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Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - ΠΕ Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου 

(ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 
EL 050 
 
Το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - ΠΕ Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου 

(ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 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 της Περιφερειακής Ενότητας (και αντίστοιχου Δήμου) Ζακύνθου. 

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 3.950.000 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 στο 45%, 50% και 65% της συνολικής επένδυσης. 

 

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.  
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Συνολικός πληθυσμός (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 40.759 κατ. 

Συνολική έκταση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 405, 600 τετ. χλμ. 
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Περιφέρεια:  Ιονίων Νήσων 

Περιφερειακή Ενότητα: Ζακύνθου 

Δήμος 
Δημοτική 
Ενότητα 

Δημοτική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα 

Ζακύνθου Αλυκών Κατασταρίου 

Αγίου Δημητρίου, Αλικανά, Άνω 
Γερακαρίου, Καλλιθέας, Κάτω Γερακαρίου, 
Μέσου Γερακαρίου, Πηγαδακίων, 
Σκουληκάδου 

 Αρκαδίων 
 

Αγίου Κηρύκου, Βανάτου, Καλιπάδου, 
Κυψέλης, Πλάνου, Σαρακηνάδου, 
Τραγακίου 

 Αρτεμισίων 
 

Αγίας Μαρίνης, Αγίου Λέοντος, Αγίων 
Πάντων, Βουγιάτου, Γαλάρου, Γυρίου, 
Κοιλιωμένου, Λαγκαδακίων, Λαγωπόδου, 
Λούχας, Μαχαιράδου, Ρομιρίου, Φιολίτη 

 Ελατίων 
 

Αναφωνητρίας, Άνω Βολιμών, Βολιμών, 
Έξω Χώρας, Μαριών, Ορθονιών 

 Ζακυνθίων 
Αμπελοκήπων, 
Γαϊτανίου, Ζακυνθίων 

Αργασίου,  Βασιλικού, Μπόχαλης 

 Λαγανά 
Λιθακιάς, Μουζακίου, 
Παντοκράτορος 

Αγαλά, Καλαμακίου, Κερίου 

 

 

2. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη δομείται γύρω από τους τρεις 

κύριους, αλληλένδετους και συμπληρωματικούς θεματικούς στόχους: 

 Τη δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού 

συστήματος. 

 Την προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των 

αγροτικών περιοχών. 

 Τη δημιουργία βιώσιμων και πολύ-λειτουργικών περιοχών της υπαίθρου.  
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Οι παραπάνω θεματικοί στόχοι σχεδιάστηκε να βρουν εφαρμογή στον αγροτικό χώρο 

της περιοχής και φιλοδοξούν να ενισχύσουν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με 

βάση τα τοπικά αναπτυξιακά δεδομένα δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών. 

 

Θεματικές Κατευθύνσεις και Στρατηγικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος 

Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει ένα ιδιαίτερο και πολύ ισχυρό φυσικό περιβάλλον κι 

ένα αδιαμφισβήτητα δυναμικό τουριστικό προϊόν, το οποίο αποτελεί τη βάση στήριξης 

και εξέλιξης της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

 

Οι θεματικές κατευθύνσεις διακρίνονται σε «Κύριες» και «Δευτερεύουσες» με βάση τη 

χρηματοδοτική τους βαρύτητα επί του συνολικού προϋπολογισμού του Τοπικού 

Προγράμματος.  

Στην προκειμένη περίπτωση ως Κύρια Θεματική Κατεύθυνση του Τοπικού 
Προγράμματος αναδείχτηκε η:  
Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού 
προϊόντος. 
Ως δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις αναδείχτηκαν οι ακόλουθες οι: 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγρο – διατροφικού 

τομέα. 

 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού 

πληθυσμού. 

 Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική 

αλλαγή.  
 

