
Ο ΜΆΡΤΙΟΣ 2021 σηματοδότησε 30 χρόνια από την έναρξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ευρώπη 
με αδιάλειπτη παρουσία από το 1991 και στην Ελλάδα. Μια προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης που δοκιμάστηκε, 
εφαρμόστηκε και πέτυχε σε όλη την Ευρώπη με χιλιάδες έργα και δράσεις.

Ένα ευρωπαϊκό success story 
και η προσφορά της ΑΧΑΪΑ-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  
στην Ελληνική ύπαιθρο
Το LEADER στήριξε και στηρίζει 
δυναμικά τις αγροτικές περιοχές 
αποτυπώνοντας το όραμα των το-
πικών κοινοτήτων, συμβάλλοντας 
έτσι στη διαρθρωτική πολιτική της 
Ευρώπης και στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη της Υπαίθρου. 
Οι βασικές αρχές που εξ αρχής υι-
οθετήθηκαν, ήταν η καινοτομία της 
από κάτω προς τα πάνω προσέγγι-
σης, η μικρή και εστιασμένη περιοχή 
εφαρμογής, ο ολοκληρωμένος χα-
ρακτήρας των πολιτικών, η δικτύ-
ωση, η συνεργασία, η έμφαση στην 
καινοτομία καθώς και η συμμετοχή 
των τοπικών φορέων μέσω των 
Ομάδων Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της Τοπικής Στρατηγικής. 
Η μέθοδος LEADER αποτελεί πλέον 
ένα αποτελεσματικό και δημοφιλές 
εργαλείο συνεργασίας των τοπι-
κών φορέων για την χάραξη της 
αναπτυξιακής στρατηγικής κάθε 
περιοχής και το μοναδικό μέσο που 
έφερε τη λήψη των αποφάσεων σε 
τοπικό επίπεδο.  Η εμπιστοσύνη και 
η αναγνώριση των κατοίκων της 
υπαίθρου στην προσέγγιση LEADER 
και στους ανθρώπους της Ο.Τ.Δ. 
(ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) που 
υλοποιούν το πρόγραμμα συμβά-
λει σημαντικά στην αντιστάθμιση 
των αντιευρωπαϊκών τάσεων στις 
σύγχρονες κοινωνίες. Επιδίωξη εί-
ναι τα επόμενα χρόνια η μέθοδος 
LEADER να ενισχυθεί περισσότερο 
αποκτώντας μεγαλύτερη αυτονομία 
και πολυταμειακό χαρακτήρα προ-
κειμένου να ανταποκριθεί αποτελε-
σματικά στις νέες προκλήσεις που 

Η «Αχαΐα-Αναπτυξιακή Α.Ε.» είναι ένας 
κρίσιμος μοχλός ανάπτυξης, με πολύπλευρο 
χαρακτήρα, αλλά και μοχλός εμψύχωσης και 
ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
που υπηρετούν την βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

30 Χρόνια LEADER

Ο Πρόεδρος της ΑΧΑΪΑ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  
και Δήμαρχος Καλαβρύτων, 
κος. Αθανάσιος Παπαδόπουλος



παρουπαρουσίαση

αντιμετωπίζει η ύπαιθρος, όπως 
είναι η σύνδεση αγροτικών και αστι-
κών περιοχών, η μετανάστευση η 
πράσινη οικονομία και οι νέες τε-
χνολογίες. 
Ωστόσο το LEADER κατέστη δη-
μοφιλές στην Ελλάδα όχι μόνο 
λόγο του καινοτόμου χαρακτήρα 
του, αλλά και επειδή το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
επέλεξε, το ρόλο των Ο.Τ.Δ., να τον 
εφαρμόσουν πολυμετοχικά σχήματα 
των τοπικών κοινωνιών, με κριτή-
ρια που πληρούσαν οι Πολυμετοχι-
κές, Αναπτυξιακές εταιρείες, που 
διασφάλιζαν ότι στο επίπεδο λήψης 
αποφάσεων του προγράμματος, θα 
συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων 
που θα εκφράζουν τόσο τα ιδιωτικά, 
συλλογικά συμφέροντα, όσο και τα 
δημόσια συμφέροντα της περιοχής. 
Σε πολλές περιοχές πανευρωπαϊκά 
οργανώθηκαν σημαντικές εκδηλώ-
σεις - events για τον εορτασμό της 
επετείου των 30 χρόνων με στόχο 
την ανάδειξη των επιτευγμάτων 
- καλών πρακτικών μέσω της υλο-
ποίησης του προγράμματος, την 
προώθηση του συνεργατισμού, αλλά 
και την εμψύχωση του τοπικού πλη-
θυσμού. 

