leader_book_Layout 1 10/12/2015 1:26 µµ Page 2

Leader

Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο
ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου

Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η

Αποτελεσματα του τοπικου προγραμματος ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
Στην περιοχη παρεμβασης του Νομού Φθιώτιδας 2007-2013
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Ομάδα Τοπικής Δράσης

Εκδοσεις ………………………….
Επιμελεια……………………………

Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
LEADER

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2007-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Η Φθιωτική Αναπτυξιακή ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στην επιτυχή υλοποίηση
του τοπικού προγράμματος “Προσέγγιση LEADER”.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και της Επιτροπής Διαχείρισης
του Προγράμματος (ΕΔΠ).
Τους τελικούς αποδέκτες των επενδυτικών σχεδίων.

Τα στελέχη της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Τους φορείς του νομού με τους οποίους συνεργάστηκε.
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Περιεχόμενα

Γενικά στοιχεία για τη Φθιωτική Αναπτυξιακή

σελ. 9-14

Τοπικο προγραμμα γενικα

σελ. 18-23

Γενικά για τη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
Μετρο 41 – δραση 123α
Μετρο 41 – δραση 312

Μετρο 41 – δραση 313

Μετρο 41 – δραση 321

σελ. 15-

σελ. 21-

σελ.

σελ.

σελ.

Μετρο 41 – δραση 323

σελ.

Μετρο 421 διατοπικη συνεργασια

σελ.

Αποτελεσματα μετρου 41 τοπικου προγραμματος
Μετρο 431

σελ.

σελ.

Επωνυμία:
Έδρα:
Έτος Σύστασης:
Νομική Μορφή:
Περιοχή Δράσης:

Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Λαμία
1999
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Φορείς της περιοχής που συμμετέχουν
στο κεφάλαιο του υποψήφιου φορέα

Ποσοστό

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας

12,35 %

Περιφέρεια Στ. Ελλάδος

50,59 %

Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

15,64 %

Ε.Α.Σ Λαμίας

0,59 %

Ε.Β.Ε.

Ε.Ε.Σ Στυλίδας

Αγροτικός Ελαιουργικός
Συνεταιρισμός Λοκρίδας «Η ΕΝΩΣΗ»
Δήμος Λαμιέων
Δήμος Λοκρών

Δήμος Δομοκού

Δήμος Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου
Δήμος Στυλίδας

Δήμος Μακρακώμης

3,97 %

1,18 %
1,08 %

3,92 %

3,24 %

1,18 %

1,76 %

2,94 %

1,56 %
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Τσούρτος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Αργυρίου

Μέλος Δ.Σ.

Δημήτριος Κυρίτσης

Α΄Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Γεώργιος Τσάμπρας
Ευθυμία Χαρίλα

Αθανάσιος Μιχελής

Ευάγγελος Κατσιφός
Νικόλαος Ζιάκας

Δημήτριος Λαθούρης

Επαμεινώνδας Παπασυκιώτης
Σπυρίδων Κωσταράς

Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER)

Πρόεδρος - Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αναπληρωτής: Αθανάσιος Μιχελής
Αντιπρόεδρος - Κατσιφός Ευάγγελος - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αναπληρωτής: Ιωάννης Ρούλιας

Γραμματέας - Ευάγγελος Παπαδημητρίου - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας
Αναπληρωτής: Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Μέλος - Βασίλειος Πασλής - Τεχνικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας, Τμήμα Ανατολικής Στερεάς
Αναπληρωτρια: Παναγιώτα Τσεκούρα
Μέλος - Γλουτσιάνος Οδυσσέας - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αταλάντης
Αναπληρωτής: Λιόλιος Νικόλαος
Μέλος - Χρήστος Μπακάκος - Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας
Αναπληρωτής: Αθανάσιος Λυριτσής
Μέλος - Ευστάθιος Παπαβασιλείου - Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών
Κελυφωτού Φιστικιού Μώλου Φθιώτιδας
Αναπληρωτής: Ιωάννης Χονδρόπουλος
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Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.)

Ράπτης Λεωνίδας Συντονιστής Προγράμματος LEADER Διευθυντής Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Καραναστάση Γεωργία Μέλος της Ο.Τ.Δ. της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Υπεύθυνη
Μονάδας Διοικητικής Υποστήριξης Τ.Ε. Διοίκησης & Οικονομίας

Κουκουφίκης Γεώργιος Μέλος της Ο.Τ.Δ. της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Υπεύθυνος
Μονάδας Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων LEADER Π.Ε. Γεωπόνος

Μπανιά Ελισάβετ Μέλος της Ο.Τ.Δ. της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Υπεύθυνη Μονάδας
Οικονομικού Τμήματος Π.Ε. Οικονομολόγος

Στεργίου Δημήτριος Μέλος της Ο.Τ.Δ. της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Τ.Ε. Μηχανολόγος
Οι στόχοι της εταιρείας είναι:
•
Η έρευνα, καταγραφή, μελέτη και αξιολόγηση των δυνατοτήτων Ανάπτυξης του Νομού.
•
Η βελτίωση-επέκταση της τεχνικής υποδομής στο Νομό.
•
Η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων από Εθνικούς και Κοινοτικούς
πόρους, η δυνατότητα σύναψης δανείων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που προωθούν τους σκοπούς της εταιρείας.
•
Η διεύρυνση πιθανών χρηματοδοτικών σχημάτων για χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων για την ανάπτυξη της περιοχής.
•
Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις και προγράμματα ανάπτυξης Νομαρχιακού, Εθνικού και Κοινοτικού επιπέδου.
•
Η διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή.
•
Η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. των λοιπών
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κοινωνικού τομέα για την αξιοποίηση και την υλοποίηση διεθνών, Κοινοτικών και Εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
•
Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού κυρίως χαρακτήρα προς τις ΜΜΕ του Ιδιωτικού
τομέα.
•
Η συμβολή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών της περιοχής.
•
Η υποβοήθηση του προγράμματος ανάπτυξης της περιοχής.
•
Η ανάληψη εκτέλεσης έργων, προμηθειών υλικών, καλλιτεχνικών-εικαστικών έργων ή
εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα ή υπηρεσιών MARKETING, δημοσίων σχέσεων και διοργάνωσης εκθέσεων ή συνεδρίων.

leader_book_Layout 1 10/12/2015 1:26 µµ Page 14

Άξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης Leader

Η πρωτοβουλία LEADERI αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, η οποία στηριζόταν στην ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο. Η
εφαρμογή της ξεκίνησε το 1991 δίνοντας την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να
επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη «διαδρομή» ανάπτυξή τους.
Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης πειραματική εφαρμογής και η διαπίστωση ότι η πρωτοβουλία συνέβαλε, αντιστρόφως ανάλογα με τον προϋπολογισμό της, στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, οδήγησαν σε ένα πιο συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της LEADERII.
Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας συνεχίστηκε κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο μέσω της LEADERPLUS, η οποία κινήθηκε στη λογική και τη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών, επιδιώκοντας
ωστόσο να ανακαλύψει τρόπους αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων των διαρθρωτικών
δομών και πολιτικών στον αγροτικό χώρο.
Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την
προσέγγιση LEADER εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2007-2013.
Μέσω της προσέγγισης LEADER θα εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της
περιφέρειας. Ειδικότερα, τα τοπικά προγράμματα του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007 – 2013, αφορούν
στην εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:

1 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Οι παρεμβάσεις του μέτρου αφενός μεν εξυπηρετούν τις προτεραιότητες των Αξόνων 1 και 3 και αφετέρου στηρίζουν την προτεραιότητα βελτίωσης της διακυβέρνησης μέσω της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών.
Ειδικότερα, μέσω των παρεμβάσεων του μέτρου επιδιώκεται:
- η προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο
- η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου
- η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο
- η μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών
- η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
- η δημιουργία θέσεων απασχόλησης (στρατηγική Λισσαβόνας)
- η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού
- η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές
- η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
- η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
προϊόντων και υπηρεσιών

2 Διατοπική και διεθνική συνεργασία
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Τα σχέδια συνεργασιών εξυπηρετούν τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, με την εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας επιδιώκεται η συγκέντρωση τεχνογνωσίας
και η ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί, οικονομικοί κ.λπ), καθώς και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή.
Δράσεις:
Το μέτρο 421περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:
421α. «Διατοπική συνεργασία: αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για την εφαρμογή κοινής δράσης»
421β. «Διακρατική συνεργασία: αφορά συνεργασία μεταξύ περιοχών της Χώρας με περιοχές
άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινής δράσης»