Πρόκειται για θεματικές κατευθύνσεις μέσω των οποίων μπορούν να 

αντιμετωπιστούν επαρκώς οι αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις που υπάρχουν 

στην περιοχή παρέμβασης και ταυτόχρονα μπορούν να αποτελέσουν το «μέσο» για 

την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών που καταγράφονται.   
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Συσχέτιση Στρατηγικών Στόχων με Ειδικούς Στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

 

ΣΣ1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής επιχειρηματικότητας για την 

ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.  

ΕΣΣ1: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση του τοπικού 

παραγωγικού και κοινωνικού κεφαλαίου στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα . 

ΕΣΣ2: Προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε τομείς αιχμής, όπως η 

μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, ο θεματικός/ειδικός τουρισμός, καθώς και 

στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

ΣΣ2: Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και προώθηση της πολύ-λειτουργικότητας 

στο πλαίσιο της διασύνδεσης αγρο-διατροφής – πολιτισμού/περιβάλλοντος – 

τουρισμού.  

ΕΣΣ1: Αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης 

για την προώθηση της διασύνδεσης του αγρο-διατροφικού τομέα και του δίπολου 

πολιτισμός/περιβάλλον με τον τουριστικό κλάδο. 

ΕΣΣ2: Ανάπτυξη ενός  πολύ – λειτουργικού οικονομικού μοντέλου παραγωγής 

που θα ενισχύσει την συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης.  

ΣΣ3: Διατήρηση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της υπαίθρου.  

ΕΣΣ1: Ανάδειξη και προώθηση της  πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως 

συγκριτικό πλεονέκτημα για την πρόοδο της τοπικής οικονομίας.  

ΕΣΣ2: Παρεμβάσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση 

σπάνιων οικοτόπων και την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων τα οποία αναδεικνύουν 

τη πλούσια ιστορία της και διατηρούν την φυσική μοναδικότητά της.  

ΣΣ4: Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.  

ΕΣΣ1: Παροχή κίνητρων  στους νέους για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 
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ΕΕΣ2: Ανάπτυξη ενός δυναμικού επιχειρείν μέσα από πρωτοπόρες και 

καινοτόμες ιδέες τεχνολογικού, οργανωτικού και παραγωγικού χαρακτήρα.  

ΣΣ5: Αναβάθμιση του τοπικού προϊόντος/υπηρεσιών.  

ΕΣΣ1: Ποιοτική διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών μετατρέποντας την 

περιοχή παρέμβασης από τόπο προορισμού σε προορισμό μοναδικών εμπειριών. 

ΕΣΣ2: Διατήρηση της φέρουσας ικανότητας μέσω ειδικών μορφών τουρισμού 

με σεβασμό στο περιβάλλον και τον φυσικό πλούτο.      

ΣΣ6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής με ζητούμενο τη διατήρηση και προσέλκυση 

πληθυσμού.  

ΕΣΣ1: Δημιουργία αστικού επιπέδου ζωής μέσω ύπαρξης κατάλληλων 

υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την βελτίωση του 

επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσμού και την συγκράτηση των νέων στο νησί και δη 

στην ύπαιθρό του.  

ΕΣΣ2: Στοχευόμενες δράσεις για την επιχειρηματικότητα στον τομέα των 

υπηρεσιών στοχεύοντας στην συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού (νέοι 

επιστήμονες) και στην αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος. 

 

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: 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2.960.000€ 63,85% 

19.2.1 
Μεταφορά 

γνώσεων και 
ενημέρωσης 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & 

ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών 
περιοχών. 

30.000,00€ 100% 

19.2.2 

Ανάπτυξη/βελτ
ίωση της 

επιχειρηματικό
τητας και 

ανταγωνιστικό
τητας της 
περιοχής 

εφαρμογής σε 
εξειδικευμένος 

τομείς, 
περιοχές ή 

δικαιούχους 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην 
μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
με αποτέλεσμα μη γεωργικό 

προϊόν. 

130.000€ 50% 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα 

του τουρισμού. 
243.750€ 65% 

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας 130.000€ 65% 

19.2.3 

Οριζόντια 
ενίσχυση στην 
ανάπτυξη της 

επιχειρηματικό
τητας και 

ανταγωνιστικό
τητας της 
περιοχής 

εφαρμογής 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, 
εμπορίας και/ή ανάπτυξης 
γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν 

233.500€ 50% 

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 

επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού. 

