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1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

«ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

1.1 Καταγραφή των Ενεργειών Διαβούλευσης  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης - A φάση : Από 8 Ιουνίου 2015 μέχρι 20 Ιουλίου 2016 

Ημερομηνία 

διεξαγωγής  

(1) 

Τόπος διεξαγωγής 

(2) 

Είδος Φορέων 

που συμμετείχαν**  

(3) 

Αριθ.συμ/χ

όντων 

(4) 

Αντικείμενο Διαβούλευσης  

(5) 

Έναρξη  

8/6/ 2015 

Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Αμφίκλειας   

ΟΤΑ και                                          

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΑΣΕ 
7 

Ανάληψη Πρωτοβουλίας της Τοπ. Αυτοδιοίκησης, και των Φορέων (ΟΑΣΕ) για ένα Πρόγραμμα 

Τοπικής Ανάπτυξης τύπου Leader στην ορεινή ζώνη Παρνασσού–Οίτης (Παραπαρνάσσιοι 

Δήμοι). Προσδιορισμός Περιοχής.  Διαμόρφωση Εταιρικής σχέσης.  

5/8/ 2015 
Δημαρχείο Δήμου Δελφών                

(Άμφισσα) 

ΟΤΑ και  

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΑΣΕ  
5 

Συζήτηση και Συνέχιση της Πρωτοβουλίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και των Φορέων της 

για ένα Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης τύπου Leader Παρνασσού – Οίτης. Διαμόρφωση της 

Εταιρικής σχέσης. Εκπόνηση Μνημονίου (Συμφώνου) Συνεργασίας των Δήμων από τον ΟΑΣΕ. 

8/ 8/ 2015 Δημαρχείο Αμφίκλειας 
ΟΤΑ και  

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΑΣΕ 
3 

Ολοκλήρωση Συμφώνου Συνεργασίας ΟΤΑ-Δημόσια Παρουσίαση πρωτοβουλίας, για 

Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης  Leader Παρνασσού – Οίτης. Αποστολή Συμφώνου στους ΟΤΑ 

21/12/ 2015 
Αίθ. Συνεδριάσεων 

Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας 

Δημ.Συμβούλιο 

Αμφίκλειας-Ελάτειας-ΟΑΣΕ 
27 

Απόφαση Δημοτ.Συμβουλίου για την Πρωτοβουλία και Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα 

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER». 

27/1/2016 
Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημ. 

Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων  

Δημοτικό Συμβούλιο  

και Εταιρεία ΟΑΣΕ                                   
52 

Παρουσίαση Πρωτοβουλίας-Απόφαση Δημ.Συμβουλίου για την Πρωτοβουλία και Συμμετοχή 

του Δήμου στο Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη Πρωτοβουλία Τοπ.Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

22/2/2016 

Γρ. Φορέα Διαχείρισης Εθν. 

Δρυμού Παρνασσού-Κέντρο  

Εκπαίδευσης 

Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Παρνασσού 
12 

Ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης Παρνασσού για την Πρωτοβουλία των ΟΤΑ- Ενημέρωση 

για τις προδιαγραφές και πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπ. Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

9 /3/2016 
Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημ. 

Συμβουλίου Δήμου Δελφών   

Δημοτικό Συμβούλιο  

και Αναπτυξιακή Εταιρεία 

ΟΑΣΕ 

42 

Παρουσίαση πρωτοβουλίας-Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την Πρωτοβουλία και 

Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 
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Ημερομηνία 

διεξαγωγής  

(1) 

Τόπος διεξαγωγής 

(2) 

Είδος Φορέων 

που συμμετείχαν**  

(3) 

Αριθ.συμ/χ

όντων 

(4) 

Αντικείμενο Διαβούλευσης  

(5) 

21/3/2016 
Γραφεία  Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Παρνασσού   

Δ.Σ. Φορέα Διαχ. Εθνικού 

Δρυμού Παρνασσού-OAΣΕ  
7 

Ενημέρωση και συνεργασία ΟΑΣΕ και ΦΕΔΠ για περιβαλλοντικά θέματα στο Πρόγραμμα 

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

2 /4/2016 
Δημαρχείο Αμφίκλειας-

Ελάτειας                                    
ΟΤΑ, ΟΤΔ ΟΑΣΕ 11 

Συζήτηση της Επιστημ. Ομάδας του ΟΑΣΕ με Αυτοδιοίκηση για την στρατηγική του 

προγράμματος 

12 / 4/2016 

Γραφεία του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Οίτης  

Πρόεδρος και ΔΣ του Φορέα 

Εθνικού Δρυμού Οίτης και  

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΑΣΕ 

6 

Ενημέρωση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Οίτης για την Πρωτοβουλία των ΟΤΑ-Ενημέρωση 

για τις προδιαγραφές και πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

16 / 4/2016 Δημαρ.Αμφίκλειας-Ελάτειας                                    Πρόεδροι Τοπ. Κοιν. Δήμου  16 Συμβολή στον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Τοπικού Σχεδίου 

15/5/2016 Δημαρχείο Γραβιάς 
Γεωπ.Πανεπιστήμιο (Τμ. 

Οικολογίας & Περιβάλλοντος) 
7 

Βιοποικιλότητα στον Παρνασσό και συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στο 

Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

16/5/ 2016 Αθήνα Επιστημονική Ομάδα ΟΑΣΕ 6 
Συνάντηση εργασίας της επιστημονικής Ομάδας για τον Σχεδιασμό του Προγράμματος της 

ΟΑΣΕ Α.Ε. στην περιοχή Παρνασσού - Οίτης 

27 /5/2016 
Γραφεία Εθν.Δρυμού Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Παρνασσού 
12 

Ενημέρωση για τις προδιαγραφές-πρόσκληση συμμετοχής του ΔΣ του ΟΑΣΕ προς τον ΦΔΕΔΠ 

στο Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

1 /6/2016 Τοπικό Κατάστημα Δρυμαίας 
Σύλλογος Τουριστικής 

Ανάπτυξης Αμφίκλειας 
15 

Σύσκεψη με θέμα: ‘’Τοπική Οικονομία και ήπια ανάπτυξη στην περιοχή’’ . Ενημέρωση για το 

Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

4/6/2016 Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας Σύλλογος Νέων Αμφίκλειας 16 
Σύσκεψη με θέμα: ‘’Επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές–Νέα Υποκείμενα 

Επιχειρηματικής δράσης’’ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER» 

5/6/2016 
Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Ενημέρωσης Παρνασσού 

Ελλ.Χιονοδρομικός – 

Ορειβατικός Σύλ.  Αμφίκλειας 
13 

Σύσκεψη με θέμα: ‘’Διαδρομές-Ορειβατικά Μονοπάτια στον Παρνασσό-Καλλίδρομο-Γκιώνα-

Οίτη’’ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER» 

9/6/2016 
Δημαρχείο Αμφίκλειας-

Ελάτειας-Τιθορέα 

Αγρ. συνεταιρισμοί, Ομάδες 

παραγωγών, Αγρότες 
10 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης: «Αγροτική Οικονομία – Ομάδες παραγωγών – 

Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Το Πρόγραμμα (CLLD)/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές» 

10/6/2016 Γρ. Δασεργατικού Συν/μού   
Δασεργατικός Συν/μός 

Επταλόφου 
21 Ενημέρωση από τον ΟΑΣΕ. Πρόγραμμα CLLD/LEADER» 

15/6/2016 
Δημαρχείο Αμφίκλειας-

Ελάτειας                                    

Εκπολιτιστικός - Σύλλογος 

Γυναικών  Αμφίκλειας 
25 Συνάντηση εργασίας για τον Σχεδιασμό του Προγράμματος CLLD/LEADER» 

17/6/2016 Αγρόκτημα «Αμφικαία» Συμβούλιο Νέων Ελάτειας 11 
«Aπασχόληση και Ανεργία στον αγροτικό χώρο. Νέα επαγγέλματα-Δεξιότητες και προσόντα.  

Η αξιοποίηση ευκαιριών στο σχεδιαζόμενο CLLD/LEADER» 

18/6/2016 Παύλιανη 
Τ.Κ. Παύλιανης – ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.-

Φορείς  
6 

Ενημέρωση από τον ΟΑΣΕ «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

CLLD/LEADER» 

22/6/2016 Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς ΟΤΑ – Τοπ.Κοινότητες -  16 Ενημέρωση για Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη Πρωτοβουλία Τοπ.Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 
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Ημερομηνία 

διεξαγωγής  

(1) 

Τόπος διεξαγωγής 

(2) 

Είδος Φορέων 

που συμμετείχαν**  

(3) 

Αριθ.συμ/χ

όντων 

(4) 

Αντικείμενο Διαβούλευσης  

(5) 

23/6/2016 
Δημαρχείο Αμφίκλειας-

Ελάτειας                                    

Δήμος Αμφίκλειας –Ελάτειας,  

Συν/ρισμός Ελάτειας, Ιδιώτες  
5 

Ενημέρωση από τον ΟΑΣΕ και πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

23/6/2016 Δημαρχείο Ελάτειας          ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. «ΘΗΜΩΝΙΑ» 10 
Τοπική οικονομία– Ο ρόλος των Κοιν. Σ. Επ. Ενημέρωση από ΟΑΣΕ και πρόσκληση συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

23/6/2016 
Γρ. Πολιτιστικού Συλλόγου 

«ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ»(Κ. Τιθορέα) 

Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλλόγου 

Τιθορέας «ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ» 
11 

Ενημέρωση από τον ΟΑΣΕ και πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

26/6/2016 
Γραφεία του Λαογραφικού – 

Μουσείο Ψωμιού 

Μουσείο Ψωμιού - 

Λαογραφικός Σύλ.  Αμφίκλειας 
14 

Σύσκεψη με θέμα: ‘’Ο Πολιτισμός-H Ταυτότητά μας–Η Αγροτική Κληρονομιά’’. Πρόσκληση για 

Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη-Πρωτοβουλία Τοπ. Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

1/7/2016 Αγόριανη Φωκίδας 
Τοπικοί φορείς,  

Επαγγελματίες Ξενοδόχοι,  
17 

Ενημέρωση από τον ΟΑΣΕ και πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

2/7/2016 Γραφ. Αγρ. Συνεταιρ. Ελάτειας Αγρ.Συνεταιρισμός Ελάτειας 10 Αγροτική Οικονομία-– Συνεταιρισμοί 

5/7/2016 Δημαρχείο Αμφ.Ελάτειας                                    Κτηνοτρόφοι Ελάτειας 5 Αγροτική Οικονομία-– Ομάδα παραγωγών 

8/7/2016 Δημαρχείο Παρνασσού                                    
Συμβ. Νέων Γραβιάς, Σύλλ.  

Γυναικών Μαριολάτας 
10 

Σύσκεψη με θέμα: ‘’Ο Πολιτισμός - H Ταυτότητά μας’’. Ενημέρωση από τον ΟΑΣΕ συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα. «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπ. Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

9/7/2016 

Οινοποιείο-κατάλυμα  

«Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΥ»  

Πολύδροσο Παρνασσού 

Υπουργείο Εργασίας, ΟΤΑ, 

Γεωπ.  Πανεπιστήμιο, 

Τυροκομεία, Αγροκτήματα, 

Οινοποιεία 

18 
Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης :«Καινοτομία και Ποιότητα στον Αγροτικό χώρο. 

Το Πρόγραμμα (CLLD)/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές» 

9/7/2016 
Αίθ. Δημ. Συμβουλίου  

Κάτω Τιθορέας 

Αγροτικοί συνεταιρισμοί, 

Ομάδες παραγωγών, Αγρότες 
13 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης: «Οικονομία στον Αγροτικό χώρο - Προϊόντα 

ποιότητας. Το Πρόγραμμα (CLLD)/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές» 

9/7/2016 
Πολ. Κέντρο Αμφίκλειας 

 

Δήμοι, Υπ.Εργασίας, Εμπ. 

Σύλλογος, Συν/μοί, Κοιν.Σ.Επ., 
52  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

10/7/ 2016 
Κεντ. Πλατεία Παύλιανης 

(Δήμος Λαμιέων) 

Δήμος, Εμπ. Σύλλογος, 

Συν/σμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ιδιώτες,  
72 Στρατηγική προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη-Πρωτοβουλία Τοπ.Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

11/7/2016 
Δημαρχείο Αμφίκλειας-

Ελάτειας (Αμφίκλεια)                         

Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου 

Αμφίκλειας/Ελάτειας 
17 

Σύσκεψη με θέμα “Τοπική οικονομία – Επιχειρηματικές ενώσεις” Ενημέρωση συμμετοχής στο 

Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» 

15/7/2016 Δασαρχείο Αμφίκλειας Δασαρχείο Αμφίκλειας 4 Ενημέρωση από ΟΑΣΕ  για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER»  

15/7/2016 Δασαρχείο Άμφισσας Δασαρχείο Άμφισσας 4 Ενημέρωση από τον ΟΑΣΕ για το Πρόγραμμα. CLLD/LEADER»  

• Η ανάλυση των ανωτέρω διαβουλεύσεων έγινε στον Α΄ Φάκελο της πρρτασης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Διαβούλευσης - Β’  Φάση : Από 3 Αυγούστου 2016 μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2016  

Ημερομηνία 

διεξαγωγής  

(1) 

Τόπος διεξαγωγής 

(2) 

Είδος Φορέων 

που συμμετείχαν**  

(3) 

Αριθ.συμ/χό

ντων  

(4) 

Αντικείμενο Διαβούλευσης  

(5) 

3/8/2016 
Ολη η περιοχή 

Παρέμβασης  

Ολες  οι Επιχειρήσεις  και οι  

φορείς της περιοχής  
2.000 

Αποστολή Ταχυδρομικά 2.000 Επιστολών Ενημέρωσης και Τεχνικά Δελτία Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος από τον ΟΑΣΕ για το Πρόγραμμα (CLLD)/LEADER της περιοχής  

17/8/2016 
Κοιν.  Κατάστημα 

Μπράλλου 

Φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
27 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Στρατηγική 

Τοπικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές» 

18/8/2016 
Δημαρχείο Αμφ.-

Ελάτειας (Τιθορέα)                            

Περιβ.Σύλλογοι, Γυναικών, 

Νέων, Συνεταιρισμοί, ΟΤΑ,  
93 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης: «Ο Αγροτικός Πολιτισμός και η Ταυτότητα της 

περιοχής. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

19/8/2016 
Αίθ.Δημ.Συμβουλίου  

Ελάτεια 

Αγρότες, Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί 
16 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης: «Μεταποίηση Προϊόντων – Ποιότητα - 

Εμπορία. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

20/8/2016 
Αγρόκτημα  

«ΑΜΦΙΚΑΙΑ» Τιθορέα 

Επιχειρηματίες, 

Επιχειρηματικές ενώσεις 
17 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης:«Δίκτυα και Δικτυώσεις στον Αγροτικό χώρο. 

Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

20/8/2016 
Πολιτιστικός Σύλλογος  

ΕΤΜΟΤ Βελίτσα 

Πολιτισ. φορείς,  Τοπικός 

πληθυσμός 
13 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης: «Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της περιοχής ως στοιχείο 

διαμόρφωσης της στρατηγικής του Προγράμματος. CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

21/8/2016 
Κοινοτικό Κατάστημα 

Μπράλλου  

Συλλογικοί Φορείς, Τοπικός 

πληθυσμός 
19 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης: «Κοινωνική Οικονομία στις ορεινές περιοχές.  

Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

21/8/2016 
Κοινοτικό Κατάστημα 

Παύλιανης 

Ιδιώτες, Συλλ.Φορείς, 

ΚΟΙΝΣΕΠ 
17 

Εργαστήριο Προβληματισμού-Διαβούλευσης:  «Κοινωνική Οικονομία στις ορεινές περιοχές.  

Το Πρόγραμμα (CLLD)/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

22/8/2016 
Κοινοτικό Κατάστημα 

Μπράλλου 

Περιβαλλοντικοί φορείς,  

Συλλογικοί Φορείς 
17 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης : «To Περιβάλλον και η στρατηγική του 

Προγράμματος Παρνασσού – Οίτης. Το Πρόγραμμα CLLD)/LEADER: Ευκαιρίες – 

Προοπτικές». 

22/8/2016 
Κοινοτικό Κατάστημα 

Οίτης 
Συλλογικοί Φορείς 14 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης: «Η περιοχή της Οίτης και το Πρόγραμμα 

CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

24/8/2016 Δημαρχείο Ελάτειας Αγρότες, Συνεταιρισμοί 17 
Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης :  «Μεταποίηση Προϊόντων – Ποιότητα – 

Εμπορία. Η διαμόρφωση της Στρατηγικής του Προγράμματος CLLD/LEADER» 

25/8/2016 
Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Αμφίκλεια 
Περιβαλλοντικοί φορείς 10 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης :«Το Περιβάλλον, η Βιοποικιλότητα  του  

Παρνασσού, ο Κηφισσός, το Αισθητικό Δάσος της Τιθορέας. Η διαμόρφωση της 

Στρατηγικής του Προγράμματος CLLD/LEADER» 

25/8/2016 Κοιν.Κατάστημα Μοδίου Επαγγελματίες, Αγρότες 23 
Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης : «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Στρατηγική 

Τοπικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 
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Ημερομηνία 

διεξαγωγής  

(1) 

Τόπος διεξαγωγής 

(2) 

Είδος Φορέων 

που συμμετείχαν**  

(3) 

Αριθ.συμ/χό

ντων  

(4) 

Αντικείμενο Διαβούλευσης  

(5) 

27/08/2016 Πηγές Αρτας-Γεφύρι 

Κοράκου  
T. A. και ΑΝ.ΕΤ.  15 Σύσκεψη με θέμα : Διατοπική Συνεργασία-Κοινωνική Οικονομία στις ορεινές περιοχές  

29/8/2016 
Κοιν.Κατάστημα 

Καστελλίων  

Επαγγελματίες, Αγρότες, 

Μελισσοκόμοι  
7 

Εργαστήριο Προβληματισμού-Διαβούλευσης : «Κοινωνική Οικονομία- Συνεργατισμός- 

Συνεταιριστικά σχήματα και η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα 

CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

31/8/2016 
Κτήμα «ΚΛΕΤΣΑ»  

Γραβιά 

Πολιτιστικοί Σύλλογοι, 

Σύλλογοι Γυναικών, 

ΚΟΙΝΣΕΠ 

38 
Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης: «Ο Αγροτικός Πολιτισμός και η Ταυτότητα 

της περιοχής. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές» 

3/9/2016 Πλατεία Αμφίκλειας Επιχειρηματίες 27 

Εργαστήριο Προβληματισμού- Διαβούλευσης:«Η καινοτομία στον αγροτικό χώρο. 

Αναδεικνύουμε το νέο επιχειρηματικό δυναμικό. Δίκτυα και δικτυώσεις. Οι ευκαιρίες από 

το Πρόγραμμα CLLD/LEADER» 
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1.2 Αναλυτική Περιγραφή των Διαδικασιών Διαβούλευσης  

          ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αναλυτικός Πίνακας ανά ενέργεια διαβούλευσης (Β Φάση: 3-8-2016 έως 3-9-2016)   

Είδος ενέργειας  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Αποστολή Ενημερωτικού Υλικού σε Επιχειρήσεις-Φορείς.  

Ημερομηνία διεξαγωγής 5  Αυγούστου 2016 (ώρα: 10.00)  

Ομάδα/ες στόχος Επιχειρήσεις-Συλλογικοί Φορείς-Αυτοδιοίκηση-Αγρότες-Πληθυσμός  

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΟΤΑ- Πρόεδροι Τοπ.Κοινοτήτων Δημόσιων συμφερόντων 100 

Επιχειρήσεις  Ιδιωτικών συμφερόντων 1.500 

Συλλογικοί Φορείς, Επιχειρήσεις Δημόσιων συμφερόντων 200 

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα:  

 

Έγινε αποστολή 1.800 ντοσιέ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με περιεχόμενα :  

• Την προέγκριση της περιοχής και  ΟΑΣΕ για υποβολή σχεδίου στη Β’ Φάση, 

• Ενημερωτικό υλικό για το Πρόγραμμα CLLD/LEADER,  

• Ενημερωτικό υλικό για το σύνολον των Εργαστηρίων που προγραμμάτισε η 

ΟΑΣΕ στο διάστημα 17/8 μέχρι 3/9/2016 για συμμετοχής σε αυτά.  

• Τεχνικό Δελτίο Καταγραφής Ενδιαφέροντος, για καταγραφή Επιχειρηματικής 

Ιδέας, με επιστροφή στην εταιρεία μέχρι τις 25/8/2016 

 

Είδος ενέργειας  Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 17 Αυγούστου 2016 (ώρα: 20:30) – Κοιν. Κατάστημα Μπράλλου   

Ομάδα/ες στόχος Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Αριθμός συμμετεχόντων 27 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Εκπρόσωποι Δήμων Δημόσιων συμφερόντων 2 

Πρ.Τοπ.Κοινοτήτων-Σύμβουλοι   Δημόσιων συμφερόντων 23 

ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 2 

Συμπεράσματα/ Αποτελέσματα 

 
 

Θεματικό Εργαστήριο: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Στρατηγική Τοπικής 

Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER : Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

• Εντοπίστηκαν τα πλεονεκτήματα της περιοχής, η  θέση  της στην σημερινή 

οικονομική συγκυρία. Χρειάζονται συνδυασμός πόρων σε αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις, κινητοποίηση της Αυτοδιοίκησης για να αναθερμανθεί η τοπική 

οικονομία. Έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία-Επιχειρηματικότητα. Η 

φιλοσοφία του προγράμματος CLLD/LEADER είναι απολύτως συμβατή με το 

σύνθημά μας «να ξαναφτιάξουμε τα χωριά μας».   

 

Είδος ενέργειας Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 18 Αυγούστου 2016 (ώρα: 20:30)- Δημαρχείο Τιθορέας  

Ομάδα/ες στόχος Σύλλογοι, Γυναικών-Νέων, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,  Φορείς  

Αριθμός συμμετεχόντων 93 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Πολ. Σύλλογοι Γυναικών/Νέων Δημόσιων συμφερόντων 40 

Συλλ. φορείς ΟΤΑ / Συν/σμοί  Δημόσιων & Ιδιωτικών συμφερόντων 35 

Περιβαλλοντικοί φορείς Δημόσιων & Ιδιωτικών συμφερόντων 5 

ΟΑΣΕ – Αναπτ.Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 3 

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα

 
 

Θεματικό Εργαστήριο :«Ο Αγροτικός Πολιτισμός και η Ταυτότητα της περιοχής. 

Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες–Προοπτικές».  

• Εντοπίστηκαν στοιχεία της ταυτότητας και του πολιτισμού της περιοχής 

όπως διαμορφώθηκαν ιστορικά. Οι δεκάδες σύλλογοι, η δράση είναι στοιχεία 

κοινωνικής συνοχής, αναδεικνύουν την κληρονομιά. Τα μουσεία Αγροτικής 

Κληρονομιάς (Moυσείο Υδροκίνησης, Άρτου, Βαγονέτο Φωκίδας, Χάνι Γραβιάς), 

oι Σταθμοί του Τρένου αποτελούν σημαντικούς πόρους της περιοχής.   
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Είδος ενέργειας Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 19 Αυγούστου 2016 (ώρα: 20:30)- Δημαρχείο Ελάτειας  

Ομάδα/ες στόχος Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 

Αριθμός συμμετεχόντων 16 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας Δημόσιων συμφερόντων 2 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί/Αγρότες Ιδιωτικών συμφερόντων 11 

ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 3 

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα

 

Θεματικό Εργαστήριο: «Μεταποίηση Προϊόντων-Ποιότητα-Εμπορία. Το 

Πρόγραμμα CLLD/LEADER- Ευκαιρίες–Προοπτικές».  

• Κατεγράφησαν οι τάσεις στην αγροτική παραγωγή και στο δυναμικό  της 

περιοχής, προκειμένου να τεθούν στόχοι και να αναζητηθούν λύσεις. 

Επισημάνθηκαν τα ισχυρά σημεία διασύνδεσης Α-γενή και Γ-γενή τομέα, τα 

δυναμικά σύνολα νέων αγροτών που υπάρχουν στην περιοχή τα προϊόντα 

που μεταποιούνται. Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου-προϊόντων ζωικής 

προέλευσης καθιστούν αναγκαία την ανασυγκρότηση των Αγρ. Συλλογικών 

σχημάτων και την ανάδειξη των προϊόντων με ταυτότητα. 

 

Είδος ενέργειας  Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 20 Αυγούστου 2016 (ώρα: 12:00 ) - Αγρόκτημα ΑΜΦΙΚΑΙΑ 

Ομάδα/ες στόχος Επιχειρηματίες, Επιχειρηματικές ενώσεις 

Αριθμός συμμετεχόντων 17 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 2 

Επιχειρηματίες Ιδιωτικών συμφερόντων 15 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα 

 
 

Θεματικό Εργαστήριο: «Δίκτυα και Δικτυώσεις στον Αγροτικό χώρο. Το 

Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες–Προοπτικές».  

• Κατεγράφησαν οι  τάσεις στην παραγωγή και στο παραγωγικό δυναμικό 

της περιοχής, προκειμένου να τεθούν οι στόχοι και να προσδιοριστεί η 

στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Αναφέρθησαν τα πλεονεκτήματα 

από την δημιουργία των Δικτύων οι δυσκολίες δικτύωσης των ΜΜΕ στην 

περιφέρεια, αλλά και η αναγκαιότητα δικτύωσης αυτών. Τέθηκαν οι Βάσεις 

για την Δημιουργία Μόνιμου FOROUM Επιχειρηματικότητας στην περιοχή.  

 

Είδος ενέργειας Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 20 Αυγούστου 2016 (ώρα: 20:30) Βελίτσα Φθιώτιδας  

Ομάδα/ες στόχος Πολιτιστικοί φορείς, Συλλογικοί Φορείς, Τοπικός πληθυσμός 

Αριθμός συμμετεχόντων 13 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Πολιτιστικοί φορείς Δημόσιων συμφερόντων 1 

ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 3 

Τοπικός πληθυσμός Ιδιωτικών συμφερόντων 9 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα: 

 

Θεματικό Εργαστήριο : «Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της περιοχής ως στοιχείο 

διαμόρφωσης της στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος. Το Πρόγραμμα 

CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές».  

• Κατεγράφησαν τα δυνατά σημεία της περιοχής, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Το Αισθητικό Δάσος 

της Τιθορέας, η Σπηλιά του Ανδρούτσου, τα Χωριά του Παρνασσού είναι 

σημεία τουριστικής ανάπτυξης. Χρειάζεται να αναδειχτεί η ταυτότητα των 

χωριών, να αξιοποιηθούν οι πόροι, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.  
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Είδος ενέργειας  Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 21 Αυγούστου 2016 (ώρα: 20:00) – Μπράλλος-Κοινοτικό Κατάστημα   

Ομάδα/ες στόχος Συλλογικοί Φορείς, Τοπικός πληθυσμός 

Αριθμός συμμετεχόντων       19 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΟΤΑ/ΟΑΣΕ–Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 3 

Συλλογικοί Φορείς Δημόσιων συμφερόντων 2 

Τοπικός πληθυσμός Ιδιωτικών συμφερόντων 14 

Συμπεράσματα/ Αποτελέσματα:     

 
 

Θεματικό Εργαστήριο: «Κοινωνική Οικονομία στις ορεινές περιοχές.  

Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές».  

• Εντοπίστηκαν τα δυνατά σημεία της περιοχής. Έγινε αναφορά στις 

ορεινές περιοχές, στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και 

των νέων.  

• Έγιναν προτάσεις ανάδειξης της ταυτότητας της περιοχής, με 

αξιοποίηση πόρων, επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, συλλογικές 

δράσεις για  δημιουργία θέσεων εργασίας, να ξαναζωντανέψει η 
 

 

Είδος ενέργειας  Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 21 Αυγούστου 2016 (ώρα: 12:00)  / Κοινότητα Παύλιανης  

Ομάδα/ες στόχος Ιδιώτες, Συλλογικοί Φορείς, ΚΟΙΝΣΕΠ 

Αριθμός συμμετεχόντων 93 (στις 10-9-2016)  και 17 (στις 21-08-2016) 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΟΤΑ Λαμιέων/ΟΑΣΕ–Αναπ. Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 3 

Συλλογικοί Φορείς Δημόσιων συμφερόντων 2 

Τοπικός πληθυσμός Ιδιωτικών συμφερόντων 12 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα: 

 

Θεματικό Εργαστήριο: «Κοινωνική Οικονομία στις ορεινές περιοχές. Το 

Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές».   

• Καταγράφηκε η ανάγκη ανασυγκρότησης του τοπικού παραγωγικού 

συστήματος, ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, ανάδειξη της ταυτότητας.  