Η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. που 
έχει αποτελέσει την ομάδα τοπι-
κής δράσης, στην περιοχή της Π.Ε. 
Αχαΐας για πάνω από εικοσαετία 
συμμετείχε ενεργά στην εκδήλω-
ση του Ελληνικού Αγροτικού Δι-
κτύου (ΕΑΔ) στην Αμφίκλεια, αλλά 
και στην αντίστοιχη εκδήλωση του 
Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου  
LEADER (ELARD) στο Halmstad της 
Σουηδίας.
Στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, εκπρό-
σωποι από τις Περιφέρειες όλης 
της χώρας, βρέθηκαν ζωντανά μαζί 
και συζήτησαν για τον προγραμμα-
τισμό υλοποίησης και την επίτευξη 
των στόχων των Ομάδων Τοπικής 
Δράσης (ΟΤΔ), τα επιτεύγματα 
LEADER και προστιθέμενης αξίας 
ανά Περιφέρεια, το όραμα στη νέα 
προγραμματική  περίοδο, τη δικτύ-
ωση και το σχεδιασμό στο νέο Στρα-
τηγικό Σχέδιο ΚΑΠ. 
Κύριος στόχος ήταν να αναδειχθούν 
τα επιτεύγματα LEADER ανά περι-
φέρεια καθώς και η συμβολή του 
στην προστιθέμενη αξία στην κάθε 

περιοχή, στο πλαίσιο του εορτα-
σμού των 30 χρόνων υλοποίησης 
του LEADER στην Ελλάδα (1991-
2021). Η Γεν. Δ/ντρια της ΑΧΑΪΑ 
- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και συντονί-
στρια του Τοπικού Προγράμματος, 
παρουσίασε το έργο των 30 χρόνων 
υλοποίησης LEADER των Αναπτυξι-
ακών Εταιρειών (ΟΤΔ) της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στο πλαίσιο των εορτασμών, απο-
τιμήθηκε το έργο όλων αυτών των 
ετών δημιουργικής προσφοράς του 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού θεσμού 
στην ελληνική περιφέρεια και τις 
αγροτικές περιοχές της Χώρας μας, 
ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν 
από τον Γενικό Γραμματέα κ. Δ. Πα-
παγιαννίδη, οι βασικές προκλήσεις 
και προοπτικές του στο παρόν και 
το μέλλον. Οι συμμετέχοντες εί-
χαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
απόψεις για αναπτυξιακά ζητήματα 
εθνικού ενδιαφέροντος, το παρόν 
και το μέλλον του δημοφιλέστε-
ρου προγράμματος του αγροτικού 
κόσμου. Στο Halmstad της Σουη-
δίας διοργανώθηκε από το δίκτυο 
ELARD, και τη Σουηδική Προεδρία, 
μια εντυπωσιακή - δια ζώσης  - τρι-
ήμερη εκδήλωση για τον εορτασμό 
των 30 ΧΡΟΝΩΝ LEADER στην Ευ-
ρώπη. Εκεί η Γεν. Δ/ντρια της ΑΧΑ-
ΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετείχε 
ως εκπρόσωπος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΕΧΌΥΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΜΕΡΌΣ 
ΤΩΝ ΠΌΡΩΝ ΤΌΥ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ 
ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ  - ΕΡΓΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΌΠΩΣ:

