοπούς του προγράμματος, 

πραγματοποιούνται μετά από σχετική εντολή μετακίνησης του Δ.Σ. ή του 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Φορέα, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 

τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών, καθώς και έγγραφη αναφορά (έκθεση) για 

την πραγματοποιηθείσα μετακίνηση. Για τις μετακινήσεις που πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να θεωρηθούν επιλέξιμα τα οδοιπορικά έ^οδα, οι 

δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες αποζημιώσεις.
Για τις εντός έδρας μετακινήσεις η ημερήσια αποζημίωση είναι επιλέξιμη 

μόνο εφόσον πραγματοποιείται διανυκτέρευση, ενώ για όλες τις μετακινήσεις (εντός 
και εκτός έδρας), η επιλέξιμη δαπάνη της ημερήσιας αποζημίωσης ανέρχεται μέχρι 
του ποσού των 10.000 δρχ.



Ο επιλέξιμος αριθμός των εκτός έδρας μετακινήσεων των στελεχών των Φορέων 

είναι μέχρι 4 ανθρωποημέρες το μήνα (κατά μέσο όρο).

Για τις ανωτέρω μετακινήσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν τα συνήθη μέσα 
μεταφοράς (και αεροπλάνο).

Για όλες τις μετακινήσεις, είτε εντός είτε εκτός έδρας, για τις οποίες 
χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως, είναι επιλέξιμη η χιλιομετρική 
αποζημείωση, η οποία υπολογίζεται μέχρι το 20% της ανά λίτρο τιμής της βενζίνης 
super.

Άρθρο 9

Διαδικασία και προϋποθέσεις έγκρισης Μέτρου 2 Επαγγελματική

Κατάρτιση»

1. Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται στη Δ/νση Γ. Εφαρμογών του 
Υπουργείου Γεωργίας μέσω της Περιφέρειας, η οποία ελέγχει ότι η προτεινόμενη 
ενέργεια κατάρτισης δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθεί από άλλο φορέα αρμοδιότητάς της στην περιοχή LEADER.

2. Ο Φορέας υποχρεούται μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης 
έγκρισης της ενέργειας να αναθέσει την υλοποίηση της εκπαίδευσης, με δημόσιο 
διαγωνισμό, μετά την εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, σε πιστοποιημένο 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), όπως αυτά προσδιορίζονται στις 
σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας.
3. Το σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης των ενεργειών κατάρτισης 
καθορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας για τη 
«Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Ενεργειών χρηματοδοτούμενων από το 

ΕΚΤ».

Άρθρο 10

Μελέτες-Νέες δράσεις

1. Οι μελέτες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα του Φορέα ως αυτόνομα έργα, 
τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας. Τα σχετικά αιτήματα του Φορέα 
υποβάλλονται στις αρμόδιες γεωγραφικά περιφερειακές επιτροπές 
παρακολούθησης, οι οποίες διατυπώνουν τις απόψεις τους και τις υποβάλλουν στην 
εθνική επιτροπή παρακολούθησης, η οποία εισηγείται στον Υπουργό. Στο αίτημα
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του Φορέα ττεριγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές και ο προϋπολογισμός της 
μελέτης και στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα, η σκοπιμότητα και ο συσχετισμός της 
με τις λοιπές δράσεις του Προγράμματος.

Ο τρόπος κοστολόγησης και παραλαβής των μελετών θα καθορισθούν με 
μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
2. Νέες δράσεις, που ο Φορέας προτίθεται να εντάξει στο πρόγραμμά του, κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης, υποβάλλονται στο Υπουργείο Γεωργίας προς έγκριση.

Άρθρο 11 

Αγροτουρισμός

1. Οι κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων, που κατά προτεραιότητα 
εντάσσονται στα πλαίσια του Μέτρου 3 ‘‘Αγροτουρισμός" του προγράμματος είναι οι 
ακόλουθες:

α. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωυένων διαυερισυάτων, δηλαδή ξενοδοχεία που 
διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραμονής πελατών, βοηθητικούς 
χώρους και περιλαμβάνουν διαμερίσματα με πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο. Η 

κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται 

στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557Β/87) απόφαση του EOT, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Μπορούν να διαθέτουν μονόχωρα (studios) ή δίχωρα διαμερίσματα. Οι διαστάσεις 

των χώρων είναι οι οριζόμενες στην ανωτέρω απόφαση του EOT ως ελάχιστες, με 

επιτρεπτή προσαύξηση έως 10%. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κλινών είναι 
8 .

β. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα), δηλαδή 
μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες, 
που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και 
ιδιωτικότητα. Η κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές 
που προβλέπονται στην αριθ. 530992/87 (ΦΕΚ 557Β/87) απόφαση του EOT, όπως 
ισχύει κάθε φορά. Μπορούν να είναι μονόχωρες ή δίχωρες. Το συνολικό εμβαδόν 
της μονόχωρης είναι κατά ελάχιστο 40 τ.μ. και της δίχωρης 60 τ.μ. με μέγιστη 
επιτρεπτή προσαύξηση των ανωτέρω συνολικών εμβαδών έως 10%. Ο ελάχιστος 
απαιτούμενος αριθμός κλινών είναι 8.



y. Επισκευή, αποκατάσταση παραδοσιακών η διατηρητέων κτισμάτων, δηλαδή 
επισκευή, αποκατάσταση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων και μετατροπή 

του εσωτερικού χώρου σε τουριστικά καταλύματα, σε εφαρμογή αρχιτεκτονικής 

μελέτης, που συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 33/79 (ΦΕΚ10/Α/24- 
1-79) και την αριθ. 532249/27-7-94, ΦΕΚ 616Β/9/8/94 απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα του EOT. Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένα ως 
παραδοσιακά ή διατηρητέα, από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του 

ΥΠΕΧΩΔΕ ή του ΥΠΠΟ.

Ο Φορέας δίνει προτεραιότητα στις τουριστικές εγκαταστάσεις των ανωτέρω 
κατηγοριών.

2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφέροντος ή αξιόλογων προτάσεων για 
υλοποίηση τουριστικών εγκαταστάσεων των παραπάνω κατηγοριών είναι δυνατή η 
κατασκευή καταλυμάτων με ή άνευ κοινόχρηστους χώρους, τα οποία πληρούν κατ’ 
ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:
A. Ως προς τη θέση του οικοπέδου:
Να μην επιβαρύνεται από οχλούσες εγκαταστάσεις και πηγές ηχητικής και 
περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Ειδικότερα το οικόπεδο πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον ίση των 100 μ από : 
-οχλουσα βιομηχανία
-οχλούσες εγκαταστάσεις (σφαγεία, βυρσοδεψεία κ.λ.π.)
-εμπορικό δρόμο με ασυμβίβαστη χρήση (συνεργεία αυτοκινήτων, κεντρική 
λαχαναγορά κ.λ.π.)
-νεκροταφείο

-λατομείο

-εγκ/ση βιολ. καθαρισμού πόλης 

-σιδηρ. σταθμό 

-σιδηρ. Γραμμή
Επίσης το οικόπεδο πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον ίση των 500 μ από 
αεροδρόμιο. Σε περίπτωση ύπαρξης πυλώνα υψηλής ή μέσης τάσης μέσα στο 
οικόπεδο απαιτείται βεβαίωση της ΔΕΗ για τη μεταφορά του.

Β. Ως προο τους χώρους:
-Δωμάτια μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα με ιδιαίτερο λουτρό σε κάθε δωμάτιο, 
καθαρού εμβαδού τουλάχιστον 2,70 M2 και εντοιχισμένο ερμάριο. Οι διαστάσεις των
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δωματίων και των ερμαρίων είναι, κατά ελάχιστο, αυτές που ορίζονται στην αριθ. 
530992/87 (ΦΕΚ 557Β/87) απόφαση του EOT για τα δωμάτια «ξενοδοχείου 

κλασσικού τύπου-Γ'τάξης».