• Οι συλλογικές-συνδυασμένες δράσεις στην Οίτη-Παύλιανη μπορούν να 

αναδείξουν την περιοχή σε Πρότυπο Κέντρο Ορεινής Οικονομίας με 

αξιοποίηση του Μουσείου Υδροκίνησης, Αναβίωση παλαιών καλλιεργειών, 

Αγροτουρισμού, Διαχείριση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης.     

 

Είδος ενέργειας  Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 22 Αυγούστου 2016 (ώρα: 11:30)-Κοινότητα Μπράλλου  

Ομάδα/ες στόχος Περιβαλλοντικοί φορείς, Συλλογικοί Φορείς, ΟΤΑ,  

Αριθμός συμμετεχόντων 17 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΟΤΑ / ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή 

Εταιρεία 
Δημόσιων συμφερόντων 3 

Συλλογικοί Φορείς Δημόσιων /Ιδιωτικών συμφερόντων 14 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα: 

 

Θεματικό Εργαστήριο: «To Περιβάλλον και η στρατηγική του Προγράμματος 

Παρνασσού-Οίτης. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER : Ευκαιρίες – Προοπτικές».  

• Καταγράφηκε η εμπειρία των Περιβαλλοντικών φορέων και η δράση τους 

στην περιοχή. Οι φορείς επεσήμαναν την ανάγκη ανάδειξης του 

περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τις ενέργειες για την 

προστασία, και την ενσωμάτωση αυτών στην στρατηγική του προγράμματος. 

Απαιτείται Σχέδιο Δράσης Εναλλακτικών δράσεων, Μονοπατιών, 

Οικοτουριστικών Διαδρομών,  ποδηλατικών διαδρομών  
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Είδος ενέργειας 

 
Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 22 Αυγούστου 2016 (ώρα: 19:30)- Κοιν.Κατάστημα Οίτης  

Ομάδα/ες στόχος Συλλογικοί Φορείς 

Αριθμός συμμετεχόντων 15 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Τ.Κ. Οίτης Φθιώτιδας,  Φορείς Δημόσιων συμφερόντων 4 

ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 1 

Τοπικός πληθυσμός Ιδιωτικών συμφερόντων 10 

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα: 

 

Θεματικό Εργαστήριο: «Η περιοχή της Οίτης και το Πρόγραμμα 

(CLLD)/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές».  

• Κατεγράφησαν τα δυνατά σημεία της περιοχής, προκειμένου να τεθούν  

στόχοι και να προσδιοριστεί η στρατηγική του τοπικού προγράμματος. 

Διαπιστώθηκε η ανάγκη ανάδειξης της ταυτότητας της περιοχής, με 

αξιοποίηση των πόρων, και επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. 

• Η επιστροφή στην ύπαιθρο και η ανασυγκρότηση του τοπικού 

παραγωγικού συστήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

ζωντανέματος των χωριών.  

  

 

Είδος ενέργειας  Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 24 Αυγούστου 2016 (ώρα: 20:30) – Ελάτεια Φθιώτιδας  

Ομάδα/ες στόχος Αγρότες, Συνεταιρισμοί 

Αριθμός συμμετεχόντων 17 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας Δημόσιων συμφερόντων 1 

Συνεταιρισμοί / Αγρότες Ιδιωτικών συμφερόντων 13 

ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 3 

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα: 

 

Θεματικό Εργαστήριο: «Μεταποίηση Προϊόντων – Ποιότητα – Εμπορία. Η 

διαμόρφωση της Στρατηγικής του Προγράμματος (CLLD)/LEADER». 

• Έγινε αναφορά στις νέες συνθήκες στην αγορά των αγροτικών προϊόντων 

και στην ανάγκη παραγωγής προϊόντων ταυτότητα για να αποκτήσου 

προστιθέμενη αξία. Τα Προϊόντα με ταυτότητα αναδεικνύουν την περιοχή 

και το ανάποδο. Η περιοχή διαθέτει ζωικό κεφάλαιο, Πλούσια Αγροτική 

παραγωγή. Παραγωγή παλαιών Ποικιλιών. Δεν έχει όμως υψηλό βαθμό 

μεταποίησης προϊόντων.   

 

Είδος ενέργειας Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 25 Αυγούστου 2016 (ώρα 12:00)-Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Ομάδα/ες στόχος Περιβαλλοντικοί φορείς 

Αριθμός συμμετεχόντων 10 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Φορέας Διαχείρισης Παρνασσού Δημόσιων συμφερόντων 7 

ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 3 

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα: 

 

Θεματικό Εργαστήριο: «Το Περιβάλλον, η Βιοποικιλότητα  του  Παρνασσού, 

ο Κηφισσός, το Αισθητικό Δάσος της Τιθορέας. Η διαμόρφωση Στρατηγικής 

του Προγράμματος CLLD/LEADER».  

• Έγινε αναφορά στις ανάγκες ανάδειξης του περιβάλλοντος, στην 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων, και σε συνέργειες για την προστασία 

αυτών. Κατατέθηκαν οι προτάσεις για την περιοχή Oίτης-Καλλιδρόμου-

Παρνασού-Γκιώνας, για αξιοποίηση του Κηφισού και της παλιάς γραμμής 

του Τρένου σύμφωνα με το Χωροταξικό της Περιφέρειας    



Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Παρνασσού-Οίτης CLLD/LEADER – ΟΑΣΕ AAE                       13                 

 

Είδος ενέργειας  Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 25 Αυγούστου 2016 (ώρα: 20:30) – Μόδι Φθιώτιδας   

Ομάδα/ες στόχος Επαγγελματίες, Αγρότες 

Αριθμός συμμετεχόντων 24 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας Δημόσιων συμφερόντων 3 

Επιχειρήσεις, Αγρότες, Σύλλογοι Δημόσιων / Ιδιωτικών Συμφερόντων 18 

ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 3 

Συμπεράσματα / Αποτελέσματα: 

 

Θεματικό Εργαστήριο: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Στρατηγική Τοπικής 

Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες–Προοπτικές».  

• Έγινε αναφορά στην πρωτοβουλία σχεδιασμού και υλοποίησης του 

Προγράμματος και στις ενέργειες Αυτοδιοίκησης και Ιδιωτών για την 

καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων.   

• Επισημάνθηκε η ανάγκη να ενισχυθούν όλες οι Μικρές Επιχειρήσεις της 

περιοχής, προκειμένου να ξαναζωντανέψει η τοπική οικονομία.     

 

Είδος ενέργειας 

ας  

Σύσκεψη / Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 27 Αυγούστου 2016  (ώρα: 10.30)- Πηγές Αρτας / Γεφύρι του 

Κοράκου  Ομάδα/ες στόχος Τοπική Αυτοδιοίκηση – ΑΝΕΤ  

Αριθμός συμμετεχόντων 15 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

ΟΤΑ-ΑΝΕΤ  Δημόσιων συμφερόντων 15 

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα: 

 

Σύσκεψη με θέμα : Διατοπική Συνεργασία στο CLLD/LEADER.  

• Έγινε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση των ορεινών περιοχών, με  

Αναπτυξιακές Εταιρείες και την ΑΝΚΑ ΑΕ προκειμένου να ετοιμαστεί το 

Διατοπικό Πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ. 

• Συμφωνήθηκε το πλαίσιο Συνεργασίας για κοινές δράσεις στα πλαίσια του 

Διατοπικού του CLLD/LEADER με θέμα την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και 

τον Συνεργατισμό και ειδικές δράσεις για τις ορεινές περιοχές.   

 

Είδος ενέργειας (π.χ. ημερίδα, σύσκεψη) Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 29 Αυγούστου 2016 (ώρα: 17:30)-Καστέλια Φωκίδας  

Ομάδα/ες στόχος Εκπρόσωποι Επαγγελματιών, Αγρότες, Μελισσουργοί, Σύλλογοι 

Αριθμός συμμετεχόντων 7 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Επιχειρήσεις, Αγρότες, Σύλλογοι Δημόσιων /Ιδιωτικών Συμφερόντων  7 

ΟΑΣΕ – Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 2 

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα: 

 

Θεματικό Εργαστήριο: «Κοινωνική Οικονομία-Συνεργατισμός – Η στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER: Ευκαιρίες – Προοπτικές». 

• Επισημάνθηκε η ανάγκη να ενισχυθούν όλες οι Μικρές Οικοτεχνίες, οι 

συλλογικές δράσεις και Επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να 

ξαναζωντανέψει η τοπική οικονομία. Αναδείχτηκε η ανάγκη των 

Συνεργασιών των μικρών Παραγωγών και των συνεταιριστικών φορέων 

λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων της περιοχής και συνεπώς η 

συνεργασία και η ανάπτυξη συλλογικών δράσεων καθίσταται μονόδρομος.   
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Είδος ενέργειας  Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 31 Αυγούστου 2016 (ώρα: 19:30)- Κτήμα Κλέτσα  

Ομάδα/ες στόχος Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι Γυναικών, ΚΟΙΝΣΕΠ 

Αριθμός συμμετεχόντων 38 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Δελφών-Αμφίκλειας  Δημόσιων συμφερόντων 2 

Πολ.Σύλλογοι/Συλ.Γυναικών & Νέων Ιδιωτικών / Δημόσιων συμφερόντων 

συμφερόντων 

34 

ΟΑΣΕ–Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 2 

Συμπεράσματα/Αποτελέσματα: 

 
 

Θεματικό Εργαστήριο: «Ο Αγροτικός Πολιτισμός και η Ταυτότητα της 

περιοχής. Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER : Ευκαιρίες – Προοπτικές».  

• Επισημάνθηκαν τα στοιχεία που συγκροτούν την ιδιαίτερη ταυτότητα 

και φυσιογνωμία της περιοχής και που θα πρέπει να αναδειχθούν στον 

σχεδιασμό της στρατηγικής του Προγράμματος. 

• Η ταυτότητα της περιοχής συγκροτείται από την παρουσία της στην 

Επανάσταση του 21 και από την συμμετοχή της στην Εθνική Αντίσταση  

• Η περιοχή διαθέτει έντονα στοιχεία του αγροτικού πολιτισμού που 

πρέπει να αναδειχτούν  στο πρόγραμμα  

 

 

Είδος ενέργειας  Εργαστήριο Προβληματισμού και Διαβούλευσης 

Ημερομηνία διεξαγωγής 3 Σεπτεμβρίου 2016 (ώρα: 19:30) 

Ομάδα/ες στόχος Επιχειρήσεις 

Αριθμός συμμετεχόντων 27-45 

Φορείς που συμμετείχαν Είδος φορέων Συμμετέχοντες 

Δήμος Αμφίκλειας/ Δημόσιων συμφερόντων 2 

Επιχειρήσεις Ιδιωτικών συμφερόντων 23 

ΟΑΣΕ–Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιων συμφερόντων 2 

Συμπεράσματα/ Αποτελέσματα: 

 

Θεματικό Εργαστήριο: «Η καινοτομία στον αγροτικό χώρο. 

Αναδεικνύουμε το νέο επιχειρηματικό δυναμικό. Δίκτυα και 

δικτυώσεις. Οι ευκαιρίες από το Πρόγραμμα CLLD/LEADER».  

• Παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητές, τα προβλήματα και οι 

προοπτικές των επιχειρήσεων της περιοχής. 

• Επισημάνθηκε η ανάγκη δικτύωσης των Μικρών 

Επιχειρήσεων για την τοποθέτηση των προϊόντων σε 

ευρύτερες αγορές.  

• Έγιναν προτάσεις  για συνεργασίας και για μονιμοποίηση 

του ΦΟΡΟΥΜ Επιχειρηματικότητας στην περιοχή. 
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1.3 Συνοπτική Καταγραφή Αποτελεσμάτων 

Στον Φάκελο Α που υπέβαλε η ΟΑΣΕ ΑΕ υπάρχει αναλυτική περιγραφή των ενεργειών διαβούλευσης που 

πραγματοποίησε από το 2015 μέχρι την υποβολή του Φακέλου Α στις 20 Ιουλίου 2016. Και στην πρώτη 

φάση εκτός των ενεργειών γενικής ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν περί τα θεματικά 12 εργαστήρια (βλ. 

ενέργειες δημοσιότητας στον Α Φάκελο, και περιληπτικό πίνακα αυτών στις σελ. 3-5 του παρόντος).  

Στην Β΄ φάση της διαβούλευσης από 3/8 έως  3/9 έγιναν επίσης τα ακόλουθα :   

 

• Απεστάλησαν ταχυδρομικά περί τις δύο χιλιάδες (2.000) επιστολές σε ΟΛΕΣ τις Επιχειρήσεις και 

τους Φορείς της περιοχής από την βάση δεδομένων της ΟΑΣΕ με ενημέρωση και Τεχνικά Δελτία προς 

συμπλήρωση.  

Ταυτόχρονα στάλθηκαν σε 2.500 Ε-mail τα έντυπα του προγράμματος, του ΟΑΣΕ  και σωρεία Δελτίων 

Τύπου (Στοιχεία επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).  

• Πραγματοποιήθηκε ο Β΄ Κύκλος Θεματικών Εργαστηρίων με Τίτλο : Εργαστήρια Προβληματισμού 

και Διαβούλευσης.  

Τα εργαστήρια (πίνακας σελ. 6-7), είχαν συγκεκριμένη θεματολογία και αφορούσαν καθορισμένες 

κατηγορίες πληθυσμού και σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε ερωτηματολόγιο συμπλήρωσης από 

τους συμμετέχοντες. Στις σελίδες 8-13 του παρόντος (πίνακας 2) καταγράφονται εν περιλήψει τα 

συμπεράσματα των Εργαστηρίων αυτών (Στοιχεία των Εργαστηρίων, Προσκλήσεις, ΦΩΤΟ, Δελτία 

Τύπου, Παρουσιολόγια Συμμετοχής επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).   

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία από την Ενημέρωση-Διαβούλευση.   

Στην Α Φάση (από 1-3-2015 έως 15/07/2016) και στην Β Φάση (3/8/2016 έως 3/9/2016) καταγράφονται :   

Συμμετοχή στην Διαβούλευση/Βάσει Παρουσιολογίων: 1.000 άτομα (Το 25% των νοικοκυριών περιοχής) 

Ενημέρωση με Ταχυδρομείο : 2.000 Επιχειρήσεις-Συλλογικοί Φορείς (Kάλυψη 100%)  

Ενημέρωση Ηλεκτρονική με SΙΤΕ/Τύπου : 2.500 Αποστολές Χ Ανακοινώσεις (……) Αναρτήσεις :  40-50 

Εργαστήρια Προβληματισμού και Διαβούλευσης : 25, (Α φάση = 10 και Β φάση = 15) με όλα τα θέματα  

Ημερίδες : Τρείς (3) ημερίδες σε όλους τους ΟΤΑ 

Συνεδριάσεις Δημ. Συμβουλίων με  θέμα CLLD/LEADER : 10   

Συμμετοχή Θεσμών-Φορέων : Υπουργείο Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αυτοδιοίκηση, Συλλογικοί 

Φορείς, Συνεταιρισμοί, Επιμελητήρια, Εμπορικοί Αθλητικοί Σύλλογοι, Πολιτιστικοί Φορείς, ΚΟΙΝΣΕΠ, 

Φορείς  Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Γεωπ. Πανεπιστήμιο, Εμπειρογνώμονες, Φορείς Νέων-Γυναικών. 

 

Τα συμπεράσματα που καθόρισαν, ενσωματώθηκαν και αποτέλεσαν την ύλη για την Στρατηγική του 

Προγράμματος ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER, μιλώντας με 

όρους «τοπικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος», κωδικοποιούνται στα κάτωθι :  

 

1. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν σαφή επίγνωση των πλεονεκτημάτων του χώρου που ζουν: η 

απαράμιλλη φυσική ομορφιά του συμπλέγματος της ορεινής ζώνης Παρνασσού-Οίτης-Γκιώνας-

Καλλιδρόμου, η ποιότητα του χώρου, η κοντινή απόσταση από τα αστικά κέντρα, η κεντρικότητα  

της περιοχής (η Ρούμελη) στην Στερεά Ελλάδα.  Οι κάτοικοι (ανα)γνωρίζουν ότι η περιοχή είναι τόπος 

προορισμού, χώρος ήπιων  οικοτουριστικών δράσεων και εναλλακτικών δραστηριοτήτων εθνικής 

εμβέλειας, τόπος  με ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα (Εργαστήρια 17-8-2016 στο Μπράλλο 

Φθιώτιδας, 20/8/2016-Βελίτσα, 25/8/2016 με Φορείς Διαχείρισης  Οίτης και Παρνασσού).  

 

2. Η περιοχή διαθέτει ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, δηλαδή ισχυρά σημεία κοινής ταυτότητας, πόλους 

αγροτικού πολιτισμού (Μουσεία Αγροτικής Κληρονομιάς), μοναδική αρχιτεκτονική στα χωριά, 

ιστορικότητα και  ισχυρά στοιχεία “παρουσίας” και “συμμετοχής”, στις μεγάλες στιγμές της Εθνικής 

και Κοινωνικής συγκρότησης του έθνους (Επανάσταση 1821 και συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση 
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1940-1944) (Εργαστήρια 31-8-2016 Κτήμα Κλέτσα, Ημερίδα 10-7-2016  στην Παύλιανη, στην Γραβιά 

στις 10/7/2016, και 18/8/2016 στην Τιθορέα).   

 

3. Η περιοχή διαθέτει τεχνογνωσία, παράδοση σε παλαιές τεχνικές μεταποίησης της τοπικής 

παραγωγής και στην Βιοτεχνία. Διαθέτει επίσης γνώση και εμπειρία διαχείρισης Προγραμμάτων 

Αγροτικής Ανάπτυξης (LEADER/OΠΑΑΧ) εξ’ ου και  η  δημοφιλία  του τρέχοντος προγράμματος 

(Εργαστήρια 24/8/2016-Ελάτεια, Ημερίδα στην Αμφίκλεια 9-7-2016, και 1/7/2016 Αγόριανη Φωκίδας)   

 

4. Στην περιοχή εντοπίζεται ισχυρή διασύνδεση του Α-γενή με τον Τριτογενή τομέα, με όρους τοπικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,  παραγωγή τυπικών χαρακτηριστικών προϊόντων της υπαίθρου, 

οργάνωση τοπικών δικτύων διανομής, ενώ καταγράφονται δείγματα επιστροφής νέων στην 

ύπαιθρο και διάθεση μιας νέας δημιουργικότητας κυρίως από το νέο παραγωγικό δυναμικό 

(Εργαστήρια 19/8/2016-Ελάτεια, και 25/8/2016 στο Μόδι  Φθιώτιδας)   

 

5. Διαπιστώθηκε η ανάγκη Δικτύωσης και Συνεργασίας των Μικρών Επιχειρήσεων για να αναστρέψουν 

το μειονέκτημα του μικρούς μεγέθους και η δημιουργία μόνιμων θεσμών διαλόγου των τοπικών 

παραγωγικών συντελεστών για την ανάταση της περιοχής και για «τοποθέτησή» της στο εξωτερικό 

της περιβάλλον.(Εργαστήρια για ΔΙΚΤΥΑ, 9/7/2016 στο Οινοποιείο-Αγρόκτημα Αργυρίου, 20/8/2016 

στο Αγρόκτημα ΑΜΦΙΚΑΙΑ, 3/9/2016  Ανοικτό  Εργαστήριο Aνάδειξης του νέου παραγωγικού 

Δυναμικού Αμφίκλεια)    

 

6. Καταγράφεται  η ανάγκη ανάδειξης και δημιουργίας μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών Αγροτών-

Βιοτεχνών (το νέο παραγωγικό δυναμικό της περιοχής) με σαφή επιλογή παραμονής και ζωής στην 

ύπαιθρο, ανάπτυξης πρότυπων αγροτικών δραστηριοτήτων επιδεικτικού χαρακτήρα 

(Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα κ.α.) και ανασυγκρότηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος 

(Εργαστήρια  στις 3-9-2016  στην Αμφίκλεια για  Ανάδειξη νέου παραγωγικού δυναμικού με 

εκπρόσωπο του Υπ. Εργασίας, Συμβούλου του ΣΕΒ,  και 20-8-2016 στο ΚΤΗΜΑ ΑΜΦΙΚΑΙΑ) . 

 

7. Οι αναζητήσεις της Αυτοδιοίκησης και Συλλογικών Φορέων, αφορούν στους τρόπους αξιοποίησης 

των τοπικών πόρων, του παλιού Σιδηροδρομικού Δικτύου, του περιβάλλοντος και των Βουνών της 

Ρούμελης, των νερών του Κηφισού, η  προστασία της αγροτικής κληρονομιάς και  της ταυτότητας 

των χωριών, η ανασυγκρότηση των χωριών. Να ξαναφτιάξουμε τα χωριά μας, αποτελεί το σύνθημα 

της Αυτοδιοίκησης. (Ημερίδες στις 9-7-2016 σε Αμφίκλεια, 10-7-2016 στην Παύλιανη, Εργαστήριο με 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 17/8/2016 στο  Μπράλλο, συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων) 

 

8. Εκδηλες είναι οι ελπίδες, και οι προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών από τις  πρωτοβουλίες της 

Αυτοδιοίκησης για το Πρόγραμμα Τοπικών Κοινοτήτων, δείγμα εμπιστοσύνης στους 

αυτοδιοικητικούς θεσμούς, η δε πολυσχιδής δράση των συλλογικών φορέων είναι στοιχεία των 

σοβαρών κοινωνικών διασυνδέσεων και κοινωνικής συνοχής στην περιοχή (Ημερίδες 9-7-2016 

Αμφίκλεια, 10-7-2016 στην Παύλιανη, 18/8/2016 στην Τιθορέα και  31/8/2016 στο Κτήμα Κλέτσα).   

 

9. Καταγράφονται τέλος, τάσεις ανάπτυξης μορφών της Κοινωνικής Οικονομίας και του 

Συνεργατισμού (που είχε ισχυρή παράδοση στην περιοχή) που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και 

ως σημαντική παράμετρος στην ζωή των κατοίκων της περιοχής (Εργαστήριο 21/8/2016-Παύλιανη, 

Ημερίδες στην Αμφίκλεια 9-7-2016 και 10-7-2016 με την ΓΓ Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και του Υπ. 

Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων).  

(Στο παράρτημα του παρόντος επισυνάπτονται τα πρακτικά συναντήσεων, συνεδριάσεων κ.λπ. )  
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT 

ΑΝΑΛΥΣΗ) 
 

Τοπική Οικονομία με χαρακτηριστικό δυισμό 

H περιοχή παρέμβασης, περιοχή με γεωγραφική και κοινωνική συνοχή, χαρακτηρίζεται  από εμφανή 

δυισμό της οικονομίας της, δηλαδή έναν ορεινό αγροτικό τομέα παράλληλα με τη διατήρηση μιας 

αξιόλογης και ανταγωνιστικής οικοτουριστικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας. 

Στον καθαρά παραγωγικό τομέα παρουσιάζονται αξιόλογες δυνατότητες της τοπικής παραγωγής μικρής 

κλίμακας με δυνατότητες προτάσεων για νέα προϊόντα, νέες παραγωγικές ιδέες και καινοτόμες 

προτάσεις. Παράλληλα η περιοχή του Παρνασσού/Οίτης είναι αναγνωρισμένος προορισμός εναλλακτικού 

τουρισμού και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα της περιφέρειας και την Αθήνα.  

 Η αγροτική παραγωγή διασυνδέεται ικανοποιητικά με τη βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα, ένα 

ευρύ δίκτυο τοπικών δικτύων διανομής και έναν δυναμικό πυρήνα αγροτουριστικών καταλυμάτων. Στην 

Α΄ φάση της πρότασης CLLD της περιοχής Παρνασσού Οίτης αναδείχθηκε η φυσιογνωμία ενός ιδιότυπου 

τοπικού παραγωγικού συστήματος  με ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Α-γενή και Β-γενή τομέα, αλλά και με 

απουσία ισχυρών επιχειρηματικών δικτυώσεων και συνεργασιών. 

 

Δυναμικές τοπικές παραγωγές-Νέοι Αγρότες Επιχειρηματίες 

Ο αγροτικός χαρακτήρας της τοπικής οικονομίας συνδυάζεται με την παρουσία ενός αξιόλογου 

πληθυσμού νέων αγροτών και τη διατήρηση υψηλού μεριδίου απασχόλησης σε αγροτικές 

δραστηριότητες. Η περιοχή, παρά την κρίση που μαστίζει την ελληνική ύπαιθρο, δείχνει ανθεκτικότητα 

και ικανότητα αντίστασης απέναντι στην ερήμωση της υπαίθρου, ικανότητα που συνδέεται 

αναμφισβήτητα με τα χαρακτηριστικά της οικονομίας της, τις κλαδικές διασυνδέσεις και τις προφανείς 

δυνατότητες πολυδραστηριότητας. Στην περιοχή νέοι αγρότες τολμούν νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 

(πχ Αρώνεια…) με εξαιρετικές προοπτικές αξιοποίησης ή καθετοποιημένες δραστηριότητες (πχ από τη 

«φάρμα στο τραπέζι», ζυμαρικά υψηλής γαστρονομικής αξίας, παγωτό με ντόπιο γάλα ….), ή την 

παραγωγή γεωργικών εξαρτημάτων που αξιοποιεί την βιοτεχνική παράδοση της περιοχής, δραστηριότητες 

με χαρακτηριστικό δυναμισμό και εξωστρέφεια.   

Στην περιοχή παρατηρείται ζωντανή αγροτική παράδοση και συνύπαρξη εντυπωσιακού, για το μέγεθος 

της περιοχής, αριθμού ζωντανών μνημείων του αγροτικού πολιτισμού της ορεινής χώρας υψηλών 

μάλιστα προδιαγραφών (π.χ. Μουσείο Άρτου, Μουσείο Υδροκίνησης, Μουσείο Μεταλλευτικών 

Δραστηριοτήτων-Βαγονέτο Φωκίδας). Παράλληλα, η περιοχή προβάλλει ισχυρή ενιαία περιβαλλοντική 

ταυτότητα περικλειόμενη από 4 σημαντικούς ορεινούς όγκους, το σχηματισμό 2 Εθνικών Δρυμών 

(Παρνασσού, Οίτης) και μεγάλου αριθμού προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.  

 

Εναλλακτικές Τουριστικές Δραστηριότητες-Ο Πήχης Ψηλά όσο και οι κορυφές των βουνών της περιοχής. 

Στην περιοχή έχει εκδηλωθεί προ πολλού μία ενδιαφέρουσα δυναμική ανάπτυξης εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων με την παρουσία ενός δυναμικού δικτύου πολυδύναμων αγροτουριστικών 

καταλυμάτων που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στην ευρύτερη αγροτουριστική αγορά της χώρας. Το 

τουριστικό προϊόν  της περιοχής δεν είναι υπό διαμόρφωση, είναι εδώ και σηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό 

τις συνολικές προοπτικές ανάπτυξης της. Στους πρόποδες του Παρνασσού λειτουργεί εδώ και χρόνια το 

πρώτο ουσιαστικά πολυλειτουργικό αγρόκτημα, που αποτελεί και υπόδειγμα για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων υψηλών προδιαγραφών και σημείο αναφοράς πολυλειτουργικών αγροκτημάτων στη 

χώρα συνολικά.  
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Συναντίληψη για τις προοπτικές ανάπτυξης- Κοινές Ιστορικές Αναφορές 

Ωστόσο, το πολυτιμότερο πλεονέκτημα του Παρνασσού-Οίτης είναι η ισχυρή συναντίληψη για τις 

προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Οι κοινές προοπτικές ανάπτυξης στηρίζονται στις δυνατότητες που 

προσφέρει το ελκυστικό τοπίο, η περιβαλλοντική μοναδικότητα, η ανάγκη προστασίας και ανάδειξης 

τους και ο πλούτος της αγροτικής παραγωγής. 

Εγγύηση για την αποτελεσματική κινητοποίηση των φορέων της περιοχής και συμμετοχή στο σχεδιασμό 

και υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CDDL είναι οι κοινές ιστορικές αναφορές με αποκορύφωμα τις 

μεγάλες στιγμές της εθνικής και κοινωνικής συγκρότησης της Ελλάδας (Επανάσταση του 21 και Εθνική 

Αντίσταση), «στιγμές», στις οποίες τα χωριά της περιοχής βρέθηκαν από τις πρώτες ώρες, στην πρώτη 

γραμμή αυτών των σημαντικών ιστορικών γεγονότων. 