1) Αναβάθμιση και εμπλουτι-
σμός του τουριστικού προϊ-
όντος  της περιοχής, με την 
ανάδειξη του εναλλακτικού 
τουρισμού και του ιδιαίτε-
ρου φυσικού περιβάλλοντος. 
(γαστρονομία, Οινοτουρισμός, 
αλιευτικός τουρισμός, γεωτου-
ρισμός)
2) Την ενίσχυση του αγροδια-
τροφικού τομέα και την ανά-
δειξη της αξίας των τοπικών 
προϊόντων. 
Η ελληνική ύπαιθρος σήμερα, 
ενδυναμώνεται σταδιακά μέσω 
της «Τοπικής Ανάπτυξης με 
Πρωτοβουλία των Τοπικών 
Κοινοτήτων» (CLLD/LEADER) 
και γίνεται πιο ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ στις 
προκλήσεις, όπως αποδείχτηκε 
με την ευελιξία και την προσαρ-
μοστικότητα του προγράμματος 
σε δύσκολες και έκτακτες 
συνθήκες όπως η οικονομική 
κρίση και η σημερινή πανδημία 
που βιώνουμε.



ΔΙΚΤΥΟΥ LEADER, μαζί και με αντι-
προσώπους από άλλες περιοχές - 
ΟΤΔ της Ελλάδας. 
Η κα. Ηρώ Τσιμπρή μίλησε για το ση-
μαντικό ρόλο των Ελληνικού Δικτύ-
ου στην καθιέρωση της ELARD ως 
Ευρωπαϊκού θεσμού, για την εκπρο-
σώπηση των ΟΤΔ LEADER, καθώς 
και για την μακρόχρονη επιτυχημέ-
νη υλοποίηση του προγράμματος 
LEADER στην Ελλάδα, από το 1991 
έως και σήμερα. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 
εορτασμού και της παρουσίασης 
επιτευγμάτων κάθε χώρας, το Ελλη-
νικό Δίκτυο, παρουσίασε μια μικρή 
πρωτότυπη ταινία με επιτεύγματα 
LEADER καθώς και εμβληματικές 
περιοχές από την Ελληνική Ύπαι-
θρο.  
Την επιμέλεια της ταινίας είχε η 
ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, η 
οποία χρησιμοποίησε υλικό που συ-
γκεντρώθηκε από τις αναπτυξιακές 
γι’ αυτό το σκοπό.

Το πρόγραμμα LEADER και η ισχυρή 
μακροχρόνια διοίκηση της εταιρίας 
συνέβαλαν στο να υλοποιηθούν αξιό-
λογα έργα και δράσεις, όπως τόνισε ο 
Πρόεδρος της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΎΞΊΑΚΗ 
Α.Έ.  και Δήμαρχος Καλαβρύτων, κος. 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
«Το «LEADER» που εδώ και τριάντα 
χρόνια υπηρετεί την περιφερειακή 

ανάπτυξη, κινούμενο από μια λογική 
και πολιτική φιλοσοφία δίνει προτε-
ραιότητα στις στοχεύσεις, στις επι-
διώξεις και επιθυμίες των τοπικών 
κοινωνιών. 
Με άξονα τα κατά τόπους συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και τις δεξιότητες 
και με μεγάλη ευελιξία σε ό,τι αφορά 
στις ανάγκες κάθε περιοχής αλλά και 
κάθε εποχής. Με μια φράση, τοπική 
ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου, 
με γνώμονα, διαμορφωτή και τελικό 
δέκτη την ίδια την κοινότητα. Και 
με πολλά καλά παραδείγματα, ορατά 
σήμερα σε πολλές περιοχές της χώ-
ρας. Στην δική μας περιοχή, στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Αχαΐας, η «Αχαΐα 
-Αναπτυξιακή Α.Ε.» είναι σήμερα η 
μοναδική Πολυμετοχική, Αναπτυξια-
κή Εταιρεία, με έδρα τα Καλάβρυτα 
και παράρτημα στην Πάτρα, και με 
βασικούς μετόχους και τους πέντε 
Δήμους του νομού. Σ’ όλα τα χρόνια 
λειτουργίας της Εταιρείας υπάρχουν 
τρία σημαντικά γνωρίσματα που την 
κάνουν επιτυχημένη. Το πρώτο είναι 
η υψηλή επιστημονική επάρκεια των 
ανθρώπων που την στελεχώνουν. 
Το δεύτερο είναι η υποδειγματική 
εναρμόνιση της Εταιρείας με την φι-
λοσοφία του προγράμματος και τους 
καταστατικούς σκοπούς του. 
Και το τρίτο είναι η διαχείριση των 
πόρων -και όλες οι συνοδευτικές δια-
δικασίες- με τρόπο απόλυτα συμβατό 

