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i. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER – Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 

 

Γενικά Στοιχεία Φορέα 
:∆ηµοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε. –Ανώνυµη 

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ   

Έδρα : Προβατώνας Νοµού Έβρου (∆ήµος Σουφλίου)  

Αρµόδιος για Επαφές : Κουζούκος Κωνσταντίνος 

Τηλέφωνο / Φαξ : 25540 20090, 20091, 20092  -  φαξ: 25540 41800 

Email : dimossin@hol.gr 

  

Περιοχή Παρέµβασης  : Κεντρικό και νότιο τµήµα Ν. Έβρου (τρεις ∆ήµοι σε 

σύνολο πέντε) 

Συνολική Έκταση : 2.506,9 τετραγ. χιλιοµ. 

Πληθυσµός περιοχής : 33.304 κάτοικοι 

  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία   

Συνολικό Κόστος : 8.446.000,00 € 

∆ηµόσια ∆απάνη : 6.250.000,00 € 

Κοινοτική Συµµετοχή : 4.885.000,00 € 

Εθνική Συµµετοχή : 1.365.000,00 € 

Ιδία συµµετοχή : 2.196.000,00 € 

  

Χαρακτηριστικός τίτλος 

προγράµµατος 

: 
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ii. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  «Περιοχή παρέµβασης τοπικού προγράµµατος 

 

Η περιοχή παρέµβασης ανήκει στον νοµό Έβρου, αποτελείται από 3 ∆ήµους, 

Σουφλίου, Σαµοθράκης και τα ορεινά διαµερίσµατα του δήµου Αλεξανδρούπολης που 

προέκυψαν από τον Νόµο περί συνενώσεων Ν. 

3852/ 2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Χωροταξικά 

εντάσσεται στο Κεντρικό και νότιο τµήµα του νοµού 

και συνορεύει Βόρεια και ∆υτικά µε τον ∆ήµο 

∆ιδυµοτείχου, ανατολικά χωρίζεται µε την Τουρκία 

από τον ποταµό Έβρου, Νότια συνορεύει µε τον 

νοµό Ροδόπης και βρέχεται από το Θρακικό 

πέλαγος. Ειδικότερα οι τρείς ∆ήµοι αποτελούνται 

συνολικά από 31 δηµοτικά διαµερίσµατα από τα 

οποία η περιοχή Leader θα καλύψει τα 29 (εκτός 

των δηµοτικών διαµερισµάτων Αλεξανδρούπολης 

και Μάκρης), καλύπτουν το 59,1% της συνολικής 

έκτασης του νοµού και το 22,30% του πληθυσµού του, όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Ο.Τ.Α. της περιοχής παρέµβασης, η 

έκταση, ο πληθυσµός και ο χαρακτηρισµός τους (οδηγία 75/268/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

∆ΗΜΟΣ/ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ/ ΤΟΠΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(km
2
) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(στοιχεία 2001 – 
πραγµατικός 
πληθυσµός) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ
Σ 

(75/268/ΕΟΚ) 

Περιοχές 
Άξονα 3 του 

ΠΑΑ 

∆.∆. Λαβάρων 43,0 1.580 Μειονεκτική   

∆.∆. Αµορίου 25,4 552 Μειονεκτική   

∆.∆. Κυριακής 51,1 163 Ορεινή Χ  

∆.∆. Μάνδρας 23,7 191 Μειονεκτική   

∆.∆. Μαυροκλησίου 54,0 437 Μειονεκτική  Χ  

∆.∆. ∆ερείου 395,8 2.103 Ορεινή Χ  

∆.∆. Πρωτοκκλησίου 50,4 1.120 Μειονεκτική   

∆.∆. Σουφλίου 160,1 5.009 Μειονεκτική   

∆.∆. ∆αδιάς 246,9 823 Ορεινή Χ 

∆.∆. Κορνοφωλιάς 23,1 579 Μειονεκτική   

∆.∆. Λαγυνών 17,7 478 Μειονεκτική   

∆.∆. Λυκόφης 14,2 630 Μειονεκτική   

∆.∆. Τυχερού 51,0 2.031 Μειονεκτική   

∆.∆. Λευκίµης 119,1 342 Ορεινή Χ 

∆.∆. Λύρας 20,2 246 Μειονεκτική   

∆.∆. Προβατώνα 30,2 1.097 Μειονεκτική   

 

 

 

 

 

∆ήµος  

Σουφλίου 

 

∆ήµος Σουφλίου 1.316,9 17.381    

∆.∆.Φερών  240,1 5.461 Μειονεκτική   

∆.∆. Πέπλου 63,7 2.001 Μειονεκτική   

∆.∆. Πυλαίας 82,2 231 Μειονεκτική   

∆.∆. Τριφυλλίου 25,3 302 Μειονεκτική   

∆.∆. Άνθειας 23,0 1.308 Μειονεκτική   

∆.∆. ∆ωρικού 27,4 413 Μειονεκτική   

∆.∆. Λουτρού 58,5 1.148 Μειονεκτική   

∆.∆. Νίψης 54,7 466 Ορεινή  

∆.∆. Άβαντα 58,9 497 Ορεινή  

∆.∆. Αισύµης 214,8 367 Ορεινή  

∆.∆. Κίρκης 54,0 116 Ορεινή  

∆.∆. Συκοράχης 100,4 890 Μειονεκτική   

 

∆ήµος 

Αλεξανδρούπολ

ης 

∆ήµος Αλεξανδρούπολης 1.003,0 13.200    

∆.∆. Σαµοθράκης 178,0 2.723 Ορεινή  ∆ήµος 

Σαµοθράκης ∆ήµος Σαµοθράκης 178,0 2.723    

Σύνολο Περιοχής Εφαρµογής  2.506,9 33.304   

 

Σύνολο Νοµού 4.241,6 149.354   

Ποσοστό  Περιοχής Εφαρµογής / Σύνολο Νοµού 59,10% 22,30%   

Πληθυσµιακή πυκνότητα 13,28 κατ/κµ
2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

Περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέµβασης 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

 

ΕΚΤΑΣΗ Κµ2 

GR1110001 ∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 92,670 

GR1110002 ∆ΑΣΟΣ ∆Α∆ΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ 746,500 

GR1110003 ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ 103,000 

GR1110004 ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 95,500 

GR1110005 ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ 421,700 

Σύνολο 1.459,37 

Ποσοστό στο σύνολο της περιοχής 

Παρέµβασης 

 

58,21% 
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iii. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «Στόχοι και στρατηγική τοπικού προγράµµατος» 

 

Όπως όλες οι αγροτικές περιοχές έτσι και η περιοχή εφαρµογής της προσέγγισης 

Leader στον νοµό Έβρου, είναι µια περιοχή που τις τελευταίες δεκαετίας συρρικνώνεται 

δηµογραφικά. Η δηµογραφική αυτή συρρίκνωση συνδέεται στενά µε τις κοινωνικές µεταβολές 

που πραγµατοποιήθηκαν στην χώρα και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και επηρέασε 

άµεσα και τον νοµό Έβρου. Παράλληλα όµως πρόκειται για µια περιοχή µε σηµαντική φυσική 

και πολιτιστική κληρονοµιά, οι οποίες αν αξιοποιηθούν κατάλληλα σε συνδυασµό µε την 

παρακίνηση του ανθρώπινου δυναµικού και των οικονοµικών πόρων της περιοχής, µπορούν 

να αντιστρέψουν την κατάσταση αυτή.           

Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος, για την περιοχή στα πλαίσια του τοπικού 

προγράµµατος Leader 2007-2013 τίθεται ο εξής: 

 

ΑΑεειιφφόόρροοςς  κκααιι  ββιιώώσσιιµµηη  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ  κκααιι  ννοοττίίοουυ  ΈΈββρροουυ  γγιιαα  ττηηνν  

σσυυγγκκρράάττηησσηη  ττοουυ  ππλληηθθυυσσµµοούύ  κκααιι  ττηηνν  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  ννέέωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  µµεε  ττηηνν  

εεφφααρρµµοογγήή  ττοοππιικκοούύ  ααννααππττυυξξιιαακκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  σσττηηρριιχχθθεείί  σσττοο  φφυυσσιικκόό  

κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  τταα  ττοοππιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  ττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  

ττοοππιικκοούύ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααµµιικκοούύ..  

  

 

 

Η ανάδειξη του γενικού αναπτυξιακού στόχου είχε άµεση εξάρτηση από το 

χαρακτήρα και τις ανάγκες του κεντρικού και νοτίου Έβρου. Εξυπηρετεί δε τις αρχές της 

συµπληρωµατικότητας και της συνέργιας όλων των παρεµβάσεων στην περιοχή. 

 

Στρατηγικοί Στόχοι 

 

Με βάση τον παραπάνω γενικό αναπτυξιακό στόχο  για την περιοχή, για την επόµενη 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, διαµορφώνονται οι Στρατηγικοί Στόχοι που είναι τρεις 

(3): 

 

I. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    
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Η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής είναι τεράστια. Επιδιώκεται η 

ενίσχυση των δράσεων προστασίας, ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους (περιοχές natura 2000 και λοιπές περιοχές) και η διατήρηση και 

προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και παράδοσης, µε παράλληλη αναβάθµιση, 

ανακαίνιση, αποκατάσταση παραδοσιακών στοιχείων του δοµηµένου (οικιστικού) 

περιβάλλοντος. Εθνικά πάρκα, υγρότοποι, αισθητικά δάση, µνηµεία της φύσης, 

γεφύρια, µύλοι, βρύσες, παραδοσιακά κτίσµατα, µπορούν να στηρίξουν ένα µοντέλο 

τουριστικής ανάπτυξης προσαρµοσµένο στα χαρακτηριστικά του Έβρου.    

 

II. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

Ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το σχηµατισµό και την εδραίωση του 

επιχειρηµατικού ιστού στις αγροτικές περιοχές και κατ’ επέκταση στην περιοχή 

εφαρµογής τοπικού σχεδίου Leader νοµό Έβρου. Η δηµιουργία ευνοϊκού 

περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και την αύξηση της 

απασχόλησης, είναι το ζητούµενο. Η παροχή στήριξης προς υφιστάµενες µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις αλλά και επιχειρηµατικών ιδεών από κατοίκους και ενδιαφερόµενους να 

µετοικίσουν στην περιοχή, ιδιαίτερα στην αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της 

περιοχής (φυσικοί πόροι, πολιτιστική κληρονοµιά, τοπικά προϊόντα) θα οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη της περιοχή µια ανάπτυξη η οποία δεν µπορεί να γίνει µόνο µέσω των 

∆ηµοσίων Έργων και επενδύσεων. Θα υποστηριχθούν επίσης δράσεις, ενθάρρυνσης 

της εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας.  

 

Στα πλαίσια του στρατηγικού αυτού στόχου επιδιώκεται η ανάπτυξη εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού, η ενίσχυση της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και η 

αναβίωση εθίµων και παραδόσεων µε τη µορφή πολιτιστικών δρώµενων, µε στόχο την 

δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης και συµπληρωµατικού εισοδήµατος για τους 

κατοίκους της περιοχής. 

 

III. Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής. 

Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, αντιµετώπιση των αναγκών σε 

µικρά έργα κοινωνικής υποδοµής (πρόνοια, εκπαίδευση, πολιτισµός, αθλητισµός), 

καθώς και κοινωνικές εξυπηρετήσεις που απευθύνονται σε ειδικές πληθυσµιακές 

οµάδες. Θα υποστηριχθούν επίσης δράσεις διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας 

προς την «κοινωνική οικονοµία» και δράσεων ενθάρρυνσης της εισόδου των γυναικών 

στην αγορά εργασίας.   
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Ειδικοί Στόχοι 

Οι γενικοί στρατηγικοί αναπτυξιακοί στόχοι που διατυπώθηκαν, εξειδικεύονται στους 

ακόλουθους ειδικούς στόχους: 

 

1. Πρωτογενής  Τοµέας: 

• Βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού των προϊόντων της πρωτογενούς 

παραγωγής. 

• Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών. 

• Πολλαπλές δραστηριότητες και απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων για τους 

αγρότες της περιοχής.  

• Αξιοποίησης µορφών ανανεώσιµης ενέργειας. 

• Εκσυγχρονισµός των µέσων παραγωγής σε όλη την παραγωγική διαδικασία έως και 

την πρωτογενή επεξεργασία των δασοκοµικών προϊόντων. 

• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας. 

• Εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα. 

• ∆ιατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στην δασοπονία, σε ορεινές 

περιοχές. 

• Τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

 

2. ∆ευτερογενής Τοµέας: 

• Στήριξη της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών µονάδων. 

(κυρίως αγροτικών προϊόντων και παραδοσιακών κεντηµάτων και υφαντών)  

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων µε έµφαση στην αξιοποίηση των 

αγορών των γειτονικών χωρών. 

• Ενίσχυση αγροτικών ή άλλων επιχειρήσεων παραγωγής ειδών «τουριστικού» 

ενδιαφέροντος για την ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική 

οικονοµία. 

• Βελτίωση των δεξιοτήτων του στελεχικού και εργατικού δυναµικού. 

• Προώθηση της διεπιχειρησιακής συνεργασίας (clustering). 

• Εφαρµογή καινοτόµων δράσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

• H δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα 

• Ίσες ευκαιρίες σε όλους του κατοίκους (νέοι, γυναίκες) 
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3. Τριτογενής Τοµέας: 

• Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

• Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

• Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

• Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

• Βελτίωση και συµπλήρωση της τουριστικής υποδοµής. 

• Αναβίωση εθίµων και παραδόσεων µε τη µορφή πολιτιστικών δρώµενων. 

• ∆ιατοπική, διασυνοριακή τουριστική και πολιτιστική συνεργασία. 

• Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

• Συµπλήρωση των υποδοµών στα µικρά αγροτικά κέντρα (πρόνοια, εκπαίδευση, 

πολιτισµός, αθλητισµός). 

• Εφαρµογή καινοτόµων δράσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

• ∆ιάχυση της τεχνολογίας, τεχνογνωσίας. 

• Αναβάθµιση – ανακαίνιση – αποκατάσταση παραδοσιακών στοιχείων του δοµηµένου 

(οικιστικού) περιβάλλοντος. 

• Βελτίωση των υπηρεσιών στον κοινωνικό τοµέα. 

• Αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας. 