3 Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στην περιοχή παρέμβασής τους, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη μέσω της «εκ των κάτω» διαδικασίας.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η στήριξη των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής στρατηγικής, οι οποίοι αφενός είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν αποτελεσματικό επίπεδο λήψης αποφάσεων, και αφετέρου ισχυρό υπηρεσιακό πυρήνα, ώστε να μπορούν να συμβάλουν
ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής τους.
Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση της εκ των κάτω προσέγγισης, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα σε ενέργειες πληροφόρησης, αλλά και σε ενέργειες διαβούλευσης με τους φορείς
της περιοχής και κυρίως με τους εταίρους του επιπέδου λήψης απόφασης τόσο σε επίπεδο
σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.
Επιπλέον, για την καλύτερη υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, απαιτούνται υποστηρικτικές ενέργειες, όπως η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στην εφαρμογή και διαχείριση.
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χάρτης περιοχής παρέμβασης

Περιοχή παρέμβασης

Νομός Φθιώτιδας - Δήμοι:
Λαμιέων (εκτός Δ.Δ. Λαμιέων), Αγίου Κωνσταντίνου, Αταλάντης*, Γοργοποτάμου, Δαφνουσίων, Εχιναίων, Καμένων Βούρλων, Λιανοκλαδίου, Μαλεσίνας*, Μώλου, Οπουντίων, Πελασγίας, Στυλίδας* και Κοινότητα Παύλιανης
*Στα Δημοτικά Διαμερίσματα από 5.000 έως 10.000 κατοίκους, όπως στο Δ.Δ. Αταλάντης,
Δ.Δ. Μαλεσίνας και Δ.Δ. Στυλίδας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10-3-2010 άρθρο 2,
παράγραφος 4, επιτρέπεται μόνο η υλοποίηση δράσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Συνολική έκταση:
Πληθυσμός:
Πληθυσμιακή πυκνότητα:

2.049,213 km2
74.752
36,47 κάτοικοι / km2

Τίτλος τοπικού προγράμματος
«Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνολικό κόστος:
Δημόσια δαπάνη:
Κοινοτική συμμετοχή:
Εθνική συμμετοχή:
Ίδια συμμετοχή:

12.309.364,13 €
6.909.340,00 €
5.872.939,00 €
1.036.401,00 €
5.400.024,13 €
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Στόχοι και στρατηγική τοπικού προγράμματος

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή παρέμβασης και τις διαβουλεύσεις και
ανοιχτές συναντήσεις εργασίας με τους τοπικούς φορείς και τους εκπροσώπους των
αγροτών και του επιχειρηματικού κόσμου που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος, η συνολική
στρατηγική της Ομάδας Τοπικής Δράσης για
την περιοχή παρέμβασης διατυπώνεται ως
εξής:

Η διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής της περιοχής παρέμβασης μέσω της αναβάθμισης της
ποιότητας, της εισαγωγής καινοτομιών και
πρακτικών αειφορικής διαχείρισης των πόρων
και της ενδυνάμωσης της σύζευξης γεωργικών και μη γεωργικών δραστηριοτήτων, που
θα οδηγήσουν στην βελτίωση της απασχόλησης, του εισοδήματος και της συνολικής ποιότητας ζωής στην Φθιωτική ύπαιθρο.
Διατήρηση και ενίσχυση της ισχυρής μεταποιητικής δραστηριότητας με ενσωμάτωση καινοτομιών, στήριξη της εξωστρέφειας,
δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων
με την αξιοποίηση της πλούσιας τοπικής
πρωτογενούς παραγωγής
Η αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών
του πρωτογενή τομέα και η προστασία του
περιβάλλοντος (ιδίως των προστατευόμενων
περιοχών και των υδατικών πόρων), σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ικανότητας των
τοπικών φορέων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών
με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση μπορούν να οδηγήσουν στην αξιοποίηση των βασικών συγκριτικών

πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης.
Με βάση τις ανωτέρω γενικές αναπτυξιακές
κατευθύνσεις καθορίζονται οι Γενικοί Στόχοι
της προσέγγισης Leader για την περιοχή παρέμβασης.

Γενικός Στόχος Ι
Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, του παραγωγικού ιστού και ανθρώπινου δυναμικού
μέσω της βελτίωσης των αγροτικών υποδομών, της προώθησης της πολυαπασχόλησης
και της εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
Γενικός Στόχος ΙΙ
Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της
περιοχής για την βελτίωση της ελκυστικότητας
με παράλληλη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων.

Γενικός Στόχος ΙΙΙ
Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης διαμέσου της προώθησης των
συνεργασιών μεταξύ των τοπικών φορέων και
της ενδυνάμωσης των μηχανισμών υποστήριξης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
Οι Γενικοί Στόχοι αποδίδουν την κοινή αντίληψη των συμμετεχόντων τοπικών φορέων
στην προσπάθεια συγκρότησης μιας συνολικής προγραμματικής άποψης για το μέλλον
της περιοχής παρέμβασης και αντανακλούν
την βούληση της τοπικής κοινωνίας να απαντήσει με δημιουργικό τρόπο στις προκλήσεις
της νέας προγραμματικής περιόδου και των
σημαντικών αλλαγών και των μετασχηματισμών στον αγροτικό χώρο.
Στρατηγικη - ειδικοιστοχοισχεδιου

Από τη συνοπτική παράθεση των βασικών
στρατηγικών επιλογών και των Γενικών Στόχων του Τοπικού Προγράμματος γίνεται
σαφής η επιλογή να στηριχθεί η όλη προσπάθεια στην ενδυνάμωση των βασικών και παραδοσιακά ισχυρών τομέων οικονομικής
δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης,
στην ταυτόχρονη ενίσχυση, ανάδειξη και αξιοποίηση των εξαιρετικά σημαντικών φυσικών
πλεονεκτημάτων της και στην προσαρμογή
του ήδη σημαντικού πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα στις ανάγκες της σύγχρονης
ανταγωνιστικής αγοράς μέσω της συστηματικής προσπάθειας σύζευξης των γεωργικών
και μη γεωργικών δραστηριοτήτων.
Η γεωγραφική θέση, το φυσικό περιβάλλον, η
ιστορία και ο πολιτισμός της περιοχής αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τον σχεδιασμό και την αναζήτηση μεθόδων και
μέσων για την ανάδειξη ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα οδηγεί όχι απλώς σε μια
«βιώσιμη ύπαιθρο» αλλά σε μια ύπαιθρο ελκυστική ως τόπου ζωής και δημιουργίας.
Οι κατευθύνσεις αυτές για την περιοχή παρέμβασης συμπληρώνουν άλλωστε τις γενικές
προβλέψεις της εθνικής στρατηγικής για την
ευρύτερη περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας
που εστιάζεται «στην ολοκλήρωση των υπερτοπικών χερσαίων αξόνων μεταφορών, στην
ανασυγκρότηση του παραγωγικού της ιστού
προς τομείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που ενσωματώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και
στην καινοτομία, με τρόπο που να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο συνεργιών μεταξύ των
τριών τομέων παραγωγής».
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των διαρθρωτικών προσαρμογών (ιδίως των επιπτώσεων της ΚΑΠ στον καπνό που επηρεάζει

δραματικά 19 ΔΔ της περιοχής παρέμβασης)
επιβάλει την άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της
πολυαπασχόλησης του αγροτικού πληθυσμού.
Η διασφάλιση του πολυτομεακού χαρακτήρα
των παρεμβάσεων, η ενίσχυση των τοπικών
δυνατοτήτων σχεδιασμού και στήριξης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, η ανάδειξη της
ποιότητας και της αειφορικής διαχείρισης ως
βασικών συντελεστών κάθε επενδυτικής προσπάθειας και η θετική αλληλεπίδραση μεταξύ
των συντελεστών της αναπτυξιακής διαδικασίας με την ενίσχυση των συνεργασιών και
των δικτυώσεων, καθορίζουν την επιλογή των
Ειδικών Στόχων του τοπικού προγράμματος.
1) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και εισαγωγή
καινοτομιών για τη βελτίωση της ποιότητας
και την αύξηση της αξίας.
2) Στήριξη της πολυαπασχόλησης και της διαφοροποίησης προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
3) Ενίσχυση και διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και των υποδομών.
4) Ανάδειξη της πολυθεματικότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω της σύζευξης των
ορεινών προορισμών με τις παραθαλάσσιες
τουριστικές περιοχές
5) Δημιουργία / Βελτίωση υποδομών αγροτικών δραστηριοτήτων.
6) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της υπαίθρου.
7) Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της
περιοχής παρέμβασης.
8) Δημιουργία μηχανισμού στήριξης της τοπικής ανάπτυξης και ενίσχυση των δικτύων και
συνεργασιών των τοπικών επιχειρηματικών
φορέων.
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Παρουσίαση Έργων Δράσης 123α

ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔ.ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

41. Στρατηγικές
τοπικής ανάπτυξης:

411. Ανταγωνιστικότητα

413. Ποιότητα ζωής/ Διαφοροποίηση

L123α
L311
L312
L313
L321
L323

421: Διατοπική και διακρατική
συνεργασία

421α

431: Δαπάνες λειτουργίας,
απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση

431α

421β

431β

ΥΠΟΜΕΤΡΟ
Αύξηση της αξίας των γεωργικών
προϊόντων

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές
δραστηριότητες

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία
και τον αγροτικό πληθυσμό

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Διατοπική συνεργασία

Η υφιστάμενη κατάσταση στην Περιοχή Παρέμβασης
του Leader προσδίδει συγκριτικά πλεονεκτήματα τα
οποία εδραιώνουν τη στόχευση στο Υπομέτρο 123 για
την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής και
ζωικής παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αναφέρονται κυρίως στην ύπαρξη σημαντικών προϊόντων φυτικής και
ζωικής προέλευσης με παγκόσμια εμβέλεια (Π.Ο.Π.,
ελιές, λάδι, κρασί κλπ) σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα βελτίωσης της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας
του πρωτογενούς τομέα.
Το πλούσιο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, το άφθονο
υδάτινο δυναμικό του Σπερχειού και η μικρή απόσταση
από το θαλάσσιο χώρο, προσδίδει στην περιοχή κλιματολογικές, οικολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες
που επιτρέπουν την ποιοτική παραγωγή στο φυτικό και
ζωικό πρωτογενή τομέα.