Όλοι έχουμε 
επισκεφθεί ένα 
μικρό ξενώνα, 
ένα πρότυπο 
οινοποιείο ή ένα 
παραδοσιακό 
παντοπωλείο, 
με την ταμπέλα 
του LEΑDER 
αναρτημένη
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με τους κανονισμούς αλλά και με την 
ανάγκη αξιοποίησης και του τελευ-
ταίου ευρώ που διατίθεται.
Όλα αυτά συγκλίνουν σ’ αυτό που όλοι 
γνωρίζουν στην Αχαΐα και σ’ όλη τη 
Δυτική Ελλάδα. 
Ότι δηλαδή, η «Αχαΐα Αναπτυξιακή 
Α.Ε.» είναι ένας κρίσιμος μοχλός ανά-
πτυξης, με πολύπλευρο χαρακτήρα.
Αλλά και μοχλός εμψύχωσης και ενί-
σχυσης επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών που υπηρετούν την ανάπτυξη, 
ώστε τα οφέλη να διαχέονται στην 
απασχόληση, στην κοινωνική ευημε-
ρία, στην αξιοποίηση των δεξιοτή-
των, στην αειφορία, στην οικονομική 
και κοινωνική ανθεκτικότητα των 
ορεινών, των ημιαστικών και αγροτι-
κών περιοχών».

Το LEADER στην πράξη»
Η σημαντικότητα του προγράμματος 
LEADER στην τωρινή Προγραμματι-
κή Περίοδο είναι το γεγονός ότι έχει 
σχεδιαστεί με τη συμμετοχή των 
Εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπε-
ριλαμβανομένης της Κοινωνίας των 
Πολιτών και των τοπικών κοινωνι-
κών και οικονομικών φορέων, και 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα  την επι-
τυχία του, παρόλο τις - διαφορετικές 
για την κάθε αγροτική περιοχή - Οικο-
νομικές, Κοινωνικές, Περιβαλλοντι-
κές και Δημογραφικές προκλήσεις.
Όλοι έχουμε επισκεφθεί ένα μικρό 

ξενώνα, ένα πρότυπο οινοποιείο ή 
ένα παραδοσιακό παντοπωλείο, με 
την ταμπέλα του LEADER αναρτημέ-
νη. Υπάρχουν περιοχές που πραγματι-
κά αναζωογονήθηκαν, εκμεταλλευό-
μενες τις τοπικές ιδιαιτερότητες και 
τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα
Χαρακτηριστικά παραδείγματα, 
όπως: στην περιοχή των Καλαβρύ-
των, η οποία είναι μια ορεινή περιο-
χή, το LEADER χρηματοδότησε την 
πρώτη κρίσιμη μάζα των μικρών 
ποιοτικών τουριστικών υποδομών 
που ήταν απαραίτητη προκειμένου 
να εξυπηρετηθεί η τουριστική ροή 
που ξεκίνησε με την λειτουργία  του 
Χιονοδρομικού Κέντρου, στηρίχτη-
καν τα οινοποιεία της περιοχής της 
Αιγιαλείας ώστε να καταστούν επι-
σκέψιμα. 
Ήταν το πρόγραμμα το οποίο από 
την αρχή ενθάρρυνε την συνεργασία 
μεταξύ των διαφορετικών κλάδων 
με Σύμφωνα Ποιότητας, ενίσχυσε 
δράσεις για την προβολή της τοπικής 
ταυτότητας και Διατοπικής Διακρα-
τικής συνεργασίας συμβάλλοντας 
στην εξωστρέφεια της περιοχής. Από 
την πρωτοβουλία LEADER ενισχύθη-
καν επιπλέον εκατοντάδες μικρές 
επιχειρήσεις μεταποίησης τοπικών 
αγροτικών προϊόντων, διασώζοντας 
έτσι μια πλούσια και μακρόχρονη πα-
ράδοση.  
Παράλληλα, με τη στήριξη τοπικών 