-διαμερίσματα μονόχωρα (studios) ή δίχωρα. Οι χώροι, οι διαστάσεις και ο 
εξοπλισμός των διαμερισμάτων αυτών είναι αυτές που ορίζονται στην αριθ. 
530992/87 (ΦΕΚ 557Β/87) απόφαση του EOT για τα διαμερίσματα «ξενοδοχείου 
τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων-Γ'τάξης».

Γ.Γενικά:
- ελάχιστος αριθμός υπνοδωματίων: 4 
-ελάχιστος αριθμός κλινών: 8 
-ζεστό νερό σε όλους τους υγρούς χώρους 
-ελάχιστο πλάτος διαδρόμων κυκλοφορίας: 1,20 μ.
-ελάχιστο πλάτος κλίμακας (στεγασμένης ή υπαίθριας): 1,20 μ με χειρολισθήρα σε 
ύψος 0,90-1,00 μ και σε απόσταση από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο τουλάχιστον 5,00 
εκ.

Το ύψος (ρίχτι) να είναι μεταξύ 13 και 17,5 εκ και το πάτημα μεταξύ 28 και 36 εκ. 
Εφόσον κατασκευασθούν κοινόχρηστοι χώροι παραμονής των πελατών:

-ελάχιστο εμβαδόν: 16,00 M2.

-W.C. πελατών με ελάχιστες διαστάσεις: 0,90x1,30 μ και προθάλαμο διαστάσεων 
1,30x1,50 μ.

-Τα καταλύματα της κατηγορίας αυτής προμηθεύονται με το ειδικό σήμα λειτουργίας 

από τις Υπηρεσίες του EOT για “ενοικιαζόμενα δωμάτια”, σε χρήση της αριθ. 
520901/94 ΦΕΚ 912/94 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού. Με την απόφαση 
αυτή εξαιρούνται από την αναστολή χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε 
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις 
που υπάγονται στα προγράμματα αγροτουρισμού του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Κατ εξαίρεση και σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατή η ένταξη 
στο πρόγραμμα επενδύσεων που σκοπεύουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων που ήδη λειτουργούν 
νόμιμα (έχουν εφοδιασθεί το σήμα λειτουργίας από τον EOT) και εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος δεν έχει ενισχυθεί για τις ίδιες επενδύσεις κατά το παρελθόν. Οι 
ενέργειες που μπορούν να ενισχυθούν είναι:
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-Εγκατάσταση συστήματος διατήρησης κατάλληλης θερμοκρασίας για τους χώρους 

διαβίωσης των τουριστών.
-Εγκατάσταση συστήματος παροχής θερμού νερού (ηλιακός ή ηλεκτρικός 

θερμοσίφωνας κλπ)
-Εξωραϊσμός αυλής και γενικά του χώρου των καταλυμάτων.

-Κατασκευές ανάλογα με τις κλιματολογικές, αρχιτεκτονικές και λοιπές ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή διαβίωση των επισκεπτών και η 

διατήρηση της αρχιτεκτονικής παράδοσης.
-Κατασκευές για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής, με την κατασκευή 
λουτρών σε κάθε δωμάτιο, κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
-Η αγορά νέου εξοπλισμού.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται τα εξής :
α. Η οικογένεια του τελικού επενδυτή πρέπει να διαθέτει κατοικία που 
αποδεδειγμένα καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες.
β. Οι επενδυτές πρέπει να διαθέτουν όλες τις σχετικές εγκρίσεις από τον EOT 
(έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, σήμα 
λειτουργίας).

γ Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού των καταλυμάτων πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τις αναγραφόμενες στις προδιαγραφές του EOT (ΦΕΚ 557/Β/87). 
δ Η αγορά εξοπλισμού αναψυχής για τα υπνοδωμάτια (TV, VIDEO κ.λ.π) δε 
θεωρείται επιλέξιμη.

ε. Τα καταλύματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα του Φορέα πρέπει, με ευθύνη 

του, να γίνονται σε περιοχές που επιτρέπεται από τον EOT η κατασκευή 
τουριστικών εγκαταστάσεων, που προσφέρονται για αγροτουρισμό και να μην 

αποτελούν μεμονωμένες ενέργειες, αλλά να αποτελούν μέρος στρατηγικής που έχει 
σχεδιάσει ο Φορέας σχετικά με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή 
παρέμβασης.

Άρθρο 12
Σύνταξη και υποβολή στοιχείων για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος 1

1. Ο Φορέας γνωστοποιεί στο Υπουργείο Γεωργίας την πορεία εφαρμογής του 
Προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό τη μορφή εκθέσεων και πινάκων
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που συντάσσονται σύμφωνα με υποδείγματα που το Υπουργείο θέτει υπόψη του 
Φορέα ως εξής :
α. Μηνιαίες εκθέσεις. Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από το τέλος κάθε 
ημερολογιακού μήνα ο Φορέας υποβάλλει στο Υπουργείο και την Περιφέρεια, 
έκθεση υπό τη μορφή πίνακα σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος, 
η οποία περιλαμβάνει κατά μέτρο, δράση και ταμείο τις πιστοποιημένες και 
πληρωμένες δαπάνες, για τις οποίες έχει χορηγηθεί από το Φορέα η σχετική 
ενίσχυση στους τελικούς επενδυτές.
β. Τριμηνιαίες εκθέσεις. Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από το τέλος κάθε 
ημερολογιακού τριμήνου ο Φορέας υποβάλλει στο Υπουργείο και την Περιφέρεια, 
έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων 
του προγράμματος του.
γ. Εκθέσεις κλασίματος έτους. Μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την 
πιστοποίηση των δαπανών του ετήσιου προγράμματος της σύμφωνα με τους 
χρηματοδοτικούς πίνακες δεσμεύσεων, ο Φορέας υποβάλλει, στο Υπουργείο και την 
Περιφέρεια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει, στοιχεία του έτους αναφοράς και 
συγκεκριμένα :
ί) την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου,
μ) την ανάληψη υποχρέωσης του Φορέα ανά μέτρο, δράση και έργο, τις 
πιστοποιημένες δαπάνες έργων και τις αντίστοιχες πραγματοποιηθείσες πληρωμές 
της ενίσχυσης ττρος τους τελικούς επενδυτές,
ίι'ί) τις δυσχέρειες, που παρουσιάσθηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η 
αντιμετώπιση των οποίων, κατά την κρίση του Φορέα, απαιτεί αλλαγές ή 
προσαρμογές, λοιπές παρατηρήσεις ή επισημάνσεις και
ίν) συνοπτική περιγραφή του Φορέα, που περιλαμβάνει τη σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου, της γενικής συνέλευσης των μετόχων και κατάλογο των εργαζομένων.

Η υποβολή της έκθεσης αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή των 
επόμενων δόσεων της επιχορήγησης υπό την έννοια ότι αν η έκθεση δεν υποβληθεί 
εντός της παραπάνω προθεσμίας, αναστέλλεται η καταβολή τους μέχρι την 
υποβολή της έκθεσης.
δ. Τελική έκθεση του Προγράμματος. Η τελική έκθεση περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον: 
α) λεπτομερή περιγραφή των δράσεων και έργων που υλοποιήθηκαν και τις 
αντίστοιχες πιστώσεις που απορροφήθηκαν και
β) τις επιπτώσεις που έχει η πραγματοποίηση κάθε μέτρου στην ανάπτυξη της 
περιοχής και γενικά όλους τους φυσικούς και οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για την αξιολόγηση του προγράμματος.
2. Πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο 
Φορέας παρέχει στο Υπουργείο Γεωργίας όσα επιπλέον στοιχεία απαιτηθούν για
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την αξιολόγηση του Προγράμματος κατά τη διάρκεια εφαρμογής του («on going 
αξιολόγηση»).