Η ενίσχυση μέσω της παρέμβασης των τοπικών, παραδοσιακών και πιστοποιημένων προϊόντων της περιοχής,
τα οποία διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να διασφαλίσουν στους αγρότες υψηλή οικονομική απόδοση και προστιθέμενη αξία, προάγεται μια
νέα φιλοσοφία και ταυτότητα της περιοχής, η οποία
συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη του αγροτικού
χώρου, προστατεύοντας το περιβάλλον, τονώνοντας
την τοπική οικονομία και παρέχοντας κίνητρα για την
παραμονή των νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο.
Επιπρόσθετα η βελτίωση των υποδομών στην Περιοχή
Παρέμβασης, η χωροθέτηση της περιοχής στο κέντρο
του δικτύου μεταφορών (αυτοκινητόδρομοι Ε-75, Ε-65,
σιδηροδρομικό δίκτυο και οι εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες), προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα διακίνησης
των προϊόντων.

Διακρατική συνεργασία

Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

σελ. 21
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Τίτλος έργου:
Φορέας:

Εκσυγχρονισμός με μετεγκατάσταση ελαιοτριβείου χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
Ίδρυση τυποποιητηρίου ελαιολάδου για την παραγωγή εμπορεύσιμων συσκευασιών
με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος
Τασούλας Ευστάθιος

Πρόκειται για ένα από τα παλιότερα
ελαιοτριβεία της ευρύτερης περιοχής με
συνεχή λειτουργία για πάνω από 40
χρόνια. Έχει ήδη εκσυγχρονιστεί μια
φορά στο παρελθόν το 1982 και έχει
προβεί από τότε σε ένα πλήθος ενεργειών που βοήθησαν στην περαιτέρω
ανάπτυξή του. Κάθε φορά γίνεται προσπάθεια για την βελτίωση της επιχείρησης με στόχο την παραγωγή καλύτερης
ποιότητας ελαιολάδου.
Έγινε μετεγκατάσταση του υπάρχοντος
ελαιοτριβείου του Ευστάθιου Τασούλα
στην κτηματική περιφέρεια Δ.Δ. Καρα-

βομύλου, του Δήμου Στυλίδας στην
θέση «ΓΑΛΑΤΑΣ»
-ΜΑΓΚΛΑΒΑΣ» και ίδρυση τυποποιητηρίου.
Η επένδυση αυτή, έρχεται να καλύψει
ένα μεγάλο κενό στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων αλλά και να στηρίξει την τοπική
ανάπτυξη και να ενισχύσει το δίκτυο συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς και
επιχειρηματίες καθώς δεν υπήρχε, μέχρι
σήμερα, κανένα είδος τυποποιητηρίου
στην περιοχή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

σελ. 22

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

492.600,66
197.040,26
167.484,22
29.556,04
295.560,40

σελ. 23
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Τίτλος έργου:

Εκσυγχρονισμός
μονάδας
επεξεργασίας,
τυποποίησης,
συσκευασίας
κι αποθήκευσης
επιτραπέζιας ελιάς

Φορέας:

Βάγιας Τρόφιμα Α.Ε.

Η Βάγιας Τρόφιμα Α.Ε. είναι οικογενειακή
επιχείρηση που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου, ήδη από το 1928. Από το
Σεπτέμβριο του 2010 δραστηριοποιείται στο
χώρο της επεξεργασίας και εμπορίας επιτραπέζιων ελιών. Επεξεργάζεται και συσκευάζει με άρτιες τεχνικές και σύγχρονο
εξοπλισμό τις Π.Ο.Π. ποικιλίες Κονσερβολιά, Καλαμών και Χαλκιδικής και επιπλέον
παράγει εξαιρετικό πατέ και γλυκό ελιάς.
Τα προϊόντα της είναι γνωστά τόσο στην
εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά καθώς
έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα

σε χώρες της Ε.Ε. και της Αμερικής αλλά
και συμμετοχή στις σημαντικότερες διεθνείς
εκθέσεις τροφίμων.
Η επιχείρηση διαθέτει αυτοματοποιημένα
μηχανήματα, άρτια καταρτισμένο προσωπικό και ήδη παράγει σημαντικές ποσότητες και επώνυμα προϊόντα υψηλών
ποιοτικών προδιαγραφών. Στόχος της
είναι η μέγιστη ποσοτική και ποιοτική απόδοση του προϊόντος και για αυτό το λόγο
εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη μονάδα, κυρίως με την κατασκευή αποθηκευτικού κτιρίου και την εγκατάσταση νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 24

487.155,50
194.862,20
165.632,87
29.229,33
292.293,30
σελ. 25
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Τίτλος έργου:

Μετεγκατάσταση
και εκσυγχρονισμός
του ελαιοτριβείου
«Γοργοπόταμος
Μονοπρόσωπη
ΕΠΕ»

Φορέας:

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ
Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας “Ελαιοτριβείο Γοργοπόταμος Μονοπρόσωπη Εταιρίας Περιορισμένης
Ευθύνης” αγοράστηκε τον Απρίλιο του
2013 από τη σημερινή ιδιοκτήτρια, κα Κουτσοκέρα Ιωάννα. Καθώς το υφιστάμενο
κτίριο ήταν πεπαλαιωμένο, ήταν επιτακτική
η ανάγκη για μετεγκατάσταση της επιχείρησης για να μπορέσουν να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Το
ελαιοτριβείο μετεγκαταστάθηκε σε κτήριο
360 m2, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, σε χώρο
σύμφωνο με όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας.
Το νέο κτίριο, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε η επιχείρηση να καταφέρει να πιστοποιηθεί σε θέματα ποιότητας,

σύμφωνα με την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
HACCP, κατά το πρότυπο ISO 22000.
Παράλληλα, αντικαταστάθηκε και εκσυγχρονίστηκε ένα μέρος του εξοπλισμού της
επιχείρησης. Ο νέος εξοπλισμός είναι από
τους πλέον σύγχρονους, με βελτιωμένες
δυνατότητες, πράγμα που επίσης προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση καθώς οι παραγωγοί είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί στην επιλογή του ελαιοτριβείου
που θα συνεργαστούν για την εξαγωγή
θρεπτικού, γευστικού και ποιοτικού ελαιολάδου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 26

424.927,70
169.971,08
144.475,42
25.495,66
254.956,62
σελ. 27
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Τίτλος έργου:
Φορέας:

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού μονάδας παραγωγής γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου
ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας - τυρί φέτα ΠΟΠ
Ζήσιμος Κωνσταντίνος

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή γιαούρτης, ρυζόγαλου, μυζήθρας, ανθότυρου
και φέτας Π.Ο.Π. Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό του
εξοπλισμού μονάδας παραγωγής γιαούρτης και φέτας Π.Ο.Π.
Δόθηκε έτσι η δυνατότητα στην επιχείρηση να αυξήσει την ημερήσια επεξεργαζόμενη ποσότητα γάλακτος γιατί η
αδυναμία της συλλογής και μεταφοράς
του γάλακτος από τον χώρο παραγωγής
στον χώρο επεξεργασίας σε μικρό χρονικό διάστημα, εξαιτίας της ευπάθειας του

προϊόντος, αποτελούσε τον μοναδικό
ανασταλτικό παράγοντα για την αύξηση
της επεξεργαζόμενης ποσότητας γάλακτος και κατά συνέπεια της συνολικής ποσότητας παραγομένων προϊόντων.
Με τον εκσυγχρονισμό της μεταποιητικής
μονάδας γάλακτος δόθηκε η δυνατότητα
να μεταποιηθεί η, ούτως ή άλλως, ποιοτική τοπική πρώτη ύλη κοντά στον χώρο
παραγωγής αποφεύγοντας τον κίνδυνο
αλλοιώσεων και υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος. Συνέπεια αυτού
είναι η παραγωγή ακόμη πιο ποιοτικών
και ανταγωνιστικών τελικών προϊόντων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

σελ. 28

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

323.222,00
129.288,80
109.895,48
19.393,32
193.933,20

σελ. 29
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Τίτλος έργου:

Ίδρυση μονάδας
επεξεργασίας
και συσκευασίας
φιστικιών και ψίχας

Φορέας:

Ντίμα Κωνσταντίνα

Στις Λιβανάτες του Δήμου Λοκρών ιδρύθηκε η επιχείρηση επεξεργασίας και συσκευασίας φιστικιών και ψίχας της
Κωνσταντίνας Ντίμα. Αντικείμενο δραστηριότητάς της η επεξεργασία, συσκευασία
σε σακιά και εμπορία κελυφωτού φιστικιού
και ψίχας. Το κελυφωτό φιστίκι, που αποτελεί την πρώτη ύλη επεξεργασίας της επιχείρησης, προέρχεται από τοπικούς
παραγωγούς και δίνεται προτεραιότητα σε

προϊόντα που προέρχονται από σύστημα
ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Πραγματοποιήθηκε ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ως βιοτεχνικό κτίριο και αγοράστηκε
ο εξοπλισμός της γραμμής επεξεργασίας
κελυφωτού φιστικιού αλλά και εξοπλισμός
επίπλωσης και μηχανογράφησης για τις διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

σελ. 30

415.230,00
166.092,00
141.178,20
24.913,80
249.138,00

σελ. 31
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Τίτλος έργου:

Εκσυγχρονισμός
Ελαιοτριβείου

Φορέας:

Σακελλαρίου Ευγενία

Η επιχείρηση ασκεί εμπορική δραστηριότητα ελαιολάδου, επιτραπέζιων ελιών και
ελαιούχων προϊόντων από το 2003 και η
μονάδα του ελαιοτριβείου αποτελείται από
3 γραμμές παραγωγής συνολικής δυναμικότητας 5-7 τόνων ελαιολάδου/ημέρα.
Πραγματοποιήθηκε μερικός εκσυγχρονισμός της μονάδας και συγκεκριμένα της
μιας γραμμής ως προς την αντικατάσταση
του υφιστάμενου Ντεκάντερ τριφασικής λειτουργίας από ένα διφασικής λειτουργίας.
Ο εκσυγχρονισμός αυτός έχει ως απώτερο
σκοπό τη σταδιακή μείωση των υγρών
αποβλήτων του ελαιοτριβείου ούτως ώστε,
πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, να βελτιωθεί και η ποιότητα του παρα-

γόμενου ελαιολάδου. Αυτό αποτελεί καινοτομία ύψιστης σημασίας και αποτελεί την
αφορμή να αλλάξει στο μέλλον όλη η φιλοσοφία της διαδικασίας έκθλιψης ελαιοκάρπου προς όφελος του
περιβάλλοντος, του τουρισμού και της
αποταμίευσης στην κατανάλωση νερού
και ενέργειας.
Πρωταρχικός σκοπός της επιχείρησης είναι
η τήρηση προδιαγραφών ποιότητας τόσο
στις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και στο
μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής και
έχει ήδη αναπτυχθεί σύστημα ποιότητας,
για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000
(HACCP).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

σελ. 32

415.230,00
166.092,00
141.178,20
24.913,80
249.138,00

σελ. 33
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Τίτλος έργου:
Φορέας:

Εκσυγχρονισμός Οινοποιείου
Παντράς Χρήστος

Οι καλλιέργειες και η παραγωγή οίνου
του Χρήστου Παντρά είναι πιστοποιημένες ως βιολογικές. Ο παραγόμενος
οίνος διατίθεται σε επιχειρήσεις εστίασης
και λιανεμπορίου, κυρίως στους Νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Παρατηρώντας μια αύξηση, τα τελευταία χρόνια, της ζήτησης εμφιαλωμένων τοπικών οίνων από μεγάλες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά και
εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ μπαρ κ.α.
η επιχείρηση θεώρησε επιτακτική την

ανάγκη να εξελιχθεί και να εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό και τις μεθόδους της
για να μπορέσει να προωθήσει καλύτερα την παραγόμενη ποσότητα ενός
προϊόντος που ήδη έχει ένα σημαντικό
πλεονέκτημα: είναι βιολογικό.
Κατά τη διάρκεια του εκσυγχρονισμού
του οινοποιείου, πραγματοποιήθηκαν
εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο της
επιχείρησης, κατασκευάστηκε εσωτερική
οδοποιία και φυσικά αγοράστηκαν τα
κατάλληλα μηχανήματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

σελ. 34

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

117.726,00
47.090,40
40.026,84
7.063,56
70.635,60

σελ. 35
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Τίτλος έργου:

Εκσυγχρονισμός
μονάδας
τυποποίησης
συσκευασίας
και αποθήκευσης
ελαιολάδου.

Φορέας:

Γεωργίου Σωτηρία

Η ατομική επιχείρηση της Σωτηρίας Γεωργίου
ιδρύθηκε το 2006 από την ίδια, με βασικό σκοπό
την επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση
της ίδιας, κυρίως, παραγωγής ελαιολάδου
αλλά και ορισμένων ακόμη παραγωγών της
περιοχής. Ήδη από τον πρώτα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης παρατηρείται μια συνεχή
αύξηση στη ποσότητα που συσκευάζεται, γεγονός που αναδεικνύει ότι υπάρχει πλεονάζουσα
ζήτηση. Για να μπορέσει να παρέχει καλύτερες
και ταχύτερες υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η επιχείρηση αποφάσισε
τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας μονάδας,
με την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στη γραμμή παραγωγής και με βελτιώσεις στο υπάρχον κτίριο και τον περιβάλλοντα

χώρο. Ο νέος εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα
στην επιχείρηση να συσκευάζει και να τυποποιεί
το παραγόμενο προϊόν με αυτοματοποιημένο
τρόπο σε νέου τύπου συσκευασίες, τηρώντας
όλες τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που επιβάλουν τα νέα πρότυπα, αλλά
και να διαθέτει το προϊόν της επώνυμα σε συσκευασίες καταναλωτή.
Παράλληλα, χρειάστηκε να δημιουργηθούν οι
κατάλληλοι χώροι προκειμένου να εγκατασταθεί ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του χώρου και να
καλυφθούν οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση
της μονάδας σύμφωνα με το πρότυπο ISO
22000:2005.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 36

229.793,94
91.917,58
78.129,94
13.387,64
137.876,36
σελ. 37
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Τίτλος έργου:

Εκσυγχρονισμός
ελαιοτριβείου
στη θέση
«Πλύστρες»
Μώλου Φθιώτιδας
της επιχείρησης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Φορέας:

Κρητικός Ευστάθιος

Η ίδρυση της επιχείρησης το 1999 αποτέλεσε πολύ σημαντικό γεγονός για την περιοχή καθώς ουσιαστικά κάλυψε το κενό
που είχε δημιουργηθεί μετά την παύση λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Μώλου. Δραστηριοποιείται σε τοπικό επίπεδο και εξυπηρετεί τους παραγωγούς της
περιοχής Μώλου, Καμμένων Βούρλων,
Αγίου Κωνσταντίνου, Θερμοπυλών και
Αταλάντης. Οι ελαιοπαραγωγοί των περιοχών αυτών ανέρχονται περίπου σε 1.700,
εκ των οποίων οι 750 είναι πελάτες της επιχείρησης.
Εφαρμόζει στην λειτουργία του ελαιοτριβείου τις αρχές της ασφαλούς παραγωγής
τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
όπως είναι το HACCP.
Ο εκσυγχρονισμός του ελαιοτριβείου με

νέα μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας
και ικανής παραγωγικής δυναμικότητας
έγινε για να ανταποκριθεί στην αυξημένη
ζήτηση των παραγόμενων προϊόντων του,
καθώς και στις νομοκανονιστικές απαιτήσεις της αγοράς τροφίμων για ασφαλή
προϊόντα αλλά και την εκ των πραγμάτων
αυξημένη παραγωγή εξαιτίας της βελτιωμένης καλλιεργητικής φροντίδας των δένδρων.
Με το εκσυγχρονισμό του ελαιοτριβείου και
την προμήθεια νέου και σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού δίνεται η δυνατότητα
στους παραγωγούς του πρωτογενούς
προϊόντος, να μεταποιούν τον παραγόμενο ελαιόκαρπο με σύγχρονες μεθόδους,
που αναβαθμίζουν και κατοχυρώνουν την
ποιότητα του ελαιολάδου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 38

382.380,00
152.952,00
130.009,20
22.942,80
229.428,00
σελ. 39
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Τίτλος έργου:
Φορέας:

Ίδρυση μονάδας διαλογής, συντήρησης, ψύξης και αποθήκευσης νωπών
οπωροκηπευτικών & πατάτας
Γκούρας Αχιλλέας