Το πρόγραμμα 
LEΑDER και 
η ισχυρή 
μακροχρόνια 
διοίκηση της 
εταιρίας συνέβαλαν 
στο να υλοποιηθούν 
αξιόλογα έργα και 
δράσεις

Η  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
«ΤΌΠΙΚΌΤΗΤΑΣ» ΩΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΌΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΌΔΌΥ ΑΠΌΤΕΛΕΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΌΧΗ ΜΑΣ, ΝΑ 
ΠΡΌΒΛΕΦΘΌΥΝ ΠΌΡΌΙ 
ΑΠΌ ΤΌ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2027

ΩΣΤΈ ΟΊ ΠΈΡΊΦΈΡΈΊΈΣ ΝΑ 
• Ενισχύσουν από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ τα προγράμματα τοπι-
κής ανάπτυξης CLLD/LEADER 
(ΤΑΠΤοΚ), 
• Να χρηματοδοτήσουν 
παρεμβάσεις ΟΧΕ σε ορεινές 
περιοχές 
• Να αξιοποιήσουν και να ενι-
σχύσουν το ρόλο των Ομάδων 
Τοπικής Δράσης, οι οποίες 
αποτελούν μια δοκιμασμένη 
εταιρική σχέση και έχουν την 
αποδοχή των τοπικών κοινο-
τήτων.

Η Ηρώ Τσιμπρή  
Γεν. Διευθύντρια-

Συντονίστρια 
CLLD/LEADER



φορέων (Δήμων, πολιτιστικών, περι-
βαλλοντικών φορέων κλπ.) υλοποιή-
θηκαν πληθώρα ενεργειών προστασί-
ας και ανάδειξης του φυσικού και του 
πολιτιστικού-λαογραφικού πλούτου 
των περιοχών.

«Το LEADER έχει «πρόσωπο»
και ονοματεπώνυμο»
Έως σήμερα, το πρόγραμμα LEADER 
δημιούργησε ένα αναπτυξιακό κλίμα 
με τεράστια απήχηση, τόσο στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση και τους λοιπούς 
τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, όσο 
και στους δικαιούχους, σε κάθε εί-
δους ωφελούμενους αλλά και στη το-
πική κοινωνία, με σαφή επίδραση και 
καθοριστική συμβολή στην βιώσιμη 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών μας. 
Η δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρ-
μογής μιας ολοκληρωμένης τοπικής 
στρατηγικής, με την καθοριστική 
συμβολή της πολλαπλής χρηματοδό-
τησης και με τη υιοθέτηση και χρήση 
κατάλληλων κανόνων και αποτε-
λεσματικών μηχανισμών, συνέβαλε 
στην αναγνωρισιμότητα του LEADER 
και τη διαμόρφωση σχέσης εμπιστο-
σύνης μεταξύ της Αχαΐα-Αναπτυξιακή 
Α.Ε. και των κατοίκων και φορέων 
της περιοχής. Καθοριστικό είναι ότι, 
η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) παί-

ζει το ρόλο του εμψυχωτή ενημερώ-
νοντας και υποστηρίζοντας συνεχώς 
τον κάτοικο, αγρότη, πολίτη και τους 
τοπικούς φορείς. 
Σχεδιάζει και υλοποιεί αναπτυξιακές 
πολιτικές βασισμένες στις ανάγκες 
της περιοχής της, αναδεικνύοντας 
την τοπική ταυτότητα, ενισχύοντας 
τη συνεργασία, ενδυναμώνοντας την 
εταιρική σχέση και τις δεξιότητες 
των κατοίκων της υπαίθρου. 
Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε 
ότι μέσω της bottom up προσέγγισης 
και της συνεχούς διαβούλευσης, η 
σχέση εμπιστοσύνης των τοπικών 
κοινωνιών με την ΟΤΔ συνεχώς αξι-
ολογείται και επαναπροσδιορίζεται).