Άρθρο 13
Έλεγχοι-Μείωση, διακοπή και ανάκτηση της επιχορήγησης

1. Ο Φορέας είναι υπεύθυνος για την ορθή, εντός των χρονικών πλαισίων και 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφαρμογή του Προγράμματος. Υπό την ιδιότητά 
του αυτή και με την επιφύλαξη των ελέγχων που προβλέπονται στην παρ.2, ο 
Φορέας εποπτεύει την εφαρμογή του Προγράμματος, μεταξύ άλλων και με τη 
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα έργα, και γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στο 
Υπουργείο καθετί που εντοπίζει ως μη σύμφωνο με τους στόχους του 
Προγράμματος και τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την πρωτοβουλία 
LEADER II, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προέβη για τη θεραπεία της 
παρατυπίας αυτής.
2. Ο Φορέας τηρεί και θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Γεωργίας και των οργάνων 
που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου αυτού κάθε έγγραφο σχετικό με το 
Πρόγραμμα όπως, για παράδειγμα, τις συμβάσεις με τους τελικούς επενδυτές, τις 
βεβαιώσεις της τριμελούς επιτροπής παραλαβής έργων, τα λογιστικά βιβλία, τις 
μελέτες των έργων, τις προσφορές, τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος κλπ., εφόσον 
ζητηθούν. Στα πλαίσια της παραπάνω υποχρέωσης, ο Φορέας τηρεί τα έγγραφα 
ανάλογα με το έργο στο οποίο αναφέρονται («φάκελλος ανά επένδυση»). Ο Φορέας 
εξασφαλίζει ότι οι τελικοί επενδυτές αναλαμβάνουν την ίδια υποχρέωση.
3. Ο Φορέας και οι τελικοί επενδυτές που υλοποιούν τα έργα του Προγράμματος 
υπόκεινται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης σε ελέγχους που 
διενεργούνται, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, από 
εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Οικονομικών, της 
Επιτροπής Ε.Ε. και του Ειδικού Συντονιστικού Οργάνου του Ν.2187/94. Οι έλεγχοι 
αφορούν το φυσικό αντικείμενο, την τήρηση των προδιαγραφών των έργων, τους 
κανόνες διαφάνειας, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου πληρωμών του Φορέα και 
τα παραστατικά στοιχεία των έργων του Προγράμματος. Στους ελέγχους μπορούν 
να συμμετέχουν υπάλληλοι και άλλων Υπουργείων, στην αρμοδιότητα των οποίων 
ανήκουν δράσεις του Προγράμματος.
4 Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί, στο πρόσωπο του Φορέα ή τελικού επενδυτή, 
παρατυπία κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, παράβαση κοινοτικής ή εθνικής 
διάταξης σε βάρος του εθνικού ή/και του κοινοτικού προϋπολογισμού, παράβαση 
των διατάξεων της σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και Φορέα, καθώς και κάθε 
σημαντική απόκλιση από τη φύση, τα χαρακτηριστικά και το σκοπό των έργων του 
Προγράμματος, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική μεταξύ Φορέα και



17

τελικού Επενδυτή σύμβαση, το Υπουργείο Γεωργίας δύναται κατά την κρίση του να 
μειώσει ανάλογα το ύψος της επιχορήγησης ή να καταγγείλει τη σύμβαση, που έχει 
υπογράψει με αυτόν και να διακόψει την επιχορήγηση ή/και να ζητήσει την 
επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων ποσών επιχορήγησης ή/και την κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
5. Στις περιπτώσεις που έργα του Προγράμματος δεν ολοκληρωθούν από 
υπαιτιότητα του Φορέα ή τελικού επενδυτή μέχρι την 31.12.2000, το Υπουργείο 
Γεωργίας ζητά από το Φορέα την επιστροφή ολόκληρης της επιχορήγησης που του 
έχει καταβληθεί για τα έργα αυτά, καθώς και την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 14

Σχετικά με τη συμμετοχή των Φορέων στην Εθνική Μονάδα εμψύχωσης

Οι Φορείς συμμετέχουν ενεργά στη Μονάδα Εμψύχωσης LEADER. Σε περίπτωση 
που το Υπουργείο Γεωργίας διαπιστώσει απροθυμία ή άρνηση συνεργασίας και 
συμμετοχής Φορέα στη Μονάδα Εμψύχωσης, απευθύνει σύσταση σε αυτόν και εάν 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δε συμμορφωθεί, δύναται να αναστείλει τη 
χορήγηση των προκαταβολών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

*



Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΟΤΔ: ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΟ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΚΕΛΟΣ: 2 ΣΚΕΛΟΣ Β1

Μέτρο: 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

AA ΔΡΑΣΗ / ΥΠΟΔΡΑΣΗ - ΕΡΓΟ

_
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛ.
ΕΠΙΛΕΞ.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟ
ΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΔΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΣΥΜΜΕΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧ. ΑΛΛΟΙ

Δράση: 01-01 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο Ε Γ Τ Π Ε -Π

1 01-01

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΠΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
'ΠΑΡΝΩΝΑ' Α.Ε

ΑΣΤΡΟΣ

215.240.000 215.240.000 215.240.000 172.192.000 43.048.000 43.048.000 0 0 0 0

Σύνολο Υττοδράσης 215.240.000 215.240.000 215.240.000 172.192.000 43.048.000 43.048.000 0 0 0 °

Σύνολο δράσης 215.240.000 215.240.000 215.240.000! 172.192.000 43.048.000 43.048.000 °! 0 0 0 !

Δράση: 01-02 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 01-02

Α ΓΟ Ρ Α  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΠΩΝ

ΑΝΑΠΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
'ΠΑΡΝΩΝΑ' Α.Ε

ΑΣΤΡΟΣ

18.842.857 18.842.857 13.190.000 10.552.000 2.638.000 2.638.000 ! 0 0 5.652.857 5.652.857

Σύνολο Υττοδράσης 18.842.857 18.842.857 13.190.000 10.552.000 2.638.000 2.638.000 0 θ' 5.652.857 5.652.857

Σύνολο δράσης 18.842.857 18.842.857 13.190.000 10.552.000 2.638.000 2.638.000 0 0 ■ 5.652.857 5.652.857

Σύνολο Μέτρου 234.082.8571 234.08Ζ857 228.430.000 ! 182.744.000 45.686.000 45.686.000 0 οίI 5.652.857 5.652.857 ;
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Δ Ρ Α Σ Η  / Υ Π Ο Δ ΡΑ ΣΗ ΕΡΓΟ Ε Π Ε Ν Δ Υ ΤΗ Σ
Π ΕΡ ΙΟ ΧΗ

ΣΥΝΟΛ.
Κ Ο ΣΤΟ Σ

ΣΥΝΟΛ.
ΕΠ ΙΛΕΞ.

Δ Η Μ Ο ΣΙΑ
Δ ΑΠ ΑΝ Η

ΚΟΙΝΟ
ΤΙΚΗ

ΕΘ ΝΙΚΗ ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΗ ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Η ΙΔ ΙΑ

ΚΟ ΣΤΟ Σ ΕΠΙΧΟΡ. ΣΥΜΜΕΤ. ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΚΡ ΑΤΙΚΗ  ΝΟΜ ΑΡΧ. ΑΛ ΛΟ Ι

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  Ε Κ Τ

οάση: 02-01 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02-01

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ 20 ΑΤΟΜΑ χ 100 
ΩΡΕΣ

Ο.Τ.Α  10.000.000 10.000.000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000

Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς  10.000.000 10.000.000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000

Σύνολο δράσης 10000.000 10.000.000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000

οάση: 02-02 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

02-02

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΓΕΩΡΠΑ-ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 
ΒΙΟΚΑΛΙΕΡΓΉΤΕΣ 20 ΑΤΟΜ Α χ 
100 ΩΡΕΣ y 5000 ΔΡΧ.