• Ανθρώπινος παράγοντας: Απασχόληση – απασχολησιµότητα – κατάρτιση 

• Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 

• Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

• Ίσες ευκαιρίες σε όλους του κατοίκους (νέοι, γυναίκες) 
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iv. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «Περιεχόµενο τοπικού προγράµµατος» 

 

 Το τοπικό πρόγραµµα Leader 2007 - 2013 για τον κεντρικό και νότιο Έβρο 

διαρθρώνεται σε τρία (3) µέτρα και σε ένδεκα (11) υποµέτρα, µέσω των οποίων επιδιώκεται η 

επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων και ως εξής: 

 

Μέτρα τοπικού προγράµµατος: 

1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός µέτρου: 41 

2. ∆ιατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός µέτρου: 421 

3. Λειτουργία της Οµάδας Τοπικής ∆ράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην 

περιοχή – Κωδικός µέτρου: 431  
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Ι. ΜΕΤΡΟ 41:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Το µέτρο 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης περιλαµβάνει δύο οµάδες Υποµέτρων  την   

• 411 Ανταγωνιστικότητα 

• 413 Ποιότητα Ζωής / ∆ιαφοροποίηση  

 

Κάθε οµάδα Υποµέτρων περιέχει Υποµέτρα και ∆ράσεις, αναλυτικά στοιχεία των οποίων 

παραθέτονται στην συνέχεια:     

  

ΟΜΑ∆Α 
ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Ανταγωνιστικότητα 411 
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 

δασοκοµικών προϊόντων 
L123 

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές 

δραστηριότητες 
L311 

Στήριξη της δηµιουργίας και 

ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

L312 

Ενθάρρυνση τουριστικών 

δραστηριοτήτων 
L313 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία 

και τον αγροτικό πληθυσµό 
L321 

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών L322 

Ποιότητα ζωής / 

∆ιαφοροποίηση 
413 

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της 

αγροτικής κληρονοµιάς 
L323 
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Τίτλος του 

Υποµέτρου 

: L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων 

  

Κωδικός του 

Υποµέτρου 
: L123 

 

Λογική της παρέµβασης σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, τα 

αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων 

Στο πλαίσιο της διάγνωσης των δυνατών και αδυνάτων, ευκαιριών και απειλών 

διαπιστώσαµε ότι η περιοχή έχει διαθεσιµότητα πεδινών εκτάσεων, βοσκοτόπων και δασών 

οι οποίοι παράγουν γεωργικά, κτηνοτροφικά και δασοπονικά προϊόντα τα οποία όµως 

πωλούνται στην τοπική αγορά νωπά (γεωργικά) χωρίς επεξεργασία κάτι που θα ανέβαζε την 

τιµή τους. Επίσης η βελτίωση των υποδοµών µεταφοράς (Εγνατία οδός) σε συνδυασµό µε 

την διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα βόρεια διευρύνουν την αγορά για την πώληση τέτοιων 

προϊόντων.    

 

Στόχοι του τοπικού προγράµµατος που εξυπηρετούνται από το Υποµέτρο 

Το υποµέτρο αυτό εξυπηρετεί τον 2
ο
 από τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού 

προγράµµατος «Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της  

απασχόλησης των κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου» και 

τους εξής ειδικούς στόχους: 

• Βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού των προϊόντων της πρωτογενούς 

παραγωγής. 

• Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών. 

• Εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα. 

• ∆ιατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στις ορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές. 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων µε έµφαση στην αξιοποίηση των 

αγορών των γειτονικών χωρών. 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία του Υποµέτρου (€) 

Συνολικό Κόστος 860.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 430.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 430.000,00 
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L123a Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η ∆ράση αφορά παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αξίας των γεωργικών 

προϊόντων. 

Στην υποψήφια περιοχή εφαρµογής της προσέγγισης Leader στον νοµό Έβρου 

υπάρχουν λιγοστές µικρές επιχειρήσεις µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις 

αυτές συµβάλουν σηµαντικά στην απασχόληση στην αγροτική περιοχή του Έβρου, στην 

διατήρηση των παραδοσιακών τροφίµων καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής. 

Υστερούν αισθητά όµως σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτοµίας και νέων 

προϊόντων. 

Παράλληλα υπάρχουν γεωργικά προϊόντα στην περιοχή τα οποία θα µπορούσαν να 

αξιοποιηθούν περεταίρω, αυξάνοντας την αξία τους, µε την δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων 

µεταποίησης ή/και εµπορίας των προϊόντων αυτών.     

Προβλέπεται η εγκατάσταση µικρών µεταποιητικών µονάδων και δράσεις προώθησης της 

εµπορίας προϊόντων του αγροτικού τοµέα.  

Ενδεικτικά αναφέρονται, η µεταποίηση και εµπορία στα αλλαντικά, προϊόντα, τυροκόµηση 

αιγοπρόβειου γάλακτος, τα σπαράγγια, τα πεπόνια, τα καλαµπόκια, τα κριθάρια, οι 

οινοποίηση βιολογικών σταφυλιών, τα άνθη, η αναπύνηση  µεταξωσκολήκων κ.ά.  

Προβλέπονται επίσης ενέργειες στήριξης του εµπορικού τοµέα, οι οποίες βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα και τον επαγγελµατισµό της γεωργικής δραστηριότητας και συµβάλλουν στην 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά της.  

Οι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης «Αύξηση 

της αξίας των γεωργικών προϊόντων», αναφέρονται στο Παράτηµα Ι. 

Κατά την εφαρµογή θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού πλαισίου που 

διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα 

τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
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Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους µέχρι το 

ύψος των €500.000. 

 Αποκλείεται η ενίσχυση : 

α) επενδύσεων για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από 

χώρες εκτός Ε.Ε. 

β) επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης 

του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς και του µελιού. 

γ) επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εµπορίου 

δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα 

ε) επενδύσεων των οοίων ο αιτούµενος προϋπολογισµός είναι µικρότερος των 

€100.000. 

στ) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα 

πλαίσια των ΚΟΑ. 

 

Ένταση ενίσχυσης 

50% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων   

65% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στην Σαµοθράκη  

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

Συνολικό Κόστος 760.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 380.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 380.000,00 

 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
88,37 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
7,35 % 
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4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Στο πλαίσιο της διάγνωσης των δυνατών και αδυνάτων, ευκαιριών και απειλών 

διαπιστώσαµε ότι η περιοχή έχει διαθεσιµότητα πεδινών εκτάσεων και βοσκοτόπων οι οποίοι 

παράγουν γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τα οποία όµως πωλούνται στην τοπική αγορά 

νωπά χωρίς επεξεργασία κάτι που θα ανέβαζε την τιµή τους. Επίσης η βελτίωση των 

υποδοµών µεταφοράς (Εγνατία οδός) σε συνδυασµό µε την διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα 

βόρεια µεγαλώνουν την αγορά για την πώληση τέτοιων προϊόντων    

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί τον 2
ο
 από τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού προγράµµατος 

«Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της  απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου» και τους εξής ειδικούς 

στόχους: 

• Βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού των προϊόντων της πρωτογενούς 

παραγωγής. 

• Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών. 

• Εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα. 

• ∆ιατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στις ορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές. 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων µε έµφαση στην αξιοποίηση των 

αγορών των γειτονικών χωρών. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος  Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

 



LEADER 2007 – 2013, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε.                  16 

6. ∆ικαιούχοι:  ∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται 

να υλοποιήσουν πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής. ∆εν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την µορφή της 

κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας.  

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργια µε την δράση «Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών 

προϊόντων» διότι εξυπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό στόχο  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η υποστήριξη υφιστάµενων µικρών επιχειρήσεων µεταποίησης γεωργικών 

προϊόντων οι οποίες υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτοµίας αλλά και 

υποστήριξη νέων επιχειρήσεων παραγωγής νέων για την περιοχή προϊόντων συνθέτουν τον 

καινοτοµικό χαρακτήρα της δράσης.   

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Το  επενδυτικό ενδιαφέρον όπως αυτό καταγράφηκε ενδεικτικά από την διαδικασία 

«από την βάση προς τα πάνω» σύµφωνα µε τις ενηµερώσεις του τοπικού πληθυσµού και τις 

συναντήσεις µε συλλογικούς φορείς παραγωγής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων 

(ΕΑΣ Έβρου, ΑΣΚΓΕ Τυχερού, Γυναικείοι Συνεταιρισµοί και Συνεταιρισµός Νέων Τυχερού) 

ήταν αρκετά µεγάλο και αναµένεται να µετουσιωθεί σε επενδύσεις µόλις ξεκινήσει η 

υλοποίηση του προγράµµατος.   