Οι συλλογικοί θεσμοί και δομές της αυτοδιοίκησης, το ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα, οι ενώσεις 

επαγγελματιών και οι αναπτυξιακές Εταιρίες των ΟΤΑ συγκροτούν στην περιοχή Παρνασσού-Οίτης ένα 

ισχυρό πλέγμα μοχλών κινητοποίησης και συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα, το οποίο προκύπτει από τη 

μεθοδική διαβούλευση με το σύνολο των φορέων αυτών.  

 

Η Οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης- Απάντηση στις προκλήσεις της μεθόδου LEADER  

Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει τα εργαλεία και την ικανότητα να διαχειριστεί με επάρκεια το πρόβλημα 

της διάσπασης της σε 3 διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και 3 Δήμους. Η κοινή ταυτότητα και η 

συναντίληψη κατοίκων και φορέων για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής συνιστούν τα μέσα για 

την υπέρβαση, στην πράξη, των δυσκολιών από τις συγκεκριμένες διοικητικές εξαρτήσεις. Αντίθετα,  η 

οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής απαντά στην πρόκληση της μεθόδου Leader για τον ορισμό 

περιοχών με κοινή ταυτότητα και προοπτικές, ανεξάρτητα από τυπικά διοικητικά όρια. 

Ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή παρέμβασης αναπτυξιακή παρέμβαση αποτελεί το μεγάλο έργο 

σιδηροδρομικής υποδομής (σιδηροδρομικός κόμβος), παράλληλα με τη δημιουργία Πλατφόρμας 

Προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών. Αποτελεί πρόκληση διπλής κατεύθυνσης (απειλή και ευκαιρία) 

με την έννοια αφενός της εκτροπής της γραμμής από τμήμα της περιοχής παρέμβασης και αφετέρου των 

δυνατοτήτων διάχυσης των αναπτυξιακών επιπτώσεων από τη λειτουργία του κόμβου στο σύνολο της 

περιοχής παρέμβασης. H λειτουργία του νέου κόμβου αναδεικνύει το ειδικό βάρος της περιοχής 

παρέμβασης πέρα από διοικητικά όρια και μέγεθος πληθυσμού.    

 

Οι αναστολές της Αναπτυξιακής Δυναμικής  

Αδυναμίες και κίνδυνοι για την περιοχή υπάρχουν και είναι σε θέση να αποτελέσουν αναστολείς της 

αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής. Η πλέον σοβαρή φαίνεται να είναι η κάμψη του πληθυσμού της, 

φαινόμενο που πρέπει να αποδίδεται στην έναρξη της οικονομικής κρίσης,  την δυσκολία της τοπικής 

παραγωγής να προσφέρει διατηρήσιμες θέσεις εργασίας, αλλά και την ευχέρεια μετακίνησης του 

νεανικού πληθυσμού προς αναζήτηση εργασίας σε γειτονικές αγορές εργασίας. 

Πρόκληση για το πρόγραμμα αποτελεί η αποκατάσταση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπος ζωής 

και σταθερής εργασίας για τους νέους που αναζητούν εκτός από εργασία σε σύγχρονες και 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ποιότητα ζωής στον μοναδικό, από κάθε άποψη, τόπο τους. 

Πρόβλημα για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της περιοχής φαίνεται να αποτελεί ο έντονος ανταγωνισμός 

από τους καθιερωμένους κοντινούς τουριστικούς προορισμούς (Δελφοί, Αράχοβα)  και η επακόλουθη 

απειλή όσον αφορά τις προοπτικές η περιοχή παρέμβασης να αποτελέσει αναγνωρισμένο πόλο και 

καθιερωμένο προορισμό  στο πλαίσιο της εγχώριας κα διεθνούς αγοράς οικοτουρισμού. Είναι προφανές 

ότι η καλή εικόνα της αγροτουριστικής δραστηριότητας της περιοχής απειλείται όχι μόνο από την ισχυρή 

παρουσία κέντρων χειμερινού τουρισμού, αλλά και τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που πλήττει, 

ιδιαίτερα, τους εγχώριους προορισμούς ποιοτικού τουρισμού.    

 Εν κατακλείδι και με βάση τα όσα περιγράφηκαν σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής 

παρέμβασης, με τις διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό, παρουσιάζεται στη 
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συνέχεια η καταγραφή των ευκαιριών και των απειλών που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον της 

περιοχής σε συνδυασμό με τα εσωτερικά ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες της δηλ. η SWOT Ανάλυση. Η 

ανάλυση έγινε ως προς τα εξής κρίσιμα ζητήματα για την περιοχή παρέμβασης: Ανθρώπινο Δυναμικό – 

Συλλογική Δράση, Τουρισμός, Θέση και Προσβασιμότητα της περιοχής, Επιχειρηματικότητα.  

 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

Γενικά χαρακτηριστικά 

• Η περιοχή έχει γεωμορφολογική, πολιτιστική και 

ιστορική ταυτότητα 

• Αποτελεί την με αριθμό 7 τοπική ενότητα της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις περιβάλλουσες 

αυτήν πλαγιές των ορεινών όγκων 

• Από γεωμορφολογικής και περιβαλλοντικής άποψης η 

περιοχή μπορεί να χαρακτηρισθεί μοναδική για τον 

Ελλαδικό χώρο (4 επιβλητικοί ορεινοί όγκοι και μικρή 

κοιλάδα στο μέσο) 

• Έχει εξαιρετικής ποιότητας φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον 

• Χαρακτηριστικό της η μεγάλη κάλυψη της από 

Προστατευόμενες Περιβαλλοντικά Περιοχές (54,95% 

της επιφανείας της) 

• Διαθέτει πλήθος ιστορικών τοποθεσιών και μνημείων, 

από την προμυκηναϊκή περίοδο, κλασσική, βυζαντινή 

μέχρι τη νεώτερη και σύγχρονη ιστορία της χώρας, 

διάσπαρτα σε όλη την επιφάνεια της 

• Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας οικιστικό περιβάλλον  

• Είναι σχετικά αναλλοίωτη και σε μεγάλο βαθμό 

ανεπηρέαστη από τουριστικές και κατασκευαστικές 

επιδράσεις  

• Διατηρεί ζωντανή την παράδοση στους διάφορους 

οικισμούς της 

 

Ανθρώπινο Δυναμικρ – Συλλογική Δράση 

• Διαθέτει σχετικά νεαρό ανθρώπινο δυναμικό (δείκτης 

νεανικότητας 0,11) αν και ανομοιόμορφα 

κατανεμημένο στις οικιστικές ενότητες 

• Διαθέτει ώριμο και εξωστρεφές επιχειρηματικό 

δυναμικό (2 πολυλειτουργικά οινοποιεία, 6 

πολυλειτουργικά αγροκτήματα, εξαγωγικές 

προσπάθειες κλπ.) 

• Έχει αρκετή συνεταιριστική δραστηριότητα (25 

Αγροτικοί Σύλλογοι-Συνεταιρισμοί και 3 Ενώσεις) 

• Έχει αξιοσημείωτη συλλογική δραστηριότητα και 

συλλογική αντίληψη (120 καταγεγραμμένοι 

συλλογικοί φορείς) 

• Διαθέτει υψηλό πνεύμα εθελοντισμού (πλήθος 

πολιτιστικών συλλόγων, 1 σύλλογος εθελοντών) 

• Έχει σημαντική παροικία εκτός των ορίων της στη 

χώρα και στο εξωτερικό 

• Σημαντικός ο βαθμός συνεργασίας του Γ γενή με τον Α 

γενή τομέα στην περιοχή 

Γενικά χαρακτηριστικά 

• Η ταυτότητα της περιοχής αν και 

δεδομένη  δεν είναι 

συνειδητοποιημένη από τμήματα του 

πληθυσμού και των επισκεπτών  

• Η περιοχή ανήκει σε τρεις 

διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες 

και 3 Δήμους.   

• Απουσία οργανωμένης προβολής της 

περιοχής στο εξωτερικό περιβάλλον  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανθρώπινο Δυναμικρ – Συλλογική Δράση 

• Σε ορισμένα τμήματα της περιοχής η  

γήρανση του πληθυσμού  

• Η πληθυσμιακή διαρροή σε ορισμένα 

τμήματα της περιοχής είναι έντονη   

• Έλλειψη επαρκούς ευαισθητοποίησης, 

κινητοποίησης και ενημέρωσης του 

τοπικού πληθυσμού για τις 

αναπτυξιακές προκλήσεις 

• Ελλείψεις όσον αφορά το  επίπεδο 

εκπαίδευσης των επαγγελματιών 

ειδικά στον τομέα του τουρισμού και 

της εστίασης  

• Χαμηλός βαθμός επενδυτικής 

δραστηριότητας  

• Η περιορισμένη διαθεσιμότητα  

δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης 
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• Διαθέτει 2 Φορείς Διαχείρισης (Παρνασσού, Οίτης) 

• Διαθέτει εμπειρία από ολοκληρωμένες αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις 

• Διαθέτει έμπειρο φορέα και μηχανισμό για την 

επιτυχή υλοποίηση σύνθετων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων (ΟΑΣΕ ΑΕ) 

 

Τουρισμρς 

• Η περιοχή είναι σχετικά αναλλοίωτη και διατηρεί το 

χρώμα της 

• Καταγράφει ήδη  τουριστική δραστηριότητα 

• Ο τουρισμός που προσελκύει είναι συμβατός με το 

προφίλ, τους πόρους και την ταυτότητα της περιοχής 

• Διαθέτει σημαντικό αριθμό πολυλειτουργικών 

αγροτουριστικών μονάδων (αγροκτήματα με 

δυνατότητες φιλοξενίας, με βοτανικούς κήπους, με 

προσφορά πολλαπλών δραστηριοτήτων (ιππασία, 

επαφή με την φύση κλπ.)) στο πεδινό της τμήμα 

• Το φυσικό, το ιστορικό και το δομημένο της 

περιβάλλον συνθέτουν μοναδικό οικοτουριστικό 

σύμπλεγμα για τον Ελλαδικό χώρο 

• Έχει αρκετούς οργανωμένους φορείς και υποδομές 

υποδοχής επισκεπτών και παρουσίασης και ερμηνείας 

της περιοχής στους επισκέπτες που βρίσκονται σε 

λειτουργία (2 Κέντρα Πληροφόρησης (Αμφίκλεια και 

Παύλιανη, 4 Θεματικά Μουσεία),  

• Στα όρια της περιοχής  λειτουργούν δύο από τους 

σημαντικότερους τουριστικούς πόλους της χώρας (οι 

Δελφοί και το Χιονοδρομικό του Παρνασσού) με 

διεθνή αναγνωρισιμότητα 

• Διαθέτει ήδη σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων 

φιλοξενίας και εστίασης (70 καταλύματα, 342 χώροι 

εστίασης) 

• Διαθέτει αριθμό επιχειρήσεων εναλλακτικού 

τουρισμού και σημαντική ποικιλία και προσφορά  

δραστηριοτήτων (π.χ. Αερολέσχη Αμφίκλειας, 

Μονοπάτι και Ποδηλατικός Γύρος Παρνασσού, 

Μονοπάτια της Φύσης κλπ.) 

• Διαθέτει ποικιλία και σειρά δραστηριοτήτων 

πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου για τους 

επισκέπτες (πεζοπορικά μονοπάτια, ποδηλατικές 

διαδρομές, ανεμοπτερισμός, αλεξίπτωτο πλαγιάς, 

πανηγύρια, γιορτές (γιορτή του ψωμιού στην 

Αμφίκλεια, γιορτές του Τσίπουρου στον Μπράλλο και 

την Τιθορέα, του Πετιμεζιού στο Πολύδροσο κλπ.) 

οργανωμένες εκδρομές από τους τοπικούς συλλόγους, 

επαφή με την τοπική παραδοσιακή κουζίνα κλπ.) 

• Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται ήδη 

στον τομέα της παροχής υπηρεσιών  εναλλακτικού 

τουρισμού (π.χ. 6 κτήματα με οικοτουριστικές 

δραστηριότητες στο πεδινό τμήμα της περιοχής κλπ.) 

• Διαθέτει οικισμούς σε μοναδικές τοποθεσίες και με 

 

 

 

 

 

 

 

Τουρισμρς 

• Η περιοχή δεν είναι επαρκώς 

αναγνωρίσιμη ως ενιαίος τουριστικός 

προορισμός 

• Τουριστικά επικυριαρχείται από τα 

ιδιαίτερα προβεβλημένα κέντρα των 

Δελφών και του χιονοδρομικού του 

Παρνασσού και των τουριστικών 

μοντέλων που προβάλλουν αυτά στην 

αγορά δυσχεραίνοντας την ανάπτυξη 

προτάσεων για νέους τουριστικούς 

προορισμούς  

• Στερείται ενιαίας προβολής και 

παρουσίας στα μέσα διαφήμισης και 

επικοινωνίας 

• Το μοντέλο με το οποίο τοποθετείται 

στην τουριστική αγορά δεν είναι το 

πλέον κατάλληλο  

• Η προσφορά οικοτουριστικών 

δραστηριοτήτων εστιάζεται σε 

συγκεκριμένα χωρικά σημεία 

(Παύλιανη, Αμφίκλεια κλπ.) χωρίς να 

διαχέεται ομοιόμορφα  στο σύνολο 

της περιοχής 

• Στερείται επαρκούς σήμανσης και 

ερμηνευτικών στοιχείων σχεδόν στο 

σύνολο της και κυρίως στις 

προσβάσεις της και στις πύλες 

εισόδου 

• Απουσιάζει επαρκής ανάδειξη των 

φυσικών, ιστορικών και 

αρχαιολογικών σημείων  

• Απουσιάζει συστηματικά δομημένη 

οργάνωση και προσφορά τουριστικών 

υπηρεσιών (πακέτα δραστηριοτήτων, 

σύνθεση εμπειριών κλπ.), παρά μόνο 

σημειακά από επιχειρήσεις και σε 

υποπεριοχές και συνήθως σε 

ερασιτεχνική βάση 

• Η έλλειψη σήμανσης μονοπατιών και 

οδών πρόσβασης στα μνημεία και 

σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής 
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πολύ καλή εικόνα (Αμφίκλεια, Παύλιανη, Βάργιανη 

κλπ.) 

• Προσφέρει σύνθεση πεδινών και ορεινών 

δραστηριοτήτων (αλεξίπτωτο πλαγιάς, αναρρίχηση, 

ορειβασία, αλλά και ιππασία, ποδηλασία, πεζοπορία 

κλπ.) 

• Διαθέτει αξιοσημείωτο αριθμό πολιτιστικών 

υποδομών  

• Έχει πλούσιο ιστορικό κτιριακό απόθεμα σχεδόν σε 

όλους τους οικισμούς (Αμφίκλεια, Τιθορέα, Βάργιανη, 

Παύλιανη κλπ.) 

• Προσφέρεται ιδιαίτερα ως τόπος β! και εξοχικής 

κατοικίας και εναλλακτικά προς τη θάλασσα, ιδιαίτερα 

για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής 

• Προσφέρεται για τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. 

 

Θέση και Προσβασιμρτητα 

• Η θέση της, κοντά στην Αθήνα, στη Λαμία, στη 

Λιβαδειά και την Άμφισσα 

• Στην περιοχή δημιουργείται κόμβος της εθνικής 

σιδηροδρομικής γραμμής και Πλατφόρμα 

Τεχνολογιών των Μεταφορών 

• Βρίσκεται σε άμεση επαφή με το Χιονοδρομικό Κέντρο 

Παρνασσού, την Αράχοβα και τους Δελφούς (από τους 

πλέον σημαντικούς και αναγνωρίσιμους τουριστικούς 

προορισμούς της χώρας) 

• Η καλή και εύκολη σιδηροδρομική της πρόσβαση από 

την Αθήνα και όχι μόνο, καθώς αποτελεί σταθμό στη 

σιδηροδρομική σύνδεση Αθηνών – Θεσσαλονίκης 

• Η σχετικά εύκολη πρόσβαση της στον 

αυτοκινητόδρομο Αθήνας - Θεσσαλονίκης 

• Το σχετικά καλό οδικό δίκτυο ανάμεσα στους 

οικισμούς της περιοχής και τα πέριξ κύρια αστικά 

κέντρα (Λαμία, Λιβαδειά, Άμφισσα)  

 

Επιχειρηματικρτητα 

• Διαθέτει αγροδιατροφικά προϊόντα καλής ποιότητας 

(κρέας, τυροκομικά, σιτηρά, όσπρια κλπ.) 

• Διαθέτει δυναμικό πυρήνα νέων 

αγροτών/επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε 

δυναμικές εναλλακτικές καλλιέργειες και 

καθετοποιημένες δραστηριότητες 

• Διαθέτει αγροκτήματα - πυρήνες σύγχρονης 

επιχειρηματικότητας (αγροκτήματα) που 

απευθύνονται σε δυναμικά τμήματα (fragments) της 

τουριστικής αγοράς 

• Προσφέρεται εξαιρετικά ως τόπος β! και εξοχικής 

κατοικίας και εναλλακτικά προς τη θάλασσα, ιδιαίτερα 

για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής 

• Η ύπαρξη τεχνητών - μαστόρων με παράδοση στο 

επάγγελμα 

• Οι πρακτικές διάθεσης προϊόντων της περιοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση και Προσβασιμρτητα 

• Ορισμένοι οικισμοί εξακολουθούν να 

βρίσκονται σε μεγάλη χρονοαπόσταση 

από μεγάλους οδικούς και 

κυκλοφοριακούς άξονες που θα 

δημιουργούσαν άμεση 

προσβασιμότητα 

• Η έλλειψη επαρκούς σήμανσης 

καθοδήγησης προς την περιοχή στους 

μεγάλους οδικούς άξονες 

• Η εκτροπή του εθνικού 

σιδηροδρομικού άξονα αφήνει εκτός 

«γραμμής» τμήμα της περιοχής 

παρέμβασης 

 

 

 

 

 

Επιχειρηματικρτητα 

• Ενώ έχει αναγνωρίσιμα προϊόντα, 

αυτά δεν  διαθέτουν τις αναγκαίες 

πιστοποιήσεις  

• Η απουσία επεξεργασμένου brand για 

τυπικά προϊόντα της περιοχής 

• Οι ελλείψεις σε τοπικές αγορές 

διάθεσης προϊόντων  

• Η περιοχή υφίσταται έντονα τις 

συνέπειες της κρίσης χωρίς να έχει 

χαράξει ακόμη ενιαία στρατηγική 

εξόδου της απ’ αυτήν 

• Αν και διαθέτει κοινές δομές 

συνεργασίας και συντονισμού 

παρατηρείται έλλειψη ανάληψης 

κρίσιμων συλλογικών πρωτοβουλιών   

σε επίπεδο περιοχής 

• Η περιοχή στερείται επαρκούς 
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απευθείας σε καταναλωτές της Αττικής 

 

προβολής στα μέσα μαζικής προβολής 

και ενημέρωσης  

• Χρειάζεται αναβάθμιση του επιπέδου 

των υπηρεσιών τουρισμού και 

εστίασης  σε σχέση με τα διεθνή 

πρότυπα και το διεθνή ανταγωνισμό 

(benchmarking) 

• Αν και διαθέτει τοπική κουζίνα στη 

βάση τοπικών προϊόντων και πρώτων 

υλών, θα πρέπει αυτή να αναπτυχθεί 

και να διαμορφωθεί και 

προσαρμοσθεί στις ανάγκες του 

σύγχρονου καταναλωτή  

• Δεν γίνεται επαρκής αξιοποίηση των 

τοπικών πρώτων υλών για παραγωγή 

μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων (πχ 

αρτοσκευάσματα, εδέσματα  με 

όσπρια κλπ.) 

• Η δυσλειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και ο 

περιορισμός διαθεσίμων κεφαλαίων 

• Η κάμψη της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας λόγω κρίσης που 

συμπαρασύρει μια σειρά επαγγέλματα 

που άνθησαν τα τελευταία χρόνια 

στην περιοχή 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

Γενικά 

• Η οικονομική κρίση και ο επαναπροσδιορισμός του 

αναπτυξιακού προσανατολισμού περιοχών και 

ατόμων 

• Η ύπαρξη και λειτουργία των 2 Φορέων Διαχείρισης 

στις περιοχές Παρνασσού και Οίτης 

• Η αύξηση του ενδιαφέροντος του εγχώριου και 

Ευρωπαϊκού πληθυσμού για το φυσικό περιβάλλον 

• Η περιοχή μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα 

αναπτυξιακής παρέμβασης σε ορεινές και 

μειονεκτικές περιοχές σε εθνική κλίμακα 

• Η σύμπτωση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (στρατηγική RIS 3) 

με τις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές της 

περιοχής (τουρισμός εμπειρίας, ανταγωνιστικότητα 

αγροδιατροφικού τομέα κλπ.) 

• Η σύμπτωση του σχεδιασμού και εφαρμογής του 

προγράμματος  με την εφαρμογή του ΠΑΑ και των 

άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του νέου 

προγράμματος LEADER 

 

 

 

Ανθρώπινο Δυναμικρ – Συλλογική Δράση 

Γενικά 

• Ενδεχόμενη αδυναμία υπέρβασης των 

διαφορετικών διοικητικών ορίων 

Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων 

του Προγράμματος 

• Η συνέχιση και επιδείνωση της 

οικονομικής κρίσης 

• Η αδυναμία επιβεβαίωσης της 

διακριτής ταυτότητας της περιοχής στο 

πλαίσιο της περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανθρώπινο Δυναμικρ – Συλλογική Δράση 
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• Η ύπαρξη συλλογικής πλούσιας δράσης 

• Το υψηλό επίπεδο εθελοντικής προσφοράς 

• Η συνειδητοποίηση του πληθυσμού για την 

αναγκαιότητα αναζήτησης νέων αναπτυξιακών 

μοντέλων της περιοχής τους 

• Η ύπαρξη ενός έμπειρου φορέα σχεδιασμού και 

υλοποίησης προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης με 

δέσμευση για την περιοχή (ΟΑΣΕ ΑΕ) 

• Η αγάπη των κατοίκων της περιοχής για τον τόπο τους 

και την τοπική παράδοση 

• Η αγάπη των παρεπιδημούντων από την περιοχή για 

τον τόπο τους 

• Η διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού που λόγω 

κρίσης αναζητά ευκαιρίες απασχόλησης 

• Η ύπαρξη συνειδητοποιημένων στην αειφόρο 

ανάπτυξη επιχειρηματιών στον τουριστικό και όχι 

μόνο τομέα 

 

Τουρισμρς 

• Η αύξηση της πίεσης στα παραδοσιακά (θαλάσσια) 

τουριστικά θέρετρα και η κάμψη της ποιότητας στο 

παραδοσιακό τουριστικό μοντέλο της χώρας 

• Η αύξηση της προτίμησης, κυρίως της νέας γενιάς, σε 

θέματα περιβάλλοντος, φυσικής άσκησης, τουρισμού 

περιπέτειας 

• Η αύξηση του ενδιαφέροντος της τουριστικής αγοράς 

για εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

• Η ύπαρξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 

στην περιοχή  

• Η ύπαρξη αξιοσημείωτης υποδομής εναλλακτικού 

τουρισμού (καταλύματα) 

• Η ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τον 

οινοτουρισμό, τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα κλπ.   

• Η ύπαρξη κατάλληλου τουριστικού ενδιαφέροντος για 

την περιοχή 

• Η αξιοποίηση του υπό εγκατάλειψη τμήματος της 

σιδηροδρομικής γραμμής με νέες τουριστικές 

δραστηριότητες 

 

Θέση και Προσβασιμρτητα 

• Η δημιουργία της νέας σιδηροδρομικής γραμμής 

υψηλής ταχύτητας και η μείωση της χρονοαπόστασης 

της περιοχής από τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως 

την Αθήνα 

• Η κάμψη του κυρίαρχου τοπικά τουριστικού μοντέλου 

στους κοντινούς προορισμούς της περιοχής λόγω 

κρίσης 

• Μπορεί να αποτελέσει μοναδικό παράδειγμα 

οικοτουριστικού ηπειρωτικού προορισμού σε εθνική 

κλίμακα 

• Μπορεί να αποτελέσει πρώτο παράδειγμα για 

εμπλουτισμό του εθνικού τουριστικού προϊόντος, με 

• Ενδεχόμενη καθυστέρηση 

προσαρμογής επιχειρηματιών και 

επαγγελματιών στα πρότυπα 

λειτουργίας και συμπεριφοράς που 

προωθεί το Τοπικό Πρόγραμμα 

• Εξασθένηση της δραστηριότητας των 

συλλογικών φορέων (πολιτιστικοί 

σύλλογοι, συνεταιρισμοί) λόγω 

οικονομικής στενότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τουρισμρς 

• Η διάρκεια της οικονομικής κρίσης και 

η κάμψη της αγοραστικής δύναμης 

των εγχώριων τουριστών 

• Ενδεχόμενη αδυναμία υπερσκέλισης 

του κυρίαρχου τοπικά μοντέλου 

τουρισμού στους κοντινούς πόλους 

έλξης (Παρνασσός, Δελφοί) και 

ανάδειξης της περιοχής ως 

εναλλακτικού προορισμού 

• Η καθυστέρηση αντίδρασης του 

καταναλωτικού κοινού στο νέο 

τουριστικό προορισμό 

• Η πίεση στις τιμές καθώς και η 

βράχυνση της τουριστικής περιόδου 

για την τουριστική αγορά της περιοχής  

• Η αλλαγή φυσιογνωμίας σύγχρονων 

αγροτουριστικών καταλυμάτων σε 

απλές υποδομές διανυκτέρευσης 

 

 

Θέση και Προσβασιμρτητα 

• Η εκτροπή της κύριας εθνικής 

σιδηροδρομικής γραμμής από 

τμήμα της περιοχής αφαιρεί 

ευχέρεια πρόσβασης 
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εστίαση στην ηπειρωτική χώρα 

 

Επιχειρηματικρτητα 

• Η ύπαρξη αγορών που μπορούν να κινητοποιήσουν 

εξωστρεφείς επιχειρηματίες της περιοχής  

• Η ζήτηση καινοτόμων προϊόντων τροφίμων από τις 

μεγάλες αγορές της περιφέρειας και των Αθηνών 

• Οι προοπτικές αυξημένης ζήτησης τυποποιημένων 

προϊόντων εναλλακτικών γεωργικών καλλιεργειών 

• Η αυξανόμενη τάση για υπηρεσίες τουρισμού 

εμπειρίας και οι αντίστοιχες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες 

• Η αυξανόμενη τάση της καταναλωτικής αγοράς για 

αυθεντικά τοπικά προϊόντα 

 

 

 

 

Επιχειρηματικρτητα 

• Ενδεχόμενη έλλειψη επαρκούς 

επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω 

κρίσης 

• Η κρίση ρευστότητας και η επαγόμενη 

αδυναμία ανάληψης επενδυτικών 

πρωτοβουλιών 

• Η διάρκεια της οικονομικής κρίσης και 

η κάμψη της αγοραστικής δύναμης 

των εγχώριων καταναλωτών 

• Η οικονομική κρίση και η 

διστακτικότητα των επενδυτών για την 

ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου 

• Η οικονομική κρίση και ο περιορισμός 

των οικονομικών διαθεσίμων των 

επενδυτών  

• Η οικονομική κρίση και ο περιορισμός 

των οικονομικών διαθεσίμων των 

καταναλωτών 
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στόχοι και Στρατηγική Τοπικού Προγράμματος  

Στο κεφάλαιο της SWOT ανάλυσης αναφέρθηκαν αναλυτικά τα ισχυρά και ασθενή σημεία της περιοχής, οι 

ευκαιρίες που διαφαίνονται αλλά και οι απειλές που ενδέχεται να προκύψουν και να ανασχέσουν την 

αναπτυξιακή της προοπτική.  

Στην ανάλυση αυτή έγινε εμφανές ότι η περιοχή διαθέτει ισχυρό πλεονέκτημα στο τοπίο και στο 

περιβάλλον της, όπως και στο παραγωγικό της σύστημα και στους ανθρώπους της.  

Από την άλλη, μια σειρά προκλήσεις μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην αναπτυξιακή της προσπάθεια. Η 

έλλειψη μέχρι τώρα κοινής παρουσίας της περιοχής στην αγορά και η απουσία αναγνωρισιμότητας της ως 

ενιαίας χωρικής και παραγωγικής ενότητας, η ύπαρξη ισχυρών τουριστικών πόλων  –διεθνούς εμβέλειας- 

στα όρια της και ο κίνδυνος επισκίασης της προσπάθειας ανάδειξης της,  η μικρή κλίμακα της οικονομικής 

δραστηριότητας, αλλά και η ανάλωση των τοπικών πόρων στην προσπάθεια ανάπτυξης  είναι κίνδυνοι 

που θα πρέπει να αποτρέψει η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος.  