571.500€ 45% 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων στους τομείς της 

βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση, και του εμπορίου. 

157.500€ 45% 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης 
επενδύσεων παροχής υπηρεσιών 

για την εξυπηρέτηση του 
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 

σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ). 

180.000€ 45% 

19.2.4 

Βασικές 
υπηρεσίες και 

ανάπλαση 
χωριών σε 
αγροτικές 
περιοχές 

19.2.4.2 

Στήριξη για τη δημιουργία, 
βελτίωση ή επέκταση τοπικών 

βασικών υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και 

των σχετικών υποδομών. 

350.000€ 100% 

19.2.4.3 

Στήριξη για επενδύσεις για 
δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 

υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, 
τουριστικές πληροφορίες και 
τουριστικές υποδομές μικρής 

κλίμακας. 

250.000€ 100% 

19.2.4.4 
Ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 
100.000€ 80% 

19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και 
επενδύσεις, που συνδέονται με 

τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση 

της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών, των 

αγροτικών τοπίων και των τόπων 
με υψηλή φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο-οικονομικών 

πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. 

400.000€ 100% 

19.2.6 

Ανάπτυξη και 
βελτίωση 

βιωσιμότητας 
δασών 

19.2.6.1 

Πρόληψη και αποκατάσταση 
δασών και δασικών εκτάσεων από 

πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 

συμβάντα 

118.750€ 100% 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

19.2.7 

Συνεργασία 
μεταξύ 

διαφορετικών 
παραγόντων 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών 
επιχειρήσεων για διοργάνωση 

κοινών μεθόδων εργασίας και τη 
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και 

πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και/ή την εμπορία 
τουριστικών υπηρεσιών, που 

συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

65.000 € 65% 

Υπομέτρο 19.3: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 200.000€ 100% 

Υπομέτρο 19.4: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ 790.000€ 100% 

Γενικό Σύνολο Προγράμματος 3.950.000€ 
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3. Στοιχεία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) 

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

Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 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. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

43% 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

3. 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Α/Α Ιδιωτικοί φορείς Συνολικό ποσοστό Ιδιωτικού Φορέα 

1. ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

57% 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

3. 
Ecozakynthos 

4. 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ 
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4. Στοιχεία υπηρεσιακού πυρήνα Ομάδας Τοπικής Δράσης 

 

Συντονιστής Προγράμματος:  Καπνίσης Λάμπρος– Συντονιστής Τοπικού Προγράμματος 

Στελέχη Ομάδας Έργου: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

E - mail Τηλ. Επικοινωνίας 

1. Καπνίσης Λάμπρος 
Συντονιστής / 

Μηχανικός ΠΕ 
lakapnisis@gmail.com +30 694 57 06 366 

2. Αντιόχου Στέλλα 
Στέλεχος / 

Γεωπόνος ΠΕ 
stella63@yahoo.com +30 698 57 96 763 

3. 
Παπαγεωργόπουλος 

Νικόλαος 

Στέλεχος / 

Οικονομολόγος ΠΕ 
npapag75@yahoo.gr +30 697 66 43 597 

4. 
Παπαδοπούλου 

Χαρίκλεια 

Στέλεχος / 

Πολιτικός 

Επιστήμων ΠΕ 

liapapadopouloudesign@

gmail.com 
+30 694 42 85 421 

 

 

5. Στοιχεία επικοινωνίας Ο.Τ.Δ.: 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Ομάδας Τοπικής Δράσης ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Διεύθυνση Ο.Τ.Δ. 
ΞΕΝΙΑ 1ος Όροφος Γραφείο 6,  

Τ.Κ. 29 100, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

Τηλέφωνο  Επικοινωνίας +30 2695058106 

Fax +30 …………….. 

E - mail coo.net.zak@gmail.com 

Website 
www.cnz.gr 
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