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε έξι (6)   
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L123β Αύξηση της αξίας των ∆ασοκοµικών  προϊόντων 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η ∆ράση αφορά παρεµβάσεις (δηµιουργία και εκσυγχρονισµό µονάδων) που 

αποσκοπούν στην αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων. Στην υποψήφια περιοχή 

εφαρµογής της προσέγγισης Leader στον νοµό Έβρου υπάρχουν δασικοί συνεταιρισµοί και 

µικρές επιχειρήσεις µεταποίησης δασικών προϊόντων.  

Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις είναι µικρές επιχειρήσεις, οικογενειακής µορφής, οι 

οποίες λειτουργούν µε πεπαλαιωµένα µηχανήµατα, παράγοντας συνήθως προϊόντα µη 

ανταγωνιστικά σε ποιότητα και προδιαγραφές. 

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται οι δασικοί συνεταιρισµοί ∆αδιάς, Λευκίµης, 

∆ερείου, Αισίµης και Νίψας οι οποίοι ασχολούνται µε εργασίες υλοτόµησης, συγκοµιδής και 

µεταφοράς ξυλείας για λογαριασµό των ∆ασαρχείων ∆ιδυµοτείχου, Σουφλίου και 

Αλεξανδρούπολης.  

Η ενθάρρυνση των παραπάνω συνεταιρισµών αλλά και λοιπών νοµικών προσώπων 

και ιδιωτών γίνεται για τον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων επιχειρήσεων ή για την 

δηµιουργία νέων σύγχρονων µονάδων µεταποίησης και εµπορίας πρωτογενών δασοπονικών 

προϊόντων.  

 

Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται: 

• Στρογγύλη ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων 

• Καυσόξυλα 

• Φελός 

• Ερικόριζα 

Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει κυρίως στην 

παραγωγή των ακολούθων δασικών προϊόντων: 

• Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών 
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• Στύλοι ∆ΕΗ 

• Σχίζες, στρογγύλια, βουβά 

• Ξύλο θρυµµατισµού  

• Ξυλάνθρακες 

• Ξυλοκυτταρίνη, Λιγνίνη 

• Μοριοσανίδες, ινοσανίδες 

• Επικολλητά, αντικολλητά, MDF 

Οι παρεµβάσεις είναι περιορισµένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους µέχρι το 

ύψος των €500.000. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

Ένταση ενίσχυσης 

Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού µέχρι και €200.000, το ύψος ενίσχυσης θα είναι 

τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα του Καν. 1698/05, όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

50% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων   

65% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στην Σαµοθράκη  

Για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού > €200.000, το ύψος ενίσχυσης θα 60% του 

ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων   

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 100.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 50.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 50.000,00 
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3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
11,62 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
1,93 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Στο πλαίσιο της διάγνωσης των δυνατών και αδυνάτων, ευκαιριών και απειλών 

διαπιστώσαµε ότι η περιοχή έχει διαθεσιµότητα δασικών εκτάσεων και δασικών 

συνεταιρισµών οι οποίοι εργάζονται ουσιαστικά ως υπάλληλοι των τοπικών δασαρχείων στην 

κοπή, συγκοµιδή και µεταφορά δασικών προϊόντων. Η ενασχόληση αυτών των 

συνεταιρισµών µε την αξιοποίηση των δασοκοµικών προϊόντων θα προσδώσει προστιθέµενη 

αξία στο τοπικό εισόδηµα. Η βελτίωση τέλος των υποδοµών µεταφοράς (Εγνατία οδός) σε 

συνδυασµό µε την διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα βόρεια διευρύνουν την αγορά για την πώληση 

τέτοιων προϊόντων σε όµορα κράτη και περιοχές.   

Η δράση αυτή εξυπηρετεί τον 2
ο
 από τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού 

προγράµµατος  µε τίτλο «Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της  

απασχόλησης των κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου» και 

τους εξής ειδικούς στόχους: 

• Βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού των προϊόντων της πρωτογενούς 

παραγωγής. 

• Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών. 

• Εξεύρεση αγορών για τα δασοκοµικά προϊόντα. 

• ∆ιατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στις ορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές. 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων µε έµφαση στην αξιοποίηση των 

αγορών των γειτονικών χωρών. 
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5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος  Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι : ∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται 

να υλοποιήσουν πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 

Επιτροπής και του Καν(ΕΚ)800/2008.  

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε την δράση «Αύξηση της αξίας των γεωργικών 

προϊόντων» διότι εξυπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό στόχο.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Τα σύγχρονα µηχανήµατα, οι νέες παραγωγικές διαδικασίες, η εισαγωγή νέας 

τεχνολογίας για την αξιοποίηση όλης της πρώτης δασικής ύλης αλλά και ιδιαίτερα η 

προστασία του περιβάλλοντος µέσω των παραπάνω πράξεων συνθέτουν τον καινοτοµικό 

χαρακτήρα της δράσης.   

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Το  επενδυτικό ενδιαφέρον όπως αυτό καταγράφηκε ενδεικτικά από την διαδικασία 

«από την βάση προς τα πάνω» σύµφωνα µε τις ενηµερώσεις του τοπικού πληθυσµού και τις 

συναντήσεις µε συλλογικούς φορείς παραγωγής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων 

(ΕΑΣ Έβρου – ∆ασικοί συνεταιρισµοί) ήταν σχετικά µικρό και αναµένεται να µετουσιωθεί σε 

επενδύσεις µόλις ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος.   
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10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε µια (1). Μία (1) επένδυση εκσυγχρονισµού.     
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής 

δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Στόχος της δράσης είναι η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας πολλαπλών 

δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της 

υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα, τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και 

ειδικές οµάδες πληθυσµού, τη βελτίωση εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού 

πληθυσµού στην ύπαιθρο. Η δράση περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων από µέλη του 

αγροτικού νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες µε τις οποίες 

ασχολούνται στη γεωργική εκµετάλλευσή τους µέχρι σήµερα, µε την ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται µε τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισµός).  

Η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών 

του νοµού Έβρου µε την εισαγωγή µη γεωργικών, «εξωστρεφών δραστηριοτήτων» µε 

προοπτικές ανάπτυξης, είναι το ζητούµενο. Η υλοποίηση της παρέµβασης κρίνεται 

απαραίτητη για την αναστροφή των σηµερινών τάσεων στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 

του νοµού Έβρου που οδηγούν στην απόλυτη ερήµωση των περιοχών, την επιβάρυνση του 

συνολικού απαιτούµενου κόστους για την επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και την 

δηµιουργία ισχυρών κοινωνικών πιέσεων στο έδαφος τους. 

 Στόχος επίσης της δράσης είναι η αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικών, 

πολιτιστικών, ανθρώπινων και οικονοµικών) για τον κεντρικό και νότιο Έβρο, µέσω της 

κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές παρέµβασης, ώστε να βελτιωθεί 

το επίπεδο ζωής που θα συµβάλει στην ανάσχεση της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου. 

 Στον κεντρικό και νότιο Έβρο η υφιστάµενη τουριστική δραστηριότητα βασίζεται 

πρωτίστως στους αξιόλογους φυσικούς πόρους που ευνοούν την αναψυχή, µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους υδροβιότοπους, τα αξιόλογα δάση, τα ποτάµια κλπ.  