Ο .Τ.Α  10.000.000 10.000.000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000

Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς  10.000.000 10.000.000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000

Σύνολο δράσης 10.000.000 10.000000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000

ράση: 02-04 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

02-04

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 20 ΑΤΟ Μ Α χ 
100 ΩΡΕΣ χ 5000 ΔΡΧ.

Ο .Τ.Α  10.000.000 10.000.000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000

Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς  10.000.000 10.000.000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000 ί

Σύνολο δράσης 10.000.000 10.000.000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 0 0 3.000.000 3.000.000

ράση: 02-07 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ - ΜΝΗΜΕΙΩΝ

02-07

ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 20 ΑΤΟΜΑ χ 100 ΩΡΕΣ χ 
5000 ΔΡΧ.

Ο .Τ Α  10.000.000 10.000.000 7.000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 Ì 0 0 3.000.000 3.000.000

Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς  10 .000.000 10.000.000 7.000.000 : 5.600.000 1.400.000 1.400.000 ί 0 0 3.000.000 3.000.000 ;

Σύνολο δράσης 10.000.000 10.000.000 7 000.000 5.600.000 1.400.000 1.400.000 : 0 0 3.000.000 3.000.000
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Μέτρο: 3 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

\  Δ Ρ Α Σ Η / ΥΠ Ο Δ ΡΑ ΣΗ ΕΡΓΟ Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Η Σ
Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟ ΣΤΟ Σ

ΣΥΝΟ Λ.
ΕΠ ΙΛ ΕΞ.

Δ Η Μ Ο ΣΙΑ
Δ Α Π Α Ν Η

ΚΟΙΝΟ
ΤΙΚ Η

ΕΘ Ν ΙΚΗ  ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΗ ΙΔ ΙΩ ΤΙΚ Η ΙΔΙΑ

Κ Ο ΣΤΟ Σ ΕΠ ΙΧΟ Ρ ΣΥΜ ΜΕΤ. ΣΥΝ Ο ΛΟ  Κ Ρ Α ΤΙΚ Η  ΝΟΜΑΡΧ. Α Λ ΛΟ Ι

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  Ε Γ Τ Π Ε -Π

φάση: 03-01 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

03-01-00.03

ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΩ ΝΙΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑ

44.347.330 44 347.330 26.608.398 21.286.718 5.321.680 5.321.680 0 0
—

17.738.932 17.738.932

03-01-00.04

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΓΟΥΣ1Α ΕΙΡΗΝΗ 

ΛΑΚΩ ΝΙΑ

50.500.000 50.500.000 30.300.000 24.240.000 6.060.000 6.060.000 0 0 20.200.000 20.200.000

03-01-00.05

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΟΧΩΡΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΛΑΚΩ ΝΙΑ

33.500.000 33.500.000 20.100.000 16.080.000 4.020.000 4.020.000 0 0 13.400.000 13.400.000

I 03-01-00.06

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΛΙΑ ΡΟ Σ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑ

17.000.000 17.000.000 10.200.000 8.160.000 2040.000 2.040.000 0 0 6.800.000 6.800.000

03-01-00.07

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Γ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑ

47.759.283 47.759.283 28.655.570 22924.456 5.731.114 5.731.114 0 0 19.103.713 19.103.713

) 03-01-00.08

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΛΥΜΑΤΟΣ - (ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)

ΤΣΟ ΥΚΑΤΟ Σ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑ

64.800.000 64 800.000 38.880.000 31.104.000 7.776.000 7.776.000 0 0 25.920.000 25.920.000

τ 03-01-00.09

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ Η Μ Ο Τ ΕΠΙΧΕΙΡ ΤΕΩΣ 
ΚΟ ΙΝΟ ΤΗ ΤΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 2

ΑΡΚΑΔΙΑ

47.517.400 47.517.400 28.510.440 22808.352 5.702088 5.702088 0 0 19.006.960 19.006.960

Ì 03-01-00.10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Γ  ΤΑΞΗΣ

Δ. Π ΑΝΤΕΛΗ Σ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΛΑΚΩ Ν ΙΑ

50.000.000 50.000.000 30.000.000 24.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 20.000.000 20.000.000
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΞΕΝΩΝΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ
!

10 03-01-00.12 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΠΟΣ & 62.345.000 62.345.000 ! 37.407.000 29.925.600 7.481.400 7.481.400 0 0 24.938.000 24.938.000

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Α' 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ)

ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

11 03-01-00.14 ΒΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.419.000 30.419.000 18.251.400 14.601.120 3.650.280 3.650.280 0 0 12.167.600 12.167.600

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΙΥ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΡΥΕΣ

12 03-01-00.15 ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23.872.000 23.872.000

—

14.323.200 11.458.560 2.864.640 2.864,640 0 0 9.548.800 9.548.800

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΤΟ ΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΤΥΡΟΣ

13 03-01-00.16 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 29.651.500 29.651.500 17.790.900 14.232.720 3.558.180 3.558.180 0 0 11.860.600 11.860.600

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΣΩΠΟΣ

14 03-01-00.17 ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50.000.000 50.000.000 30.000.000 24.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 20.000.000 20.000.000

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
Γ Τ Α Ξ Η Σ

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ

15 03-01-00.18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 13.038.000 13.038.000 7.822.800 6.258.240 1.564.560 1.564.560 0 0 5.215.200 5.215.200

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

16 03-01-00.19 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 73.290.470 73.290.470 43.974.282 35.179.426 8.794.856 8.794.856 0 0 29.316.188 29.316.188

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Γ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΞΗΣ
ΤΥΡΟΣ

17 03-01-00.19 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ 15.500.000 15.500.000 9.300.000 7.440.000 1.860.000 1.860.000 0 0 6.200.000 6.200.000

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ
ΓΕΡΑΚΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΓΕΡΑΚΙ

Σύνολο Υττοδράσης 665.539.983 665.539.983 399.323.990 319.459.192 79.864.798 79.864.798 0 0 266.215.993 266.215.993 !

Σύνολο δράσης 665.539.983 665.539.983 399.323.990 319.459.192 79.864.798 79.864.798 0 0 266.215.993 266.215.993 j

Δράση: 03-03 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

' Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Ε ρ γ ω ν  Κ . Π .  L e a d e r  I I "  , C o p y r i g h t  b y  A R R O W  C o n s u l t i n g Σελ. 5 /  16



03-03-00.01

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ CAMPING

L m U L  t l  I t  

ΛΑΚΩΝΙΑ

DU.UUU.UUU ου.υυυ.υυυ tt.vw .vvv

Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς 50.000.000 50.000.000 30.000.000 24.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 ; 20.000.000 20.000.000

Σύνολο δράσης 50.000.000 50.000.000 30.000.000 24.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 20.000.000 20.000.000

,ράση: 03-04 ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΧΩΡΟΙ ΓΕΥΣΗΙΓΝΩΣΙΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

03-04-00.01

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΈΩΡΠΟΥ 22.800.000 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑ

22.800.000 13.680.000 10.944.000 2.736.000 2.736.000 0 0 9.120.000 9.120.000

! 03-04-00.03

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

.