Ο κ. Αχιλλέας Γκούρας δημιούργησε την
δική του γεωργική εκμετάλλευση το
1992. Η απόφασή του να ιδρύσει μια
μονάδα διαλογής, συντήρησης, ψύξης
και αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών & πατάτας αποτελεί το πρώτο
βήμα προς την καθετοποίηση της παραγωγής του. Έτσι, δημιουργήθηκε
ένας μικρός ψυκτικός θάλαμος σε ένα
τμήμα μιας υφιστάμενης υπόγειας αποθήκης για την εξυπηρέτηση της ίδιας
παραγωγής με σκοπό το χονδρικό εμπόριο. Με την επένδυση αυτή, αυξήθηκε
η προστιθέμενη αξία των προϊόντων

του καθώς επιμηκύνοντας τον χρόνο
συντήρησής τους βελτιώνεται ταυτόχρονα και η ποιότητά τους. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση έχει πλέον
αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες παραγωγικές μονάδες της περιοχής.
Επιπλέον, η θέση εγκατάστασης της
μονάδας είναι από μόνη της πλεονεκτική αφού απέχει μόλις 2 χλμ. από την
Εθνική οδό οπότε εξασφαλίζεται η γρήγορη μεταφορά των προϊόντων προς
Αθήνα ή και άλλες πόλεις, σε σημεία
χονδρικού εμπορίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

σελ. 40

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

30.285,00
12.114,00
10.296,90
1.817,10
18.171,00

σελ. 41
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Τίτλος έργου:

Ίδρυση μονάδας
παραγωγής,
τυποποίησης
& συσκευασίας
βιολογικού
ελαιόλαδου στην
Ανάβρα Φθιώτιδας

Φορέας:

Franze-Mpaglatzes
Astrid

Στην περιοχή της Ανάβρας Φθιώτιδας, στις
βόρειες πλαγιές του όρους Καλλίδρομο,
ιδρύθηκε μονάδα παραγωγής, τυποποίησης
και συσκευασίας ελαιολάδου στην οποία παράγεται ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά από ελιές βιολογικής καλλιέργειας.
Το ελαιοτριβείο εξυπηρετεί την ίδια παραγωγή
και εξαιτίας του καθετοποιημένου χαρακτήρα
του, έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται σε
καθημερινή βάση την ποσότητα του ελαιόκαρπου που συλλέγεται, με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνεται ο ιδανικός χρόνος που απαιτείται από τη συγκομιδή στην έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Η συγκομιδή και η επεξεργασία του
ελαιοκάρπου πραγματοποιείται με ιδιαίτερη

προσοχή και λεπτούς χειρισμούς προκειμένου το ελαιόλαδο να διατηρήσει το άρωμα,
το χρώμα, τη γεύση του και τα πολύτιμα συστατικά του μέχρι την παραλαβή του από τον
καταναλωτή.
Η εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης
Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 που
έχει προγραμματιστεί να γίνει στο άμεσο μέλλον θα προσδώσει στην επιχείρηση σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα, όπως:
καλύτερη προβολή και αναγνωρισιμότητα,
ευκολία διάθεσης των προϊόντων της, ενίσχυση και διασφάλιση της ποιότητας άρα
και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία προϊόντος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 42

168.510,06
67.404,02
57.293,42
10.110,60
101.106,04
σελ. 43
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Τίτλος έργου:

Ίδρυση
νέου οινοποιείου
σύγχρονης
τεχνολογίας:
μονάδα
παραγωγής οίνων
από προϊόντα
της βιολογικής
αμπελουργίας

Φορέας:
ΤΡΑΧΙΣ Α.Ε.

Η αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, τα τελευταία χρόνια και παράλληλα η
ανάγκη για μια πιο υγιεινή και ποιοτική ζωή
έχουν οδηγήσει τον καταναλωτική στην
αναζήτηση εναλλακτικών, ποιοτικών προϊόντων. Η εταιρία ΤΡΑΧΙΣ Α.Ε., αφουγκράστηκε την ανάγκη αυτή του καταναλωτικού
κοινού και με όχημα την τεχνογνωσία της
στην αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή
συμβατικού οίνου, επένδυσε στην παραγωγή βιολογικού οίνου.
Κατασκεύασε μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης βιολογικού οίνου στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας και χρησιμοποιώντας
σύγχρονες μεθόδους αξιοποίησε αμπελώ-

νες έκτασης 16 στρεμμάτων από τους
οποίους παράγει προϊόντα χωρίς τη χρήση
συντηρητικών και πρόσθετων, αποκλειστικά από πιστοποιημένα βιολογικά σταφύλια, σύμφωνα με σύστημα διασφάλισης
ποιότητας ISO9001:2000 και ISO22000.
Ακόμη και τα απόβλητα της παραγωγικής
διαδικασίας δεν απορρίπτονται ως άχρηστα αλλά κομποστοποιούνται σε κάδους
από όπου παράγεται βιολογικό λίπασμα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

σελ. 44

475.811,56
190.324,62
161.775,93
28.548,69
285.486,94

σελ. 45
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Ο παραδοσιακός χαρακτήρας οργάνωσης των βιοτεχνικών μονάδων καθώς και το φαινόμενο της διαρκούς γήρανσης του πληθυσμού, το οποίο στερεί από τις περιοχές
αυτές, τις δυναμικές ηλικίες του πληθυσμού, έχουν σαν
αποτέλεσμα το χαμηλό επίπεδο των επενδύσεων που
πραγματοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα στην περιοχή
παρέμβασης. Επιπλέον παρατηρείται η ύπαρξη ορισμένων παραδοσιακών δραστηριοτήτων στον τομέα της βιοτεχνίας που τείνουν να εξαλειφθούν και πρέπει να
εκσυγχρονιστούν.
Η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων
στις αγροτικές περιοχές δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και
διαφοροποίησης της τοπικής παραγωγικής διάρθρωσης.
Επιπλέον συμβάλλει στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συγκράτηση
του πληθυσμού στη περιοχή παρέμβασης και την ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η ανάγκη για την προστασία και αναβάθμιση του περι-

σελ. 46

βάλλοντος μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, με παράλληλη έλλειψη συστημάτων για την
προστασία του περιβάλλοντος που παρατηρείται στις
υφιστάμενες βιοτεχνίες των αγροτικών περιοχών απαιτεί
την ενίσχυση πρωτοβουλιών από τους ιδιώτες που θα εισάγουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη λειτουργία της
επιχείρησης τους.
Η Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
επιλεγμένων κλάδων της τοπικής οικονομίας θα συμβάλλει στην προώθηση συνεργασιών των επιχειρήσεων σε
κλαδικό επίπεδο, ώστε να στοχεύουν στην από κοινού
πραγματοποίηση των αγορών από τους προμηθευτές,
στην από κοινού εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων ή /
και κοινού χώρου εκθέσεων-πωλήσεων ή / και δημιουργία
κοινών δικτύων διανομής. Η υλοποίηση της Δράσης δικτύωσης των επιχειρήσεων, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς
στην περιοχή παρέμβασης δεν έχει επιτευχθεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν.

σελ. 47
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Τίτλος έργου:
Φορέας:

Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικής μονάδας κατασκευής
αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμών
Παπακωνσταντίνου Ανδρέας

Αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης είναι η παροχή μηχανουργικών
υπηρεσιών σε βιομηχανίες και πάσης
φύσεως εργοστάσια, καθώς επίσης και
η κατασκευή αγροτικών μηχανημάτων,
εξαρτημάτων αυτών και λοιπού γεωργικού και δασοκομικού εξοπλισμού.
Καθώς, τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη
και η αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης υπήρξε ανάγκη μετεγκατάστασης
σε νέες, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις και
προμήθεια νέου, σύγχρονου μηχανολο-

γικού εξοπλισμού. Επίσης, εφαρμόστηκε σύστημα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της παραγωγικής
διαδικασίας βάσει προτύπων ISO9001.
Έτσι η επιχείρηση, πέραν της παροχής
υπηρεσίας πάσης φύσεως μηχανουργικών και κατασκευαστικών εργασιών,
παράγει ολοκληρωμένες λύσεις αγροτικού και κτηνοτροφικού εξοπλισμού, με
αποτέλεσμα να συμβάλλει σημαντικά
στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας
των τοπικά παραγόμενων προϊόντων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

σελ. 48

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

58.294,33
20.403,02
17.342,57
3.060,45
37.891,31

σελ. 49

leader_book_Layout 1 10/12/2015 1:31 µµ Page 50

Τίτλος έργου:

Ίδρυση
παραδοσιακού
Αρτοποιείου –
Ζαχαροπλαστείου

Φορέας:

Γκρίτζας Ιωάννης
& Αθανάσιος Ο.Ε.