Ένα νέο είδος τουρισµού, ο οικολογικός τουρισµός, άρχισε να αναδεικνύεται την 

τελευταία δεκαπενταετία στην περιοχή, µε επίκεντρο τον βιότοπο του δάσους της ∆αδιάς και 

στην συνέχεια τον υγροβιότοπο του ∆έλτα Έβρου. Η περιοχή του κεντρικού και νοτίου Έβρου 

έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς «πόλους» (∆έλτα Έβρου, ∆άσος ∆αδιάς, Φεγγάρι 

Σαµοθράκης) καθώς και πολιτιστικούς (Σουφλί, Φέρες, Τραϊανούπολη, Σαµοθράκη κλπ). 
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Η δράση αφορά τις υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί) 

το συνολικό κόστος και η δυναµικότητα των οποίων θα ανέρθει µέχρι €600.000 και έως 40 

κλίνες. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/β/10-4-2009) των Υπουργών 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά και 

σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής 

και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος του νοµού Έβρου.  

 

Ένταση ενίσχυσης 

60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων   

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 200.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 120.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 80.000,00 

 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
25,80 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
2,32 % 
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4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

 Υπάρχει η κρίσιµη µάζα των αγροτών και σε συνάρτηση µε την νέα ΚΑΠ και τα 

δυνατά σηµεία της περιοχής φυσικοί πόροι, πολιτιστικό περιβάλλον και κληρονοµιά όπως 

αυτά παρουσιασθήκαν κατά την διάγνωση των δυνατών σηµείων, οδήγησαν στην 

χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι 

επενδυτικές ιδέες που κατετέθησαν από τους κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

IV. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την προστασία 

ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής.    

V. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών -αγροτών. 

��  Πολλαπλές δραστηριότητες και απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων για τους 

αγρότες της περιοχής.  

��  Τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 
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Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση 

κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης   

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η πολυδραστηριότητα µε ενασχόληση των ενδιαφεροµένων σε επενδύσεις 

τουρισµού, αντικείµενο διαφορετικό µε αυτό που ασχολούνταν µέχρι σήµερα, αλλά επίσης 

αυτό καθ’ αυτό και το αντικείµενο του εναλλακτικού τουρισµού, προσδίδει στην δράση 

καινοτόµο χαρακτήρα και διάσταση. 

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Πάντα το ενδιαφέρον στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών τουρισµού ήταν µεγάλο 

για τον νοµό Έβρου λόγω του ∆άσους ∆αδιάς και του ∆έλτα του Έβρου. Συνεπώς το  
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επενδυτικό ενδιαφέρον όπως αυτό καταγράφηκε ενδεικτικά από την διαδικασία «από την 

βάση προς τα πάνω» σύµφωνα µε τις ενηµερώσεις του τοπικού πληθυσµού και τις 

συναντήσεις µε συλλογικούς φορείς ήταν σχετικά µεγάλο και αναµένεται να µετουσιωθεί σε 

επενδύσεις µόλις ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος.   

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε µια (1) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων 

εστίασης και αναψυχής. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αυτή θα χρηµατοδοτήσει ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισµούς χώρων 

εστίασης και αναψυχής. 

  Στόχος της δράσης είναι η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας πολλαπλών 

δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της 

υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα, τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και 

ειδικές οµάδες πληθυσµού, τη βελτίωση εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού 

πληθυσµού στην ύπαιθρο. Η δράση περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων από µέλη του 

αγροτικού νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες µε τις οποίες 

ασχολούνται µέχρι σήµερα στη γεωργική εκµετάλλευσή τους, µε την ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται µε τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισµός).  

Η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών 

του νοµού Έβρου µε την εισαγωγή µη γεωργικών, «εξωστρεφών δραστηριοτήτων» µε 

προοπτικές ανάπτυξης είναι το ζητούµενο. Η υλοποίηση της παρέµβασης κρίνεται 

απαραίτητη για την αναστροφή των σηµερινών τάσεων στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 

του νοµού Έβρου που οδηγούν στην απόλυτη ερήµωση των περιοχών, την επιβάρυνση του 

συνολικού απαιτούµενου κόστους για την επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης, και την 

δηµιουργία ισχυρών κοινωνικών πιέσεων στο έδαφος τους. 

 Στόχος επίσης της δράσης είναι η αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικών, 

πολιτιστικών, ανθρώπινων, οικονοµικών) για τον κεντρικό και νότιο Έβρο, µέσω της 

κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές παρέµβασης, ώστε να βελτιωθεί 

το επίπεδο ζωής που θα συµβάλει στην ανάσχεση της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου. 

 Στον κεντρικό και νότιο Έβρο η υφιστάµενη τουριστική δραστηριότητα βασίζεται 

πρωτίστως στους αξιόλογους φυσικούς πόρους που ευνοούν την αναψυχή, µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους υδροβιότοπους, τα αξιόλογα δάση, τα ποτάµια κλπ,  

Ένα νέο είδος τουρισµού, ο οικολογικός τουρισµός, άρχισε να αναδεικνύεται την 

τελευταία δεκαπενταετία, στην περιοχή µε επίκεντρο τον βιότοπο του δάσους της ∆αδιάς και 

µετά τον υγροβιότοπο του ∆έλτα Έβρου.  Η περιοχή του κεντρικού και νοτίου Έβρου έχει 
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σοβαρούς περιβαλλοντικούς «πόλους» (∆έλτα Έβρου, ∆άσος ∆αδιάς, Φεγγάρι Σαµοθράκης) 

καθώς και πολιτιστικούς (Σουφλί, Φέρες, Τραϊανούπολη, Σαµοθράκη κλπ). 

Η δράση αφορά τις υποδοµές εστίασης και αναψυχής (ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

εκσυγχρονισµοί) το συνολικό κόστος της κάθε επένδυσης δεν θα ξεπερνά τις €300.000. 

Οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος 

του νοµού Έβρου. Επίσης οι χώροι εστίασης θα πρέπει να προσφέρουν φηµισµένα τοπικά 

προϊόντων και να µαγειρεύουν φαγητά ή µεζέδες µε τις τοπικές παραδοσιακές συνταγές.   

 

Ένταση ενίσχυσης 

60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων   

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 130.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 78.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 52.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
16,77 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
1,51 % 
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4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

 Υπάρχει η κρίσιµη µάζα των αγροτών και σε συνάρτηση µε την νέα ΚΑΠ και τα 

δυνατά σηµεία της περιοχής φυσικοί πόροι, πολιτιστικό περιβάλλον και κληρονοµιά όπως 

αυτά παρουσιασθήκαν κατά την διάγνωση των δυνατών σηµείων, οδήγησαν στην 

χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι 

επενδυτικές ιδέες που κατετέθησαν από τους κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

ii. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών -αγροτών. 

��  Πολλαπλές δραστηριότητες και απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων για τους 

αγρότες της περιοχής.  

��  Τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 
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Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση 

κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης   

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η πολυδραστηριότητα µε ενασχόληση των ενδιαφεροµένων σε επενδύσεις 

τουρισµού, αντικείµενο διαφορετικό µε αυτό που ασχολούνταν µέχρι σήµερα αλλά επίσης και 

αυτό καθ’ αυτό το αντικείµενο του εναλλακτικού τουρισµού προσδίδει στην δράση καινοτοµικό 

χαρακτήρα. 
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9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Πάντα το ενδιαφέρον στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών τουρισµού ήταν µεγάλο 

για τον νοµό Έβρου λόγω του ∆άσους ∆αδιάς και του ∆έλτα του Έβρου συνεπώς το  

επενδυτικό ενδιαφέρον όπως αυτό καταγράφηκε ενδεικτικά από την διαδικασία «από την 

βάση προς τα πάνω» σύµφωνα µε τις ενηµερώσεις του τοπικού πληθυσµού και τις 

συναντήσεις µε συλλογικούς φορείς ήταν σχετικά µεγάλο και αναµένεται να µετουσιωθεί σε 

επενδύσεις µόλις ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος.   