ΛΥΜ ΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 34.000.000 
ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑ

34.000.000 20.400.000 16.320.000 4.080.000 4.080.000 0 0 13.600.000 13.600.000

03-04-00.05

ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

ΡΕΓΑΣ Π Α Ν Α Π Ω ΤΗ Σ - 10.717.751 
Ψ ΥΧΟΠΟΣ ΓΕΩ ΡΠΟΣ Ο.Ε

10.717.751 6.430.650 5.144.520 1.286.130 1.286.130 0 0 4.287.101 4.287,101

I 03-04-00.06

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΚΑΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ 17.169.776 

AH ΓΙΑΝΝΗΣ

17.169.776 10.301.865 8.241.492 2.060.373 2.060.373 0 0 6.867.911 6.867.911

Ì 03-04-00.08

ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 36.041.500 

ΑΠΙΔΙΑ

36.041.500 21.624.900 17.299.920 4.324.980 4.324.980 θ ' 0 14.416.600 14.416.600

i 03-04-00.09

ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

ΑΡΚΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 4.829.215 

ΒΕΛΙΕΣ

4.829.215 2.897.529 2.318.023 579.506 579.506 Ì 0 0 1.931.686 1.931.686

Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς  125.558.242 125.558.242 75.334.944 60.267.955 15.066.989 15.066.989 0 ; 0 50.223.298 50.223.298

Σύνολο δράσης 125.558.242 125.558.242 75.334.944 60.267.955 15.066.989 15.066.989 0 0 50.223.298 50.223.298

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΕΤΠΑ
φάση: 03-01 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Γ  ΤΑΞΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ II 

ΑΗΓΙΑΝΝΗΣ

υ IU.O/U.D4Ö 1U.Ö/U.MÖ

2 03-01-00.19 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8.329.000 8.329.000 ί 4.997.400 3.997 920 999.480 999.480 0 0 3.331.600 3.331.600

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ

Σ ύ ν ο λ ο  Υ π ο δ ρ ά σ η ς 35.005.370 35.005.370 21.003.222 16.802.578 4.200.644 4.200.644 0 0 14.002.148 14.002.148

Σύνολο δράσης 35.005.370 35.005.370' 21.003.222 16.802,578 4.200.644 4.200.644 0 0 14.002.148 14.002.148

Δράση: 03-02 ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

1 03-02-00.01

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - 
ΤΑΒΕΡΝΑ

ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

ΑΣΤΡΟΣ

34.000 000 34.000.000 20.400.000 16.320.000 4.080.000 4.080.000 0 0 13.600.000 13.600.000

2 03-02-00.02 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35.000.000 35.000.000 21.000.000 16.800.000 4 200.000 4.200.000 0 0 14.000.000 14.000.000

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - 
ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΣΤΡΟΣ

Σ ύ ν ο λ ο  Υ π ο δ ρ ά σ η ς 69.000.000 69.000.000 41.400.000 33.120.000 8.280.000 8.280.000 0 0 27.600.000 27.600.000

Σύνολο δράσης 69.000.000 69.000.000 41.400.000 33.120.000 8.280.000 8.280.000 0 0 27600.000 27.600.000

Σύνολο Μέτρου 945.103.595: 945.103.595 567.062.1561 453.649.725 113.412.431 113.412.431 ο | 0 378.041.439 378.041.439 I
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Μέτρο: 4 Μ.Μ.Ε

Δ Ρ Α Σ Η  /  Υ Π Ο Δ Ρ Α Σ Η  Ε Ρ Γ Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Η Σ
Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η

Σ Υ Ν Ο Λ .
Κ Ο Σ Τ Ο Σ

Σ Υ Ν Ο Λ .
Ε Π ΙΛ Ε Ξ .

Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ
Δ Α Π Α Ν Η

Κ Ο ΙΝ Ο
Τ ΙΚ Η

Ε Θ Ν ΙΚ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Η ΙΔ ΙΑ

Κ Ο Σ Τ Ο Σ Ε Π ΙΧ Ο Ρ . Σ Υ Μ Μ Ε Τ . Σ Υ Ν Ο Λ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η Ν Ο Μ Α Ρ Χ . Α Λ Λ Ο Ι

_____________________________________________
Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  Ε Τ Π Α

ράση: 04-01 ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

04-01-00.01 ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19.681 690 19.681.690 11.809.014 9.447.211 2.361.803 2.361.803 0 0 7 872.676 7.872.676

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Σ ύ ν ο λ ο  Υ π ο δ ρ ά σ η ς 19.681.690 19.681,690: 11 809.014 9.447.211 2.361.803 2.361.803 0 0 7.872.676 7.872.676

Σύνολο δράσης 19.681.690 19.681.690! 11.809.014 9.447.211 2.361.803 2.361.803 0 0 7.872.676 7.872.676

ράση: 04-02 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

04-02-00.01 ΣΤΡΑΤΗΓΉΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9.956.000 9.956.0001 5.973.600
4.778.880 1.194.720 1.194.720 0 0 3.982.400 3.982400

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 
ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ

04-02-00.02

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ - ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39.535.000 39.535.0001 23.721.000 18.976.800
4.744.200 4.744.2001

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣ1ΑΣ

Σ ύ ν ο λ ο  Υ π ο δ ρ ά σ η ς  49.491,000 49.491.000 ί 29.694.600 23.755.680
5.938.920 5.938.920

Σύνολο δράσης 49.491 000 49.491.0001 29.694.600 : 23.755.680
5.938.920 5.938.920

ράση: 04-03 ΝΕΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
( ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ- 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

04-03-00.01 

ΓΡΑΦ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΒΛΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΡΑ

7.817.500 7.817.500 ί 4 690.500 3.752-400

:

ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΣΤΡΟΣ

11.563.040: 11.563.040 6.937.824 5.550.259

0 1 15.814.000

0 : 19.796.400

0 : 19.796.400

15.814.000

19.796.400

19.796.400

938.100 938.100 0 0 3.127.000 3.127.000

1.387.565 1.387.565 0 0 4.625.216 4.625.216
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— t . . 1 1 t . J A t υ υ 7.243.079

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΙΟΥ - 
ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ

4 04-03-00.03 ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62.000.000 62.000.000 37 200.000 29.760.000 7.440.000 7.440.000 0 0 24.800.000 24.800.000

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΞΥΛΟΥΡΠΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΑΤΑΝΑ

Ì

5 04-03-00.04

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΈΩΡΠΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ 
ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥΣ

ΑΣΤΕΡΙ ΕΛΟΥΣ

54.340.280 54340.280 32.604.168 26.083.334 6.520.834 6.520.834 0 0 21.736.112 21.736.112

Σύνολο Υττοδράσης 153.828.519 153.828.519 92.297.112 73.837.689 18.459.423 18.459.423 οι οΙ 61.531.407 61.531.407

Σ ύ ν ο λ ο  δ ρ ά σ η ς 153.828.519 153.828.519 92.297.112 73.837.689 18.459.423 18.459.423 0 0 61.531.407 61.531.407

Δράση: 04-04 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ - ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 04-04-00.02 

ΜΕΤΕΣΤΑΓΑΣΗ -
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΥΛΗ 

ΑΣΤΡΟΣ

30.416.136 30.416.136 18.249.681 14.599.745 3.649.936 3.649.936 0 0 12.166.455 12.166.455

2 04-04-00.03

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 

ΖΑΡΑΚΑΣ

6.357.354 6.357.354 3.814412 3.051.530 762.882 762.882 0 0 2.542.942 2.542.942

3 04-04-00.05

ΕΣΚΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Α Π Ο Σ ΠΕΤΡΟΣ

14.043.410 14.043.410 8.426.046 6.740.837 1.685.209 1.685.209 0 0 5.617.364 5.617.364

4 04-04-00.06

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΠΟΣ

Α Π Ο Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
ΖΑΡΑΚΑ

8.118.5001 8.118.500 4.871.100 3.896.880 974.220 974.220 0 0 3.247.400 3.247.400

5 04-04-00.07

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

25.535.000 25.535.000 15.321.000 12.256.800 3.064.200 3.064200 0 0 10.214.000 10.214.000

6 04-04-00.08

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25.866.664 25.866.664 15.519.999 12.415.999 3.104.000 3.104.000 0 0 10.346.665 10.346.665

' Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Ε ρ γ ω ν  Κ . Π .  L e a d e r  I I "  , C o p y r i g h t  b y  A R R O W  C o n s u l t i n g Σελ. 9 /  16



2.UVOAO TTTÜUPUUIIS . I V . « .  w w .