Στο πλαίσιο έτσι αυτό, και πάντα σε μια λογική προστασίας και διατήρησης των τοπικών πόρων, θα πρέπει 

το Τοπικό Πρόγραμμα όχι απλά να αξιοποιεί τα υπάρχοντα πλεονεκτήματα της περιοχής, αλλά να 

συμβάλλει στη συνάρθρωση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της γύρω απ’ αυτά. Έτσι, και 

η αναγνωριστικότητα και η ανταγωνιστικότητα της περιοχής θα ενισχύονται, αλλά και συνέργιες και 

οικονομίες κλίμακας θα επιτυγχάνονται, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας του 

Προγράμματος και δημιουργώντας την κρίσιμη μάζα για δυναμική τοποθέτηση της περιοχής στην αγορά.  

Με βάση τα παραπάνω το Τοπικό Πρόγραμμα θα πρέπει καταρχήν να συμβάλλει στην ανάδειξη της 

ταυτότητας της περιοχής, δηλαδή στην ανάδειξη της φυσιογραφικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της 

περιοχής αλλά και των παραγωγικών της χαρακτηριστικών 

Η περιοχή διαθέτει μια αισθητική μοναδικότητα με το ορεινό σύμπλεγμα που αποτελεί το κυρίαρχο 

μορφολογικό της στοιχείο, ενώ και η πεδιάδα που περικλείεται από τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους 

έρχεται να δώσει έμφαση στην παρουσία τους και να συμπληρώσει την τοπιακή λειτουργικότητα τους.  

Το πλήθος των εξαιρετικών και διατηρημένων οικισμών σε συνδυασμό με τα διάσπαρτα και πολυσχιδή 

ιστορικά μνημεία συμπληρώνουν το φυσικό περιβάλλον με την ανθρώπινη παρουσία και λειτουργούν 

συνδετικά στην περιοχή, αναδύοντας την κοινή ιστορία και προσδίδοντας βάθος χιλιετιών στην 

παρατήρηση της. 

Τα χωριά του Παρνασσού, της Οίτης, αλλά και του Καλλίδρομου και της Γκιώνας συγκροτούν ένα 

σύμπλεγμα γραφικών οικισμών και κοινοτήτων με ζωντανή αγροτική παράδοση, ζωντανά μνημεία του 

αγροτικού πολιτισμού της ορεινής χώρας. 

Από την άλλη, τα τοπικά προϊόντα της περιοχής, τα τυριά διαφόρων ειδών, τα κτηνοτροφικά προϊόντα 

(κατσικάκι και αρνάκι εκτατικής και ορεινής κτηνοτροφίας), οι τοπικές ποικιλίες αμπέλου(Οίνοι ΠΓΕ 

Παρνασσού), τα αρωματικά φυτά, το ελαιόλαδο (π.χ. της Τιθορέας), τα προϊόντα διατροφής που 

αποτελούν παράδοση για την περιοχή, όπως τα ζυμαρικά, τα αρτοσκευάσματα, αναδύουν την 

ιδιαιτερότητά της. 

Τη μοναδικότητα αυτή –σίγουρα σε εθνικό επίπεδο- είναι που πρέπει να αξιοποιήσει η περιοχή για να 

βαδίσει στο δρόμο της ανάπτυξης της. Ενισχύοντας και αναδεικνύοντας την ταυτότητα της, προβάλλοντας 

την και εξηγώντας την, καταρχήν στους κατοίκους της, για να την ξαναθυμηθούν και να τη 

συνειδητοποιήσουν, και στη συνέχεια στους εν δυνάμει χρήστες της, για να την κατανοήσουν και να την 

απολαύσουν.  
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Στη βάση αυτή οφείλει η περιοχή να δηλώσει την παρουσία της στην αγορά και να διαφοροποιηθεί από 

τις άλλες φυσιογραφικές και πολιτιστικές ενότητες της χώρας. 

Θα πρέπει προς το σκοπό αυτό, αξιοποιώντας το μοναδικό της τοπίο και αναδεικνύοντας το αντίστοιχης 

αξίας φυσικό της περιβάλλον και την ιδιαίτερη παραγωγική της φυσιογνωμία, να προσδιορίσει τους 

πόρους εκείνους που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της και θα διασφαλίσουν βιώσιμα 

εισοδήματα στους κατοίκους της, σε μια λογική αειφόρου διαχείρισης του τόπου.  

Κάνοντας χρήση των κατάλληλων ερμηνευτικών εργαλείων θα πρέπει να παρέχει στον χρήστη και 

επισκέπτη της τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να διεισδύσει σε βάθος και σε έκταση στο 

εσωτερικό της, ενώ διαθέτοντας τις κατάλληλες  δραστηριότητες θα πρέπει να του προσφέρει  μοναδικές 

εμπειρίες για να βιώσει. 

Μεταμορφώνοντας τα οικιστικά της κέντρα σε πύλες καλωσορίσματος, οφείλει να ενθαρρύνει και να 

ενδυναμώσει τους επιφορτισμένους με το καθήκον αυτό φορείς και τα στελέχη τους, ώστε να καταστούν 

οι πρώτοι συνοδοί και ξεναγοί σ΄αυτήν.  

Ο πλούτος και η συμπληρωματικότητα του τοπίου, του περιβάλλοντος και της τοπικής παραγωγής θα 

πρέπει να αναδειχθούν σε πρόκληση για τον καθένα να απολαύσει την εμπειρία τους. Από την πεζοπορία 

και την αναρρίχηση, στα αθλήματα βουνού, στην περιήγηση στα ιστορικά και λαογραφικά μνημεία, μέχρι 

την ποδηλασία και την ιππασία και τον περίπατο στην ελληνική αγροτική φύση. Κι αυτό σε όλη τη 

διάρκεια του χρόνου.  

Οι πολυάριθμες γιορτές, πανηγύρια και πρωτοβουλίες των τοπικών συλλόγων και φορέων θα πρέπει να 

υπερβούν τον συμβατικό χαρακτήρα επετειακών εκδηλώσεων και να γίνουν καινοτόμες προτάσεις 

πολιτισμού και ανοιχτές προσκλήσεις προς το εξωτερικό περιβάλλον και τους δυνητικούς επισκέπτες.  

Το φαγητό θα πρέπει να αναδύει την μοναδικότητα των τοπικών προϊόντων και να απογειώνει τη 

συνολική  εμπειρία του επισκέπτη, ενώ η διάθεση των ιδιότυπων τοπικών προϊόντων στις αγορές του 

εσωτερικού και του εξωτερικού θα πρέπει να αποτελεί ευκαιρία συνέχισης της επαφής της περιοχής με 

τους επισκέπτες της στους τόπους προέλευσης τους.  

Η στρατηγική του προγράμματος Leader οφείλει να κατευθυνθεί προς μία λογική αξιοποίησης του 

μεγάλου πλεονεκτήματος της φυσικής και περιβαλλοντικής μοναδικότητας σε συνδυασμό με την 

κινητοποίηση του δυναμικού βιοτεχνικού/οικοτεχνικού πυρήνα που ειδικεύεται στην αξιοποίηση της 

αγροτικής παραγωγής που μπορεί να στηρίξει τη στρατηγική της οικοτουριστικής ανάπτυξης με την 

ανάδειξη χαρακτηριστικών προϊόντων της γης του Παρνασσού και της Οίτης.   

Στην ίδια λογική, οι πολυάριθμοι ξενώνες και τα καταλύματα πρέπει να μετατραπούν από σημεία  

ξεκούρασης και ανάπαυλας σε σημεία πληροφόρησης και άντλησης ερεθισμάτων, όπου ο επισκέπτης θα 

προκαλείται να παρατείνει τη διαμονή του και να ασκήσει περισσότερες δραστηριότητες στον τόπο.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ως κύρια Θεματική Κατεύθυνση του Τοπικού Προγράμματος επιλέγεται η 

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας στη βάση της ανάδειξης της φυσιογνωμίας και 

της παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής  και της  ενίσχυσης της θέσης της στην αγορά.  

 

Για να έχει όμως θετικό αποτέλεσμα η προσπάθεια, και παίρνοντας υπόψη και το μέγεθος της τοπικής 

οικονομίας, θα πρέπει το Τοπικό Πρόγραμμα να προωθήσει τη διασύνδεση των διαφόρων τομέων και 

οικονομικών παραγόντων μεταξύ τους στη λογική της συστράτευσης για την τοπική ανάπτυξη, της 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, του εμπλουτισμού της παραγωγής και  με νέα προϊόντα υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, με νέες υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού, με σημεία πληροφόρησης και άντλησης 

ερεθισμάτων, όπου ο επισκέπτης θα προκαλείται να παρατείνει τη διαμονή του και να ασκήσει 

περισσότερες δραστηριότητες στον τόπο, με νέα συστήματα εμπορίας και προώθησης των ιδιαίτερων της 

προϊόντων, των φυσικών και πολιτιστικών της στοιχείων,  στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Στη λογική αυτή, ισχυρό πλεονέκτημα του Τοπικού Προγράμματος είναι η αξιοποίηση του 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Καθώς αυτά αποτελούν κόμβο οικοτουριστικής ανάπτυξης και είναι 
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έτοιμα να ανταποκριθούν στην πρόκληση του νέου θεσμικού πλαισίου για την καθιέρωση 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με δραστηριότητες υψηλών προδιαγραφών, μπορούν να στηρίξουν 

άμεσα τη στρατηγική του Προγράμματος. Και αντίστοιχα να ωφεληθούν μέσα από την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού και τον εμπλουτισμό της προσφοράς υπηρεσιών σε μια περίοδο 

μεγάλης κρίσης. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά, θα πρέπει το Τοπικό Πρόγραμμα να διασφαλίζει την αειφορία. 

Καθώς η περιοχή, διαθέτει πολλές και σημαντικές περιοχές Natura, όπως και δύο σημαντικούς Εθνικούς 

Δρυμούς, αποτελεί στο σύνολο της ένα βιότοπο που χρήζει προστασίας. Ωστόσο πρακτικές αειφορίας με 

την έννοια της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με δράσεις περιορισμού της ενεργειακής 

κατανάλωσης, καταρχήν  επιδεικτικά  σε δημόσια κτίρια αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις, είναι 

απαραίτητες για να μετατραπεί η περιοχή σταδιακά στο σύνολό της σε αειφόρο προορισμό. 

 

Η βασική και οι δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις 

Έχοντας αναφέρει τα παραπάνω οι Κατευθύνσεις της Στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος 

διατυπώνονται ως εξής: 

� Κύρια Θεματική Κατεύθυνση αποτελεί η Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής 

Οικονομίας στη βάση της ανάδειξης της ταυτότητας της περιοχής και της   ενίσχυσης της θέσης της 

στην αγορά.  

Δευτερεύουσες Θεματικές Κατευθύνσεις αποτελούν οι: 

� Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων και 

� Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Με βάση τα παραπάνω εξειδικεύονται στη συνέχεια οι Θεματικές Κατευθύνσεις σε Ειδικούς Στόχους και 

περιγράφονται οι δράσεις με τις οποίες αυτοί θα επιτευχθούν.  

 

Ειδικότερα, σ’ ότι αφορά την επίτευξη της Κεντρικής Θεματικής Κατεύθυνσης, Διαφοροποίηση και 

Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας, συντελούν οι παρακάτω Ειδικοί Στόχοι με τις ανάλογες δράσεις ως 

εξής: 

• Ειδικός Στόχος 1.1: Ενίσχυση της παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής μέσα από την αύξηση της 

παραγόμενης προστιθέμενης αξίας στα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα   

� Ενίσχυσης της μεταποίησης των τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων (αιγοπρόβειο κρέας, 

όσπρια, γαλακτοκομικά, αρωματικά φυτά, κρασί, αποστάγματα, μέλι, προϊόντα κυψέλης κλπ.) 

(Δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2) 

� Ενίσχυσης οικοτεχνιών με μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά 

ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας 

ή της αγροτικής εκμετάλλευσης (Δράση 19.2.2.6) 

� Ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων προϊόντων διατροφής που αποτελούν παράδοση για την 

περιοχή, όπως ζυμαρικών, αρτοποιείων κλπ (Δράση 19.2.2.4) 

� Βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αγροτών του γεωργικού και του δασικού 

τομέα σε θέματα ποιότητας, στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία 

οικοτεχνιών, στην εμπορία αγροτικών προϊόντων (Δράση 19.2.1.1) 

� Βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ΜΜΕ του γεωργικού και του δασικού τομέα 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους (Δράση 19.2.1.2). 

� Ανάπτυξης της Συνεργατικής Επιχειρηματικότητας στην Ύπαιθρο – Προώθησης της Κοινωνικής 

Οικονομίας (Δράση 19.3.1) 

 

• Ειδικός Στόχος 1.2: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσα από την ανάδειξη της τοπικής 

ταυτότητας και τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος        
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� Ενίσχυσης πολυλειτουργικών αγροκτημάτων (Δράση 19.2.2.6) 

� Ενίσχυσης επιχειρήσεων αγροτουρισμού (καταλύματα που συνδυάζουν εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού) (Δράση 19.2.3.3) 

� Ενίσχυσης επιχειρήσεων παραδοσιακής τέχνης,  βιοτεχνίας (Δράση 19.2.3.4) 

� Παρεμβάσεων για τη βελτίωση, συντήρηση και ανάδειξη χαρακτηριστικών στοιχείων των 

χωριών της περιοχής (π.χ. ανάδειξη συγκεκριμένων χώρων σε χώρους αναψυχής), ανάπτυξη 

πεζοπορικών, ποδηλατικών διαδρομών, τοποθέτηση – παραγωγή ερμηνευτικού υλικού 

(ερμηνευτικές πινακίδες, ψηφιακό υλικό κλπ.)  (Δράση 19.2.4.3) 

� Παρεμβάσεων βελτίωσης της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Οίτης και του 

Παρνασσού (μελέτες, διαχειριστικά σχέδια, εισαγωγή καινοτόμων διαχειριστικών 

παρεμβάσεων) (Δράση 19.2.4.5) 

� Παρεμβάσεων για τη συντήρηση, ανάδειξη μνημείων πολιτισμού, δημιουργία – ανάδειξη 

Μουσείων σχετικών με αγροτικά προϊόντα, σημάνσεις μνημείων, παραγωγή ενημερωτικού 

υλικού ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης, κλπ (Δράση 19.2.4.5) 

� Οργάνωσης εκδηλώσεων Αγροτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Γιορτή Πίττας, Γιορτή 

Αλωνίσματος Θερισμού κλπ) ((Δράση 19.2.4.4) 

 

 

Αντίστοιχα και για τις Δευτερεύουσες Θεματικές Κατευθύνσεις  και πιο συγκεκριμένα για τη 

Δευτερεύουσα Θεματική Κατεύθυνση: Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων, συντελούν οι 

παρακάτω Ειδικοί Στόχοι με τις ανάλογες δράσεις, όπως στη συνέχεια: 

• Ειδικός Στόχος 2.1: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων,  των παραγωγών και των 

φορέων για την ανάπτυξη καινοτομίας και τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 

� Συνεργασίας φορέων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 

στον τομέα των Τροφίμων και της δασοπονίας (Δράση 19.2.7.2) 

� Συνεργασίας φορέων για την ανάπτυξη σήματος ποιότητας στα τοπικά προϊόντα ή στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, στις περιοχές Natura (Δράση 19.2.7.8) 

� Συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για την από κοινού ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού, 

την από κοινού ανάδειξη της περιοχής σε οικο - τουριστικό προορισμό, την ανάπτυξη δικτύου 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων (Δράση 19.2.7.3) 

� Συνεργασίας φορέων για τη δημιουργία διδακτικών αγροκτημάτων (Δράση 19.2.7.5) 

 

• Ειδικός Στόχος 2.2: Προώθηση της συνεργασίας για τη μείωση του κόστους παραγωγής και 

εμπορίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

� Οριζόντιας και κάθετης συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία 

και την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών (Δράση 19.2.7.7) 

 

Και για τη Δευτερεύουσα Θεματική Κατεύθυνση : Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της 

περιοχής, συντελούν οι εξής Ειδικοί Στόχοι και δράσεις: 

• Ειδικός Στόχος  3.1: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής 

� Πρόληψης φυσικών καταστροφών από πυρκαγιές στα δάση (Δράση 19.2.6.1) 

� Ενθάρρυνσης των επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών δασικών 

προϊόντων που συμβάλλουν στην προστασία και αειφόρο διαχείριση των δασών καθώς και 

στην προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων (Δράση 19.2.6.2) 

• Ειδικός Στόχος 3.2: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις 

� Στήριξης για υποδομές μικρής κλίμακας εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια (Δράση 

19.2.4.1) 
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� Προτεραιότητας σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους παιδικούς σταθμούς κλπ. της 

περιοχής (Δράση 19.2.4.2) 

� Προτεραιότητας σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις ενισχύσεις επιχειρήσεων 

(Δράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.3, 19.2.3.4) 

 

 

Τέλος, σε όλες τις Δράσεις του τοπικού προγράμματος δίνεται έμφαση στην Ενίσχυση της Καινοτομίας και 

των Καινοτόμων Παρεμβάσεων με την: 

 

• Παραγωγή νέων προϊόντων διατροφής σε άμεση σύνδεση με τους πόρους της περιοχής και με νέες 

τεχνολογίες 

• Ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού στην περιοχή 

• Παραγωγή νέων υπηρεσιών  τουρισμού σε άμεση σύνδεση με τους πόρους της περιοχής 

• Προώθηση καινοτόμων άυλων και υλικών παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων στον πολιτισμό  
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Δράσεις / Υπο-δράσεις Τοπικού Προγράμματος 

 

19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

 

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και στο δασικό τομέα 
 

Τίτλος Δράσης  Μεταφορά Γνώσεων & Ενημέρωσης 

Κωδικός Δράσης  19.2.1 

Τίτλος υπο-δράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και στο δασικό τομέα 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.1.1 

Νομική βάση 

Άρθρο 14 του Καν (ΕΕ) 1305/2013,   

Άρθρο 6 και σημείο 8.2.ε.1 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, του 

υπ’ αριθ. 808/2014 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αγροτών του γεωργικού και 

του δασικού τομέα σε θέματα ποιότητας, στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία 

οικοτεχνιών, στην εμπορία αγροτικών προϊόντων.  

Η δράση, για την περιοχή παρέμβασης, περιλαμβάνει:  

α) μεταφορά γνώσεων - κατάρτιση των αγροτών του γεωργικού τομέα σε θέματα προϊόντων ποιότητας, 

ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, σε θέματα δημιουργίας οικοτεχνιών (δηλαδή μεταποίησης, μικρής 

κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά 

του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης), σε θέματα  εμπορίας  

αγροτικών προϊόντων - ανάπτυξης βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 

Ενδεικτικά πεδία κατάρτισης: θέματα βιολογικής γεωργίας, επιχειρηματικότητας, δικτύωσης, εμπορίας 

(από κοινού εμπορία χωρίς μεσάζοντες – βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού), θέματα πληροφορικής - 

χρήσης e-υπηρεσιών 

β) μεταφορά γνώσεων - κατάρτιση των αγροτών του δασικού τομέα σε θέματα ανάπτυξης 

επιχειρηματικότητας, σε θέματα τεχνολογιών στην επεξεργασία δασικών προϊόντων, σε θέματα 

εμπορίας, θέματα βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων. 

Ενδεικτικά πεδία κατάρτισης: θέματα επιχειρηματικότητας, επεξεργασίας δασικών προϊόντων 

δικτύωσης, εμπορίας, θέματα πληροφορικής - χρήσης e-υπηρεσιών κλπ. 

Τα προγράμματα κατάρτισης, ενδεικτικά θα είναι διάρκειας από 45 έως 150 ώρες (συμπεριλαμβάνεται 

και πρακτική εξάσκηση, όπου είναι αναγκαίο), ανάλογα με το θεματικό πεδίο. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στην κατάρτιση των νέων της περιοχής με στόχο να παραμείνουν στην 

περιοχή.  

Οι δράσεις κατάρτισης – απόκτησης δεξιοτήτων, θα περιλαμβάνουν και τεχνικές που αναπτύσσουν την 

ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων, όπως συζητήσεις σε μικρές ομάδες (εργαστήρια – ομάδες 

συζήτησης), πρακτικές εργασίες, εξατομικευμένη καθοδήγηση κλπ. 

Οι φορείς επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιούν σχετικές δράσεις, θα πρέπει να 

διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού τους. Θα πρέπει να 

υποβάλλουν σχετική πρόταση που θα περιλαμβάνει τη δομή και σύνθεση του οργανωτικού τους 

σχήματος, την εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα της κατάρτισης που διαθέτουν, την περιγραφή και 

ανάλυση του έργου που θα εκτελέσουν, του εκπαιδευτικού υλικού που προτείνουν.  
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Ωφελούμενοι: 

Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης και εργαζόμενοι σε γεωργικές και δασοκομικές επιχειρήσεις» 

 

. 

Προτεραιότητα υποδράσης: 

Η κατάρτιση να αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στη δράση 19.2.2.1 του παρόντος. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
10.000,00 0,22% 0,19% 

Δημόσια Δαπάνη  10.000,00 0,32% 0,25% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Πάροχος κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 

 

Προτεραιότητες υποδράσης 

Ναι 10% 100   

Όχι   50   

2 
Διαθεσιμότητα 

υλικοτεχνικής υποδομής 

Διαθέτει πιστοποιημένες 

δομές μεταφοράς γνώσης 

από ΕΟΠΠΕΠ 20% 100   

Διαθέτει πρόσβαση σε 

πιστοποιημένες δομές   50   

Κανένα από τα παραπάνω   0   

3 
Διαθεσιμότητα 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

4 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 10% 100   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 
  50   
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Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις 

ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   0   

5 

Σχετική εμπειρία παρόχου 

στην επαγγελματική 

κατάρτιση  

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

6 
Ωφελούμενοι προγράμματος 

κατάρτισης  

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις: 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας 

και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής, με τη δράση 19.2.6.2: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 

κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, τις δράσεις 19.2.2.1 & 19.2.2.2 για την ενίσχυση 

επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συμπληρωματικότητα με την πρόταση του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένταξη στο ΕΠ 

Στερεάς Ελλάδας του χαρακτηρισμού αγροτικής περιοχής ως περιοχή βιολογικής καλλιέργειας. Επίσης 

συμπληρωματικότητα υπάρχει με την Προτεραιότητα 1.9 "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" της 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία, 

ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της σχετικής μεταποίησης και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής τους θέσης απαιτεί την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες της 

αλυσίδας παραγωγής. 

 

 

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 
 

Τίτλος Δράσης  Μεταφορά Γνώσεων & Ενημέρωσης 

Κωδικός Δράσης  19.2.1 

Τίτλος υπο-δράσης Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.1.2 

Νομική βάση 

Άρθρο 14 του Καν (ΕΕ) 1305/2013,  yjfvyf6f6 

Άρθρο 6 και σημείο 8.2.ε.1 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, 

του υπ’ αριθ. 808/2014 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ΜΜΕ του γεωργικού και 

του δασικού τομέα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους. 

Ενδεικτικά πεδία κατάρτισης για τις ΜΜΕ του γεωργικού τομέα: νέες τεχνολογίες - καινοτομίες στην 

παραγωγική, οργανωτική, εμπορική διαδικασία, θέματα πληροφορικής- χρήσης e-υπηρεσιών, θέματα 

ποιότητας, αύξησης της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, θέματα δικτύωσης, 
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εμπορίας, μάρκετινγκ.  

Ενδεικτικά πεδία κατάρτισης για τις ΜΜΕ του δασικού τομέα: δασοκομικές τεχνολογίες στην 

επεξεργασία δασικών προϊόντων, εμπορία δασικών προϊόντων, θέματα ασφάλειας και προστασίας, 

θέματα βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων, μάρκετινγκ. 

  

Τα προγράμματα κατάρτισης, ενδεικτικά θα είναι διάρκειας από 45 έως 150 ώρες 

(συμπεριλαμβάνεται και πρακτική εξάσκηση, όπου είναι αναγκαίο), ανάλογα με το θεματικό πεδίο. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στην κατάρτιση των νέων της περιοχής με στόχο να παραμείνουν στην 

περιοχή).  

Οι δράσεις κατάρτισης – απόκτησης δεξιοτήτων, θα περιλαμβάνουν και τεχνικές που αναπτύσσουν 

την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων, όπως συζητήσεις σε μικρές ομάδες (εργαστήρια – 

ομάδες συζήτησης), πρακτικές εργασίες, εξατομικευμένη καθοδήγηση κλπ. 

Οι φορείς επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιούν σχετικές δράσεις, θα πρέπει να 

διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού τους. Θα πρέπει να 

υποβάλλουν σχετική πρόταση που θα περιλαμβάνει τη δομή και σύνθεση του οργανωτικού τους 

σχήματος, την εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα της κατάρτισης που διαθέτουν, την περιγραφή και 

ανάλυση του έργου που θα εκτελέσουν, του εκπαιδευτικού υλικού που προτείνουν. 

Ωφελούμενοι: 

Ιδιοκτήτες και Εργαζόμενοι σε ΜΜΕ του γεωργικού και του δασικού τομέα 

Προτεραιότητα υποδράσης: Η κατάρτιση για τις ΜΜΕ θα αφορά προϊόντα των δράσεων 19.2.2.1 και 

19.2.2.2 του παρόντος.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωσητης Τοπικής Οικονομίας  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
10.000,00 0,22% 0,19% 

Δημόσια Δαπάνη  10.000,00 0,32% 0,25% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Πάροχος κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 

Προτεραιότητες υποδράσης 

 

Ναι 10% 100   

Όχι   0   

2 
Διαθεσιμότητα 

υλικοτεχνικής υποδομής 

Διαθέτει πιστοποιημένες 

δομές μεταφοράς γνώσης 

από ΕΟΠΠΕΠ 20% 100   

Διαθέτει πρόσβαση σε 

πιστοποιημένες δομές   50   

Κανένα από τα παραπάνω   0   
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3 
Διαθεσιμότητα 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

4 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 10% 100   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά 

πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

     50   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις 

ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   0   

5 

Σχετική εμπειρία παρόχου 

στην επαγγελματική 

κατάρτιση  

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

6 
Ωφελούμενοι 

προγράμματος κατάρτισης  

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

 ΣΥΝΟΛΟ  100% 30  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις: 19.2.6.2: Επενδύσεις σε δασοκομικές 

τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, τις δράσεις 

19.2.2.1 & 19.2.2.2 για την ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων, τη δράση 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1
η
 μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής για την παραγωγή ειδών διατροφής μετά την 1
η
 μεταποίηση. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συμπληρωματικότητα υπάρχει με την Προτεραιότητα 1.9 "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" της 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την 

οποία, ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της σχετικής μεταποίησης και η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης απαιτεί την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες 

τις βαθμίδες της αλυσίδας παραγωγής. 
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19.2.2  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας 

της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 
 

19.2.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής 
 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας της 

Περιοχής Εφαρμογής σε Εξειδικευμένους Τομείς, Περιοχές ή Δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-

δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-

δράσης 
19.2.2.1 

Νομική βάση 

Άρθρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,   

Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).4 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014, 

Καν. 1407/13 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την  ίδρυση,  εκσυγχρονισμό, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων 

μεταποίησης και εμπορίας στους παρακάτω συγκεκριμένους τομείς προϊόντων της περιοχής στους 

οποίους επικεντρώνεται η στρατηγική του τοπικού προγράμματος, ως εξής: 

 

• Κρέας (σφαγεία αιγοπροβάτων, χοιρινών, μοσχαριών, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και 

αλλαντικών με βάση το αιγοπρόβειο, μοσχαρίσιο, χοιρινό κρέας) 

• Γάλα (επεξεργασία αιγοπρόβειου γάλακτος, παραγωγή προϊόντων αιγοπρόβειου γάλακτος, τυρί 

από γίδινο γάλα, φέτα Παρνασσού και άλλες ποικιλίες τυριών της περιοχής του Παρνασσού όπως 

μάσκουρι (μίγμα από πρόβειο γιαούρτι και κατσικίσια φέτα) κλπ, ξυνόγαλα, ανθότυρο, οψιμοτύρι, 

πρόβειο γιαούρτι) 

• Μέλι από μελισσοκόμους του Βουνού της Οίτης, του Παρνασσού και του Καλλίδρομου 

• Ζωοτροφές (παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών από τριφύλλι, μηδική, βίκος, κριθάρι, καλαμπόκι 

κλπ)  

• Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων από σκληρό σιτάρι και από ποικιλία ΖΕΑ) 

•  

• Ελιές, ελαιόλαδο από την περιοχή της Τιθορέας  

• Τοπικοί Οίνοι Παρνασσού (ΦΕΚ 1436/Β/29-09-2006) & οίνοι που αξιοποιούν και τοπικές ποικιλίες 

αμπέλου της περιοχής εφαρμογής 

• Όσπρια (φασόλια, λαθούρια, ρεβύθια, φακές) 

• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά της περιοχής της Οίτης, του Παρνασσού και του Καλλίδρομου 

• Οπωροκηπευτικά όπως ρόδια, μήλα Παύλιανης, πατάτες, ντομάτες και άλλα οπωροκηπευτικά της 

περιοχής 

 

Οι παραπάνω τομείς αποτελούν τους τομείς που χαρακτηρίζουν την περιοχή, όπως προέκυψε και από 

την υφιστάμενη κατάσταση και στους οποίους εστιάζει το τοπικό πρόγραμμα. Στόχος της δράσης είναι 

η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

του τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.  
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Στην περιοχή παρέμβασης, έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή 

ολοκληρωμένης διαχείρισης, ή άλλης πιστοποίησης. Έμφαση θα δοθεί επίσης σε καινοτόμες 

παρεμβάσεις όπως νέα προϊόντα, νέες συσκευασίες, νέες τεχνολογίες στην μεταποίηση, στην ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, στη συσκευασία, στην οργανωτική διαδικασία. 

. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
615.384,62 13,63% 11,51% 

Δημόσια Δαπάνη  400.000,00 12,82% 10,13% 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή  
215.384,62 15,43% 15,43% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές,μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής) καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και 

γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.  

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει προτύπου 

(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

 Παραγωγή σε ποσοστό >30% 5% 100   

Παραγωγή σε ποσοστό <30% 

και >10%  60   

Παραγωγή σε ποσοστό <10%  30   

2 

Επεξεργασία πρώτων υλών 

παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων, Πρώτη ύλη σε 

ποσοστό >30% 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 5% 100   

 10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30%  60   

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%  30   

3 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

 Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 10% 100   

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία  75   

Η συσκευασία και η 

παρουσίαση των προϊόντων 

είναι νέα ή προηγμένη  ή γίνεται 

εισαγωγή μιας σημαντικά 

 50   
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βελτιωμένης διαδικασίας 

παραγωγής για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση, το αποτέλεσμα της 

οποίας είναι σημαντικό σε 

σχέση με τον όγκο παραγωγής 

της, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της 

4 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από 

ιδία παραγωγή  10%     

5 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα 

με τη σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 10% 100   

Μικρές επιχειρήσεις  50   

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις  0   

6 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 

των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  10% 100   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 

έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  60   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  30   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας  0   

7 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
10%     

8 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 10% 100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών  60   

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

 30   
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απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες. 

9 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 10% 100   

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται  0   

10 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 10%     

11 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 10% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30   

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Συμπληρωματικότητα/συνέργεια υπάρχει με τη Δράση 19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, 

διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων, τις Δράσεις 19.2.1.1 & 19.2.1.2 σχετικά με την 

μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό, το δασικό τομέα και τις ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 

Επίσης με τη Δράση 19.2.2.2 που μαζί συμβάλουν στην δημιουργία και ανάπτυξη Επενδύσεων στη 

Μεταποίηση, Εμπορία, και/ή Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης δράσης υπάρχει με τις επενδυτικές 

προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020: 1α1 - Αναβάθμιση και επέκταση δημοσίων 

ερευνητικών δομών για την έξυπνη εξειδίκευση, 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 

αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 

καινοτομίας. Ακόμη, με τον Άξονα 1 "Αγροδιατροφή" της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία, αναδυόμενες μεταποιητικές 

δραστηριότητες  που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή είναι οι: ποτοποιία και ιδιαίτερα η 

οινοποιία,  παραγωγή και τυποποίηση λαδιού, τυροκομία και παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, 

παρασκευή προϊόντων από μέλι, παραγωγή προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, 

συσκευασία, τυποποίηση, μεταποίηση οπωροκηπευτικών, σφαγή, επεξεργασία και μεταποίηση 

κρέατος. 

 

 

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής 
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Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας της 

Περιοχής Εφαρμογής σε Εξειδικευμένους Τομείς, Περιοχές ή Δικαιούχους  

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.2 

Νομική βάση 

Άρθρο 17 β) του Καν (ΕΕ) 1305/2013,   

Άρθρο και σημείο 8.2.(ε).4 (Μέρος 1) και Μέρος 4 του Παραρτήματος Ι, του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 808/2014. 

Καν. 1407/13 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση αυτή αναφέρεται σε ενισχύσεις για επενδύσεις (δημιουργία ή εκσυγχρονισμό μονάδων) που 

αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα. Περιλαμβάνει μη γεωργικά 

προϊόντα με πρώτες ύλες της περιοχής, στα οποία εστιάζει η στρατηγική του τοπικού προγράμματος. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τους παρακάτω τομείς: 

• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) από μελισσοκόμους του 

Βουνού της Οίτης, του Παρνασσού και του Καλλίδρομου 

• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων με πρώτη ύλη από τα Φαρμακευτικά και Αρωματικά 

Φυτά της περιοχής της Οίτης, του Παρνασσού και του Καλλίδρομου 

• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης της 

περιοχής 

Στόχος της δράσης αυτής (όπως και της προηγούμενης 19.2.2.1) είναι η αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας των γεωργικών προϊόντων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα μεταποίησης 

αγροτικών προϊόντων, με την διαφορά ότι η παρούσα δράση αναφέρεται στη μεταποίηση εμπορία και 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. 

Έμφαση δίνεται: 

• στην καινοτομία σε θέματα νέων προϊόντων, νέων συσκευασιών, νέων τεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία, στην συσκευασία, στην οργανωτική διαδικασία. 

. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
269.230,77 5,96% 5,04% 

Δημόσια Δαπάνη  175.000,00 5,61% 4,43% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  94.230,77 6,75% 6,75% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής) καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και 

γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.  

Κριτήρια Επιλογής 
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Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 

Παραγωγή προϊόντων 

ποιότητας βάσει προτύπου 

(Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ) 

 Παραγωγή σε ποσοστό >30% 5% 100   

Παραγωγή σε ποσοστό <30% και 

>10%  60   

Παραγωγή σε ποσοστό <10%  30   

2 

Επεξεργασία πρώτων υλών 

παραγόμενων με μεθόδους  

βάσει προτύπων, Πρώτη ύλη σε 

ποσοστό >30% 

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30% 5% 100   

 10%< πρώτη ύλη σε ποσοστό 

<30%  60   

Πρώτη ύλη σε ποσοστό <10%  30   

3 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

 Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 10% 100   

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία 10% 75   

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της  50   

4 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από 

ιδία παραγωγή  10%     

5 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με 

τη σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 10% 100   

Μικρές επιχειρήσεις  50   

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις  0   

6 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 

των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  10% 100   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 

έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

 60   
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Μονάδες Εργασίας). 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  30   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας  0   

7 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

10%     

8 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 10% 100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών  60   

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.  30   

9 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 10% 100   

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται  0   

10 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 10%     

11 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 10% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10  60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30  30   

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30  0   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια με την Δράση 19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
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τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και με τη Δράση 19.2.1.2 σχετικά με την μεταφορά γνώσεων & 

ενημέρωσης στις ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. 

Επίσης με τη Δράση 19.2.2.1 που μαζί συμβάλουν στην δημιουργία και ανάπτυξη Επενδύσεων στη 

Μεταποίηση, Εμπορία, και/ή Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συμπληρωματικότητα υπάρχει με το ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Επενδυτικές προτεραιότητες: 1α1 

- Αναβάθμιση και επέκταση δημοσίων ερευνητικών δομών για την έξυπνη εξειδίκευση, 3c - Στήριξη της 

δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και Υπηρεσιών, 

3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 

αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας. 

 

 

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

μετά την 1η μεταποίηση, και εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 
 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας της 

Περιοχής Εφαρμογής σε Εξειδικευμένους Τομείς, Περιοχές ή Δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.4 

Νομική βάση 

Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

808/2014. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση αυτή για την περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων στην παραγωγή 

ειδών μετά την 1
η
 μεταποίηση και εμπορίου του τομέα των τροφίμων. Περιλαμβάνει προϊόντα στα 

οποία εστιάζει η στρατηγική του τοπικού προγράμματος.  

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μονάδες παραγωγής προϊόντων διατροφής (όπως ζυμαρικών, 

αρτοποιίας – νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, γλυκών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού, κλπ). Επίσης  η 

δράση αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει 

συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των 

καταστημάτων όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία. 

Στον τομέα του εμπορίου η δράση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό 

παντοπωλείωνκλπ. 

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων στον δευτερογενή τομέα, που αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής.  

Η δράση θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και στη συγκράτηση του πληθυσμού 

στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά την σημερινή περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

Στην περιοχή εφαρμογής, έμφαση θα δοθεί: 

• στη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους 

• στη δημιουργία επιχειρήσεων από κοινωνικές επιχειρήσεις 

• σε νέες ιδέες, καινοτόμες 

• σε νέες τεχνολογίες οργάνωσης,  πωλήσεων 

Έμφαση θα δοθεί σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας  από τις επιχειρήσεις για τη μείωση του 

κόστους λειτουργίας τους. 

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης θα πρέπει να συμβάλουν στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων 
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διατροφής και να συνεργάζονται με τοπικούς προμηθευτές.  

Τα παντοπωλεία θα πρέπει επίσης να αναδεικνύουν τα προϊόντα της περιοχής και να δεσμευτούν να 

πωλούν και τοπικά προϊόντα. 

Με τη δράση ενισχύεται η επιχειρηματικότητα ανέργων, νέων, κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
272.307,69 6,03% 5,09% 

Δημόσια Δαπάνη  177.000,00 5,67% 4,48% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  95.307,69 6,83% 6,83% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής  

Δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά 

πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάση 

1 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών  

 Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 10% 100   

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία   75   

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της   50   

2 Προστασία περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο 

του 5% 5% 100  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 5%  0  
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3 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με 

τη σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 10% 100   

Μικρές επιχειρήσεις   50   

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις   0   

4 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 10% 100   

άνεργοι έως 3 χρόνια   50   

5 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας είναι στο σύνολο τους 

νέοι ≤ 35 ετών 10% 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών    50   

6 

Προώθηση επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.). 

Ναι 10% 100   

Όχι   0   

7 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

10%     

8 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 10% 100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών   60   

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.   30   

9 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 5% 100   

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται   0   

10 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογήται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 10%     
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 11 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 10% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10   60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30   30   

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30   0   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Μαζί με τις δράσεις 19.2.2.1 & 19.2.2.2 για τη Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων αναδεικνύουν την παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Μαζί με την δράση 19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής, συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, 

στην προσέλκυση επισκεπτών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συνέργεια υπάρχει με τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020: 3a - 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων 

ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να 

αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 

καινοτομίας. Συνέργεια υπάρχει με το ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Επενδυτικές προτεραιότητες: 3a 

- Προώθηση της επιχειρηματικότητας (διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και 

στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων) και 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων. Ακόμη συνέργεια υπάρχει και με προτάσεις έργων των Δήμων για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας, όπως η ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Αμφίκλειας. 

 

 

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας της 

Περιοχής Εφαρμογής σε Εξειδικευμένους Τομείς, Περιοχές ή Δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπο-δράσης 
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.2.6 

Νομική βάση 

Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

808/2014, 

ΚΥΑ αριθ. 543/34450, ΦΕΚ αρ. 1145, 3.4.2017 

Ν. 4235, ΦΕΚ αρ.32, 11.4.2014 

ΥΑ 4912/120862, 5.11.2015 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την δημιουργία ή επέκταση της λειτουργίας πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων καθώς και την δημιουργία οικοτεχνιών. Πρόκειται για μονάδες με υπηρεσίες και 

προϊόντα στα οποία εστιάζει η στρατηγική του τοπικού προγράμματος.   
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 Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα ορίζεται η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία λειτουργεί με έμφαση στις 

τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποία διαθέτει τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη 

έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα 

επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης. Εφόσον 

διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, μπορεί, να αναπτύσσει δραστηριότητες 

εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης υγείας, καθώς και αθλητισμού. 

Οικοτεχνία είναι η μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής 

από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής 

εκμετάλλευσης. Τα μεταποιημένα προϊόντα που παράγονται προορίζονται για άμεση διάθεση, από τον 

οικοτέχνη στους χώρους του ή σε περιοδικές τοπικές διοργανώσεις ή σε τοπικές λαϊκές αγορές ή σε 

αγορές παραγωγών (farmers’ markets) ή σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης της 

τοπικής αγοράς. 

Τα αγροκτήματα που θα ενισχυθούν θα τηρούν τις προϋποθέσεις για την πιστοποίησή τους ώστε να 

μπορέσουν να αποκτήσουν το σχετικό σήμα και να συμμετάσχουν στο δίκτυο αγροκτημάτων.  

Τόσο τα αγροκτήματα όσο και οι οικοτεχνίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητα 

(καινοτομία) στο προσφερόμενο προϊόν ή στις υπηρεσίες που να τους προσδίδουν προστιθέμενη αξία. 

Έμφαση θα δοθεί: στη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους,  από γυναίκες. 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
400.000,00 8,86% 7,48% 

Δημόσια Δαπάνη  260.000,00 8,33% 6,58% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  140.000,00 10,03% 10,03% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων: α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ 

και γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις 

απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι 

εγγεγραμμένος/ οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη. 

Δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων έχουν μόνο τα φυσικά 

πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010, καθώς και τα μέλη της 

οικογένειάς τους. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 

20% 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 
  50   
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μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50%  

νέοι ≤ 35 ετών  

2 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι γυναίκα (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας είναι στο σύνολο 

τους είναι γυναίκες 20% 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% 

γυναίκες   50   

3 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 30% 100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών   60   

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.   30   

4  

  

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5  30% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10   60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30   30   

   
100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30   0   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τη δράση 19.2.7.3 «Συνεργασία μεταξύ μικρών 

επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων 

καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό, τη δράση 19.2.7.5 «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες 

που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή» που αφορά τις διδακτικές 

φάρμες, τη δράση 19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού 

για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών. 

Επίσης με τη δράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 

σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) και τη 

δράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη 

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 

αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, που συμπληρώνουν την ανάδειξη της 
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ταυτότητας και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συμπληρωματικότητα υπάρχει με τον Άξονα 1 "Αγροδιατροφή" της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, με τον Άξονα 2 "Βιομηχανία της Εμπειρίας" της 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020, με σκοπό τη 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας στην περιοχή.  

 

 

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας 

και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής 
 

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

 

Τίτλος Δράσης  
Οριζόντια Ενίσχυση στην Ανάπτυξη/Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας και 

Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής Εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.3 

Νομική βάση 

Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

808/2014, 

Καν. 1407/13 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει επενδύσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων στον 

τουριστικό τομέα όπως: καταλύματα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώρους εστίασης, αναψυχής, 

μη κύρια τουριστικά καταλύματα και χώρους εστίασης μέσα στα όρια οινοποιητικών ή και οινο-

παραγωγικών εγκαταστάσεων κλπ. 

Προτεραιότητα θα δοθεί, στην σύνδεση των μονάδων με την παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων, 

την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Οι κτιριακές παρεμβάσεις θα πρέπει να αναδεικνύουν τα 

στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην ενίσχυση μονάδων  που θα 

εισάγουν νέες τεχνολογίες στην οργάνωσή τους, στις πωλήσεις, στις κρατήσεις κλπ. στην ενίσχυση 

μονάδων που θα συμμετέχουν στην Δράση 19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για 

διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για 

την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. 

Έμφαση θα δοθεί: στη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους,  από γυναίκες, από ανέργους, σε 

εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας  από τις επιχειρήσεις ή ΑΠΕ για ίδια χρήση. 

Προτεραιότητα υπο-δράσης:  

Περιπτώσεις επενδύσεων εναλλακτικού τουρισμού ή περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος δυναμικότητας έως και 80 καθισμάτων ή περιπτώσεις τουριστικών καταλυμάτων 

δυναμικότητας έως 25 κλίνες 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίησηκαι Ενδυνάμωσητης τοπικής οικονομίας.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
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υπο-μέτρου Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
777.777,78 17,22% 14,55% 

Δημόσια Δαπάνη  350.000,00 11,22% 8,86% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  427.777,78 30,64% 30,64% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά 

πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.  

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 Προτεραιότητα υπο-δράσης 

Ναι 10% 100   

Όχι   0   

2 
Παροχή συμπληρωματικών 

υπηρεσιών / προϊόντων 

Δυνατότητα παροχής 

συμπληρωματικών υπηρεσιών 

και δραστηριοτήτων σε σχέση με 

την κύρια δραστηριότητα (π.χ. 

κατάλυμα και παροχή 

δραστηριοτήτων εναλλακτικού 

τουρισμού) 10% 100   

3 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό 

κτίριο 5% 100   

Παραδοσιακός οικισμός    50   

4 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και 

νέων τεχνολογιών (τουρισμός / 

υπηρεσίες) 

Οργανωτική καινοτομία / 

καινοτομία στο προϊόν ή στην 

διαχείριση και λειτουργία 10% 100   

5 Προστασία περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο 

του 5% 5% 100  

Ποσοστό δαπανών σχετικών με 

την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 5%  0  

6 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι 

της οποίας είναι στο σύνολο 

τους νέοι ≤ 35 ετών 10% 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50%  νέοι ≤ 35 

ετών    50   
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7 
Προώθηση γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) 

ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας 

είναι στο σύνολο τους είναι 

γυναίκες 10% 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο 

το κατέχουν σε ποσοστό 

μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες   50   

8 
Προώθηση  επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 10% 100   

άνεργοι έως 3 χρόνια   50   

9 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 

των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  5% 100   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 

έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).   60   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).   30   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία θέσεων 

εργασίας   0   

10 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

5%     

11 
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης 

της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 5% 100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών   60   

Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.   30   
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12 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα 5% 100   

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται   0   

13 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 5%     

14 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του 

κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 5% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10   60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30   30   

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30   0   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τη δράση 19.2.7.3 «Συνεργασία μεταξύ μικρών 

επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων 

καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό. Επίσης με τη δράση 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής, τη δράση  19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, 

τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι 

χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) που όλες μαζί αναδεικνύουν και 

διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν της περιοχής.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα υπάρχει με τις προτάσεις έργων των Δήμων για ένταξη στο ΕΠ 

Στερεάς Ελλάδας που θα εξυπηρετήσουν – προσελκύσουν  τον τουρισμό. Μερικά από αυτά είναι:  

• Έργα στο εθνικό οδικό δίκτυο: συντήρηση - βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών 

Λαμίας (οδόστρωση, σήμανση, σηματοδότες, κόμβος Αμφίκλειας κ.α.) 

• Έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο: ολοκλήρωση του επαρχιακού δρόμου Μοδίου-Ρεγγίνι, 

ολοκλήρωση του επαρχιακού δρόμου Αμφίκλειας (πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο 

Παρνασσού) 

•  Έργα πολιτισμού: Αποκατάσταση Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Κάρκαρη Ζελίου, Αποκατάσταση Ι.Μ. 

Δαδίου 

• Πιλοτικό πρόγραμμα ανάδειξης παραδοσιακού οικισμού Αμφίκλειας  

• Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Αμφίκλειας 

• Συντήρηση -ανάδειξη -προβολή κάστρου Τιθορέας & Δρυμαίας  

• Πρωτοβουλία για τον περιορισμό του αποκλεισμού και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 

με την αξιοποίηση του τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ. 

Συμπληρωματικότητα της δράσης επίσης υπάρχει με σχεδιαζόμενα έργα από τα Τεχνικά Προγράμματα 

των Δήμων όπως: Βελτίωση - σήμανση και ανάδειξη μονοπατιών στα δημόσια δάση ΔΕ Αμφίκλειας και 

Τιθορέας και ποδηλατικών διαδρομών στα δημόσια δάση ΔΕ Αμφίκλειας, Βελτίωση - σήμανση και 

ανάδειξη μονοπατιών στα δημόσια δάση περιοχών NATURA, Βελτίωση προσβασιμότητας σπηλιάς 

Ανδρούτσου. Ακόμη, συμπληρωματικότητα υπάρχει με τον Άξονα 2 "Βιομηχανία της Εμπειρίας" της 
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στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020, με σκοπό τη 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας (ανάδειξη 

φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής).  Σκοπός των παραπάνω έργων είναι η αύξηση της 

επισκεψιμότητας και της ζήτησης υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό στην περιοχή. 

 

 

 

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,  

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 
 

Τίτλος Δράσης  

Ανάπτυξη/Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας 

της Περιοχής Εφαρμογής σε Εξειδικευμένους Τομείς, Περιοχές ή 

Δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπο-δράσης 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας,  χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, 

και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.3.4 

Νομική βάση 

Άρθρο 19, β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.5 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

808/2014. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και του εμπορίου βιοτεχνικών, χειροτεχνικών ειδών. Ο τομέας της 

παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση περιλαμβάνεται στην δράση 19.2.2.4. 

Θα ενισχυθούν: 

• βιοτεχνικές μονάδες (στον κλάδο ξύλου και επίπλων, των μετάλλων, του κοσμήματος, των 

ειδών ένδυσης κλπ) 

• μονάδες παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας 

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των 

αγροτικών περιοχών καθώς και η ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής με την παραγωγή 

προϊόντων που εκφράζουν τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. 

Η δράση θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και στη συγκράτηση του 

πληθυσμού στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά την σημερινή περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

 

 

Προτεραιότητα Δράσης: σε επιχειρήσεις ξύλου, επίπλων, παραδοσιακής τέχνης, χειροτεχνίας 

(που συνδέονται με την παράδοση της περιοχής) 

 

  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 
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Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
400.000,00 8,86% 7,48% 

Δημόσια Δαπάνη  180.000,00 5,77% 4,56% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  220.000,00 15,76% 15,76% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής  

Δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής,καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και άλλα φυσικά πρόσωπα σε αγροτικές περιοχές 

και γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού. 
Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση 

καινοτομίας και νέων 

τεχνολογιών  

 Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 10% 100   

Η παραγωγική διαδικασία 

στο σύνολό της 

χαρακτηρίζεται ως νέα ή 

προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία   75   

Η συσκευασία και η 

παρουσίαση των προϊόντων 

είναι νέα ή προηγμένη  ή 

γίνεται εισαγωγή μιας 

σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για 

τη συγκεκριμένη επιχείρηση, 

το αποτέλεσμα της οποίας 

είναι σημαντικό σε σχέση με 

τον όγκο παραγωγής της, την 

ποιότητα των προϊόντων ή το 

κόστος παραγωγής της   50   

2 Προτεραιότητα υπο-δράσης 

Ναι  10% 100  

Όχι  0  

3 Προστασία περιβάλλοντος 

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή 

ίσο του 5% 

5% 

100  

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο του 

5%  0  

4 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα 

με τη σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 10% 100   

Μικρές επιχειρήσεις   50   

Μεσαίες/μεγάλες   0   
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επιχειρήσεις 

5 

Προώθηση  

επιχειρηματικότητας 

ανέργων 

άνεργοι πάνω από 3 χρόνια 10% 100   

άνεργοι έως 3 χρόνια   50   

6 
Προώθηση νεανικής 

επιχειρηματικότητας 

Ο δικαιούχος της επένδυσης 

είναι νέος ≤ 35 ετών (φυσικό 

πρόσωπο) ή εταιρεία οι 

μέτοχοι της οποίας είναι στο 

σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών 10% 100   

Ο δικαιούχος είναι νομικό 

πρόσωπο και το 

μετοχικό/εταιρικό του 

κεφάλαιο το κατέχουν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 

50%  νέοι ≤ 35 ετών    50   

7 

Προώθηση 

επιχειρηματικότητας  

συλλογικών φορέων 

(Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, 

κ.ά.). 

Ναι 10% 100   

Όχι   0   

8 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 

επί της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
10%     

9 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 10% 100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών   60   

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.   30   

10 Σύσταση Φορέα 

Έχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο 

κλπ) ή δεν απαιτείται 

σύσταση φορέα 5% 100   

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας 

που απαιτείται   0   

11 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη 

αποδεδειγμένη απασχόληση 

σε αντικείμενο σχετικό με τη 

φύση της πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 

20 μονάδες - μέγιστο τα 5 

έτη) 5%     

12 
Ρεαλιστικότητα και 

αξιοπιστία του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 5% 100   
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5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

10   60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

30   30   

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30   0   

  ΣΥΝΟΛΟ   100%   30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Μαζί με τις δράσεις 19.2.2.1 & 19.2.2.2  για τη Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων και τη δράση 19.2.3.3  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής, συμβάλουν στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συνέργεια υπάρχει με τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020: 3a - 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης 

νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και 3d - Στήριξη της ικανότητας των 

ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες καινοτομίας. Συνέργεια υπάρχει με το ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Επενδυτικές 

προτεραιότητες: 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας (διευκόλυνση της οικονομικής 

εκμετάλλευσης νέων ιδεών και στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων) και 8iii - 

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ακόμη συνέργεια υπάρχει και με προτάσεις 

έργων των Δήμων για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, όπως ανάπλαση εμπορικού κέντρου 

Αμφίκλειας. 

19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

 

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 

ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 
 

Τίτλος Δράσης  Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, 

οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 

ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.1 

Νομική βάση 
Άρθρο 20 σημείο β) καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Σημείο 8.2.6 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει:  

α) στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας εντός 

οικισμού  

β)στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 
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δημόσια κτίρια  

Οι υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας εντός οικισμού, πέραν του ότι πρέπει να είναι  μικρής 

κλίμακας, θα πρέπει επίσης να προκύπτει και η αναγκαιότητά τους. 

). 

Οι υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Βελτιώσεις του κελύφους των κτιρίων (μόνωση, κλείσιμο χαραμάδων, κλπ).  

• Αναβάθμιση Συστημάτων και Δικτύων Θέρμανσης - Ψύξης.  

• Εγκατάσταση Ηλιακών Συστημάτων για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. Αντικατάσταση 

Καυσίμου (Φυσικό Αέριο ή Υγραέριο).  

• Αναβάθμιση Συστήματος Φωτισμού (Ανασχεδιασμός, Εγκατάσταση Λαμπτήρων Οικονομικού 

Τύπου, Αναβάθμιση Φωτιστικών Σωμάτων, κλπ).  

• Εγκατάσταση επί μέρους αυτοματισμών στα συστήματα κλιματισμού, φωτισμού και Κεντρικών 

Συστημάτων Ελέγχου (BMS)   

• Εφαρμογή Οργανωτικών Προγραμμάτων Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

δηλαδή ενεργειών  που στόχο έχουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων. 

Η δράση είναι σημαντική δεδομένου ότι ως προς το α) βελτιώνει την κατάσταση των οικισμών, ως 

προς το β) πολλά δημόσια κτίρια (κυρίως τα παλιά κτίρια) αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων και 

ελλείψεων σε ότι αφορά το κέλυφος των κτηρίων αλλά και τον ηλεκτρομηχανολογικό τους εξοπλισμό, 

(ελλιπής θερμομόνωση, παλαιότητα εξοπλισμού, ανυπαρξία προγράμματος διαχείρισης ενέργειας 

κ.α.). Με την εφαρμογή μέτρων χαμηλού και μέσου κόστους για την ενεργειακή αναβάθμιση των 

δημόσιων κτηρίων μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξεως του 20% τουλάχιστον. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
380.000,00 8,41% 7,11% 

Δημόσια Δαπάνη  380.000,00 12,18% 9,62% 

Ιδιωτική Συμμετοχή   0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΑ, Δημόσιοι Φορείς. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 Προστασία περιβάλλοντος  

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μεγαλύτερο 

ή ίσο του 5% 30% 100 

  

Ποσοστό δαπανών σχετικών 

με την προστασία του 

περιβάλλοντος μικρότερο 

του 5%   0 

  

2 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 

των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 
30% 100   
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/ αδειών 

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών   60   

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.   30   

3 
Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 20% 100  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  50  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά  0  

4 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 

με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 20% 50   

Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου   50   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια με όλες τις δράσεις τις σχετικές με τις ιδιωτικές επενδύσεις (19.2.2.1, 19.2.2.2, 

19.2.2.4, 19.2.3.3) όπου δίνεται προτεραιότητα σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων της περιοχής. 