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την προγραµµατική 

περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων 

αγροκτηµάτων 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αυτή θα χρηµατοδοτήσει ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγρχονισµούς 

επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

Στόχος της δράσης είναι να δηµιουργηθούν επισκέψιµες µικρές γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις, µε ή χωρίς υποδοµή διανυκτέρευσης. Οι δραστηριότητες στα αγροκτήµατα 

αυτά θα προσανατολίζονται κυρίως στη ζωική και φυτική παραγωγή ή ακόµη θα µπορούν να 

λειτουργούν καθετοποιηµένες παραγωγικές διαδικασίες µεταποίησης προϊόντων του 

πρωτογενούς τοµέα (κρασί, µέλι, τυροκοµικά προϊόντα, γλυκά του κουταλιού, καπνιστό κρέας, 

κλπ). Ο επισκέπτης µε πιθανή δυνατότητα διανυκτέρευσης στο αγρόκτηµα δύναται να 

χρησιµοποιήσει τα προϊόντα, αλλά και να παρακολουθήσει τους τρόπους και τις µεθόδους της 

παραγωγικής διαδικασίας συµµετέχοντας σε αυτή, αν το επιθυµεί. Ο επισκέπτης επίσης θα 

µπορεί να συµµετέχει σε επιµορφωτικές ξεναγήσεις γύρω από την παραγωγική διαδικασία, να 

έρθει σε επαφή µε τις γεωργικές πρακτικές και να συµµετέχει στις εργασίες του 

αγροκτήµατος. 

Η ελάχιστη απαιτούµενη έκταση των επισκέψιµων αγροκτηµάτων δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των 20 στρεµµάτων. 

Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδοµές διανυκτέρευσης και λοιπές τουριστικές 

εγκαταστάσεις αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 

2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα και σύµφωνα µε 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του 

τοπικού φυσικού περιβάλλοντος του νοµού Έβρου  

 Ανώτατο συνολικό κόστος 300.000€ ή 600.000€ και ως 40 κλίνες εφόσον 

περιλαµβάνει και υποδοµή διανυκτέρευσης.  

 

Ένταση ενίσχυσης 

60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων   
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Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 100.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 60.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 40.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
12,90 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
1,16 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

 Υπάρχει η κρίσιµη µάζα των αγροτών και σε συνάρτηση µε την νέα ΚΑΠ και τα 

δυνατά σηµεία της περιοχής φυσικοί πόροι, πολιτιστικό περιβάλλον και κληρονοµιά όπως 

αυτά παρουσιασθήκαν κατά την διάγνωση των δυνατών σηµείων, οδήγησαν στην 

χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι 

επενδυτικές ιδέες που κατετέθησαν από τους κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

ii. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 
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��  Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών -αγροτών. 

��  Πολλαπλές δραστηριότητες και απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων για τους 

αγρότες της περιοχής.  

��  Τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος  Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση 

κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης   

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 
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��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Επισκέψιµα αγροκτήµατα στην υποψήφια περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader στον νοµό Έβρου δεν υπάρχουν. Η δηµιουργία ενός τέτοιου 

αγροκτήµατος θα αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών για την περιοχή, θα είναι µια καινοτόµα 

επένδυση µε πολλαπλή προστιθέµενη αξία τόσο για τον ή τους επενδυτές όσο και για την 

περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.      

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Το  επενδυτικό ενδιαφέρον όπως αυτό καταγράφηκε ενδεικτικά από την διαδικασία 

«από την βάση προς τα πάνω» σύµφωνα µε τις ενηµερώσεις του τοπικού πληθυσµού και τις 

συναντήσεις µε συλλογικούς φορείς, ήταν σχετικά µεγάλο και αναµένεται να µετουσιωθεί σε 

επενδύσεις µόλις ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος. Συγκεκριµένα αγρότες 

υποψήφιοι επενδυτές από τον δήµο Τυχερού και τον ∆ήµο Αλεξανδρούπολης εξεδήλωσαν 

ενδιαφέρον  για δηµιουργία µιας τέτοιας επένδυσης     

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε µια (1) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της 

υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές 

τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση θα χρηµατοδοτήσει Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου  όπως 

• Επιχειρήσεις εναλλακτικών µορφών τουρισµού  

• Επιχειρήσεις ειδικών µορφών τουρισµού (extreme sports, αναρρίχηση, παραπέντε, 

καταδύσεις, paint ball,κλπ)      

• Χώροι γευσιγνωσίας 

• Χώροι Αθλοπαιδιών  

Στόχος της δράσης είναι η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας πολλαπλών 

δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της 

υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα, τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και 

ειδικές οµάδες πληθυσµού, τη βελτίωση εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού 

πληθυσµού στην ύπαιθρο. Η δράση περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων από µέλη του 

αγροτικού νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες µε τις οποίες 

ασχολούνται στη γεωργική εκµετάλλευσή τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που 

δε σχετίζονται µε τη γεωργία (π.χ. αγροτικός τουρισµός).  

Η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός, των επιχειρήσεων της δράσης  θα ανέρχεται 

σε συνολικό κόστος µέχρι €300.000. Το µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% 

του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 

Στην δράση αυτή δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο των δράσεων 

L311-1, L311-2, L312-2, L313-5, L313-6 και L313-7  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
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2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 50.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 30.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 20.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
6,45 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
0,58 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

 Υπάρχει η κρίσιµη µάζα των αγροτών και σε συνάρτηση µε την νέα ΚΑΠ και τα 

δυνατά σηµεία της περιοχής φυσικοί πόροι, πολιτιστικό περιβάλλον και κληρονοµιά όπως 

αυτά παρουσιασθήκαν κατά την διάγνωση των δυνατών σηµείων, οδήγησαν στην 

χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι 

επενδυτικές ιδέες που κατετέθησαν από τους κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

��  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

��  Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών -αγροτών. 

��  Πολλαπλές δραστηριότητες και απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων για τους 

αγρότες της περιοχής.  

��  Τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 
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��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος  Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση 

κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης   

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  
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8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Ο πιλοτικός χαρακτήρας του µέτρου έγκειται στην ικανότητα της τοπικής κοινωνίας να 

αναλάβει την ευθύνη για τη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής της. Έτσι, ο 

πιλοτικός χαρακτήρας του µέτρου αφορά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, µεθόδων, 

τεχνικών και υπηρεσιών για την αξιοποίηση των φυσικών, οικονοµικών και ανθρώπινων 

πόρων, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας του τοπικού πληθυσµού και στην προώθηση 

της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής στον τοµέα του τουρισµού της υπαίθρου.  

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Λόγω του χαρακτήρα της περιοχής µε την ύπαρξη δύο (2) εθνικών πάρκων,  πέντε 

(5) περιοχών natura 2000 και µιας (1) περιοχής Ramsar, αλλά και της έλευσης τουριστών 

στην περιοχή για την επίσκεψη των περιοχών αυτών το ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσµού 

παραµένει µεγάλο. Βέβαια η δράση αυτή αφορά ειδική οµάδα πληθυσµού (αγρότες και µέλη 

αγροτικών οικογενειών) και όχι όλο τον τοπικό πληθυσµό.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε µια (1) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων 

οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση χρηµατοδοτεί ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµούς µονάδων οικοτεχνίας, 

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων (σε ενδεικτικούς 

κλάδους µε βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα του 

παραστήµατος ΙΙ). 

Η υποψήφια περιοχή στον νοµό Έβρου είναι  µια περιοχή µε µικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά, από τους 

γονείς στα παιδιά τους και συνεπώς πρόκειται για επιχειρήσεις µε παλιό εξοπλισµό και 

απαρχεοµένες κτιριακές υποδοµές που χρίζουν εκσυγχρονισµού. Παράλληλα νέο ενδιαφέρον 

από κατοίκους της περιοχής διαφαίνεται στον τοµέα, αυτό λόγω της αύξησης του ρεύµατος 

των επισκεπτών στην περιοχή.  