Η ζήτηση των προϊόντων του κλάδου της
Αρτοποιείας-Ζαχαροπλαστικής παραμένει
διαχρονικά σε υψηλά επίπεδα καθώς πρόκειται για αγαθά πρώτης ανάγκης. Δίνεται
έμφαση στο παραδοσιακό προϊόν, με σύγχρονες μεθόδους παρασκευής που αναδεικνύουν τη χρήση και τη χρησιμότητα της
τεχνολογίας στην παράδοση.
Η επιχείρηση έχει προμηθευτεί νέας, εξελιγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό, ο οποίος
βοηθά στην ομαλή ροή της παραγωγικής
διαδικασίας και εξασφαλίζει την ομοιομορφία στο τελικό προϊόν. Επίσης, τα συστή-

ματα ασφαλείας του νέου εξοπλισμού διασφαλίζουν τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα στάδια,
άρα και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας
των παραγόμενων προϊόντων.
Οι εταίροι της «Γκρίτζας Ιωάννης & Αθανάσιος Ο.Ε.» επιχείρησαν αυτό το επαγγελματικό βήμα, επιλέγοντας να επιστρέψουν στη
γενέτειρά τους για να ιδρύσουν την επιχείρηση και με αυτό τον τρόπο συνετέλεσαν,
στο βαθμό που τους αναλογεί, στην αποκέντρωση και στην τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της υπαίθρου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 50

182.746,89
63.961,41
54.367,20
9.594,21
118.785,48
σελ. 51
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Η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει αδυναμία τουριστικής αξιοποίησης των πλούσιων φυσικών και πολιτισμικών της πόρων, λόγω ελλείψεων της τουριστικής
υποδομής (ξενοδοχειακή υποδομή, χώροι εστίασης
κ.λ.π.). Επιπρόσθετα οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή, είναι κυρίως
οικογενειακού χαρακτήρα, χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό και ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης, με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες να
στερούνται ποιότητας.
Η αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
σε συνδυασμό με την ανάγκη σύνδεσης των ορεινών
προορισμών με τις παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές, της δημιουργίας νέων τουριστικών προορισμών και
προϊόντων στις αγροτικές περιοχές καθιστά απαραίτητη
την οργάνωση και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.
Η περιοχή παρέμβασης μπορεί να αποτελέσει πόλο
έλξης επισκεπτών προσφέροντας εναλλακτικές μορφές
τουρισμού αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της, τόσο ως προς
το φυσικό περιβάλλον όσο και ως προς το πολιτισμικό.
Η ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων αφορά σε
επενδύσεις οι οποίες θα αυξάνουν την επισκεψιμότητα
της περιοχής παρέμβασης και την επέκταση της τουριστικής περιόδου σε αυτή, με την ανάπτυξη εναλλακτικών
μορφών τουρισμού και θα βελτιώνουν την οργάνωση
του αγροτουριστικού προϊόντος. Ειδικότερα, θα ενισχυθούν μικρά επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στη
συμπλήρωση ή ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής της
περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με πρότυπα συμβατά
με το είδος του τουριστικού προϊόντος που μπορεί να
παρασχεθεί από αυτή. Ως ενδεικτικές δράσεις οι οποίες
αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία και ο
εκσυγχρονισμός αγροτουριστικών καταλυμάτων και παραδοσιακών ξενώνων, χώρων εστίασης και αναψυχής,
γραφείων οργάνωσης πληροφόρησης και προώθησης
του αγροτικού τουρισμού, η σήμανση αξιοθέατων και
σελ. 52

μνημείων, ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές φυσικού
κάλλους, χώρων αναψυχής και κατασκήνωσης, υπαιθρίων χώρων κατάκλισης, αναψυκτηρίων, ορεινών καταφυγίων, αναβίωση παραδοσιακών καφενείων και
λοιπές συναφείς δραστηριότητες.
Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις προβλέπεται η
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από επιχειρήσεις
με σκοπό την ίδια κατανάλωση, η οποία θα συμβάλλει
στη μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων
και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο αριθμός των
επιχειρήσεων της περιοχή παρέμβασης οι οποίες χρησιμοποιούν ΑΠΕ είναι έως σήμερα περιορισμένος οπότε το
υπομέτρο αναμένεται να δημιουργήσει κίνητρα για την
εξοικείωση των υφιστάμενων και νέων επιχειρηματιών με
τις νέες μορφές εξοικονόμησης ενέργειας.
Οι δράσεις ιδιωτικού ενδιαφέροντος οι οποίες περιλαμβάνονται στο υπομέτρο θα λειτουργήσουν συνδυαστικά
με τις δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος προς την κατεύθυνση διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και
προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής με
κύριο στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητάς της, με παράλληλη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων.
Οι δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος αναμένεται να συμβάλλουν στην οργάνωση και βελτίωση του τουριστικού
προϊόντος με σκοπό την εδραίωση θελκτικών τουριστικών προορισμών, ενισχύοντας την παραδοσιακή ταυτότητα της περιοχής. Η συσπείρωση και η συνεργασία των
δημοσίων φορέων, οι οποίοι δύνανται να υλοποιήσουν
δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων,
είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη προβολή των
πόρων (τουριστικοί- περιβαλλοντικοί- πολιτιστικοί) της περιοχής, για την αύξηση της επισκεψιμότητάς της και την
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την καλύτερη
εξυπηρέτηση και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τη διοίκηση προς τους πολίτες.
σελ. 53
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Τίτλος έργου:
Φορέας:

Ίδρυση Παραδοσιακού Καφενείου
Κρικέλη Ειρήνη

Η Παύλιανη είναι χτισμένη σε υψόμετρο
1050 μ. στην είσοδο του Εθνικού Δρυμού της Οίτης, μέσα σε πυκνό ελατοδάσος και δίπλα στην Πυρά του
Ηρακλέους, προσφέρει στον επισκέπτη
ένα αλπικό τοπίο όλο το χρόνο. Πρόκειται για έναν από τους πλουσιότερους
ορεινούς όγκους του Νομού Φθιώτιδας.
Με φιλόξενους και ευγενικούς κατοίκους,
η Παύλιανη είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη τουριστικά και αποτελεί σήμερα ένα
τουριστικό προορισμό και ταυτόχρονα
θέρετρο διακοπών για όλο το χρόνο.
Το παραδοσιακό καφενείο, εγκατεστη-

μένο σε ιδανικό, απόλυτα εμφανές και
προσβάσιμο σημείο, στον κύριο δρόμο
που συνδέει την Κάτω Παύλιανη με την
Άνω Παύλιανη, συνέβαλλε ουσιαστικά
στην κάλυψη του σημαντικού κενού που
παρουσίαζε η ευρύτερη ορεινή περιοχή
όσον αφορά την ύπαρξη και λειτουργία
παραδοσιακών καφενείων που να προσελκύουν τον σύγχρονο απαιτητικό επισκέπτη. Η επιχείρηση συνδυάζει την
τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τις
σύγχρονες υπηρεσίες και προσφέρει
καινοτόμες και συμπληρωματικές υπηρεσίες στους επισκέπτες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

σελ. 54

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

257.327,86
90.064,75
76.555,04
13.509,71
167.263,11

σελ. 55
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Τίτλος έργου:
Δημιουργία
παραδοσιακού
καφενείου

Φορέας:

Πετίτσας Νικόλαος

Το παραδοσιακό καφενείο του Ν. Πετίτσα
βρίσκεται στο Ελευθεροχώρι στη θέση
«Χάνι Καρανάσιου». Σ’ ένα μαγευτικό περιβάλλον, που δημιουργεί ο ορεινός όγκος
του όρους Καλλιδρόμου, μέσα στα έλατα
και σε υψόμετρο 850 μέτρων. Η τοποθεσία
του χωριού προσφέρει εξαιρετική θέα προς
την πεδιάδα του Σπερχειού στα βόρεια και
προς το λεκανοπέδιο της Γραβιάς στα δυτικά και αποτελεί ένα μοναδικό τουριστικό
θέρετρο για όλες τις εποχές του χρόνου.
Κοντά στο χωριό βρίσκεται η μικρή λίμνη

Νευρόπολη που σχηματίζεται ανάμεσα σε
πυκνό ελατοδάσος, σε ένα μικρό οροπέδιο
του Καλλίδρομου, κατά την διάρκεια του
χειμώνα.
Για τις δραστηριότητες του παραδοσιακού
καφενείου, διαμορφώθηκε και βελτιστοποιήθηκε το υφιστάμενο κτίριο, ενώ εκτός από
την κτιριακή βελτίωση, έγινε και προμήθεια
σύγχρονου εξοπλισμού εστίασης προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες
υπηρεσίες της επιχείρησης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 56

116.829,19
40.890,22
34.756,69
6.133,53
75.938,97
σελ. 57
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Τίτλος έργου:

Ίδρυση
επιχείρησης
καφενείου –
οβελιστηρίου ταβέρνας

Φορέας:

Παντούλας
Δημήτριος

Το Ρεγγίνι, όπου βρίσκεται η επιχείρηση, έχει
περίπου 900 μόνιμους κατοίκους που σχεδόν διπλασιάζονται κατά τους θερινούς
μήνες καθώς απέχει μόλις 8 χλμ. από τα
Kαμένα Βούρλα και εκτός του ότι τους θερινούς μήνες αποτελεί τόπο διακοπών, βρίσκεται στο πέρασμα προς άλλους
τουριστικούς προορισμούς όπως π.χ. το
χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού ή τους
Δελφούς.
Αγκαλιάζεται από μια υπέροχη φύση ενώ οι
γύρω διαδρομές είναι όλες φυσιολατρικά ξεχωριστές, όπως εκείνη στις παρυφές του
Ρεγγινίου όπου περνά ο ποταμός Βοάγριος
που φέρνει την ονομασία του από τα χρόνια
του Ομήρου, αλλά και με ιστορικό ενδιαφέρον καθώς οδηγούν στο σημείο συνάντησης των οπλαρχηγών του 1821, όπου
έδωσαν την 26η Αυγούστου την γνωστή
μάχη στα Βασιλικά αλλά και στα ερείπια της
Ομηρικής πόλης Τάρφης ή Ναρύκας, γενέτειρας του ήρωα του Τρωϊκού πολέμου Αί-

αντα του Λοκρού.
Την έλλειψη υποδομών που να ικανοποιούν
την ανάγκη της ποιοτικής εξυπηρέτησης
τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των
επισκεπτών στους τομείς της σίτισης και της
αναψυχής ήρθε να καλύψει η επιχείρηση του
Δημήτριου Παντούλα, η οποία όχι μόνο
συμβάλλει στην τουριστική προβολή του
τόπου αλλά έχει ενδυναμώσει την τοπική οικονομία και τον παραγωγικό ιστό καθώς για
την παρασκευή των εδεσμάτων χρησιμοποιούνται κυρίως τοπικά προϊόντα (κρέατα, λαχανικά, κηπευτικά, τοπικοί οίνοι και
τσίπουρο) ενώ έχει αξιοποιηθεί η τεράστια
τοπική κληρονομιά στη γνώση παρασκευής
διάφορων πιτών και γλυκών.
Τα προσφερόμενα είδη είναι άριστης ποιότητας, ενώ ο σύγχρονος εξοπλισμός της επιχείρησης διασφαλίζει πως η συντήρησή
τους είναι σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 58

112.354,25
39.323,99
33.425,39
5.898,60
73.030,26
σελ. 59
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Τίτλος έργου:
Φορέας:

Ίδρυση κέντρου τουριστικής ανάπτυξης στην Γλύφα
Δήμος Στυλίδας

Στη Γλύφα υπάρχουν ερείπια της ακρόπολης της αρχαίας Αντρώνας (4ος π.Χ.
αι.) και σπήλαια συνδεδεμένα με τη λατρεία της Δήμητρας. Διαθέτει πλούσια
βλάστηση η οποία σε συνδυασμό με τις
προσεγμένες παραλίες, την αυθεντικότητα των κατοίκων και τις πολλές επιλογές για εξορμήσεις σε όμορες περιοχές,
την τοποθετούν υψηλά στην κλίμακα
προτιμήσεων των επισκεπτών, γι’ αυτό
και αποτελεί μεγάλο παραθεριστικό κέντρο της Στερεάς Ελλάδας.
Είναι, λοιπόν, το κατάλληλο μέρος για
την ίδρυση τοπικού κέντρου τουριστικής
πληροφόρησης, με στόχο την άρτια
υποδοχή και πληροφόρηση των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου,
το οποίο εκφράζει την ταυτότητα και εξασφαλίζει αναγνωρισιμότητα για όλη την
περιοχή. Το κέντρο προσελκύει επισκέπτες, τους ενημερώνει για τις δυνατότητες περιήγησης, συμβάλει στην
ευαισθητοποίηση του κοινού για την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά
της περιοχής και τους συστήνει την περιοχή, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της.
Αποτελείται από τρεις χώρους, κάθε

ένας εκ των οποίων αντιπροσωπεύει
έναν θεματικό τομέα:
Ένα χώρο - εκθετήριο για την παρουσίαση των τοπικών προϊόντων του
Δήμου (Θεματικός τομέας «Προϊόντα»)
Ένα χώρο με κύριο θέμα το περιβάλλον,
στον οποίο δίνονται πληροφορίες για
την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής
(Θεματικός Τομέας «Περιβάλλον»)
Ένα χώρο με κύριο θέμα τον εναλλακτικό τουρισμό, με έμφαση α) στη διαμονή, β) στην αναψυχή και τα
φυσιολατρικά σπορ και γ) στην ανάδειξη και αξιοποίηση των διαδρομών σε
συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον
και τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής
(Θεματικός Τομέας «Εναλλακτικός Τουρισμός»)
Η λειτουργία του τοπικού κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στηρίζεται σε κατάλληλο λογισμικό που συνίσταται σε
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών GIS
και στη χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων, ώστε να καθίσταται δυνατή η
διαχείριση και η επεξεργασία των απαιτούμενων πληροφοριών που αφορούν
στην περιοχή παρέμβασης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

σελ. 60

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

39.420,82
39.420,82
33.507,70
5.913,12
0

σελ. 61
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Τίτλος έργου:

Εκσυγχρονισμός
μονάδας
επεξεργασίας,
τυποποίησης,
συσκευασίας
κι αποθήκευσης
επιτραπέζιας ελιάς

Φορέας:

Βάγιας Τρόφιμα Α.Ε.

Η Βάγιας Τρόφιμα Α.Ε. είναι οικογενειακή
επιχείρηση που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου, ήδη από το 1928. Από το
Σεπτέμβριο του 2010 δραστηριοποιείται στο
χώρο της επεξεργασίας και εμπορίας επιτραπέζιων ελιών. Επεξεργάζεται και συσκευάζει με άρτιες τεχνικές και σύγχρονο
εξοπλισμό τις Π.Ο.Π. ποικιλίες Κονσερβολιά, Καλαμών και Χαλκιδικής και επιπλέον
παράγει εξαιρετικό πατέ και γλυκό ελιάς.
Τα προϊόντα της είναι γνωστά τόσο στην
εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά καθώς
έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα

σε χώρες της Ε.Ε. και της Αμερικής αλλά
και συμμετοχή στις σημαντικότερες διεθνείς
εκθέσεις τροφίμων.
Η επιχείρηση διαθέτει αυτοματοποιημένα
μηχανήματα, άρτια καταρτισμένο προσωπικό και ήδη παράγει σημαντικές ποσότητες και επώνυμα προϊόντα υψηλών
ποιοτικών προδιαγραφών. Στόχος της
είναι η μέγιστη ποσοτική και ποιοτική απόδοση του προϊόντος και για αυτό το λόγο
εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη μονάδα, κυρίως με την κατασκευή αποθηκευτικού κτιρίου και την εγκατάσταση νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 62

487.155,50
194.862,20
165.632,87
29.229,33
292.293,30
σελ. 63
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Οι δράσεις του Υπομέτρου αναφέρονται στην παροχή
και βελτίωση βασικών υπηρεσιών προς τον αγροτικό
πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της περιοχής παρέμβασης. Σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των
κατοίκων και την ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής
παράδοσης της περιοχής παρέμβασης.
Στη περιοχή παρέμβασης το επίπεδο της υφιστάμενης
κατάστασης στον τομέα των τεχνικών υποδομών (εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα αγροτικής οδοποιίας και διαχείρισης υδατικών πόρων), παραμένει χαμηλό. Ο
γεωργικός τομέας αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα και πηγή εισοδήματος, εντούτοις σε βασικές
τεχνικές υποδομές, οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξή του, εμφανίζονται σημαντικές ελλείψεις. Το δίκτυο
της αγροτικής οδοποιίας, συχνά εμφανίζει προβλήματα

σελ. 64

βατότητας, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές κατά τους χειμερινούς μήνες. Το επίπεδο των υποδομών (αγροτική
οδοποιία, διαχείριση υδατικών πόρων), επηρεάζει το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής παρέμβασης στο οποίο
ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα προσανατολισμού των καλλιεργειών,
διαχείρισης των φυσικών πόρων και σταδιακής γήρανσης του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης
αγροτικών δραστηριοτήτων. Με την υλοποίηση του
υπομέτρου και ειδικότερα με την κατασκευή έργων υποδομής μικρής κλίμακας αναμένεται η βελτίωση των υποδομών των αγροτικών δραστηριοτήτων και κατά
συνέπεια η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της υπαίθρου.

σελ. 65
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Τίτλος έργου:
Φορέας:

Προμήθεια παραδοσιακών στολών και εξοπλισμός
Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

Ο Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής προμηθεύτηκε
16 παραδοσιακές φορεσιές, 8 ανδρικές
και 8 γυναικείες, καθώς και εξοπλισμό
(τηλεόραση και ηλεκτρονικό υπολογιστή) απαραίτητο για να υποστηρίξουν
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες
συμμετέχουν, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό
Η επένδυση αυτή συνεισφέρει:
Στην ενίσχυση και διαφοροποίηση της
τουριστικής προσφοράς και των υποδομών εφόσον αυξάνει την προσελκυσιμότητα στην περιοχή.

Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της υπαίθρου, μέσω της αναβάθμισης του πολιτισμικού επιπέδου
αλλά και των καλύτερα προσφερομένων υπηρεσιών.
Στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής με συμμετοχή σε εκδηλώσεις, παραστάσεις τα οποία
προάγουν τον τοπικό και παραδοσιακό
χαρακτήρα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

σελ. 66

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

9.077,40
6.808,05
5.786,84
1.021,21
1.845,00

σελ. 67
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Τίτλος έργου:

Εκσυγχρονισμός
γηπέδου
καλαθοσφαίρισης

Φορέας:

Αθλητικός
Σύλλογος
Εκπαιδευτηρίων
Μπούκαλη

Ο εκσυγχρονισμός του γηπέδου αφορά
στην αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων μέσω ανακατασκευών και νέων παρεμβάσεων, αλλά και στην αγορά νέου
σύγχρονου εξοπλισμού που διασφαλίζει την
ορθολογικότερη διαχείριση των εγκαταστάσεων και καλύπτει τις απαιτήσεις των αθλούμενων πολιτών.
Έχει δημιουργηθεί ένας σύγχρονος χώρος
άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων στην
περιοχή, η οποία παρουσιάζει σημαντικές
ελλείψεις σε αντίστοιχες υποδομές κι έτσι αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά το πρόβλημα
των αθλητικών εγκαταστάσεων, αφού
πλέον δημιουργήθηκαν οι υποδομές για να

μπορέσουν να διοργανωθούν αθλητικές ή
ακόμα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με την
προσέλκυση ομάδων και συλλόγων από
άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Η χωροθέτηση του γηπέδου διακρίνεται για
την εύκολη πρόσβαση από τους επισκέπτες,
αθλούμενους ή/και θεατές, καθώς βρίσκεται
σε μικρή απόσταση από τον οικιστικό
κορμό της περιοχής και ο δρόμος που οδηγεί σε αυτό είναι ασφαλτόστρωτος, ενώ επίσης υπάρχει εξασφάλιση δυνατότητας
στάθμευσης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 68

81.317,26
81.317,26
69.119,67
12.197,59
0
σελ. 69
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Τίτλος έργου:
Έργα
αγροτικής
οδοποιίας

Φορέας:

Δήμος Λαμιέων,
Δήμος Στυλίδας,
Δήμος Μώλου –
Αγ. Κωνσταντίνου,
Δήμος Λοκρών

Οι Δήμοι Λαμιέων, Στυλίδας, Μώλου –
Αγίου Κωνσταντίνου και Λοκρών, επιδιώκοντας την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων των εν λόγω περιοχών,
προχώρησαν σε έργα βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων.
Με αυτό τον τρόπο, βελτιώνεται η προσβασιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και διευκολύνονται σημαντικά οι μεταφορές
γεωργικών προϊόντων, γίνεται καλύτερη και

ασφαλέστερη η πρόσβαση των γεωργικών
μηχανημάτων και οχημάτων των αγροτών
στις καλλιέργειές τους, αλλά και γενικότερα
οι κάτοικοι της περιοχής εξυπηρετούνται
πιο εύκολα. Στα πλεονεκτήματα των έργων
αυτών προστίθεται το γεγονός ότι μειώνεται στο ελάχιστο η εκπομπή σκόνης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και
μειώνεται ο θόρυβος από τη διέλευση των
οχημάτων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 70

1.024.567,27
1.024.567,27
870.882,18
153.685,09
0
σελ. 71
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Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από εξαιρετική
βιοποικιλότητα με ιδιαίτερα αξιόλογους φυσικούς πόρους. Η σημαντικότητα των διαφόρων βιοτόπων και
των στοιχείων του περιβάλλοντος που απαντώνται έχει
αναγνωριστεί με την ένταξή τους στο εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο προστασίας, περιοχή Νatura 2000 (Δέλτα
Σπερχειού, Εθνικός Δρυμός Οίτης, Κόλπος Μαλιακού,
κά).
Παρ’ όλα αυτά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η έλλειψη
συνολικής στρατηγικής για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ωστόσο κρίνεται αναγκαία η
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση των εν
λόγω περιοχών με παρεμβάσεις που θα είναι πλήρως
τεκμηριωμένες και συμβατές με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και με τις τυχόν υπάρχουσες
ειδικές περιβαλλοντικές και διαχειριστικές μελέτες. Ο
πλούτος των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και

σελ. 72

των αρχαιολογικών – φυσιολατρικών διαδρομών και
των στοιχείων της παραδοσιακής αγροτικής ενασχόλησης αποτελούν βασικό παράγοντα προσέλκυσης του
τουριστικού ενδιαφέροντος, έρεισμα για την ανάπτυξη
υψηλής ποιότητας και δωδεκάμηνης διάρκειας τουρισμού και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
τουριστικήτης ανάπτυξη.
Επιπρόσθετα το Υπομέτρο στηρίζει και ενισχύει τις τοπικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής παρέμβασης καθώς και με την
παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων (ελιά, οίνος)
με σκοπό αφ' ενός μεν την προβολή και διάθεσή τους,
αφ' ετέρου δε τη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων.
Επιπλέον οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως στόχο την προβολή των περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών με
αποτέλεσμα την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και την τόνωση του τοπικού εισοδήματος.

σελ. 73
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Τίτλος έργου:
Φορέας:

Εκδηλώσεις για την ανάδειξη και διατήρηση του τοπικού πολιτισμού,
της τοπικής διατροφικής κληρονομιάς
ΒΙΟΖΩ «Βιο-Καταναλωτές για ποιοτική ζωή»

Πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις ανάδειξης και διατήρησης των
πλεονεκτημάτων του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής διατροφικής
κληρονομιάς στις περιοχές Ανθήλης
και Παύλιανης, όπου παράλληλα
έγινε και αναπαράσταση της τοπικής παραδοσιακής παραγωγής επιλεγμένων τοπικών προϊόντων και
αναλύθηκαν οι διαδικασίες και τα
πρότυπά της.
Κατά την προετοιμασία των εκδηλώσεων αυτών έγινε συλλογή και επε-

ξεργασία στοιχείων για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τοπικών
προϊόντων μέσω βιβλιογραφίας και
διαδικτύου, ενώ δημιουργήθηκε ένα
ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου
συλλέχθηκαν στοιχεία από βιοτέχνες,
αγρότες και καταναλωτές.
Εκδόθηκε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο διανεμήθηκε στις εκδηλώσεις, ενώ όλο το ενημερωτικό
υλικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
της ΒΙΟΖΩ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

σελ. 74

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

29.520,00
22.140,00
18.819,00
3.321,00
6.000,00

σελ. 75
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Τίτλος έργου:

Μετατροπή
και ανάδειξη
υφιστάμενου κτιρίου
σε εκθετήριο
λαογραφικής
και πολιτιστικής
κληρονομιάς

Φορέας:

Πολιτιστικός
σύλλογος Οιταίων
Ν. Φθιώτιδας

Η περιοχή της Οίτης είναι ανακηρυγμένος Εθνικός δρυμός και είναι από τους ομορφότερους
της Ελλάδας. Ανήκει στο Δήμο Λαμίας και στον
πρώην Δήμο Γοργοποτάμου. Η περιοχή ξεχωρίζει για τον αριθμό των οικισμών που έχουν
χαρακτηριστεί σήμερα ως οικισμοί υψηλής πολιτιστικής αξίας αλλά και για την πληθώρα των
ιδιαίτερων πολιτιστικών και αγροτικών-τουριστικών χαρακτηριστικών που διαθέτει.
Εντός του οικισμού Οίτης του Δ. Λαμίας βρίσκεται οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 922,83 τ.μ
και εντός αυτού είχε, μερικώς, ανεγερθεί κτίριο
διώροφο με υπόγειο. Έγιναν οι απαραίτητες
παρεμβάσεις ώστε το κτίριο να αποπερατωθεί
και να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει διάφορα
στοιχεία της πλούσιας λαογραφικής, ιστορικής,
αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της
Οίτης, για τη συγκέντρωση και ανάδειξή τους.
Επίσης δημιουργήθηκε συνεδριακός χώρος –

γραφείο συνεδριάσεων καθώς και χώρος ενημέρωσης μέσω διαδικτυακών πολυμέσων.
Το εκθετήριο της Οίτης, μέσα από τη γνώση
της κοινωνίας του χθες, επιδιώκει την κατανόηση του σήμερα. Ο ρόλος του είναι κατεξοχήν κοινωνικός. Μέσα από την πολύπλευρη
δράση του θα επικοινωνεί άμεσα με τον κόσμο,
συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα και παρεμβαίνει στην κοινωνία μέσω των εκδηλώσεων και
των εκθεμάτων. Έτσι, το εν λόγω λαογραφικό
μουσείο αποσκοπεί στη γνωριμία και την εξοικείωση των ανθρώπων και ειδικά της νέας γενιάς με τον παραδοσιακό πολιτισμό του
πρόσφατου παρελθόντος, στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα υλικά και άυλα μνημεία
της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, στη
διατήρηση της συλλογικής μνήμης και στην
επέκταση της κουλτούρας των Οιταιών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
σελ. 76

487.155,50
194.862,20
165.632,87
29.229,33
292.293,30
σελ. 77