Οι Προϋποθέσεις για την 
Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
•  •  Το όραμα για την περιοχή (Κομβικός 
ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης, με το 
πλεονέκτημα της εγγύτητας, στη δια-
μόρφωση και διάχυση του οράματος)
Η συμφωνία των τοπικών φορέων 
για το είδος της ζητούμενης ανάπτυ-
ξης και η συστράτευση των δυνάμε-
ων της Κοινωνίας και της Οικονομί-
ας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την αειφορική διαχείριση των πόρων.
•  •  Οι στόχοι
•  •  Οι συνέργειες
•  •  Οι συνεργασίες



παρουπαρουσίαση

Έκφράζονται μέσω των Πολυμετοχι-
κών, Αναπτυξιακών Έταιρειών (ΟΤΔ) 
καθώς:
•  •  Λειτουργούν δίπλα και μαζί με τους 
θεσμικούς φορείς,
•  •  Αποτελούν το σημείο σύγκλισης – 
συμφωνίας της τοπικής εταιρικής 
σχέσης στην περιοχή δραστηριοποί-
ησής τους, εκπροσωπώντας συλλο-
γικά συμφέροντα τόσο του δημόσιου 
όσο και του ιδιωτικού τομέα.
•  •  Σχεδιάζουν και διαχειρίζονται προ-
γράμματα τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης
• • Ενισχύουν την εξωστρέφεια και 
ανταγωνιστικότητα της περιοχής
•  •  Συμβάλλουν στην εφαρμογή σχετι-
κών πολιτικών σε διαδημοτικό ή ευ-
ρύτερο γεωγραφικό χώρο.

«Τοπικό Πρόγραμμα 
CLLD/LEADER» 
Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ως 
ΟΤΔ, λαμβάνοντας υπόψιν τις καθο-
ρισμένες στρατηγικές και πολιτικές 
ανάπτυξης για την περιοχή, σχεδίασε 
το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 
που σήμερα υλοποιείται στο Νομό 
Αχαΐας, περιλαμβάνοντας για πρώτη 
φορά δράσεις που χρηματοδοτού-
νται εκτός από το ΕΓΤΑΑ και από το 
ΕΤΘΑ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι στην τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο, σημαντικό ρόλο έχει η Περι-
φέρεια Δυτ. Ελλάδος στην υλοποίη-
ση του τοπικού προγράμματος. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρό-
γραμμα αναμένεται να ανέλθει στα 
20.000.000,00€, υπερκαλύπτοντας 
την αρχική κατανομή πόρων για την 
περιοχή, καθώς τα εντασσόμενα 
έργα θα ξεπεράσουν πάνω από το 
50% την αρχικά διαθέσιμη δημόσια 
δαπάνη. 
Εκτός όμως από την υλοποίηση έρ-
γων ιδιωτικού και δημόσιου χαρα-
κτήρα, το όραμα για την περιοχή μας 
και η προστιθέμενη αξία του LEADER 
αποτυπώνεται και στην ενίσχυση 
δράσεων που ενθαρρύνουν τη συνερ-
γασία και δικτύωση μεταξύ διαφορε-
τικών φορέων και κλάδων, τη γνώση 
και την ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής, την εξωστρέφειά της, και 
την καλλιέργεια μιας κουλτούρας 
ποιότητας. 

Σχεδιάζει 
και υλοποιεί 
αναπτυξιακές 
πολιτικές 
βασισμένες στις 
ανάγκες της 
περιοχής της, 
αναδεικνύοντας 
την τοπική 
ταυτότητα, 
ενισχύοντας 
τη συνεργασία, 
ενδυναμώνοντας 
την εταιρική 
σχέση και τις 
δεξιότητες των 
κατοίκων της 
υπαίθρου