Η δηµιουργία και ο  εκσυγχρονισµός βιοτεχνικών µονάδων στην αγροτική περιοχή 

του νοµού Έβρου δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης και διαφοροποίησης της τοπικής 

παραγωγικής διάρθρωσης. Συµβάλει επιπρόσθετα στην δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης στον δευτερογενή τοµέα, «εξυπηρετεί» τον τουριστικό τοµέα µε την παραγωγή 

προϊόντων τα οποία δύναται να αγοράσει ο επισκέπτης στον νοµό και επίσης δηµιουργεί 

προϋποθέσεις για την συγκράτηση του πληθυσµού (ιδιαίτερα των νέων), των επιχειρήσεων 

και των τοµέων δραστηριότητας, στην περιοχή και στον νοµό Έβρου.        

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται µέχρι €300.000 και το  µέγιστο όριο 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
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2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 80.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 48.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 32.000,00 

 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
10,32 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
0,93 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

 Υπάρχει η κρίσιµη µάζα των αγροτών και σε συνάρτηση µε την νέα ΚΑΠ τα δυνατά 

σηµεία της περιοχής φυσικοί πόροι, πολιτιστικό περιβάλλον, κληρονοµιά, την ύπαρξη µικρών 

οικοτεχνικών επιχειρήσεων αλλά και παραγωγή προϊόντων ονοµαστών προϊόντων στην 

περιοχή (τσίπουρο, κρασί, αλλαντικά, µεταξωτά, γλυκά κουταλιού, ζυµαρικά, κ.α.) που 

µπορούν να πωληθούν ως αναµνηστικά στους επισκέπτες της περιοχής, όπως αυτά 

παρουσιασθήκαν κατά την διάγνωση των δυνατών σηµείων, οδήγησαν στην χρηµατοδοτική 

βαρύτητα της δράσης. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι επενδυτικές ιδέες που 

κατετέθησαν από τους κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

Κύρια 

��  Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

 

και κατά δεύτερο λόγο 

��  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την προστασία 

ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής.    
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Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών -αγροτών. 

��  Πολλαπλές δραστηριότητες και απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων για τους 

αγρότες της περιοχής.  

��  Στήριξη της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών µονάδων. 

(κυρίως αγροτικών προϊόντων και παραδοσιακών κεντηµάτων και υφαντών)  

��  Ενίσχυση αγροτικών επιχειρήσεων παραγωγής ειδών «τουριστικού» ενδιαφέροντος 

για την ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

��  Προώθηση της διεπιχειρησιακής συνεργασίας (clustering). 

��  H δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα 

��  Τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος  Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση 

κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης   

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  
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��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Χρήση νέων τεχνολογιών, εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, 

ποιοτικά σήµατα, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων µε σύγχρονο εξοπλισµό ή και νέων 

τρόπων παραγωγής, συνθέτουν τον καινοτόµο χαρακτήρα της δράσης.     

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Σε περιοχές και ∆ήµους που η οικοτεχνία και η µεταποίηση προϊόντων παραδοσιακά 

παρουσίαζαν ενδιαφέρον, υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον από τον τοπικό πληθυσµό, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας «από την βάση προς τα πάνω».  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής µετά 

την α΄ µεταποίηση 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων παραγωγής 

ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση.  

Ο γενικός στόχος της δράσης  είναι η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας πολλαπλών 

δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων για τη µείωση της 

υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα, τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και 

ειδικές οµάδες πληθυσµού, τη βελτίωση εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού 

πληθυσµού στην ύπαιθρο. Η δράση περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων από µέλη του 

αγροτικού νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες µε τις οποίες 

ασχολούνται στη γεωργική εκµετάλλευσή τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που 

δε σχετίζονται µε τη γεωργία αλλά µε την µεταποίηση. Εξ άλλου το νέο ευρωπαϊκό γεωργικό 

µοντέλο στηρίζεται στην πολυλειτουργικότητα στον αγροτικό χώρο, τα ποικίλα τοπικά 

παραδοσιακά προϊόντα διατροφής και το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον.     

Η δράση αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 

2003/361/ΕΚ της Επιτροπής οι ασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν µε είδη διατροφής 

µετά την πρώτη µεταποίηση.  

Η παραγωγή τέτοιων προϊόντων εκτός από την αναµενόµενη οικονοµική ώθηση την 

οποία θα δώσει στις αγροτικές οικογένειες, αναµένεται να έχει και θετικές επιδράσεις στον 

τοµέα της παροχής υπηρεσίες και ιδιαίτερα στον τουριστικό τοµέα µε την παραγωγή 

βρώσιµων προϊόντων τα οποία θα πωλούνται ως τουριστικό προϊόν σε επισκέπτες της 

περιοχής και του νοµού. 

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται µέχρι €300.000 και το  µέγιστο όριο 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 

Στην δράση αυτή δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο της 

δράσης L123. 
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Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

 2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 200.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 120.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 80.000,00 

 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
25,80 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
2,32 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

 Υπάρχει η κρίσιµη µάζα των αγροτών και σε συνάρτηση µε την νέα ΚΑΠ τα δυνατά 

σηµεία της περιοχής φυσικοί πόροι, πολιτιστικό περιβάλλον, κληρονοµιά, την ύπαρξη µικρών 

οικοτεχνικών επιχειρήσεων αλλά και παραγωγή προϊόντων ονοµαστών προϊόντων στην 

περιοχή (αλλαντικά, πίτες, ζυµαρικά, κ.α.) που µπορούν να πωληθούν ως αναµνηστικά στους 

επισκέπτες της περιοχής, όπως αυτά παρουσιασθήκαν κατά την διάγνωση των δυνατών 

σηµείων, οδήγησαν στην χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης. Σηµαντικό επίσης ρόλο 

διαδραµάτισαν και οι επενδυτικές ιδέες που κατετέθησαν από τους κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

Κύρια 

��  Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  
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και κατά δεύτερο λόγο 

��  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την προστασία 

ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής.    

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών -αγροτών. 

��  Πολλαπλές δραστηριότητες και απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων για τους 

αγρότες της περιοχής.  

��  Στήριξη της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών µονάδων. 

(κυρίως αγροτικών προϊόντων και παραδοσιακών κεντηµάτων και υφαντών)  

��  Ενίσχυση αγροτικών επιχειρήσεων παραγωγής ειδών «τουριστικού» ενδιαφέροντος 

για την ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

��  Προώθηση της διεπιχειρησιακής συνεργασίας (clustering). 

��  H δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα 

��  Τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος  Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση 

κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης   

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 
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7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Χρήση νέων τεχνολογιών, εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, 

ποιοτικά σήµατα, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων µε σύγχρονο εξοπλισµό ή και νέων 

τρόπων παραγωγής συνθέτουν το καινοτόµο χαρακτήρα της δράσης.     

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε σχετικά χαλαρό ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσµού για την δράση αυτήν 

που αποτυπώθηκε εγγράφως µες την υποβολή σχετικών εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

κατά την διαδικασία «από την βάση προς τα πάνω».  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε µια (1) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L311-8 Βελτίωση υποδοµής επιχειρήσεων (που εντάσσονται 

στις δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση 

βιοµάζας, γεωθερµίας)   µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις 

δράσεις αυτού του  υποµέτρου 311 και για τους δικαιούχους αυτού του υποµέτρου) για τη 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, 

γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

Τόσο στην Λισσαβόνα όσο και στο Γκέτεµποργκ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως 

στόχους µεταξύ των άλλων, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων αλλά και την προώθηση 

των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Αν τα παραπάνω συνδυαστούν µε την ανάγκη των 

µικρών επιχειρήσεων στην µείωση του κόστους λειτουργίας τους έτσι ώστε να γίνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικές και βιώσιµες τότε θα διαπιστώσουµε την σηµαντικότητα της 

δράσης αυτής. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες µπορούν να επωφεληθούν των  ενισχύσεων είναι:    

• Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης. 