Σύνολο δράσης 110.337 064 110.337.064 66.202.238 52.961.791 13.240.447 13.240.447 0 0 44.134.826 44.134.826

οάση: 04-05 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΏΝ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΟΡΩΝ .
04-05-00.01

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κ.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΔΗΜ ΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡ 
ΕΚΜ ΕΤΑΛ ΛΑΤΟΜ. 
ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ 
Α Π Ο Σ  ΠΕΤΡΟΣ

55.000.000 55.000.000 33.000.000 26.400.000 6.600.000 6.600.000 0 0 22.000.000 22.000.000

Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς 55.000.000 55.000.000 33.000.000 26.400.000 6.600.000 6.600.000 0 0 22.000.000 22.000.000

Σύνολο δράσης 55.000.000 55.000.000 33.000.000 26.400.000 6.600.000 6.600.000 0 0 22.000.000 22.000.000

Σύνολο Μέτρου 388.338.273
ί

388.338.273 233.002.964
,

186.402.371 46.600.593 46.600.593 0 ; 0 155.335.309 155.335.309
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AA ΔΡΑΣΗ / ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛ.
ΕΠΙΛΕΞ.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟ
ΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΔΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΣΥΜΜΕΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧ. ΑΛΛΟΙ

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  Ε Γ Τ Π Ε -Π

Δράση: 05-01 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 866/90

1 05-01-04 05-01-04.01 ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.996.500 6.996.500 3.148.425 2.448.775 699.650 699.650 0 0 3.848.075 3.848.075

ΜΕΛΙ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ 
ΜΕΛΙΣΟΤΡΟΦΗΣ

2 05-01-04 05-01-04.02 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7.653.150 7.653.150 3.443.917 2.678.602 765.315 765.315 0 0 4.209.233 4.209.233

ΜΕΛΙ & ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΡΥΕΣ

' Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς 14.649.650 14.649.650 6.592.342 5.127.377 1.464.965 1.464 965 0 0 8.057.308 8.057.308

1 05-01-06 05-01-06.01 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 21.322.800 21.322.800 9.595.260 7 462.980 2.132.280 2.132280 0 0 11.727.540 11.727.540

ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΙΔΙΑΣ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ

2 05-01-06 05-01-06.02 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 15.124.901 15.124.901 6.806.205 5.293.715 1.512.490 1.512490 0 0 8.318.696 8.318.696

ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΥΜΠΛΗΡΟΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΙΑΤΑ

3 05-01-06 05-01-06.03 Ι.Π..ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & 79.891.500 79.891.500 35.951.175 27.962025 7.989.150 7.989.150 0 0 43.940.325 43.940.325

ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ

ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΓΚΟΡΙΤΣΑ

4 05-01-06 05-01-06.04 SATIVA Α.Ε.Β Ε. 39.700.000 39.700.000 17.865.000 13.895.000 3.970.000 3.970.000 0 0 21.835.000 21.835.000

ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΜΟΛΑΟΙ

5 05-01-06 05-01-06.05 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 48.626.0001 48.626.000 21.881.700 17.019.100 4.862.600 4.862.600 0 0 26.744.300 26.744.300

ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜ ΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΩΝ

ΓΕΡΑΚΙ
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ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ
Α Π Ο Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

05-01-06 05-01-06.07 ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε. 25.446.500 25.446.500 11 450.925 8.906.275 2.544.650 2.544.650 0 0 13.995.575 13.995.575

ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕΛΛΑΣΙΑ

Σύνολο Υ ττοδράσης 243.376.701 243.376.701 109.519.515 85.181.845 24.337 670 24.337.670 0 0 133.857.186

05-01-07 05-01-07.01 Γ.ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 36.730.000 36.730,000 22.038.000 17.630.400 4.407.600 4.407.600 0 0 14.692.000 14.692.000

ΟΙΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΟΙΝΟΥ ΒΕΛΙΕΣ

Σύνολο Υ ττοδράσης 36.730.000 36.730.000 22.038.000 17.630.400 4.407.600 4 407.600 0 0 14.692.000 14.692.000

Σύνολο δράσης 294.756.351 294.756.351 138.149.857 107.939.622 30.210.235 30.210.235 0 0 156.606.494 156.606.494

ράση: 05-02 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΎΠΟΥ ΚΑΝ. 666/90

- 05-02-00.02 ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5.001.000 5.001.000 2.250.450 1.750.350 500.100 500.100 0 0 2.750.550 2.750.550

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΣΤΡΟΣ

Σύνολο Υττοδράσης 5.001.000 5.001.000 2.250.450 ί 1.750.350 500.100 500.100 0 0 2.750.550 2.750.550

Σύνολο δράσης 5.001.000 5.001.000 2.250.450 ί 1.750.350 500.100 500.100 0 0 2.750.550 2.750.550

ράση: 05-03 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

05-03-00.01

ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ

ΑΓΡ. ΣΥΝ.
ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΡΝΩΝΑ
ΚΑΡΥΕΣ

78.480.528 78.480.528 47.088.316 37.670.653 9.417.663 9.417.663 0 0 31.392.212 31.392.212

Σύνολο Υττοδράσης 78.480.528 78.480.528 47 088.3161 37.670.653 9.417 663 9.417.663 0 | ΟΙ 31.392.212 31.392.212

Σύνολο δράσης 78.480.528 78.480.528 47.088.316: 37.670.653 9.417.663 9.417.663 ° ! 0; 31.392.212 31.392.212

ράση: 05-07 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

05-07-00.01 ΚΕΦΑΛΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε. 47.079.000 47,079.000 28.247.400 22.597.920 5.649.480 ί 5.649,480 οί Οί 18.831.600 18.831.600

ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ 
ΒΙΟΛΟΠΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

ΚΕΦΑΛΑΣ

Σύνολο Υττοδράσης 47.079.000 47.079.000 28.247.400 ί 22.597.920 5.649.480 5.649.480 0 Οι 18.831.600 18.831.600

Σύνολο δράσης 47.079.000 47 079.000 28.247.400 22.597.920 5.649.480 5.649.480 0 0 18.831.600 18.831.600 ί

ράση: 05-13 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΓΛΥΚΑ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΛΠ) 

διαχείριση Εργων Κ.Π. Leader II” , Copyright by ARROW Consulting Σελ. 1 2 /  16



j .........
• W..-TW..WV j ο.lui .u*tv Ο.ΔΟΙ .UHU U 0 10.956.800 10.956.800

ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. 
ΠΑΡΑΔ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
.

