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Τριχωνίδα ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.) 
EL 035 
 
Η Τριχωνίδα ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.) είναι φορέας 

υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του Μέτρου 19 «Τοπική 

Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 για περιοχές εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα των Δήμων Μεγανησίου και Βόνιτσας, 

Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Θέρμου και Ξηρόμερου αντίστοιχα. 

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) ανέρχεται σε 6.300.000 ευρώ.  

Δικαιούχοι δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή/και υπό ίδρυση 

επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και φορείς 

τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, 

Α.Μ.Κ.Ε., λοιπές Μ.Κ.Ο. – Ν.Π.Ι.Δ.) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων, όπως κάθε φορά εξειδικεύονται στην πρόσκληση της Ομάδας Τοπικής Δράσης 

για την αντίστοιχη δράση  (ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις). 

Οι δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται στο 100% του συνολικού 

προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ οι ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων 

αντιστοιχούν σε ποσοστό από 45% έως 65% της συνολικής επένδυσης. 

Το Τοπικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 - 2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται 

σε 1.900.000 ευρώ και αφορά σε παρεμβάσεις, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, με 

στόχο την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. 
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1. Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα, όπου περιλαμβάνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι και οι αντίστοιχες 

Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικός πληθυσμός (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 98.250 κατ. 

Συνολική έκταση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 3.844,84 τετ. χλμ. 
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Περιφέρεια:  Δυτικής Ελλάδας 

Περιφερειακή Ενότητα: Αιτωλοακαρνανίας   

Δήμος 
Δημοτική 

Ενότητα 
Δημοτική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα 

Ακτίου-Βόνιτσας 

Ανακτορίου Βονίτσης 
Βονίτσης, Αγίου Νικολάου Βονίτσης, Δρυμού, 

Θύριου, Μοναστηρακίου, Παλιάμπελων 

Μεδεώνος  
Αετού, Αχυρών, Κομπωτής, Κονοπίνας, 

Κατούνας, Τρύφου 

Παλαίρου Παλαίρου 
Παλαίρου, Βάτου, Περατιάς, Πλαγιάς, 

Πογωνιάς 

Αγρινίου 

Αγγελοκάστρου  
Αγγελοκάστρου, Κλεισορευμάτων, 

Λυσιμαχείας 

Αγρινίου Αγίου Κωνσταντίνου 

Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Νικολάου 

Τριχωνίδος, Δοκιμίου, Καλυβίων, Καμαρούλας, 

Σκουτεσιάδας 

Αρακύνθου  

Παππαδάτων, Άνω Κεράσοβου, 

Γραμματικούς, Ζευγαρακίου, Κάτω 

Κεράσοβου, Ματαράγκας 

Θεστιέων Καινουργίου, Παναιτωλίου 
Καινουργίου, Νέας Αβόρανης,  

Παναιτωλίου, Προσηλίων 

Μακρυνείας  

Γαβαλούς, Άγιου Ανδρέα, Άκρων, Δαφνιά, 

Κάτω Μακρινούς, Καψοράχης (παλαιοχωρι), 

Μακρινούς, Μεσαρίστης 

Ποταμούλας Μεσολογγίου, Τριχώνιου 

Νεάπολης  
Ελαιοφύτου, Μεγάλης Χώρας, Νεάπολης, 

Σπολαΐτης 

Παναιτωλικού  

Σκουτεράς, Αγίας Βαρβάρας, Αγίας 

Παρασκευής, Καστανούλας, Κερασέας 

Σιτόμενων 

Παραβόλας Παραβόλας 

Παραβόλας, Αφράτου, Καλλιθέας 

Κυρά Βγένας, Λαμπιρίου, Νερομάννας 

Παλαιοκαρυάς, Παντανάσσης, Περιστερίου, 
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Δήμος 
Δημοτική 

Ενότητα 
Δημοτική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα 

Σπαρτιά 

Αγρινίου 

Παρακαμπυλίων  

Αγίου Βλασίου, Αγαλιανού, Αμπελιών 

Κυπάρισσου, Πεντάκορφου Ποταμούλας 

Τριχωνίδος, Σαργιάδας 

Σιδηρών, Χούνης, Ψιλόβραχου 

Στράτου Λεπενούς 

Στράτου, Γουριωτίσσης, Καστρακίου 

Κυψέλης, Λεπενούς, Ματσουκίου,  

Οχθίων, Ρίγανης 

Αμφιλοχίας 

Αμφιλοχίας Αμφιλοχίας 

Αμφιλοχίας, Αμπελακίου, Ανοιξιάτικου 

Βαρετάδας, Κεχρινιάς, Λουτρού, Μέγα 

Κάμπου, Σαρδινίων, Σπάρτου, Στάνου, 

 