Επίσης με την δράση 19.2.4.2.  Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται το περιβάλλον και η αειφορία της 

περιοχής.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συμπληρωματικότητα με άλλα, προβλεπόμενα από τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων και 

από τεχνικά δελτία των Δήμων με προτεινόμενα για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, έργα ύδρευσης, 

αποχέτευσης κ.λπ., καθώς και έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – συστημάτων, για τον 

δημοτικό φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους, που συνολικά συμβάλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην περιοχή. 
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19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών  
 

Τίτλος Δράσης  Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 

υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)  

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.2  

Νομική βάση 
Άρθρο 20 σημείο δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.6 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει αναγκαίες βελτιώσεις ή επεκτάσεις παιδικών σταθμών, αγροτικών ιατρείων, 

κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων  

Η δράση αναφέρεται σε παρεμβάσεις που αφορούν υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης, 

έργα που θα βοηθήσουν τους κατοίκους στην καθημερινότητα τους βελτιώνοντας το βιοτικό τους 

επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους. Τα έργα αυτά συμβάλουν στη συγκράτηση του πληθυσμού των 

περιοχών αλλά και στην προσέλκυση επενδυτών εφόσον θα τους εξασφαλίζουν κάποια ποιοτικά 

standards καθημερινής ζωής. Η δράση θα υλοποιηθεί σε περιοχές όπου υπάρχει η σχετική ανάγκη και 

που θα τεκμηριώνεται σε σχέση με τον πληθυσμό που καλύπτεται, τις υπάρχουσες σχετικές υποδομές σε 

κοντινή απόσταση κλπ.  

. 

Στόχος της δράσης είναι: η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στους οικισμούς της περιοχής.  

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Eισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
200.000,00 4,43% 3,74% 

Δημόσια Δαπάνη  200.000,00 6,41% 5,06% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής. 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ,  Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί Φορείς οι οποίοι βάσει του καταστατικού τους 

μπορούν να υλοποιήσουν τη δράση. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 Αναγκαιότητα της πράξης  

Δεν υπάρχει παρόμοια 

υπηρεσία / υποδομή στην 

Τοπική / Δημοτική Ενότητα 25% 100   

Υπάρχει παρόμοια υπηρεσία / 

υποδομή στην Τοπική / 

  0   
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Δημοτική Ενότητα 

2 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 25% 100  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  50  

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά  0  

3 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 25% 100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών   50   

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.   0   

4 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου 25% 50   

Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου   50   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Επίσης υπάρχει συνέργεια με τη δράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, 

αποχέτευση κλπ) και τη δράση 19.2.4.5 αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των 

χωριών, που επίσης συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Υπάρχει 

συνέργεια με όλες τις δράσεις τις σχετικές με τις επενδύσεις (19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.3.3) όπου 

δίνεται προτεραιότητα σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συμπληρωματικότητα με άλλα έργα, προβλεπόμενα από τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων και 

από τεχνικά δελτία των Δήμων προτεινόμενα για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, έργα βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής. 
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19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 

ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας  
 

Τίτλος Δράσης  Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 

μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση 

περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.3 

Νομική βάση 
Άρθρο 20 σημείο δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.6 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, 

ανάπλασης, σε τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας. 

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της εικόνας των οικισμών της περιοχής παρέμβασης, η ανάπτυξη 

τουριστικής υποδομής μικρής κλίμακας στην περιοχή, η ανάδειξη των αξιοθέατών της, η προβολή της 

περιοχής, η ενημέρωση των επισκεπτών για τους πόρους της περιοχής, που θα συμβάλλουν στην 

βελτίωση της επισκεψιμότητας της περιοχής.  

Η δράση περιλαμβάνει καταρχήν ενέργειες όπως: 

• πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις 

• αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων πλατειών, περιβάλλοντος χώρου  

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις συνολικές μελέτες των ΟΤΑ για την 

ανάδειξη των οικισμών. Επίσης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την τοπική αρχιτεκτονική και το περιβάλλον 

της κάθε περιοχής, με προτεραιότητα σε οικισμούς που αναδεικνύουν την παράδοση.  

Στις πλατείες, στα πεζοδρόμια, σε αναπλάσεις περιβάλλοντος χώρου, έμφαση θα δοθεί  σε έργα 

βελτίωσης του μικροκλίματος όπως: αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών υλικών 

δαπεδόστρωσης με ψυχρούς κυβόλιθους, δημιουργία σκιασμένων επιφανειών κλπ. 

Η δράση περιλαμβάνει επίσης:  

• Τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 

• Ήπιες παρεμβάσεις για πεζοπορικές, ποδηλατικές διαδρομές, θέσεις αναψυχής, ανάδειξη χώρων 

με σχετική σήμανση, 

• Δράσεις προώθησης - προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής  

Στην περιοχή παρέμβασης έμφαση θα δοθεί σε: 

• Ήπιες παρεμβάσεις που θα υποστηρίζουν τον εναλλακτικό τουρισμό (πεζοπορικές, ποδηλατικές 

διαδρομές, θέσεις αναψυχής, ανάδειξη χώρων σε φυσικά τοπία).  

• Δράσεις σήμανσης των διαδρομών (με έμφαση στην ψηφιακή σήμανση), 

• Δράσεις ανάδειξης των αξιοθέατων της περιοχής με σήμανση,  

• Δράσεις προώθησης - προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής με έντυπα και 

ψηφιακά μέσα 

• Αναπλάσεις με βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής 

Οι πεζοπορικές, ποδηλατικές διαδρομές, θέσεις αναψυχής, ανάδειξη χώρων – αξιοθεάτων, θα 

υλοποιηθούν βάσει γενικότερου σχεδίου σύνδεσης μεταξύ τους και σύνδεσής τους με οικισμούς της 

περιοχής (σχετική δράση προβλέπεται στο 19.4). Οι σημάνσεις διαδρομών πεζοπορίας, θα πρέπει να 

γίνουν σύμφωνα με το νέο «ρυθμιστικό» πλαίσιο για τα μονοπάτια (που σήμερα είναι σε διαβούλευση) 

που βάζει κανόνες για τον ορισμό των μονοπατιών και την κατηγοριοποίησή τους, τη σήμανση και τον 

τρόπο πραγματοποίησης έργων. Οι ποδηλατικές διαδρομές θα πρέπει να ακολουθούν εθνικές ή 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Στην προβολή προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στις τουριστικές πληροφορίες 

θα αναδεικνύεται ο εναλλακτικός τουρισμός στην περιοχή. 
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Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
138.000,00 3,06% 2,58% 

Δημόσια Δαπάνη  138.000,00 4,42% 3,49% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής. 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ και φορείς τους,  Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 

Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική, Διατηρητέο ή 

παραδοσιακό κτίριο 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό 

κτίριο 10% 100   

Παραδοσιακός οικισμός    50   

Δεν απαιτείται   50   

2 

Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ 

ή πιλοτικών καινοτόμων 

εφαρμογών 

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

3 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

   20% 100   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά 

     50   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση δικαιολογητικά   0   

4 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 20% 100   
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Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών       

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.   50   

5 

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους, 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 10% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

10   60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

30   30   

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30   0   

6 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με 

το είδος και το μέγεθος του 

έργου 20% 50   

Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου   50   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

αναψυχή 

Υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.12 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών 

πολιτισμού, 19.2.13 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής, τουριστικές 

υποδομές μικρής κλίμακας, 19.2.14 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη 

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Μαζί με τις 

δράσεις αυτές βελτιώνεται η εικόνα της περιοχής συνολικά για την προσέλκυση επισκεπτών. 

τουρισμός 

Υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις  19.2.4.4 Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη 

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τη δράση 19.2.4.4 

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη δράση 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον 

τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Επίσης υπάρχει με 

τη δράση 19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας 

και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία 

τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό με τη δράση 19.2.7.5 Διαφοροποίηση των 

γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον 

και τη διατροφή όπου προβλέπονται φάρμες σε αγροκτήματα και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Μαζί 

με τις δράσεις αυτές βελτιώνεται η εικόνα της περιοχής συνολικά για την προσέλκυση επισκεπτών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 
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Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα υπάρχει με τις προτάσεις έργων των Δήμων για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας όπως: έργα ανάδειξης οικισμών, έργα βελτίωσης οδοποιίας,  Πρωτοβουλία για τον περιορισμό 

του αποκλεισμού και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με την αξιοποίηση του τμήματος 

σιδηροδρομικής γραμμής ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ, Ανάπλαση περιοχής Σιδηροδρομικού Σταθμού 

Τιθορέας κλπ. Συμπληρωματικότητα της δράσης επίσης υπάρχει με σχεδιαζόμενα έργα από τα Τεχνικά 

Προγράμματα των Δήμων όπως: Βελτίωση - σήμανση και ανάδειξη μονοπατιών στα δημόσια δάση ΔΕ 

Αμφίκλειας και Τιθορέας και ποδηλατικών διαδρομών στα δημόσια δάση ΔΕ Αμφίκλειας, Βελτίωση 

προσβασιμότητας σπηλιάς Ανδρούτσου κλπ. Σκοπός των παραπάνω έργων (όπως και της παρούσας 

δράσης) είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας και της ζήτησης υπηρεσιών που σχετίζονται με τον 

τουρισμό στην περιοχή. 

 

 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 

Τίτλος Δράσης  Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.4 

Νομική βάση 
Άρθρο 20 σημείο δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.6 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλες 

παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες. Θα υποστηριχθούν εκδηλώσεις που συμβάλουν στην ανάδειξη 

της αγροτικής και γενικότερα πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να 

αναδεικνύουν τα στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας της περιοχής,  τα ήθη και τα έθιμα, ή τα τοπικά 

προϊόντα. Στις εκδηλώσεις, θα πρέπει να συμμετέχουν κυρίως τοπικοί πολιτιστικοί φορείς, τοπικοί 

μουσικοί κλπ, να προσφέρονται τοπικά προϊόντα, τοπικές συνταγές. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τον τρόπο αυτό θα συμβάλουν στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων 

των περιοχών, στην ψυχαγωγία των κατοίκων, στην προσέλκυση επισκεπτών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
80.000,00 1,77% 1,50% 

Δημόσια Δαπάνη  80.000,00 2,56% 2,03% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την 

υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα, 

Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς 
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καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια  Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 
Α/Α 

Κριτηρίου 
Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 

Φύση/Αντικείμενο 

εκδήλωσης που συνδέεται 

με ιστορία και τοπικά 

δρώμενα 

Πολιτιστικό γεγονός 25% 100   

Ιστορικό γεγονός   100   

Αθλητικό γεγονός   60   

2 

Επαναληψιμότητα 

εκδήλωσης στο πλαίσιο του 

παρόντος σχεδίου 

χρηματοδότησης 

Διοργάνωση για 4 και άνω 

έτη 25% 100   

Διοργάνωση για 2 ή 3 έτη   50   

Διοργάνωση για 1 έτος   0   

3 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

   25% 100   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

     50   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   0   

4 
Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους  

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 25% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

10   60   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που 

συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 

υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας. 

Μαζί με τις δράσεις αυτές βελτιώνεται η εικόνα της περιοχής συνολικά για την προσέλκυση επισκεπτών. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 



Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Παρνασσού-Οίτης CLLD/LEADER – ΟΑΣΕ AAE                       65                 

Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα υπάρχει με τις προτάσεις έργων των Δήμων για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας για την ανάδειξη του πολιτισμού, της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. 

 

 

19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με 

τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
 

Τίτλος Δράσης  
 Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές 

 

Κωδικός Δράσης  19.2.4 

Τίτλος υπο-δράσης 

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων 

και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, 

γεφύρια κ.λπ.) 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.4.5 

Νομική βάση 
Άρθρο 20 σημείο στ) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.6 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση  περιλαμβάνει μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτιστική και την 

φυσική κληρονομιά της περιοχής. 

Ως προς τον πολιτιστική κληρονομιά, στόχος είναι η ανάδειξη της  πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής 

και άυλης της περιοχής.  

Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις σε: 

• μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώρους, θέατρα, 

οργανισμούς στον τομέα του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς 

και άλλες παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές 

• αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς χώρους και κτίρια 

• πολιτιστικά κέντρα 

• πολιτιστικά στοιχεία της υπαίθρου (μύλους, γεφύρια κλπ) 

• πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές 

• άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων και της 

χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης· 

• πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της 

κατανόησης της σημασίας που έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της 

πολιτιστικής έκφρασης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης 

του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών· 

• σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και 

λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων τα οποία συνδέονται με άμεσο 

τρόπο με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. 

• οπτικοακουστικά μέσα,  συγγραφή σεναρίου, ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή και προώθηση 

οπτικοακουστικών έργων, τα οποία συνδέονται με άμεσο τρόπο με την ιστορία και τον 

πολιτισμό της περιοχής 

Στην περιοχή παρέμβασης θα ενισχυθούν ενέργειες σχετικές με όλα τα παραπάνω, θα αναδειχθούν 

μνημεία - στοιχεία της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, μνημεία ιστορίας της περιοχής κλπ.  

Έμφαση θα δοθεί στην ψηφιοποίηση και στη χρήση νέων τεχνολογιών (και εκπαιδευτικού 
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περιεχομένου) για την ανάδειξη - προβολή των μουσείων, μνημείων κλπ, στη σηματοδότηση - σήμανση 

ιστορικών κτιρίων, σε μικρές εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης σε ιστορικά σημεία, στη δημιουργία 

οπτικοακουστικών έργων για την διάδοση του πολιτισμού της περιοχής. 

Ως προς τον φυσική κληρονομιά, η δράση αφορά την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής 

κληρονομίας και συναφών πόρων (όπως γεωργική βιοποικιλότητα και άγρια ζωή, τοπία, παραδοσιακές 

καλλιεργητικές τεχνικές) αγροτικών οικοσυστημάτων υψηλής αξίας. Πρόκειται για τοπικής εμβέλειας 

και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους. Περιλαμβάνει τη μελέτη μαζί με 

την υλοποίηση δράσεων για την αειφορική διαχείριση αγροτικών οικοσυστημάτων σε τοπικό επίπεδο, 

με σκοπό να εξασφαλιστούν η συναίνεση και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ενθαρρύνοντας τους 

γεωργούς για την υιοθέτηση «φιλικών» γεωργικών πρακτικών. Η δράση περιλαμβάνει τα εξής: 

Α) Εκπόνηση τοπικής μελέτης διαχείρισης αγροτικών οικοσυστημάτων που θα περιέχει : 

Β) Υλοποίηση, μικρής κλίμακας υποδομών και έργων για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της 

βιοποικιλότητας, του τοπίου και της φυσικής αξίας καθώς και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 

δικτύωση (δράσεις ενημέρωσης, δικτύωση γεωργών ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών). 

Στην περιοχή εφαρμογής η δράση αυτή θα υλοποιηθεί σε ορεινά οικοσυστήματα του Παρνασσού και 

της Οίτης (περιοχές Natura).  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
350.000,00 7,75% 6,55% 

Δημόσια Δαπάνη  350.000,00 11,22% 8,86% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Δράσεις Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για 

την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και 

ικανότητα, 

Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς 

καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα. 

Δράσεις Φυσικής Κληρονομιάς 

Α) Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 

Πανεπιστήμια, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς) που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών 

δράσεων ή έχουν συναφείς καταστατικούς σκοπούς, εμπειρία και ικανότητα, 

Β) Φορείς εκτός Δημοσίου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με συναφείς 

καταστατικούς σκοπούς, αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα ή και καθήκοντα (όπως ενδεικτικά 

ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης). 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 

Εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ 

ή πιλοτικών καινοτόμων 

εφαρμογών 

Ναι 20% 100   

Όχι  0   
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2 

Υλοποίηση σε κατηγορίες 

και είδος περιοχών σε σχέση 

και με τη σπουδαιότητά τους 

ή την κρισιμότητα 

ασκούμενων πιέσεων                                                                           

(περιοχές RAMSAR, 

NATURA, προστατευόμενες 

περιοχές, υγροβιότοποι, 

κατηγορίες γεωργικής 

δραστηριότητας όπως 

εντατική γεωργία ή λειμώνες 

και άλλες περιοχές με 

υψηλές πιέσεις ασκούμενες 

από τη γεωργία): Ναι      

Ναι 20% 100   

Όχι  0   

3 
Συμβατότητα με την τοπική 

αρχιτεκτονική 

Διατηρητέο ή παραδοσιακό 

κτίριο 15% 100   

Παραδοσιακός οικισμός   50   

Δεν απαιτείται  100   

4 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών 15% 100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών  50   

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.      

5 

Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία 

κόστους, 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 15% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

10  60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

30  30   

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30  0   

6 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 

με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 15% 50   
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Ορθολογικός προσδιορισμός 

των επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου  50   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις  19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 

υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, 

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Μαζί με τις δράσεις αυτές βελτιώνεται η εικόνα της 

περιοχής συνολικά για την προσέλκυση επισκεπτών. Επίσης υπάρχει συνέργεια με τη δράση 19.2.6.1 

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, 19.2.7.8 Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα 

περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της 

διατήρησης των γεωργικών τοπίων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της αειφορίας της 

περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συμπληρωματικότητα υπάρχει με προτάσεις έργων των Δήμων για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

όπως αποκατάσταση Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Κάρκαρη Ζελίου και αποκατάσταση Ι.Μ. Δαδίου, όπως και με 

την επενδυτική προτεραιότητα 6γ. του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, διατήρηση, προστασία, 

προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως για τουριστικούς σκοπούς. 

Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα υπάρχει με προτάσεις έργων των Δήμων για ένταξη στο ΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας όπως: Έργα Βιωτικού Κηφισού (καταγραφή & αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού λεκάνης άνω 

ρου του Βοιωτικού Κηφισού, Διευθέτηση κοίτης-αναχώματα, συνωδά τεχνικά έργα, Αποκατάσταση-

βελτίωση γεφυριών Βοιωτικού Κηφισού), περιορισμός επιπτώσεων κατολισθητικού φαινομένου 

βράχων Τιθορέας. Υπάρχει συνέργεια με τις επενδυτικές προτεραιότητες 6γ: Διατήρηση, προστασία, 

προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 6δ: Προστασία και 

αποκατάσταση βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων 

μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών, του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. 

Επίσης υπάρχει συνέργεια με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και με δράσεις του Φορέα 

Διαχείρισης του Παρνασσού. 

 

 

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

 

19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 

φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα 
 

Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη και Βελτίωση Βιωσιμότητας Δασών 

Κωδικός Δράσης  19.2.6  

Τίτλος υπο-δράσης 

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από 

πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά 

συμβάντα 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.6.1 
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Νομική βάση 

Άρθρο 24 καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.7 παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

808/2014. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στόχος της δράσης είναι η πρόληψη δασικών πυρκαγιών με καταστροφικές συνέπειες στο 

περιβάλλον και η αποκατάσταση των περιοχών από τις δασικές πυρκαγιές. 

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες: 

Α) Πρόληψης όπως: 

• κατασκευή ή/και συντήρηση προστατευτικών υποδομών: δασικά μονοπάτια και δασικές 

οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας,  

• σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) συμπεριλαμβανομένων και 

έργων για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον 

ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης,  αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία 

ασυνέχειας της καύσιμης ύλης, 

• προληπτικούς δασοκομικούς χειρισμούς όπως: μικρά τεχνικά έργα για την βελτίωση και την 

αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας, 

καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με 

χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών. 

• εγκατάσταση ή/και βελτίωση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών 

συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, 

επικοινωνιακού εξοπλισμού. 

Β) Αποκατάστασης  

Απομάκρυνση καμένων κορμών, έργα αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού 

δυναμικού. 

Στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος προτεραιότητα θα δοθεί σε ενέργειες 

πρόληψης όπως: βελτίωσης του δικτύου των σημείων υδροληψίας, καθαρισμού παρεδάφιας ή 

άλλης βλάστησης. Επίσης θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα συστηματοποίησης και 

μοντελοποίησης της πληροφορίας με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δομών 

Πολιτικής Προστασίας στις περιοχή του τοπικού προγράμματος. Θα περιέχει πλήθος αναγκαίων 

στοιχείων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών όπως: τους διαθέσιμους πόρους (Ανθρώπινο 

Δυναμικό) και τον διαθέσιμο  εξοπλισμό, ψηφιακούς χάρτες µε υπάρχουσες υποδοµές κλπ. 

Προτεραιότητα σε περιοχές Natura, Εθνικών Δρυμών, περιοχές υψηλού κινδύνου. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
70.000,00 1,55% 1,31% 

Δημόσια Δαπάνη  70.000,00 2,24% 1,77% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Φορείς ιδιωτικού δικαίου και κρατικοί φορείς, ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιώτες Κάτοχοι Δασών. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 



Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Παρνασσού-Οίτης CLLD/LEADER – ΟΑΣΕ AAE                       70                 

1 

Εισαγωγή καινοτομίας / 

ΤΠΕ ή πιλοτικών 

καινοτόμων εφαρμογών 

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

2 

Υλοποίηση σε κατηγορίες 

και είδος περιοχών σε 

σχέση και με τη 

σπουδαιότητά τους ή την 

κρισιμότητα ασκούμενων 

πιέσεων                                                                                           

(περιοχές RAMSAR, 

NATURA, προστατευόμενες 

περιοχές, υγροβιότοποι, 

κατηγορίες γεωργικής 

δραστηριότητας όπως 

εντατική γεωργία ή 

λειμώνες και άλλες 

περιοχές με υψηλές πιέσεις 

ασκούμενες από τη 

γεωργία): Ναι      

Ναι 15% 100   

Όχι   0   

3 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου 

των απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών 15% 100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων 

/ αδειών   50   

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για 

απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.   0   

 4 

  

Σαφήνεια και πληρότητα 

της πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και 

πληρότητα ως προς τα 

απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

   20% 100   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα 

για τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

     50   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   0   
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5 

Ρεαλιστικότητα - 

αξιοπιστία κόστους, 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο 

≤ 5 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

5 15% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

10   60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 

30   30   

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 

30   0   

6 

Ρεαλιστικότητα 

χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης επένδυσης 

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο 

με το είδος και το μέγεθος 

του έργου 15% 50   

Ορθολογικός 

προσδιορισμός των 

επιμέρους φάσεων 

υλοποίησης του έργου   50   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια με τη δράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη 

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 

των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία. Επίσης, με τη δράση 19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών 

προϊόντων, τη δράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της 

εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, τη δράση 19.2.7.8 Κοινές 

προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων, συμβάλλοντας με τις δράσεις αυτές 

στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συνέργεια / Συμπληρωματικότητα υπάρχει με προτάσεις έργων των Δήμων για ένταξη στο ΕΠ 

Στερεάς Ελλάδας όπως: αποκατάσταση - συντήρηση δικτύου διαδημοτικών δρόμων πυρασφάλειας 

και περιορισμός επιπτώσεων κατολισθητικού φαινομένου βράχων Τιθορέας, καθώς και με την 

επενδυτική προτεραιότητα 5β) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 

εξασφάλιση ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης 

καταστροφών, του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Επίσης με όλα τα έργα Πολιτικής Προστασίας 

που υλοποιούνται από Δήμους της περιοχής. 

 

 

19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και 

εμπορία δασικών προϊόντων 
 

Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη και Βελτίωση Βιωσιμότητας Δασών 

Κωδικός Δράσης  19.2.6 
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Τίτλος υπο-δράσης 
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, 

κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.6.2 

Νομική βάση Άρθρο 26 καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στόχος της δράσης είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των 

ΜΜΕ μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων. Στον τομέα της εμπορίας 

ειδικά, είναι απαραίτητη η στήριξη για την τυποποίηση των τελικών προϊόντων, την συσκευασία 

τους όταν αυτό είναι εφικτό (π.χ. καύσιμη ξυλεία πολύ μικρών και μικρών διαστάσεων) και τη 

διάθεσή τους στην αγορά. Η δράση συμβάλλει επίσης στην προστασία και αειφόρο διαχείριση των 

δασών καθώς και στην προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων δεδομένου ότι η 

κινητοποίηση δασικών προϊόντων σε προηγουμένως υπο-εκμεταλλευόμενα δάση συμβάλει 

σημαντικά και στην πολιτική προστασία.  

Η δράση περιλαμβάνει: 

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και 

εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές 

περιλαμβάνεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και 

εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Περιλαμβάνονται 

επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, 

σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της 

παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση 

που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων. 

Επίσης μια επένδυση μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης 

βιοκαυσίμων ή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραγωγή δεν 

υπερβαίνει την ετήσια κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που στοχεύουν στην: 

• Προστασία του περιβάλλοντος 

• Χρήση καινοτομίας σε επίπεδο διαδικασίας ή προϊόντος 

• Εισαγωγή συστημάτων ποιότητας 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
66.666,67 1,48% 1,25% 

Δημόσια Δαπάνη  30.000,00 0,96% 0,76% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  36.666,67 2,63% 2,63% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, 

δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δήμους και τις ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ με 

σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 
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1  

    

    

1 

Καινοτόμος  χαρακτήρας της 

πρότασης/ Χρήση καινοτομίας 

και νέων τεχνολογιών (μονάδες 

μεταποίησης και βιοτεχνικές 

μονάδες) 

 Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως 

καινοτόμο 20% 100   

Η παραγωγική διαδικασία στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

νέα ή προηγμένη, ή  αφορά σε 

χρήση συστημάτων 

αυτοματισμού-ελέγχου-

καταγραφής δεδομένων στην 

παραγωγική διαδικασία   75   

Η συσκευασία και η παρουσίαση 

των προϊόντων είναι νέα ή 

προηγμένη  ή γίνεται εισαγωγή 

μιας σημαντικά βελτιωμένης 

διαδικασίας παραγωγής για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, το 

αποτέλεσμα της οποίας είναι 

σημαντικό σε σχέση με τον όγκο 

παραγωγής της, την ποιότητα 

των προϊόντων ή το κόστος 

παραγωγής της   50   

2 Εξασφάλιση πρώτων υλών 

Ποσοστό επί του συνόλου της 

ποσότητας πρώτης ύλης που ο 

φορέας έχει εξασφαλίσει από 

ιδία παραγωγή  10%     

3 

Εγκατάσταση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

Ναι  10%     

Όχι       

4 

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με 

τη σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ) 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις 10% 100   

Μικρές επιχειρήσεις   50   

Μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις   0   

5 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία άνω 

των δύο (2) νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).  10% 100   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία  μίας 

έως 2 νέων θέσεων 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας).   60   

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

προβλέπεται η δημιουργία έως 

μίας (1) νέας θέσης 

απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες 

  30   
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Μονάδες Εργασίας). 

Με την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου δεν 

προβλέπεται δημιουργία 

θέσεων εργασίας   0   

6 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

10%     

7 
Ετοιμότητα έναρξης 

υλοποίησης της πρότασης 

Εξασφάλιση του συνόλου των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών   100   

Εξασφάλιση μέρους των 

απαιτούμενων 

γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / 

αδειών   60   

  

Υποβολή αιτήσεων στις 

αρμόδιες αρχές για απαραίτητες 

γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / 

άδειες.   30   

8 Σύσταση Φορέα 

Εχει συσταθεί ο φορέας 

υλοποίησης της επένδυσης 

(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) 

ή δεν απαιτείται σύσταση 

φορέα 10% 100   

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που 

απαιτείται   0   

9 

Επαγγελματική εμπειρία 

(Προηγούμενη αποδεδειγμένη 

απασχόληση σε αντικείμενο 

σχετικό με τη φύση της 

πρότασης) 

(κάθε έτος επαγγελματικής 

εμπειρίας βαθμολογείται με 20 

μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη) 10%     

10 
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους 

100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 10% 100   

5 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10   60   

10 < 100*(αιτούμενο-

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30   30   

100*(αιτούμενο -

εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30   0   

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση αυτή συνδυάζεται με τις δράσεις 19.2.2.1 & 19.2.2.2 Στήριξη για Επενδύσεις στη 

Μεταποίηση, Εμπορία, και/ή Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων και τις δράσεις 19.2.2.4, 19.2.2.6, 

19.2.3.3 για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στις Αγροτικές Περιοχές, συμβάλλοντας όλες μαζί στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Επίσης, με τις δράσεις 19.2.4.1 Στήριξη για 

υποδομές μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, 19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών 



Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Παρνασσού-Οίτης CLLD/LEADER – ΟΑΣΕ AAE                       75                 

εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, 19.2.7.8 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές 

πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.  συμβάλλοντας με τις 

δράσεις αυτές στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συνέργεια υπάρχει με τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020: 3a - 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων 

ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ 

να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες καινοτομίας. 