2 05-13-00.02 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

16.750.500 16.750,500 10.050.300 8.040.240 2.010.060 2.010.060 0 0 6.700.200 6.700.200

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΣΤΡΟΣ

3 05-13-00.03 ΔΑΛΑΚΟ ΥΡΑΣΤΑΥΡΟ ΥΛΑ 9.029.000 9.029.000 5.417.400 4.333.920 1.083.480 1.083.480 0 0 3.611.600 3.611.600

ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΥΕΣ

4 05-13-00.04 ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 25.118.000 25.118.000 15.070.800 12.056.640 3.014.160 3.014.160 0 0 10.047.200 10.047.200

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ και 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΚΙ 
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΙΚΟ

5 05-13-00.05 ΛΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 27.378.000 27.378.000 16.426.800 13.141.440 3.285.360 3.285.360 0 0 10.951.200 10.951.200

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΠΙΤΤΑΣ

ΔΑΙΜΟΝΙΑ

6 05-13-00.06 MEDITERRANEAN FOODS 79.949.513 79.949.513 47.969.708 38.375.766 9.593.942 9.593.942 oj 0 31.979.805 31.979.805

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΛΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗ

7 05-13-00.07 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33.119.200 33.119.200 19.871.520 15.897.216 3.974.304 3.974.304 οι 0 13.247.680 13.247.680

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ

Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς 218.736.213 218.736.213 131.241.728 104.993.382 26.248.346 26.248.346 ο ι 0 87.494.485 87.494.485

Σύνολο δράσης 218.736.213 218.736.213 131.241.728 104.993.382 26.248.346 26.248.346 ο ι 0 87.494.485 87.494.485

Δράση: 05-20 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

1 05-20-00.01 ΚΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4.333.771 4.333.771 2.600.263 2.080.210 520.053 520.053 oj 0 1.733.508 1.733.508

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΦΥΤΟΜΑΖΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΩΝ ΠΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ

Σ ύ ν ο λ ο  Υ ττο δ ρ ά σ η ς 4.333.771 4.333.771 2.600.263 2.080.210 520.053 520.053 0 0 1.733.508 1.733.508

Σύνολο δράσης 4.333.771 4.333.771 2.600.263 2.080.210 520.053 520.053 ' 0 ' 0 1.733.508 1.733.508 I

Ιράση: 05-25 ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΧΩΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ ...
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ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1 U l iirvv-r t- ι iv iv w iiw  ■ » »

ΤΗΝ ΕΛΙΑ

> 05.25-00 02

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΥΡΟΚ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΟ ΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑ ΑΡΕΤΗ 

ΚΑΡΥΕΣ

9.802.220 9.802.220 5.881.332 4.705.066 1.176.266 1.176.266 0 0 3.920.888 3.920.888

Σ ύ ν ο λ ο  Υ π ο δ ρ ά σ η ς 59.802.220 59.802.220 35.881.332 28.705.066 7.176.266 7.176.266 0 0 23.920.888 23.920.888

Σύνολο δράσης 59.802.220 59.802.220 35.881.332 28.705.066 7.176.266 7.176.266 0 0 23.920.888 23.920.888

Σύνολο Μέτρου 708.189.083! 708.189.083 385.459.346 I
I

305.737.203 79.722.143 1
1

79.722.143 ο| 0 322.729.737 322.729.737
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Μ έ τ ρ ο :  6 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ -  , : : .# -, ’ *

Α Α  Δ Ρ Α Σ Η  /  Υ Π Ο Δ Ρ Α Σ Η  Ε Ρ Γ Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Η Σ  Σ Υ Ν 0 Λ  Σ Υ Ν 0 Λ  
Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η  Κ Ο Σ Τ Ο Σ  Ε Π ΙΛ Ε Ξ . 
Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η  Κ Ο Σ Τ Ο Σ

Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ
Δ Α Π Α Ν Η
Ε Π ΙΧ Ο Ρ

Κ Ο ΙΝ Ο
Τ ΙΚ Η

Σ Υ Μ Μ Ε Τ .

Ε Θ Ν ΙΚ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Η

--------------------------------- -----------------------------------------------I
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Ν Ο Μ Α Ρ Χ . Α Λ Λ Ο Ι

ΙΔ ΙΑ

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  Ε Γ Τ Π Ε -Π

Δράση: 06-01 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ

1 06-01-00.02 ΔΗ Μ Ο ΣΑΠ Ο ΛΛ Ω Ν Ο Σ 45.000.000 45.000.000 36.000.000 36.000.000 9.000.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΤΟ ΤΡΙΚΕΡΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΚΡΩΤΉΡΙ ΤΡΙΚΕΡΙ

2 06-01-00.03 Ε.Ο.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ 17.700.000 17.700.000 14.160.000 14.160.000 0 0 0 0 3.540.000 3.540.000

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΖΙΤΖΙΝΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑ

- Σ ύ ν ο λ ο  Υ π ο δ ρ ά σ η ς 62700.000 62.700.000 50.160.000 50.160.000 9.000.000 0 0 9.000.000 3.540.000 12540.000

Σύνολο δράσης 62.700.000 62700.000 50.160.000 50.160.000 9.000.000 0 0 9.000.000 3.540.000 12540.000

Δράση: 06-02 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

1 06-02-00.01 ΔΗΜ ΟΣ ΒΟΙΩΝ 45.000.000 45.000.000 36.000.000 36.000.000 9.000.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000

ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ - 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΙΩΝ

Σ ύ ν ο λ ο  Υ π ο δ ρ ά σ η ς 45.000.000 45.000.000 36.000.000 36.000.000 9.000.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000

Σύνολο δράσης 45.000.000 45.000.000 36.000.000 36.000.000 9.000.000 0 0 9.000.000 0 9.000.000

Δράση: 06-03 ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)

1 06-03-00.01

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΑ 
ΜΕΛΑΝΩΝ

ΔΗΜ ΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5.000.000 5.000.000 

ΑΡΚΑΔΙΑ

4.000.000 4 000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000

Σ ύ ν ο λ ο  Υ π ο δ ρ ά σ η ς  5.000.000 ; 5.000.000 4 000.000 4.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000

Σύνολο δράσης 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4 000.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000

&ράση: 06-04 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΛΩΝ

1 06-04-00.01 ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 24.780.000 24.780.000 19.824.000 j 19.824.000 4.956.000 0 0 4.956.000 0 4.956.000

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ
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Σύνολο δράσης 24.780.000 24.780.000 19.824 000 19.824 000 4 956.000 0 0 4.956.000
°

4.956.000

,ράση: 06-05 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

06-05-00 01

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΦΥΠΟΥ 
ΑΡΝΟΜΟΥΣΓΑΣ ΜΕ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΟΞΑ

Ε.Ο.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑ

5.405.049 5.405.049 4.324.039 4.324.039 0 0 0 0 1.081.010 1.081.010

Σύνολο Υττοδράσης 5.405.049 5.405.049 4.324.039 4.324.039 0 0 0 0 1.081.010 1.081.010

Σύνολο δράσης 5.405.049 5.405.049 4.324 039 4.324.039 0 0 0 0 1.081.010 1.081.010

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  Ε Τ Π Α

φάση: 06-14 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

I 06-01-00.01

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜ ΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

26.710.950 26.710.950 21.368.760 21.368.760 5.342.190 0 0 5.342.190 0 5.342.190

Σ ύνολο Υττοδράσης 26.710.9501 26.710.950 21.368.760 21.368.760 5.342.190 0 0 5.342.190 0 5.342.190

Σύνολο δράσης 26.710.950 26.710.950 21.368.760ί 21.368.760 5.342.190 0 0 5.342.190 0 5.342.190

φάση: 06-17 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙ ΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

I 06-17-00.01

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑ

8.241.872: 8.241.872 6.593.498 6.593.498 0 οι ο| 0 1.648.374 1.648.374

Σ ύνολο Υττοδράσης 8.241.8721 8.241.872 6.593.498 6.593.498 0 0 0 0! 1.648.374 1.648.374

Σύνολο δράσης 8.241.872 3.241.872 6.593.498 ί 6.593.498 0 0 0 0 1.648.374 1.648.374

Σύνολο Μέτρου 177.837.8711 177.837.871 142.270.297 : 142270.297 29.298.190 ° ° ί 29.298.1901 6.269.384 35.567.574
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ΟΤΔ: ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΟ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚΕΛΟΣ: X J  ΣΚΕΛΟΖΓ -
Μέτρο: r  ̂  ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΓ Γ

Α Α  ΔΡΑΣΗ / Υ Π Ο Δ Ρ Α ΣΗ  ΕΡΓΟ

. ... ? 

... .·. s » . .

ΕΠ Ε Ν Δ Υ ΤΗ Σ
Π ΕΡ ΙΟ ΧΗ

ΣΥΝΟΛ.
Κ Ο ΣΤΟ Σ

ΣΥΝΟΛ.
ΕΠΙΛΕΞ.

Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ
Δ Α Π Α Ν Η

ΚΟΙΝΟ
Τ1ΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΔΙΑ

ΚΟ ΣΤΟ Σ ΕΠ ΙΧ Ο Ρ  ΣΥΜΜΕΤ. £ γ Ν 0 Λ 0  Κ Ρ ΑΤΙΚΗ  ΝΟ Μ ΑΡΧ. ΑΛΛΟΙ

Υ Π Ο Μ Ε Τ Ρ Ο  Ε Γ Τ Π Ε -Π

Δράση: Γ.1 ΔΡΑΣΗ Γ.1 - ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1 07-01-00.01

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΠΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
•ΠΑΡΝΩΝΑ' Α .Ε

7710.000 7710.0001

1
1

1

5.474.100 5.474.100 0 0 0 0 2235.300 2235.900

2 07-01-00.02

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜ ΕΣ

ΑΝΑΠΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
'ΠΑΡΝΩΝΑ' Α .Ε

10.000.000 10.000.0001

!
1

7.100.000 7.100.000 0 0 0 0 2900.000 2900.000

Σύνολο Υττοδράσης 17.710.000 17.710.000 ί 12574.100 12574.100 0 0 0 0 ! 5.135.900 5.135.900

Σ ύ ν ο λ ο  δ ρ ά σ η ς 17.710.000 17.710.0001 12574.100 12574.100 0 0 0 0 ! 5.135.900 5.135.900

Σύνολο Μέτρου 17.710.0001
i

17.710.0001
I

12574.100!
I

12574.100 °  ί 0 0!
I ° ! 5.135.900 5.135.900
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Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΤΔ: ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚΕΛΟΣ: 2 ΣΚΕΛΟΣ Β1
ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΔΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΛΛΟΙ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
(ΕΓΤΠΕ-Π) 234.082.857 234.082.857 228.430.000 182.744.000 45.686.000 45.686.000 0 0 5.652.857 5.652.857

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
(ΕΚΤ) 40.000.000 40.000.000 28.000.000 22.400.000 5.600.000 5.600.000 0 0 12.000.000 12.000.000

3. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
(Σύνολο) 945.103.595 

Υττομέτρο ΕΓΤΠΕ-Π 841.098.225 
Υττομέτρο ΕΤΠΑ 104.005.370

945.103.595
841.098.225
104.005.370

567.062.156
504.658.934
62.403.222

453.649.725 113.412.431 
403.727.147 100.931.787 
49.922.578 12.480.644

113.412.431
100.931.787
12.480.644

0 0 378.041.439 
0 0 336.439.291 
0 0 41.602.148

378.041.439
336.439.291
41.602.148

4. Μ.Μ.Ε
(ΕΤΠΑ) 388.338.273 388.338.273 233.002.964 186.402.371 46.600.593 46.600.593 0 0 155.335.309 155.335.309

5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΠΚΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ (ΕΓΤΠΕ-Π) 708 189 083 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

708.189.083 385.459.346 305.737.203 79.722.143 79.722.143 0 0 322.729.737 322.729.737

6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ (Σύνολο) 177.837.871 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ „

Υττομέτρο ΕΓΤΠΕ-Π 142.885.049
Υττομέτρο ΕΤΠΑ 34.952.822

177.837.871
142.885.049
34.952.822

142.270.297
114.308.039
27.962.258

142.270.297 29.298.190 

114.308.039 23.956.000 
27.962.258 5.342.190

0
0
0

0
0
0

29.298.190 6.269.384 

23.956.000 4.621.010 
5.342.190 1.648.374

35.567.574
28.577.010
6.990.564

ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΕΛΟΥΣ 2.493.551.679 ; 2.493.551.679 1.584.224.763 1.293.203.596 320.319.357 ; 291.021.167 0 29.298.190 880.028.726 909.326.916

Υττοσκέλος ΕΓΤΠΕ-Π 1.926.255.214 1.926.255.214 1232.856.319 1.006.516.389 250.295.930 226.339.930 0 23.956.000 669.442.895 693.398.895

Υττοσκέλος ΕΤΠΑ 527.296.465 527.296.465 323.368.444 264.287.207 64.423.427 59.081.237 0 5.34Ζ190 198.585.831 203.928.021

Υττοσκέλος ΕΚΤ 40.000.000 40.000.000 28.000.000 | 22.400.000 5.600.000 5.600.000 1 0 0 12.000.000 ! 12.000.000
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I ιεμιφερεια: I itAUI IUNNHIO Y

ΟΤΔ: ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΚΕΛΟΣ: 3 ΣΚΕΛΟΣ Γ
ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΔΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΛΛΟΙ

7. ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ Γ
(ΕΓΤΠΕ-Π) 17.710.000 17.710.000 12.574.100 12.574.100 0 0 0 0 5.135.900

_________ L

5.135.900

ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΕΛΟΥΣ 17.710.000 17.710.000 12.574.100 12.574.100 0 0 0 0 5.135.900 5.135.900

Υποοτκέλος ΕΓΤΠΕ-Π 17.710.000 17.710.000 12.574.100 12.574.100 0 0 0 0 5.135.900
_________ 1—

5.135.900

" Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Ε ρ γ ω ν  Κ . Π .  L e a d e r  I I "  , C o p y r i g h t  b y  A R R O W  C o n s u l t i n g Σελ. 1 /  1



Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΟΤΔ: ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧ. ΑΛΛΟΙ

ΚΕΛΟΣ Β1 Z493.551.679 2.493 551.679 1.584.224 763 L293.203.596 264.287.207 22.400.000 1006.516.389 320.319.357 291.021.167 0 29.298.190 880.028.726

Υ Π Ο Σ Κ Ε Λ Ο Σ  Ε Γ Τ Π Ε -Π 1.926.255.214 1.926.255.214 1.232.856,319 1,006.516.389 0 01.006.516.389 250.295.930 226.339.930 0 23.956.000 669.442.895

Υ Π Ο Σ Κ Ε Λ Ο Σ  Ε Κ Τ 40.000.000 40.000.000 28.000.000 22.400000 0 22.400.000 0 5.600.000 5.600.000 0 0 12.000.000

Υ Π Ο Σ Κ Ε Λ Ο Σ  Ε Τ Π Α 527.296.465 527.296.465 323.368.444 264.287.207 264 287.207 0 0 64.423.427 59.081.237 0 5.342.190 198.585.831

ΚΕΛΟΣΓ 17.710.000 17.710.000 12-574.100 1Z574.1Q0 0 0 12574.100 0 0 0
0

5.135900

Υ Π Ο Σ Κ Ε Λ Ο Σ  Ε Γ Τ Π Ε -Π 17.710.000 17.710.000 12.574.100 12.574.100 0 0 12.574.100 I 0 0 0 0 5.135.900

--------------------------------------------------------- ---------------- ----------------------------------------------------------------- — Γ—

ΎΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΤ"-------------- ---------------------------------

Ζ511.261.679 2.511.261.679 1.596.798.863 .305.777.696 264.287.207 22.400.000 L019.090.489 320.319.357 291.021.167 0
■ ,'-ι -;-CTT-

29298190
"  "

885.164.626

Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Γ Τ Π Ε -Π 1.943.965.214 1.943.965.214 1.245.430.419 1019.090.489 0 0 1019.090.489 250.295.930 226.339.930 0 23.956.000 674.578.795

Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Τ 40.000.000 40.000.000 28.000.000 22.400.000 0 22.400.000 0 5.600.000 5.600,000 0 0 12.000.000

Υ Π Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Τ Π Α 527.296.465 527.296.465 1 323.368.444 1 264.287.207 264.287.207 0 0 64.423.427 59.081.237 0 5.342.190 198.585.831 !
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