Μενιδίου  Μενιδίου, Φλωριάδος 

Ινάχου  

Χαλκιόπουλων, Αγριδίου, Αλευράδας, 

Αμοργιανών, Βρουβιανών, Γιαννόπουλων, 

Εμπεσού,  Μαλεσιάδας,  

Μπαμπαλιού , Πατιόπουλου,  

Περδικακίου, Πετρώνας, Ποδογοράς, 

Σταθά, Τρίκλινου 

Θέρμου Θέρμου  

Θέρμου, Αβαρίκος, Αγία Σοφία, Αετόπετρα, 

Αμβρακία, Ανάληψη,  

Αργυρό Πηγάδι, Διασελάκι, Διπλάτανος 

Δρυμώνας, Καλούδι, Κάτω Χρυσοβίτσα 

Κοκκινόβρυση, Κόνισκα 

Ξηρομέρου 

Αλυζίας  
Κανδήλα, Αρχοντοχώρι, Βάρνακας,  

Μύτικας, Παναγούλα 

Αστακού  

Αγράμπελα, Βασιλόπουλο, Βλιζιανά, 

Καραϊσκάκη, Μαχαιρά, Μπαμπίνη,  

Παλαιομάνινα, Πρόδρομος, Σκουρτού,  

Στρογγυλοβούνι, Χρυσοβίτσα Ξηρόμερου 

Φυτειών  Φυτείες, Παππαδάτου 
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Περιφέρεια:  Ιονίων Νήσων 

Περιφερειακή Ενότητα: Λευκάδας 

Δήμος 
Δημοτική 

Ενότητα 
Δημοτική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα 

Μεγανησίου Μεγανησίου  Κατωμερίου, Βαθέως, Σπαρτοχωρίου 

 

 

2. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Για τον σαφή προσδιορισμό των στόχων και τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής, 

συμφώνα με τις ανάγκες της περιοχής, έχουν ληφθεί υπόψη η αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα συμπεράσματα της ανάλυσης SWOT, τα συμπεράσματα 

των ενεργειών διαβούλευσης με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με φορείς 

ιδιωτικής οικονομίας καθώς και με περιβαλλοντικούς φορείς. Επιπλέον των ανωτέρω, 

στη διαμόρφωση των στόχων και της τοπικής στρατηγικής συνέβαλλαν και το 

θεσμικό πλαίσιο 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ ΕΤΘΑ, Περιφερειακά Προγράμματα, έξυπνη 

εξειδίκευση, μέτρο 19 – Χωροταξικό Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων, έργα που 

υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και σχεδιασμός  πολιτικών για το περιβάλλον και 

την ανταγωνιστικότητα.  

Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος έχοντας λάβει υπόψη τα 

ανωτέρω, διαμορφώνονται ως εξής: 

Γενικοί Στόχοι τοπικής 
στρατηγικής 

Ειδικοί Στόχοι τοπικής στρατηγικής 

ΓΣ 1: Η βέλτιστη 
διαχείριση, διατήρηση, 
αναβάθμιση και ανάδειξη 
φυσικών πόρων και 
υποδομών με παράλληλη 
ενίσχυση της τοπικής 

Η δημιουργία νέων τουριστικών υποδομών (Στόχος 1.1). 

Η ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης στον κλάδο των ζωοτροφών, των 
γαλακτοκομικών, των τοπικών προϊόντων και των προϊόντων αλιείας. (Στόχος 1.2). 

Ενέργειες και έργα υποδομής με σκοπό την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, την 
ανάδειξη και διαχείριση του περιβαλλοντικού αποθέματος (Στόχος 1.3). 

Η προαγωγή της επιχειρηματικότητας των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα και 
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Γενικοί Στόχοι τοπικής 
στρατηγικής 

Ειδικοί Στόχοι τοπικής στρατηγικής 

επιχειρηματικότητας με 
κύριο μοχλό την 
καινοτομία και την 
εξωστρέφεια. 
 

στον τομέα της αλιείας (Στόχος 1.4). 

Η δημιουργία και η ανάδειξη νέων τουριστικών προϊόντων, (φυσιολατρικός τουρισμός, 
πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός) (Στόχος 1.5). 

Η ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων που θα εισάγουν στην αγορά νέα 
καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων, 
ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων (Στόχος 1.6). 

Ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (cluster) (Στόχος 1.7). 