 

 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

 

19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των 

τροφίμων και της δασοπονίας 

 

Τίτλος Δράσης  
 Συνεργασία μεταξύ Διαφορετικών Παραγόντων 

 

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης 
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον 

τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.2 

Νομική βάση 
Άρθρο 35 σημείο 2β) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.e15 του παραρ. Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων του 

αγροτοδιατροφικού τομέα με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και 

καινοτομιών (νέα υλικά, τεχνολογίες συσκευασίας που παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των 

τροφίμων κλπ) και την ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας στους τομείς: 

• των  γαλακτοκομικών/τυροκομικών προϊόντων 

• του κρέατος και των αλλαντικών 

• του οίνου 

• του ελαιολάδου 

• του μελιού 

Ως προς τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με την παρούσα δράση θα δημιουργηθούν νέα προϊόντα  - τοπικά 

τυριά με διαφοροποίηση από το κύριο προϊόν, τη φέτα, με αξιοποίηση των ιδιοτυπιών της περιοχής και 

των γαλακτοκομικών της προϊόντων, δηλ.  τοπικών τυριών (με τυροκομική ταυτότητα, τυριά από την 

περιοχή). Με τον τρόπο αυτό τα τυροκομικά προϊόντα θα αποκτήσουν προστιθέμενη αξία με περαιτέρω 

προοπτικές ανάπτυξης. 

Ως προς τα προϊόντα του κρέατος, με την παρούσα δράση θα διερευνηθεί ο τρόπος αξιοποίησης των 

τοπικών κρεάτων. Επιπλέον, και ο τομέας των αλλαντικών, θα διερευνηθεί, ώστε να δημιουργηθεί προϊόν 

που να αναδεικνύει την παράδοση της περιοχής. Επίσης, θα διερευνηθεί δυνατότητα αναγνώρισης – 

πιστοποίησης  για το αρνάκι και κατσικάκι Παρνασσού & Γκιώνας ως Προϊόντος Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. 

Ως προς τον τομέα του οίνου, θα διερευνηθούν εργαστηριακά «ξεχασμένες» τοπικές αμπελο-οινικές 
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ποικιλίες με στόχο  την ανάδειξή τους από τα οινοποιεία της περιοχής. Επίσης αξιοποιηθούν οι 

«ξεχασμένες» τοπικές ποικιλίες αμπέλου με την δημιουργία νέου προϊόντος (οίνου, αποσταγμάτων)που 

θα αναδεικνύει την ταυτότητα της περιοχής.  

Ως προς τα προϊόντα του ελαιολάδου θα διερευνηθεί δυνατότητα αναγνώρισης – πιστοποίησης  για το 

ελαιόλαδο Τιθορέας. 

Ως προς το μέλι θα διερευνηθεί η αξιοποίησή του σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα της περιοχής. 

Η υπο-δράση αφορά στην δημιουργία συνεργατικού σχήματος που θα αναλάβει την εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων (1 για κάθε προϊόν), δράσεις εμψύχωσης για την δικτύωση των εταίρων που θα 

συμμετέχουν σε κάθε σχέδιο, ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή των αποτελεσμάτων του κάθε σχεδίου, 

προώθηση των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου, δράσεις εμψύχωσης για την προσέλκυση 

νέων μελών.  

Θα πρέπει να συγκροτηθούν σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα 

προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο 

συνεργασίας). Τα εν λόγω σχήματα θα απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενους φορείς (όπως 

ερευνητές, πανεπιστήμια, συμβούλους, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Οικονομικούς Φορείς, που 

εμπλέκονται στον τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων). Απαιτείται ικανότητα των σχημάτων συνεργασίας 

στη διαχείριση και υλοποίηση του κάθε προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. Απαιτούνται γνώσεις 

και προσόντα της κάθε ομάδας που να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του κάθε σχεδίου. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
153.846,15 3,41% 2,88% 

Δημόσια Δαπάνη  100.000,00 3,21% 2,53% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  53.846,15 3,86% 3,86% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής. 

Δικαιούχοι 

Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα δραστηριότητα 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 20%     

2 

Συμμετοχή συλλογικών ή 

ερευνητικών φορέων στη 

συνεργασία (δεν αφορά στην 

υποδράση 19.2.7.3) 

Συμμετοχή ερευνητικού 

φορέα 20% 100   

Συμμετοχή συλλογικού ή 

συνεργατικού φορέα 20% 50   

Κανένα από τα παραπάνω 20% 0   

3 

Εμπειρία του υπευθύνου 

στην εκτέλεση και 

συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος 

Ναι 20% 100   

Όχι 20% 0   
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έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο 

συνεργασίας) 

4 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 20% 100   

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 20% 0   

5 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
20%     

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συμπληρωματικότητα με τις δράσεις  19.2.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία 

και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής και 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής, για τα συγκεκριμένα προϊόντα (γαλακτοκομικά, κρέας – αλλαντικά, οίνος, 

ελαιόλαδο, μέλι). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια με τον Άξονα 1 "Αγροδιατροφή" της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η ανάπτυξη της αγροδιατροφής αποτελεί κεντρικό συστατικό της 

στρατηγικής αυτής και συμβάλει στην αύξηση της διατροφικής αυτάρκειας της περιοχής και στην 

ανάπτυξη εξαγωγών. Τα προϊόντα της παρούσας δράσης εμπεριέχονται στα προϊόντα στο καλάθι της 

περιφέρειας. 

 

 

19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας 

και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία 

τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 
 

Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ Διαφορετικών Παραγόντων 

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών 

μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς 

και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που 

συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.3 

Νομική βάση 

Άρθρο 35 σημείο 2γ) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.e15 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού(ΕΕ) 

808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 
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Η δράση περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων τουρισμού  με στόχο: 

1. Την από κοινού ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή με την δημιουργία και 

οργάνωση διαδρομών πεζοπορίας, ποδηλασίας, την ανάπτυξη τουρισμού γαστρονομίας, την 

οργάνωση εκδηλώσεων,  την δημιουργία πακέτων εναλλακτικού τουρισμού κλπ.  

: 

2. Την από κοινού ανάδειξη και προβολή της περιοχής σε οικο - τουριστικό προορισμό με έντυπα και 

ψηφιακά μέσα, με την ανάπτυξη marketing της περιοχής κλπ.  

α 

3.Τη συνεργασία των αγροκτημάτων της περιοχής ώστε να αποκτήσουν κοινό σήμα,  να προβληθούν 

από κοινού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Θα πρέπει να συγκροτηθούν σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα 

προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο 

συνεργασίας). Απαιτείται ικανότητα των σχημάτων συνεργασίας στη διαχείριση και υλοποίηση του 

κάθε προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. 

Προτεραιότητα υπο-δράσης: Στο συνεργατικό σχηματισμό συμμετέχουν επιχειρήσεις εναλλακτικού 

τουρισμού, ή αγροκτήματα. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διασύνδεση  τομέων και οικονομικών παραγόντων.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
123.076,92 2,73% 2,30% 

Δημόσια Δαπάνη  80.000,00 2,56% 2,03% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  43.076,92 3,09% 3,09% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής 

Δικαιούχοι 

Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα 

δραστηριότητα 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 

10) 20%     

2 Προτεραιότητα υπο-δράσης 

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

3 

Εμπειρία του υπευθύνου 

στην εκτέλεση και 

συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος 

έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο 

συνεργασίας) 

Ναι 20% 100   

Όχι   0   
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4 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

   15% 100   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

     50   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   0   

5 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 15% 100   

  

Ποσοστό <50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας   0   

6 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 

επί της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
10%     

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής, 19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής, 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 

μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές 

διαδρομές κ.λπ.). 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συμπληρωματικότητα της δράσης υπάρχει με σχεδιαζόμενα έργα από τα Τεχνικά Προγράμματα των 

Δήμων όπως: Βελτίωση - σήμανση και ανάδειξη μονοπατιών στα δημόσια δάση ΔΕ Αμφίκλειας και 

Τιθορέας και ποδηλατικών διαδρομών στα δημόσια δάση ΔΕ Αμφίκλειας, Βελτίωση - σήμανση και 

ανάδειξη μονοπατιών στα δημόσια δάση περιοχών NATURA, Βελτίωση προσβασιμότητας σπηλιάς 

Ανδρούτσου. Ακόμη, συμπληρωματικότητα υπάρχει με τον Άξονα 2 "Βιομηχανία της Εμπειρίας" της 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020, με σκοπό τη 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας εναλλακτικός 

τουρισμός). 
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19.2.7.5 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την 

εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή 
 

Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ Διαφορετικών Παραγόντων 

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης 
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που 

αφορούν την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.5 

Νομική βάση 

Άρθρο 35 σημείο 2 ια) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.e15 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Η δράση αφορά τα αγροκτήματα και  τις κτηνοτροφικές φάρμες  με στόχο να παρέχουν υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, επίδειξη της παραγωγικής τους διαδικασίας να γίνουν διδακτικές φάρμες (Didactic 

farmς). Οι διδακτικές αυτές φάρμες, γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως 

στην Ιταλία. Είναι οργανωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποδέχονται παιδιά, εκπαιδευτικές 

εκδρομές και γενικότερα επισκέπτες. Προσφέρουν  την «εμπειρία στο αγρόκτημα», την «εμπειρία 

στην κτηνοτροφική μονάδα»,  μεταφέροντας στον επισκέπτη τον αγροτικό τρόπο ζωής, τη γνώση των 

τοπικών προϊόντων και των τοπικών παραδόσεων, της αλληλεξάρτησης των τροφίμων με την γεωργία 

και την υγεία. Βέβαια, η διδακτική αυτή εμπειρία μπορεί να μεταφερθεί και στους κατοίκους της 

περιοχής, αλλά στους επισκέπτες – τουρίστες της. Αποτελούν μια συμπληρωματική, διαφοροποιημένη 

δραστηριότητα για τους αγρότες με πολλά οφέλη όπως: 

• Εκπαίδευσης των νέων σε μια συνειδητή χρήση των τοπικών πόρων και τροφίμων, σε θέματα 

αγροτικής οικονομίας και  προστασίας του περιβάλλοντος 

• Γνωριμίας των επισκεπτών με τα τοπικά προϊόντα, τις τοπικές παραδόσεις της περιοχής 

• Επανεκτίμησης του πλούτου της περιοχής από τους κατοίκους 

• Συμβολής στη δημιουργία απασχόλησης σε νέες δραστηριότητες. 

Τα αγροκτήματα και οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους με 

την προσφορά αυτών των νέων υπηρεσιών.  

Για την προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης, τα αγροκτήματα και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,  

θα πρέπει να εκπονήσουν κοινές προδιαγραφές των χώρων αλλά και της οργάνωσης που απαιτείται 

ως προς αυτές τις επιπλέον υπηρεσίες. Επίσης, θα πρέπει να οργανώσουν διαδρομές όπου υπάρχουν 

αξιόλογα στοιχεία και κτίρια αγροτικής - κτηνοτροφικής κληρονομιάς που θα ενδιέφεραν τον 

επισκέπτη ώστε να διοργανώνονται σχετικές περιηγήσεις. 

Ενδεικτικές ενέργειες για τη δημιουργία διδακτικής φάρμας:  

Μελέτη – σχεδιασμός σημείων ενδιαφέροντος / δυνατότητας ανάπτυξης διδακτικών αγροκτημάτων, 

διδακτικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

Ευαισθητοποίηση αγροτών στην ιδέα της διδακτικής φάρμας 

Κατάρτιση αγροτών στη δημιουργία διδακτικής φάρμας 

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε διδακτικές φάρμες στην Ιταλία 

Δημιουργία διδακτικών αγροκτημάτων, διδακτικών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων (οδηγοί, φυλλάδια, συνέδρια, σεμινάρια κλπ) καθώς και δράσεις 

ενημέρωσης – κατάρτισης επαγγελματιών (αρμόδιων στελεχών της εκπαίδευσης, αγροτών κλπ) αλλά 

και του ευρύτερου κοινού (σχολικής κοινότητας, κατοίκων των περιοχών).  

Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί δίκτυο Δήμων και αγροτικών επιχειρήσεων, αγροκτημάτων, 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εκπαιδευτικών φορέων, συμβούλων, κλπ.  

-  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διασύνδεση  τομέων και οικονομικών παραγόντων.  

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
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 Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
46.153,85 1,02% 0,86% 

Δημόσια Δαπάνη  30.000,00 0,96% 0,76% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  16.153,85 1,16% 1,16% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής. 

Δικαιούχοι 

Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα 

δραστηριότητα 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάση 

1 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 

10) 20%     

2 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

   20% 100   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

     50   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά   0   

3 

Εμπειρία του υπευθύνου 

στην εκτέλεση και 

συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος 

έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο 

συνεργασίας) 

Ναι 20% 100   

Όχι 20% 0   

4 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 20% 100   
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Ποσοστό <50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 20% 0   

5 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 

επί της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
20%     

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής, 19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής, 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 

μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές 

διαδρομές κ.λπ.)καθώς και με άλλες δράσεις που αναδεικνύουν τον τουρισμό, την φύση, τον 

πολιτισμό. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η διδακτική φάρμα μπορεί να αποτελέσει μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο 

υπάρχει συνέργεια  με την πρόταση για ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού στο πλαίσιο ΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας 2014-2020. Επίσης μέσω της εκπαίδευσης των νέων σε μια συνειδητή χρήση των τοπικών 

τροφίμων που προωθείται από την διδακτική φάρμα, υπάρχει συμπληρωματικότητα και με τον Άξονα 

1 "Αγροδιατροφή" της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

 

19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 

δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 
 

Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ Διαφορετικών Παραγόντων 

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση 

βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.7 

Νομική βάση 

Άρθρο 35 σημείο 2 δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.e15 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των τοπικών παραγωγών στην ανάπτυξη τοπικών αγορών με 

την ελαχιστοποίηση του αριθμού των ενδιάμεσων φορέων/μεσαζόντων. Η δράση είναι πολύ 

σημαντική για τους τοπικούς παραγωγούς, ιδιαίτερα στην σημερινή οικονομική κρίση. 

Η δράση περιλαμβάνει: 

α) τη στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων εφοδιαστικής αλυσίδας για τη 

δημιουργία και ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων,  

β) τη στήριξη μεταξύ φορέων εφοδιαστικής αλυσίδας για την δημιουργία και ανάπτυξη τοπικής 
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αγοράς παραγωγών   

Αναλυτικά: 

α) Με την δημιουργία και ανάπτυξη μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων θα ενισχυθεί η συνεργασία 

μεταξύ φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού όπως τοπικών παραγωγών, ενώσεων παραγωγών, 

επαγγελματικών οργανώσεων, μεταποιητών, εμπόρων λιανικής, κλπ, για την πώληση τοπικών 

προϊόντων στον «καταναλωτή» (σε φυσικά πρόσωπα ή σε εμπόρους λιανικής, κλπ).. Τα προϊόντα των 

τοπικών παραγωγών (νωπά ή / και μεταποιημένα) θα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από δικές 

τους πρώτες ύλες. Με την παρούσα δράση, προβλέπεται, οι συνεργαζόμενοι φορείς να 

δημιουργήσουν από κοινού δικό τους χώρο για την τοποθέτηση και πώληση των προϊόντων τους 

στους  συνεργαζόμενους εστιάτορες, τους εμπόρους λιανικής της περιοχής, σε φυσικά πρόσωπα. 

Μπορούν ωστόσο να δημιουργήσουν μόνο (ή και) κοινό δικτυακό τόπο πώλησης των προϊόντων τους 

και οργάνωση από κοινού της διανομής τους στον τελικό καταναλωτή. Στην περιοχή, θα 

δημιουργηθούν 1 ή 2 μικρές εφοδιαστικές αλυσίδες, στην Αμφίκλεια και ίσως στη Γραβιά.   

β) Ως προς τη δημιουργία και ανάπτυξη τοπικής αγοράς, θα δημιουργηθεί 1 αγορά, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τις Αγορές Παραγωγών – Farmers’ Markets 

(Νόμος 4235, αρ. φύλλου 32, 11.2.2014 - Άρθρο 56 «Αγορές Παραγωγών»).  

Η καινοτομία στις παραπάνω μεθόδους πώλησης εστιάζεται στις κοινές αξίες που μοιράζονται 

παραγωγοί και καταναλωτές, στις σχέσεις δέσμευσης, αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης που 

σφυρηλατούνται μέσω τέτοιων δράσεων. Επίσης, συμβάλουν σημαντικά στην ανάδειξη της 

παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής  την οποία θα συνειδητοποιήσουν οι κάτοικοί της αλλά και οι 

επισκέπτες που θα βρίσκουν τα τοπικά προϊόντα στους χώρους εστίασης αλλά και στα παντοπωλεία, 

καταστήματα τροφίμων λιανικής της περιοχής. 

Για τις παραπάνω συνεργασίες, περιλαμβάνονται:  

- ) 

-  

Προτεραιότητα υπο-δράσης: Στο συνεργατικό σχηματισμό συμμετέχουν σχήματα παραγωγών (τυπικά 

ή άτυπα) και Μεταποιητές 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
123.076,92 2,73% 2,30% 

Δημόσια Δαπάνη  80.000,00 2,56% 2,03% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  43.076,92 3,09% 3,09% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής. 

Δικαιούχοι 

Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα 

δραστηριότητα 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάσης 

1 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 10) 20% 100   
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2 Προτεραιότητα υπο-δράσης 

Ναι και οι 2 20% 100   

Ναι η 1   50   

Καμία   0   

3 

Εμπειρία του υπευθύνου στην 

εκτέλεση και συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον σε 

ένα έργο συνεργασίας) 

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

4 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει 

σε άλλο σχήμα συνεργασίας 20% 100   

Ποσοστό <50% των μελών της 

συνεργασίας έχει συμμετάσχει 

σε άλλο σχήμα συνεργασίας   0   

5 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων επί 

της ιδιωτικής συμμετοχής *100% 

20%     

 ΣΥΝΟΛΟ  100%  30 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Υπάρχει συνέργεια με τις δράσεις της κατάρτισης (19.2.1.1, 19.2.1.2) όπου προβλέπεται κατάρτιση 

στα θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, επίσης με τις δράσεις 19.2.1.1 & 19.2.1.2 Ενίσχυση επενδύσεων 

στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια με τον Άξονα 1 "Αγροδιατροφή" της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στον συγκεκριμένο Άξονα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη του 

αγροδιατροφικού τομέα σε όλα τα στάδια του συμπεριλαμβανομένων των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 

 

19.2.7.8 Κοινές Προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες 

περιβαλλοντικές πρακτικές  

 

Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ Διαφορετικών Παραγόντων 

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπο-δράσης 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις 

τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων. 

Κωδικός υπο-δράσης 19.2.7.8 

Νομική βάση 

Άρθρο 35 σημείο 2 δ) καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Σημείο 8.2.e15 του παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

808/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 
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Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη σήματος ποιότητας στα τοπικά προϊόντα ή στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, στις περιοχές Natura των περιοχών ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης Οίτης & Παρνασσού, 

με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια με στόχο τη δέσμευση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων 

για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στην περιοχή, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξή της, 

τη διατήρηση του γεωργικού της τοπίου. Η χορήγηση του σήματος ποιότητας θα βασίζεται επίσης και 

σε κριτήρια εντοπιότητας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής για κάθε κατηγορία επιχείρησης/προϊόντος. 

Η δράση περιλαμβάνει τη περιβαλλοντική συμμόρφωση των τοπικών επιχειρήσεων, την συμμόρφωσή 

τους με τις εκάστοτε αδειοδοτικές διαδικασίες, κλπ. Επίσης, με τη δράση αυτή θα εξεταστεί η 

δυνατότητα εφαρμογής αειφορικής πιστοποίησης στη δασική διαχείριση. Η πιστοποίηση αυτή 

εξασφαλίζει τη συμβατότητα της δασικής διαχείρισης με συγκεκριμένα πρότυπα, όπως η διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, της παραγωγικότητας, της ικανότητας αναγέννησης, ζωτικότητας και 

δυναμικότητας και εκπλήρωση οικολογικών-οικονομικών και κοινωφελών λειτουργιών.  
Η δράση περιλαμβάνει επίσης ενέργειες ευαισθητοποίησης και σεμινάρια σχετικά με τα 

αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα, την περιβαλλοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων, τις προδιαγραφές 

των τοπικών προϊόντων, τις ορθές πρακτικές συλλογής/ συγκομιδής αρωματικών- φαρμακευτικών 

φυτών κ.λ.π. 

Η πιστοποίηση των προϊόντων στις περιοχές ευθύνης των Φ.Δ. πέραν της περιβαλλοντικής διάστασης, 

θα συμβάλλουν επίσης στο να τα καταστήσουν τα παραγόμενα προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά. 

Η δράση αφορά στη συνεργασία των Φορέων Διαχείρισης Οίτης και Παρνασσού με τους ντόπιους 

παραγωγούς (γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, δασοκόμους) ή με τους συνεταιρισμούς 

αυτών, με τις τοπικές επιχειρήσεις (μεταποιητικός κλάδος και υπηρεσίες) και με τους τοπικούς φορείς 

(ΟΤΑ), με συμβούλους, φορείς πιστοποίησης, με την τοπική κοινωνία. 

Η δράση περιλαμβάνει:  

-  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
30.769,23 0,68% 0,58% 

Δημόσια Δαπάνη  20.000,00 0,64% 0,51% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  10.769,23 0,77% 0,77% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Περιοχές Παρέμβασης  των Φορέων Διαχείρισης Οίτης & Παρνασσού 

Δικαιούχοι 

Νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα και εκείνα που ξεκινούν νέα 

δραστηριότητα 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Ανάλυση Βαρύτητα Μοριοδότηση Τιμή βάση 

1 
Αξιολόγηση συνεργατικού 

σχηματισμού  

(για κάθε μέλος δίδονται 10 

βαθμοί -  μέγιστος αριθμός 

βαθμολογούμενων μελών 

10) 20%     

2 
Σαφήνεια και πληρότητα της 

πρότασης   

Σαφήνεια του περιεχομένου 

της πρότασης και πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 
20% 100   



Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Παρνασσού-Οίτης CLLD/LEADER – ΟΑΣΕ AAE                       86                 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης αλλά πληρότητα 

ως προς τα απαιτούμενα για 

τη βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά 

     50   

Ασαφής περιγραφή της 

πρότασης  και ελλείψεις ως 

προς τα απαιτούμενα για τη 

βαθμολόγηση 

δικαιολογητικά    0   

3 

Εμπειρία του υπευθύνου 

στην εκτέλεση και 

συντονισμό έργου 

συνεργασίας (ο υπεύθυνος 

έχει συμμετάσχει 

τουλάχιστον σε ένα έργο 

συνεργασίας) 

Ναι 20% 100   

Όχι   0   

4 

Ικανότητα, εμπειρία και 

αξιοπιστία των μελών  του 

δικτύου   

Ποσοστό >50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας 20% 100   

Ποσοστό <50% των μελών 

της συνεργασίας έχει 

συμμετάσχει σε άλλο σχήμα 

συνεργασίας   0   

5 

Δυνατότητα διάθεσης ιδίων 

κεφαλαίων για την έναρξη 

υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου 

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων 

επί της ιδιωτικής συμμετοχής 

*100% 
20%     

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει συνέργεια με τη δράση 19.2.4.5 Στήριξη για 

μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της 

φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών τοπίων , με τη δράση 19.2.6.1 Πρόληψη, αποκατάσταση δασών 

και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές. Ως προς την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων υπάρχει 

συνέργεια με τη δράση  19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών 

στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Υπάρχει συνέργεια με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και με σχετικές δράσεις που 

προβλέπονται στο Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020. 
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19.3 Διατοπική και διακρατική συνεργασία 

 

19.3.1 Διατοπική Συνεργασία: Συνεργατική Επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο – Προώθηση 

Κοινωνικής Οικονομίας 
 

Τίτλος Δράσης  Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία 

Κωδικός Δράσης  19.3 

Τίτλος υπο-δράσης 
Διατοπική Συνεργασία: Συνεργατική Επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο 

– Προώθηση Κοινωνικής Οικονομίας  

Κωδικός υπο-δράσης 19.3.1 

Νομική βάση 

Άρθρα 44,61,65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

Η οδηγία 2004/18/εκ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων-προμηθειών - υπηρεσιών 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη της συνεργατικής επιχειρηματικότητας στις περιοχές της 

υπαίθρου που δραστηριοποιούνται οι συνεργαζόμενες ΟΤΔ και η εν γένει προώθηση της Κοινωνικής 

Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας τοπικού οικοσυστήματος αλληλοϋποστηριζόμενων φορέων. Ως 

συνεργατικά σχήματα θεωρούνται κάθε μορφής συνεταιρισμοί (Αγροτικοί, Αστικοί όλων των 

κατηγοριών, ΚοινΣΕπ όλων των κατηγοριών, Αγροτουριστικοί, Γυναικών, Δασικοί, Δασεργατικοί κλπ), 

κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και δίκτυα μικρών επιχειρήσεων και οικοτεχνιών που 

δραστηριοποιούνται στις Αγροτικές Περιοχές.  

Στο δίκτυο των αλληλοϋποστηριζόμενων φορέων, εκτός από τις συνεργατικές δομές, 

περιλαμβάνονται ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα, φορείς της 

Αυτοδιοίκησης, σχετικές ΜΚΟ, σχετικές Δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Το CLLD αποτελεί μεγάλη ευκαιρία 

για την ανάπτυξη των παραγωγικών συνεργατικών δομών της υπαίθρου και τη διασύνδεση αυτών 

τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις αντίστοιχες που δραστηριοποιούνται στις πόλεις. Αυτό θα δώσει 

μεγάλη ώθηση στη διεύρυνση και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού συμπλέγματος στην ύπαιθρο και 

θα επιταχύνει την εγκατάσταση βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ της υπαίθρου και των 

πόλεων. Οι ΟΤΔ ιδιαίτερα, με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτουν και την εδραίωσή τους στις 

αγροτικές περιοχές της χώρας, μπορούν να παίξουν το ρόλο του «επισπεύδοντα φορέα»
1
, να 

υποστηρίξουν τα υφιστάμενα συνεργατικά σχήματα να δικτυωθούν και να αναπτύξουν συνέργειες 

μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα, να ενθαρρύνουν ομάδες ενεργών αγροτών και άλλων κατοίκων της 

υπαίθρου να συνεργαστούν παρέχοντάς τους την κατάλληλη υποστήριξη.    Αυτό θα επιχειρηθεί 

μέσω:  

1. της υποστήριξης, της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των υφισταμένων συνεργατικών 

σχημάτων και 

2. της δημιουργίας ευέλικτου μηχανισμού ενθάρρυνσης τοπικών συλλογικών πρωτοβουλιών και της 

υποστήριξής τους να αποκτήσουν συνεργατικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά 

Η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των συνεργατικών δομών θα υποστηριχτεί μέσω της 

λειτουργίας «ζωντανών εργαστηρίων» (Regional Living Labs και για συντομία RLL). Πρόκειται για 

συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι εμπλεκόμενοι. Στις συναντήσεις αυτές 

αναζητείται με συναίνεση ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, αμοιβαία επωφελές. Οι υπηρεσίες 

                                                           
1
 Η κατάρρευση των παραδοσιακών συνεταιρισμών και η απογοήτευση που έχει προκαλέσει στους αγρότες, σε συνδυασμό με τη δυσφήμιση που 

υπέστη το συνεταιριστικό κίνημα από την κακή διαχείριση, τη διαπλοκή και τη διαφθορά σε κάποιες περιπτώσεις, καθιστούν απαραίτητη την 

ενθάρρυνση και την υποστήριξη των ενεργών αγροτών και άλλων κατοίκων της υπαίθρου από κάποιον αξιόπιστο φορέα που θα παίξει το ρόλο 

του «επισπεύδοντα».     
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ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, ενθάρρυνσης και υποστήριξης με στόχο τη δικτύωση και τη 

συνεργασία των συνεργατικών σχημάτων, θα παρέχονται σε τοπικό επίπεδο από επιλεγμένα 

στελέχη των συνεργαζομένων ΟΤΔ (μέσω ενεργειών της δράσης 19.2.1), τα οποία θα εκπαιδευτούν 

στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας. Επίσης οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν, τα εργαλεία και 

τα εκπαιδευτικά πακέτα που θα χρησιμοποιηθούν, θα σχεδιαστούν από κοινού για όλες της 

συμμετέχουσες ΟΤΔ σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας. Η δράση, 

χωρίζεται σε δύο Φάσεις: 

• Προπαρασκευαστική Φάση 

• Φάση Υλοποίησης 

Προπαρασκευαστική Φάση 

Περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

1. Διατοπικές συναντήσεις εταίρων για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής και την 

προετοιμασία της υλοποίησης 

2. Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι κοινές δράσεις, οι 

συμβαλλόμενοι, ο σκοπός, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το αντικείμενο του κάθε 

συμβαλλόμενου, οι φάσεις υλοποίησης, η ανάληψη του κόστους ανά φάση, ο τρόπος 

συντονισμού  και οργάνωσης του σχεδίου, κλπ.  

3. Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου, στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης προς έγκριση.  

Φάση Υλοποίησης 

Η Φάση Υλοποίησης, για λόγους μεθοδολογίας χωρίζεται σε πακέτα εργασίας (ΠΕ), τα οποία είναι: 

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

«επιταχυντή συνεργατισμού») 

• ΠΕ2. Δημιουργία RLL (Regional Living Labs) 

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

• ΠΕ4. Διάχυση – Διάδοση - Προβολή 

• ΠΕ5. Μελέτη Βιωσιμότητας του Σχεδίου 

• ΠΕ6. Διοίκηση – Συντονισμός. Ο Συντονισμός θα γίνει από την Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ 

(ΑΝ.ΚΑ) 

Για την υλοποίηση του σχεδίου υπάρχει ήδη στενή συνεργασία με τις Αναπτυξιακές εταιρείες που θα 

συνεργαστούν στα πλαίσια του διατοπικού προγράμματος. Στο σχέδιο αναμένεται να συμμετέχουν 

13 Αναπτυξιακές Εταιρίες 

Επιπρόσθετα το σύνολο των ενεργειών που θα υλοποιηθούν θα είναι σύμφωνες με το νομικό 

πλαίσιο που θα διαμορφωθεί (Κ.Υ.Α.) 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
40.000,00 100,00% 0,75% 

Δημόσια Δαπάνη  40.000,00 100,00% 1,01% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι είναι οι ΟΤΔ που υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα του Καν. 1303/2013 (ειδικά άρθρα 32-35). Δυνητικά, δικαιούχοι 

μπορούν να είναι και φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα 
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του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης των τοπικών 

προγραμμάτων ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το θέμα της συνεργασίας και από το 

καταστατικό τους προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών. 

Κριτήρια Επιλογής 

Α/Α Κριτήρια Βαρύτητα Μοριοδότηση 
Τιμή 

βάση 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η δράση έχει άμεση συνέργεια και συμπληρωματικότητα κυρίως με τις δράσεις 19.2.1.1, 19.2.1.2, 

μέσω της στήριξης των συνεργατικών φορέων και αγροτών για την μεταφορά γνώσεων. Επίσης 

αναπτύσσονται συνέργειες και με τις δράσεις 19.2.2.4, 19.2.3.4 μέσω των επενδύσεων τις οποίες θα 

πραγματοποιήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Συνέργεια υπάρχει με τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020: 3a - 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

 

19.4 Στήριξη για τις Λειτουργικές Δαπάνες και την Εμψύχωση 

 

Τίτλος Δράσης  Στήριξη για τις Λειτουργικές Δαπάνες και την Εμψύχωση 

Κωδικός Δράσης  19.4 

Τίτλος υπο-δράσης Στήριξη για τις Λειτουργικές Δαπάνες και την Εμψύχωση 

Κωδικός υπο-δράσης  

Νομική βάση Άρθρα 42,45,46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης 

Το υπομέτρο περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν τη στήριξη της ΟΤΔ για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εμψύχωση. Συγκεκριμένα: 

1. Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων,  

2.Λειτουργικές δαπάνες,  

3.Πάγια και λοιπός εξοπλισμός,  

4. Ενέργειες εμψύχωσης,  

5.Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνησης μελετών, ενέργειες επιμόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση) 

Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων: 655.000,00€ 

Με βάση το οργανωτικό σχήμα που έχει παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 1 της πρότασης (Διάγραμμα 

1.2 - Προτεινόμενο Οργανόγραμμα Ομάδας Τοπικής Δράσης CLLD), προβλέπεται η κάλυψη 5 άτομα  

ΠΕ Εκπαίδευσης. Θα αποτελούν και την Ομάδα Έργου. Η Ομάδα Έργου αποτελείται από : 1 

Συντονιστή, 1 Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, 1 Περιβαλλοντολόγο, 1 Γεωπόνο, 1 Οικονομολόγο. Η ετήσια 

και η συνολική απασχόληση των μελών της Ομάδας Έργου θα εξειδικεύεται σε Πίνακες 

χρονοαπασχόλησης. Για τις ανάγκες της Ανώμυμης Εταιρείας προβλέπεται  εξωτερικός 

Φοροτεχνικός-Λογιστής και συνεργασία με Νομικό. 

 

Λειτουργικές δαπάνες: 60.500,00€ 

Οι λειτουργικές δαπάνες αυτές αφορούν τα έξοδα που οφείλονται σε συνήθεις δραστηριότητες της 

επιχείρησης, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως: 

• Δαπάνες οργάνωσης-λειτουργίας της επιχείρησης (φάκελοι, κλασέρ, tonner, αναλώσιμα,κτλ) 

• Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.   

• Έξοδα μεταφοράς, διαμονής, Έξοδα συντήρησης 

• Ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση/ψύξη, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς 
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το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων), όπως 

δημοτικά τέλη κ.λπ. 

 

Πάγια και λοιπός εξοπλισμός: 5.000,00€ 

Κατάρτιση αναλυτικών προδιαγραφών συντήρησης και αναβάθμισης της μηχανοργάνωσης και του 

εξοπλισμού με μικρές συμπληρώσεις στην υλικοτεχνική υποδομή ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

Προγράμματος. Η Ομάδα Τοπικής Δράσης, αν και διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, χρειάζεται 

αναβάθμιση του υφιστάμενου και αγορά πιο σύγχρονων μηχανημάτων για την άμεση ανταπόκρισή 

της στις αυξημένες απαιτήσεις του Τοπικού Προγράμματος. Προκειμένου να καλυφθούν οι 

μελλοντικές ανάγκες του Τοπικού Προγράμματος, η Ομάδα Τοπικής Δράσης θα προβεί σε 

αναβάθμιση του δικτύου Η/Υ και ενίσχυσή του (προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών, 

ειδικού Η/Υ εξυπηρέτησης και προστασίας αρχείων για αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών (Server), 

αυτόνομη λειτουργία του website της εταιρείας). Θα ενισχυθεί το λογισμικό της Εταιρείας με την 

εγκατάσταση προγράμματος βάσης δεδομένων και παρακολούθησης έργων, σχεδιαστικών 

πακέτων, προγράμματος αναλυτικής λογιστικής για τον επιμερισμό των δαπανών του Τοπικού 

Προγράμματος όπως επίσης και σύγχρονων αδειών χρήσης λογισμικού για εφαρμογές γραφείου, 

άδειες προστασίας υπολογιστών, κλπ. 

Ενέργειες εμψύχωσης: 39.500,00€ 

Οι ενέργειες εμψύχωσης περιλαμβάνουν το σύνολο των ενεργειών και του υλικού για την 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, όπως: εκδόσεις, δημοσιεύσεις στον 

Τύπο, διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, αναβάθμιση ιστοσελίδας και των social media. 

Αναλυτικότερα : Οι εκδόσεις περιλαμβάνουν φυλλάδια, αφίσες και banner. Οι δημοσιεύσεις στον 

τύπο περιλαμβάνουν δελτία τύπου, ανακοινώσεις και αρθρογραφία στον τοπικό τύπο, 

παρουσιάσεις σε ΜΜΕ και τοποθέτηση διαφημιστικών banner σε τοπικές ειδησεογραφικές 

ιστοσελίδες 

Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων περιλαμβάνει σεμινάρια σε μηχανικούς, 

οικονομολόγους, γεωτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής εφαρμογής καθώς και σε 

στελέχη ΟΤΑ και άλλων φορέων, ημερίδες στις Τοπικές Κοινότητες των περιοχών παρέμβασης, 

ενημερωτικές συναντήσεις και worshops και αποστολή ενημερωτικών επιστολών σε φορείς, 

υπηρεσίες, ΜΜΕ, συλλογικές οργανώσεις κ.λ.π. Η αναβάθμιση ιστοσελίδας και χρήση των social 

media περιλαμβάνει την ενημέρωση της ιστοσελίδας www.oase.com.gr με όλο το ενημερωτικό 

υλικό που σχετίζεται με το τοπικό πρόγραμμα και δημιουργία links για πρόσβαση σε ιστοσελίδες 

συνεργαζόμενων φορέων και η χρήση των social media (facebook, twitter, you tube, κτλ) για την 

προβολή του Τοπικού Προγράμματος και την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού.  

Επίσης θα δημιουργηθεί forum τοπικής Επιχειρηματικότητας για την ανταλλαγή ιδεών, καλών 

πρακτικών κλπ. (Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με πολύ μεγάλη επιτυχία). 

 

Υποστηρικτικές ενέργειες (εκπόνησης μελετών, ενέργειες επιμόρφωσης, αυτό-αξιολόγηση): 

30.000,00€. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα εκπονηθούν μελέτες/σχέδια: 

1. Σχέδιο ανάπτυξης -  οργάνωσης οικοτουρισμού και πρωτοβουλιών για την καινοτόμο ανάδειξη 

και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της μοναδικής αγροτικής πολιτιστικής  κληρονομιάς της 

περιοχής Παρνασσού-Οίτης: Πρόκειται να αναλυθούν και να ιεραρχηθούν οι πόροι  της περιοχής 

(φυσικό, ανθρωπογενές περιβάλλον, παραγωγικές δραστηριότητες), το εκτεταμένο δίκτυο σημείων 

και υποδομών αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, η κατάστασή τους, τα περιθώρια 

αποκατάστασης, οι μουσειακές υποδομές και δικτύωση μεταξύ τους καθώς και με τους φορείς 

διαχείρισης των 2 Εθνικών Δρυμών, το επίπεδο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής, οι 

προκλήσεις/δυνατότητες  της αγοράς και των τμημάτων της, η διαμόρφωση νέων και εξωστρεφών 

concepts επικοινωνίας και προώθησης του φυσικού και πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής. Το 

συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να αποτελέσει στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς των δράσεων που 

προβλέπεται να υποστηριχθούν από το τοπικό πρόγραμμα στον τομέα των εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων στη περιοχή και να βοηθήσει την επιτυχή υλοποίηση δράσεων 

ανάδειξης του τοπικού πολιτισμού.     

3. Η νέα οργάνωση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 
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περιοχής Παρνασσού-Οίτης : Προβλέπεται  αναλυτική διάγνωση των προβλημάτων που 

δημιουργούνται από τη νέα χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής στην τοπική οικονομία (ένα μέρος 

της περιοχής απομακρύνεται από την άμεση πρόσβαση στο δίκτυο). Ιδιαίτερα προβλέπεται να 

μελετηθεί η αξιοποίηση του τμήματος της  παλαιάς γραμμής που εγκαταλείπεται για την 

αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας και την προβολή των πολιτιστικών πόρων της 

περιοχής. 

4. Σχέδιο Δράσης Δημιουργίας Κέντρου Ορεινής Οικονομίας Παύλιανης-Οίτης  

Επίσης, θα υλοποιηθούν μια σειρά από ενέργειες επιμόρφωσης (σεμινάρια, ημερίδες, workshops) 

για την κατάρτιση των στελεχών της ΟΤΔ, των εργαζομένων και των μόνιμων εξωτερικών 

συνεργατών, στα εξής θέματα: 1) Γενικό Κανονιστικό Πλαίσιο περιόδου 2014-2020 (Κρατικές 

Ενισχύσεις κλπ), 2) Θεσμικό και Προγραμματικό Πλαίσιο 2014-2020, 3) Μεθοδολογία Αξιολόγησης, 

4) Θέματα οργάνωσης και διοίκησης έργων και προσωπικού, 5)Τεχνολογικές Εφαρμογές στην 

οργάνωση και διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων, 6)Σχεδιασμός και ωρίμανση 

έργων/Δημόσιες συμβάσεις. 

Τέλος θα υλοποιηθεί Αυτό-Αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται  

Η παρούσα δράση της ΟΤΔ υποστηρίζει όλο το τοπικό πρόγραμμα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός  

Προϋπολογισμός  
790.000,00 100% 14,78% 

Δημόσια Δαπάνη  790.000,00 100% 20,00% 

Ιδιωτική Συμμετοχή  0,00 0,00% 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Όλη η περιοχή εφαρμογής. 

Δικαιούχοι 

ΟΤΔ 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η παρούσα δράση της ΟΤΔ υποστηρίζει όλο το τοπικό πρόγραμμα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η παρούσα δράση της ΟΤΔ υποστηρίζει όλο το τοπικό πρόγραμμα σε συνέργεια με λοιπές 

αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή όπως περιγράφηκαν ανά δράση. 
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Χρηματοδοτικό Πλάνο  

 

Συγκεντρωτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας Τοπικού Προγράμματος  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜ. 

ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 

2014 -2020 

Στήριξη για την προετοιμασία 

στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης 
19.1 80.000,00 80.000,00 0,00 

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER)  

19.2 4.516.290,60 3.120.000,00 1.396.290,60 

Στήριξη για την προπαρασκευή και 

την υλοποίηση της συνεργασίας 

(Διατοπική -Διακρατική )  

19.3 40.000,00 40.000,00 0,00 

Στήριξη  για τις λειτουργικές δαπάνες 

και την εμψύχωση 
19.4 790.000,00 790.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014 - 

2020  
5.346.290,60 3.950.000,00 1.396.290,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    5.346.290,60 3.950.000,00 1.396.290,60 

 

Χρηματοδοτική Βαρύτητα  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ  

  ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014 - 2020* 19.1 19.2 19.3 19.4 

Συνολικό κόστος Υπομέτρου 80.000,00 4.516.290,60 40.000,00 790.000,00 

Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του 

συν. κόστους της στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης 

  84,48% 0,75% 14,78% 

Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου 80.000,00 3.120.000,00 40.000,00 790.000,00 

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου 

επί της δημόσιας δαπάνης της στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης 

  78,99% 1,01% 20,00% 
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Συγκεντρωτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας Τοπικού Προγράμματος Ανά Έτος  

(Ετήσια Δημόσια Δαπάνη)  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔ. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΜΕΤΡΟ 19  ΠΑΑ 2014 - 2020 

Στήριξη για την προετοιμασία 

στρατηγικής της τοπικής 

ανάπτυξης 

19.1 

  

80.000 0 0 0 0 0 0 0 

Στήριξη υλοποίησης δράσεων 

των στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER)  

19.2 

  

0 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 300.000 320.000 

Στήριξη για την προπαρασκευή 

και την υλοποίηση της 

συνεργασίας (Διατοπική και 

διακρατική)  

19.3 

  

0 0 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 

Στήριξη  για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εμψύχωση 
19.4 

  
0 70.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    0 370.000 525.000 630.000 730.000 825.000 425.000 445.000 

 

 

Αναλυτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας Τοπικού Προγράμματος Ανά Υπομέτρο και Δράση (ΕΓΤΑΑ)   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.1 

Στήριξη για την 

προετοιμασία στρατηγικής 

της τοπικής ανάπτυξης 

80.000,00 80.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2 

Στήριξη υλοποίησης 

δράσεων των στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων (CLLD/LEADER)  

4.516.290,60 3.120.000,00 69,08% 1.396.290,60 30,92% 

19.2.1 
Μεταφορά Γνώσεων & 

Ενημέρωσης 
20.000,00 20.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.1.1 

Μεταφορά γνώσεων & 

ενημέρωσης στο γεωργικό 

και στο δασικό τομέα 

10.000,00 10.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.1.2 

Μεταφορά γνώσεων & 

ενημέρωσης σε ΜΜΕ 

αγροτικών περιοχών 

10.000,00 10.000,00 100,00% 0,00 0,00% 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.2.2 

Ανάπτυξη/Βελτίωση της 

Επιχειρηματικότητας και 

Ανταγωνιστικότητας της 

Περιοχής Εφαρμογής σε 

Εξειδικευμένους Τομείς, 

Περιοχές ή Δικαιούχους 

1.556.923,08 1.012.000,00 65,00% 544.923,08 35,00% 

19.2.2.1 

Ενίσχυση επενδύσεων στη 

μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα 

γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

615.384,62 400.000,00 65,00% 215.384,62 35,00% 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στη 

μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα 

μη γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

269.230,77 175.000,00 65,00% 94.230,77 35,00% 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους 

τομείς της βιοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση, και του 

εμπορίου με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

272.307,69 177.000,00 65,00% 95.307,69 35,00% 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων 

οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

400.000,00 260.000,00 65,00% 140.000,00 35,00% 

19.2.3 

Οριζόντια Ενίσχυση στην 

Ανάπτυξη/Βελτίωση της 

Επιχειρηματικότητας και 

Ανταγωνιστικότητας της 

Περιοχής Εφαρμογής  

1.177.777,78 530.000,00 45,00% 647.777,78 55,00% 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή 

ενίσχυσης επενδύσεων στον 

τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.  

777.777,78 350.000,00 45,00% 427.777,78 55,00% 



Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Παρνασσού-Οίτης CLLD/LEADER – ΟΑΣΕ AAE                       95                 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή 

ενίσχυσης επενδύσεων 

στους τομείς της βιοτεχνίας,  

χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση, και του 

εμπορίου με σκοπό την  

400.000,00 180.000,00 45,00% 220.000,00 55,00% 

19.2.4 

Βασικές Υπηρεσίες & 

Ανάπλαση Χωριών σε 

Αγροτικές Περιοχές 

1.148.000,00 1.148.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές 

μικρής κλίμακας (πχ. 

ύδρευση, αποχέτευση, 

οδοποιία εντός οικισμού 

κ.λπ.), 

συμπεριλαμβανομένης της 

εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια 

κτίρια 

380.000,00 380.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, 

βελτίωση ή επέκταση 

τοπικών βασικών υπηρεσιών 

για τον αγροτικό πληθυσμό, 

καθώς και των σχετικών 

υποδομών (πχ. παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, 

κ.λπ.) 

200.000,00 200.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για 

δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης, 

τουριστικές πληροφορίες 

και τουριστικές υποδομές 

μικρής κλίμακας (π.χ. 

σημάνσεις, κοινόχρηστοι 

χώροι, προβολή προώθηση 

περιοχών, ποδηλατικές 

διαδρομές κ.λπ.) 

138.000,00 138.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.4.4 
Ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 
80.000,00 80.000,00 100,00% 0,00 0,00% 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες, 

υπηρεσίες και επενδύσεις, 

που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, 

αποκατάσταση και 

αναβάθμιση της 

πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των χωριών, 

των αγροτικών τοπίων και 

των τόπων με υψηλή φυσική 

αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, καθώς 

και δράσεις 

περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων 

πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, 

πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια 

κ.λπ.) 

350.000,00 350.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.6 
Ανάπτυξη και Βελτίωση 

Βιωσιμότητας Δασών 
136.666,67 100.000,00 73,17% 36.666,67 26,83% 

19.2.6.1 

Πρόληψη και αποκατάσταση 

δασών και δασικών 

εκτάσεων από πυρκαγιές και 

άλλες φυσικές καταστροφές 

και καταστροφικά συμβάντα 

70.000,00 70.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές 

τεχνολογίες και στην 

επεξεργασία, κινητοποίηση 

και εμπορία δασικών 

προϊόντων 

66.666,67 30.000,00 45,00% 36.666,67 55,00% 

19.2.7 
Συνεργασία μεταξύ 

Διαφορετικών Παραγόντων 
476.923,08 310.000,00 65,00% 166.923,08 35,00% 

19.2.7.2 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

πρακτικών, διεργασιών και 

τεχνολογιών στον τομέα των 

τροφίμων και της 

δασοπονίας 

153.846,15 100.000,00 65,00% 53.846,15 35,00% 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 

επιχειρήσεων για 

διοργάνωση κοινών 

μεθόδων εργασίας και τη 

κοινή χρήση εγκαταστάσεων 

και πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη και/ή την εμπορία 

τουριστικών υπηρεσιών, 

που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό 

123.076,92 80.000,00 65,00% 43.076,92 35,00% 

19.2.7.5 

Διαφοροποίηση των 

γεωργικών δραστηριοτήτων 

σε δραστηριότητες που 

αφορούν την εκπαίδευση 

σχετικά με το περιβάλλον 

και τη διατροφή 

46.153,85 30.000,00 65,00% 16.153,85 35,00% 

19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη 

συνεργασία μεταξύ φορέων 

της αλυσίδας εφοδιασμού 

για τη δημιουργία, την 

ανάπτυξη και την προώθηση 

βραχέων αλυσίδων και 

τοπικών αγορών 

123.076,92 80.000,00 65,00% 43.076,92 35,00% 

19.2.7.8 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι 

αφορά τα περιβαλλοντικά 

έργα και τις τρέχουσες 

περιβαλλοντικές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αποτελεσματικής 

διαχείρισης των υδάτων, της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειάς και της 

διατήρησης των γεωργικών 

τοπίων. 

30.769,23 20.000,00 65,00% 10.769,23 35,00% 

19.3 
Διατοπική και διακρατική 

συνεργασία  
40.000,00 40.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.3.1 

Διατοπική Συνεργασία: 

Συνεργατική 

Επιχειρηματικότητα συν 

Ύπαιθρο – Προώθηση 

Κοινωνικής Οικονομίας 

40.000,00 40.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.4 

Στήριξη της ΟΤΔ για τις 

λειτουργικές δαπάνες και 

την εμψύχωση  

790.000,00 790.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.4.1 
Αμοιβές προσωπικού και 

εξωτερικών συμβούλων  
655.000,00 655.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.4.2 Λειτουργικές δαπάνες  60.500,00 60.500,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.4.3 
Πάγια και λοιπός 

εξοπλισμός 
5.000,00 5.000,00 100,00% 0,00 0,00% 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΓΤΑΑ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.4.4 Ενέργειες εμψύχωσης  39.500,00 39.500,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.4.5 

Υποστηρικτικές ενέργειες 

(εκπόνησης μελετών, 

ενέργειες επιμόρφωσης, 

αυτό-αξιολόγηση) 

30.000,00 30.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.346.290,60 3.950.000,00 73,88% 1.396.290,60   

 

 

Αναλυτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας Τοπικού Προγράμματος για Έργα Καινοτόμα, Συλλογικού 

Χαρακτήρα και Έργα Συνεργασίας (ΕΓΤΑΑ)   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ)  

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.2 

Στήριξη υλοποίησης 

δράσεων των 

στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία τοπικών 

κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER)  

3.789.623,93 2.430.000,00 64,12% 1.359.623,93 35,88% 

19.2.1.1 

Μεταφορά γνώσεων & 

ενημέρωσης στο 

γεωργικό και στο δασικό 

τομέα 

10.000,00 10.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.1.2 

Μεταφορά γνώσεων & 

ενημέρωσης σε ΜΜΕ 

αγροτικών περιοχών 

10.000,00 10.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.2.1 

Ενίσχυση επενδύσεων 

στη μεταποίηση, 

εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα γεωργικό 

προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

615.384,62 400.000,00 65,00% 215.384,62 35,00% 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων 

στη μεταποίηση, 

εμπορία και/ή ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα μη 

γεωργικό προϊόν για την 

εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

269.230,77 175.000,00 65,00% 94.230,77 35,00% 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ)  

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων 

στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά 

την 1η μεταποίηση, και 

του εμπορίου με σκοπό 

την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

272.307,69 177.000,00 65,00% 95.307,69 35,00% 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων 

οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων με σκοπό 

την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

400.000,00 260.000,00 65,00% 140.000,00 35,00% 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή 

ενίσχυσης επενδύσεων 

στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής 

στρατηγικής.  

777.777,78 350.000,00 45,00% 427.777,78 55,00% 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή 

ενίσχυσης επενδύσεων 

στους τομείς της 

βιοτεχνίας,  

χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά 

την 1η μεταποίηση, και 

του εμπορίου με σκοπό 

την  

400.000,00 180.000,00 45,00% 220.000,00 55,00% 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις 

για δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης, 

τουριστικές 

πληροφορίες και 

τουριστικές υποδομές 

μικρής κλίμακας (π.χ. 

σημάνσεις, κοινόχρηστοι 

χώροι, προβολή 

προώθηση περιοχών, 

ποδηλατικές διαδρομές 

κ.λπ.) 

138.000,00 138.000,00 100,00% 0,00 0,00% 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ)  

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες, 

υπηρεσίες και 

επενδύσεις, που 

συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη 

διατήρηση, 

αποκατάσταση και 

αναβάθμιση της 

πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των 

χωριών, των αγροτικών 

τοπίων και των τόπων με 

υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων 

των σχετικών κοινωνικο-

οικονομικών πτυχών, 

καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων 

πολιτιστικών / 

συνεδριακών κέντρων, 

μουσείων, πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου –μύλοι, 

γεφύρια κ.λπ.) 

350.000,00 350.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.6.1 

Πρόληψη και 

αποκατάσταση δασών 

και δασικών εκτάσεων 

από πυρκαγιές και άλλες 

φυσικές καταστροφές 

και καταστροφικά 

συμβάντα 

70.000,00 70.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.2.7.2 

Ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, πρακτικών, 

διεργασιών και 

τεχνολογιών στον τομέα 

των τροφίμων και της 

δασοπονίας 

153.846,15 100.000,00 65,00% 53.846,15 35,00% 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ 

μικρών επιχειρήσεων για 

διοργάνωση κοινών 

μεθόδων εργασίας και 

τη κοινή χρήση 

εγκαταστάσεων και 

πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη και/ή την 

εμπορία τουριστικών 

υπηρεσιών, που 

συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό 

123.076,92 80.000,00 65,00% 43.076,92 35,00% 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΤΑΑ)  

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό % 

19.2.7.5 

Διαφοροποίηση των 

γεωργικών 

δραστηριοτήτων σε 

δραστηριότητες που 

αφορούν την 

εκπαίδευση σχετικά με 

το περιβάλλον και τη 

διατροφή 

46.153,85 30.000,00 65,00% 16.153,85 35,00% 

19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη 

συνεργασία μεταξύ 

φορέων της αλυσίδας 

εφοδιασμού για τη 

δημιουργία, την 

ανάπτυξη και την 

προώθηση βραχέων 

αλυσίδων και τοπικών 

αγορών 

123.076,92 80.000,00 65,00% 43.076,92 35,00% 

19.2.7.8 

Κοινές προσεγγίσεις σε 

ότι αφορά τα 

περιβαλλοντικά έργα και 

τις τρέχουσες 

περιβαλλοντικές 

πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης 

της αποτελεσματικής 

διαχείρισης των υδάτων, 

της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειάς και της 

διατήρησης των 

γεωργικών τοπίων. 

30.769,23 20.000,00 65,00% 10.769,23 35,00% 

19.3 
Διατοπική και 

διακρατική συνεργασία  
40.000,00 40.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

19.3.1 

Διατοπική Συνεργασία: 

Συνεργατική 

Επιχειρηματικότητα συν 

Ύπαιθρο – Προώθηση 

Κοινωνικής Οικονομίας 

40.000,00 40.000,00 100,00% 0,00 0,00% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.829.623,93 2.470.000,00 64,50% 1.359.623,93 35,50% 

 

Δ.Δ   

Σύνολο 19.2 και 19.3 2.470.000,00 

Ποσοστό καινοτομίας  62,53% 

 