ΓΣ 2: Η δημιουργία μιας 
ολοκληρωμένης τοπικής 
ταυτότητας της περιοχής 
παρέμβασης η οποία θα 
αξιοποιεί καινοτομικά και 
παραγωγικά όλους τους 
τομείς της οικονομίας ως 
ιδανικό τόπο διαβίωσης 
και τουριστικό 
προορισμό. 
 

Η διασύνδεση προϊόντων με τοπική ταυτότητα με το τουριστικό προϊόν (Στόχος 2.1). 

Η προβολή και η προσφορά σε εθνικό και όχι μόνο επίπεδο του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής ως μοναδικό τουριστικό προορισμό. (Στόχος 2.2). 

Η προαγωγή της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού, των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών επιχειρήσεων σχετικά με τη την 
αναγκαιότητα της δημιουργίας τοπικής ταυτότητας μέσω καινοτόμων ενεργειών και 
ενεργειών ιχνηλασιμότητας και την ανάγκη βέλτιστης διαχείρισης και διαφύλαξης του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (Στόχος 2.3). 

Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών συνεργασιών που συμβάλλουν στη δημιουργία 
ταυτότητας της περιοχής και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με τη 
δημιουργία ομοιογενών - ομοιόμορφων δικτύων για τη προβολή, προώθηση, διανομή 
των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών (Στόχος 2.4). 

 

Όσον αφορά την Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος, η προσέγγιση CLLD/ LEADER 

δίνει την «ευελιξία» και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν 

στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, με 

όραμα την ολοκληρωμένη ανάπτυξη & βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού 

χώρου, οι παρεμβάσεις των οποίων θα συμβάλλουν άμεσα στην προώθηση της 

τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές (περιοχή εστίασης 6β), μέσω δράσεων για 

την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης, μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης.  

Ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο, μέσω του οποίου διαμορφώθηκε τελικά η στρατηγική 

του τοπικού προγράμματος για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ενώ στον πίνακα 

5, γίνεται ο συσχετισμός αυτού με τους στόχους, για την τελική επιλογή της κύριας και 

των δευτερευουσών θεματικών κατευθύνσεων της στρατηγικής.  

Έτσι σύμφωνα με,  

 τους Στρατηγικούς Στόχους του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 
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 η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, 

της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους (ΣΤ 1) 

 η προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας 

των πόρων (ΣΤ 2) 

 τις Θεματικές κατευθύνσεις του Μ19,  

 Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων (ΘΚ 1) 

 Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της 

τοπικής ταυτότητας (ΘΚ 2) 

 Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής  

και την καταπολέμηση της φτώχειας (ΘΚ 3) 

 Την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής/ 

μεταναστευτικής κρίσης (ΘΚ 4) 

 Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και 

κρατών (ΘΚ 5) 

 Την ενίσχυση  δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την 

κλιματική αλλαγή (ΘΚ 6) 

 Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού 

πληθυσμού (ΘΚ 7) 

 Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων (ΘΚ 8) 

 Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα (ΘΚ 9) 

 Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής (ΘΚ 10) 

 

Πίνακας 5: Συσχετισμός Στόχων με Θεματικές κατευθύνσεις/ ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 

Θεσμικό Πλαίσιο Ειδικοί Στόχοι 

Θεματικές Κατευθύνσεις 

Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων 
Στ. 1.5 

Στ. 1.6 
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Θεσμικό Πλαίσιο Ειδικοί Στόχοι 

Στ. 2.1 

Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής 
ταυτότητας 

Στ. 1.1 

Στ. 1.2 

Στ. 1.4 

Στ. 1.5 

Στ. 1.6 

Στ. 2.1 

Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής  και την 
καταπολέμηση της φτώχειας 

Στ. 1.1 

Στ. 1.4 

Την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής/ μεταναστευτικής 
κρίσης 

Στ. 1.6 

Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών 

Στ. 1.7 

Στ. 2.4 

Την ενίσχυση  δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή 

Στ. 1.3 

Στ. 2.3 

Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού Στ. 1.3 

Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων 
Στ. 1.6 

Στ. 2.3 

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα 

Στ. 1.2 

Στ. 1.6 

Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής Στ. 1.6 

ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους 

Στ. 1.2 

Στ. 1.4 

η προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

Στ. 1.3 

Στ. 2.3 

 

Η κύρια θεματική κατεύθυνση που επιλέγεται για το τοπικό πρόγραμμα της 

Τριχωνίδας Α.Ε. είναι η «Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη 

της τοπικής ταυτότητας» και η χρηματοδοτική της βαρύτητα εξυπηρετεί όλες τις 

δράσεις του τοπικού προγράμματος, σε ποσοστό 100,00%. Η ίδια κατεύθυνση 

επιλέχθηκε για το ΕΤΘΑ. 

Οι δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις έχουν διαχωριστεί δε δύο κατηγορίες, 

ανάλογα με το βαθμό σύνδεσης τους με την κύρια θεματική και την 

συμπληρωματικότητα ως προς τους στόχους. Η κύρια και οι δευτερεύουσες θεματικές 

κατευθύνσεις δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 



Ομάδα Τοπικής Δράσης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 
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Πίνακας 6: Κύρια & Δευτερεύουσες Θεματικές Κατευθύνσεις Τοπικού 

Προγράμματος 

Υποστήριξη της τοπικής 

επιχειρηματικότητας  και η 

ανάδειξη της τοπικής 

ταυτότητας 

Α. Ομάδα 

Διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων (Α1) 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του 

αγροδιατροφικού τομέα. (Α2) 

Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων 

παρεμβάσεων (Α3) 

Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της 

δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 

διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών (Α4) 

Β. Ομάδα 

Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του 

τοπικού πληθυσμού (Β1) 

Την ενίσχυση  δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και 

την κλιματική αλλαγή (Β2) 

Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη 

κοινωνικής συνοχής  και την καταπολέμηση της φτώχειας (Β3) 

Την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της 

προσφυγικής/ μεταναστευτικής κρίσης (Β4) 

 

 

a. Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις 

ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. Οι δικαιούχοι των δράσεων εξειδικεύονται σε κάθε πρόσκληση. 

 

Ο αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος ανά 

υπό – δράση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) διαμορφώνεται ως εξής: 



Ομάδα Τοπικής Δράσης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

 

 
 

   
 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

10 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΑ (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (%) 

19.2.1  

Μεταφορά 

γνώσεων & 

ενημέρωσης 

19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο 

γεωργικό και δασικό τομέα 
20.000,00 100% 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ 

αγροτικών περιοχών 
20.000,00 100% 

19.2.2  

Ανάπτυξη/βελτ

ίωση της 

επιχειρηματικό

τητας και 

ανταγωνιστικό

τητας στην 

περιοχή 

εφαρμογής σε 

εξειδικευμένου

ς τομείς, 

περιοχές ή 

στόχους 

19.2.2.3 

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 

τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

250.000,00 

65% 
(και μέχρι ύψος 

Δημοσίας 
Δαπάνης 200.000€ 

αν τριετία – Καν 
de minimis) 

 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου. 

200.000,00 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για 

την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού,πολιτιστικά κέντρα, κλπ). 

50.000,00 

19.2.2.6 
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. 
150.000,00 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1305/2013, 

άρθρο 17  

50% 

Κανονισμός 

(ΕΕ) 

1305/2013, 

άρθρο 19 

65% 

19.2.3  

Οριζόντια 

ενίσχυση στην 

ανάπτυξη/βελτ

ίωση της 

επιχειρηματικό

τητας και 

ανταγωνιστικό

τητας της 

περιοχής 

εφαρμογής 

19.2.3.1 
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης , εμπορίας 

και /ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. 
1.100.000,00 50% 

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 

στον τομέα του τουρισμού. 
1.050.000,00 

Δυτική 

Ελλάδα 
55% 

Ιόνια 

Νησιά 
45% 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 

στους τομείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η 

μεταποίησης και του εμπορίου. 

320.000,00 

Δυτική 

Ελλάδα 
55% 

Ιόνια 45% 



Ομάδα Τοπικής Δράσης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 
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ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΑ (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (%) 

Νησιά 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 

παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 

αγροτικού πληθυσμού(παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λ.π). 

40.000,00 

Δυτική 

Ελλάδα 
55% 

Ιόνια 

Νησιά 
45% 

19.2.4  

Βασικές 

υπηρεσίες & 

ανάπλαση 

χωριών σε 

αγροτικές 

περιοχές. 

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 

ύδρευση, αποχέτευση, κ.λπ.), 

συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 

ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια 

135.000,00 100% 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή 

επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 

αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών 

υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 

ιατρεία, κ.λπ.) 

98.500,00 100% 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 

υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής , ανάπλασης 

χώρων εντός οικισμών , τουριστικές 

πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής 

κλίμακας 

422.000,00 
100% 

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 20.000,00 100% 

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, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (μελέτη για 

την λίμνη) 

673.000,00 100% 

19.2.7  

Συνεργασία 

μεταξύ 

19.2.7.2 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων , πρακτικών , 

διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των 

τροφίμων και της δασοπονίας. 

30.000,00 

65% (και μέχρι 
ύψος Δημοσίας 

Δαπάνης 200.000€ 
αν τριετία – Καν 



Ομάδα Τοπικής Δράσης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 
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ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΩΔ. 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΑ (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (%) 

διαφορετικών 

παραγόντων 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για 

διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την 

κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς 

και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία 

τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό 

19.500,00 

de minimis) 

19.2.7.4 

Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το 

μετριασμό της αλλαγής κλίματος ή την 

προσαρμογή σε αυτή. 

52.000,00 

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 ενέργειας και της 

διατήρησης των γεωργικών τοπίων. 

70.000,00 

19.3  

Διατοπική- 

Διακρατική 

συνεργασία 

19.3.1 
Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικού τουρισμού στις 

περιοχές εφαρμογής του προγράμματος 
95.000,00 

100% 

19.3.2 
Δίκτυο τεχνητών λιμνών Κεντρικής και 

Ηπειρωτικής Ελλάδας 
40.000,00 

19.3.3 
Ενώνοντας τους δυναμικούς των τοπικών 

κοινοτήτων 
30.000,00 

19.3.4 

Ολοκληρωμένη διαχείριση συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων - πλαστικών γεωργικής 

προέλευσης 

35.000,00 

19.3.5 Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ 90.000,00 

19.3.6 
Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας 

ΙΙ 
30.000,00 

19.4              

 
Ενέργειες και διαδικασίες στήριξης Ο.Τ.Δ. 1.260.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.300.000,00  

 



Ομάδα Τοπικής Δράσης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 
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3. Στοιχεία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) 

H Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD-LEADER των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας η οποία είναι υπεύθυνη για 

την εφαρμογή και διαχείριση του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από τοπικούς 

φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα από τους ακόλουθους: 

Α/Α Δημόσιοι Φορείς 
Συνολικό Ποσοστό 

Δημόσιου Φορέα 

1. Δήμος Αγρινίου 

44,44% 

2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

3. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 

4. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (ΚΕΔΑ) 

Α/Α Ιδιωτικοί φορείς 
Συνολικό ποσοστό 
Ιδιωτικού Φορέα 

1. Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

55,55% 

2. Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ Αγρινίου 

3. Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ Ξηρομέρου 

4. Σύνδεσμος Υδατοκαλλιεργητών Αιτωλοακαρνανίας 

5. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλ/νίας) 

 
 
  



Ομάδα Τοπικής Δράσης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 
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4. Στοιχεία υπηρεσιακού πυρήνα Ομάδας Τοπικής Δράσης 

Συντονιστής Προγράμματος:  Σπύρος Σίμος  – Συντονιστής Τοπικού Προγράμματος 

Στελέχη Ομάδας Έργου: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

E - mail Τηλ. Επικοινωνίας 

1. Σίμος Σπύρος 
Συντονιστής 

Προγράμματος 
ssimos@trihonida.gr  

+30 26 410 39 007 – 79 
344 

2. Καφρίτσας Χάρης 
Γενικός Δ/ντής Τριχωνίδα 

ΑΕ 
ckafritsas@trihonida.gr  

+30 26 410 39 007 – 79 
344 

3. Μπιρπίλης Ιπποκράτης 
Μέλος Ομάδας Έργου & 

των Επιτροπών 
ippokratis@trihonida.gr  

+30 26 410 39 007 – 79 
344  

4. Μετζεντζής Παντελής 
Μέλος Ομάδας Έργου & 

των Επιτροπών 
pmetz@trihonida.gr  

+30 26 410 39 007 – 79 
344  

5. Αθηνά Καζάνα 
Μέλος Ομάδας Έργου & 

των Επιτροπών 
akazana@trihonida.gr   

+30 26 410 39 007 – 79 
344  

6. Σιδέρης Γεράσιμος Λογιστής της Ο.Τ.Δ. msideris@trihonida.gr  
+30 26 410 39 007 – 79 

344  

7. Παπαχρήστου Βασιλική 
Νομική Σύμβουλος της 

Ο.Τ.Δ. 
 

+30 26 410 39 007 – 79 
344  

8. Ζήση Μαρία 
Γραμματειακή 

Υποστήριξη της Ο.Τ.Δ. 
info@trihonida.gr  

+30 26 410 39 007 – 79 
344  

 
 
 

5. Στοιχεία επικοινωνίας Ο.Τ.Δ.: 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Ομάδας Τοπικής Δράσης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

Διεύθυνση Ο.Τ.Δ. Πλατεία Δημαρχείου (Καινούργιο Δήμου Αγρινίου), Τ.Κ. 30 005 

Τηλέφωνο  Επικοινωνίας +30 26 410 39 007 – 79 344  

Fax +30 26 410 49645 

E - mail info@trihonida.gr  

Website www.trihonida.gr  
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