• Χώροι εστίασης και αναψυχής. 

• Επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της 

υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι 

αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

• Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, 

βιοτεχνικών µονάδων  

• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  

 

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται µέχρι €300.000 και το  µέγιστο όριο 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 
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Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 15.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 9.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 6.000,00 

 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
1,93 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
0,17 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Η προστασία του περιβάλλοντος µε την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αλλά 

και η µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων είτε αυτές είναι τουριστικές είτε είναι 

µικρές βιοτεχνίες ή οικοτεχνίες αποτελεί το επιθυµητό. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της καταγραφής της υφιστάµενης 

κατάστασης. Η προστασία και ανάδειξη θεωρούµε είναι µια σηµαντική παράµετρος για την 

ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 
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i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής.    

ii. Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής. 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Αξιοποίησης µορφών ανανεώσιµης ενέργειας. 

��  Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων 

��  Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 

  

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος  Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση 

κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης   

Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, µε προτεραιότητα σε 

τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας  και σε περιοχές Natura 2000, όπως 

βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής 

κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και 

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 
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��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ως πηγή ενέργειας λειτουργίας µικρών 

επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρό, προσδίδει καινοτόµο χαρακτήρα 

στην δράση αυτή. Ως γνωστό το ποσοστό χρήσης ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στις 

Ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ µικρό και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην επαρχία.    

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Μικρό ήταν το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων αγροτών για την δράση. Παρόλα αυτά 

πιστεύουµε ότι κατά την δηµοσιοποίηση του προγράµµατος στο µέλλον θα υπάρξει 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

  

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε µια (1) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών 

µονάδων  

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

H δράση αφορά ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς βιοτεχνικών µονάδων (σε 

ενδεικτικούς κλάδους µε βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα 

του παραστήµατος ΙΙ). 

  Η υποψήφια περιοχή στον νοµό Έβρου είναι  µια περιοχή µε µικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις Πρόκειται για επιχειρήσεις που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά, από τους 

γονείς στα παιδιά τους και συνεπώς πρόκειται για επιχειρήσεις µε παλιό εξοπλισµό και 

απαρχεοµένες κτιριακές υποδοµές που χρίζουν εκσυγχρονισµού. Παράλληλα νέο ενδιαφέρον 

από κατοίκους της περιοχής διαφαίνεται στον τοµέα αυτό λόγω της αύξησης του ρεύµατος 

των επισκεπτών στην περιοχή.  

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε την ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, η δηµιουργία 

δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, 

µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές 

οµάδες πληθυσµού. 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων, 

σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός 

αυτών που ενισχύονται από τα υποµέτρα L123 και L313 

Η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός, των επιχειρήσεων της δράσης θα 

ανέρχεται σε συνολικό κόστος µέχρι €300.000 και το  µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να 

ανέλθει µέχρι 60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
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2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 300.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 180.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 120.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
35,71 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
3,48 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Σύµφωνα µε την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και της SWOT ανάλυσης 

για την περιοχή, ο δευτερογενής τοµέας αποτελεί τον τρίτο τοµέα απασχόλησης µε ποσοστό 

κοντά στο 16%. Παρόλα αυτά το πεδίο ανάπτυξης του εν λόγω τοµέα διαφαίνεται ιδιαίτερα 

λαµπρό κάτι που καταδεικνύει και η αύξηση τεσσάρων (4) ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ των 

ετών 1991 και 2001. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις οι οποίες συνήθως είναι για κάθε αγροτική 

περιοχή τα δηµιουργικά κύτταρα µπορούν να επωφεληθούν από την παρούσα δράση 

επιφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες, τις οικογένειες τους και εν τέλει για 

την περιοχή. 

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί και τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

Άµεσα 

i. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

ii. Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής. 

και έµµεσα 
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iii. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Στήριξη της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών µονάδων. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών. 

��  Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας. 

��  Ενίσχυση αγροτικών ή άλλων επιχειρήσεων παραγωγής ειδών «τουριστικού» 

ενδιαφέροντος για την ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην 

τοπική οικονοµία. 

��  Προώθηση της διεπιχειρησιακής συνεργασίας (clustering). 

��  H δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Τη συγκράτηση του  πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

         

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος  Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 

µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008. 
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7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

Άµεσα 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 

διατροφής µετά την α' µεταποίηση  

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

και έµµεσα 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Χρήση νέων τεχνολογιών, εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, 

ποιοτικά σήµατα, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων µε σύγχρονο εξοπλισµό ή και νέων 

τρόπων παραγωγής συνθέτουν το καινοτόµο χαρακτήρα της δράσης.     

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Σε περιοχές και ∆ήµους που η µικροβιοτεχνία και η µεταποίηση προϊόντων 

παραδοσιακά παρουσίαζαν ενδιαφέρον υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον από τον τοπικό 

πληθυσµό στο πλαίσιο της διαδικασίας «από την βάση προς τα πάνω».  
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10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε τρείς (3) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών. 

Όπως όλες οι αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και 

ο νοµός Έβρου είναι ένας νοµός µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού και διάσπαρτους 

οικισµούς. Αντιµετωπίζει επίσης ολοένα και µεγαλύτερη µείωση των επιχειρήσεων που 

παρέχουν υπηρεσίες και έτσι οι κάτοικοι συναντούν συχνά δυσκολίες για να εξασφαλίσουν τα 

κοινά καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Αρκετές υπηρεσίες που 

αφορούν την καθηµερινή ζωή, είναι προσιτές µόνο στην πόλη (π.χ ψώνια, αγορά περιοδικών 

και εφηµερίδων, βραδινή διασκέδαση, περιποίηση µαλλιών, κ.α.) Η έλλειψη όλων αυτών των 

υπηρεσιών και των επιχειρήσεων επηρεάζει την τοπική ταυτότητα, ευνοεί την 

«αποσύνθεση» του κοινωνικού ιστού, ωθεί κύρια τους νέους και τις νέες των αγροτικών 

περιοχών στην µετακίνηση προς τα κοντινά αστικά κέντρα (αστυφιλία) και γενικά 

υποβαθµίζει την ποιότητα  ζωής στην περιοχή.   

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε την ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, η δηµιουργία 

δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, 

µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές 

οµάδες πληθυσµού. 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων, 

σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός 

αυτών που ενισχύονται από τα υποµέτρα L123 και L313 

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται µέχρι €300.000 και το  µέγιστο όριο 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 
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Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 180.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 108.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 72.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
21,42 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
2,09 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Το φυσικό περιβάλλον και η πολιτιστικά κληρονοµιά αποτελούν τα δυνατά σηµεία της 

περιοχής σύµφωνα µε την SWOT ανάλυση. Ύπαρξη αυτών πλεονεκτηµάτων προσελκύει 

επισκέπτες στην περιοχή οι οποίοι έχουν σαφώς την ανάγκη παροχής υπηρεσιών για τις 

οποίες θα πληρώσουν και το αντίστοιχο τίµηµα. Με την ύπαρξη τέτοιων επιχειρήσεων το 

τίµηµα-οικονοµικό όφελος θα παραµείνει στην περιοχή ως οικογενειακό εισόδηµα µε 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή.   

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από  τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

Άµεσα 

ii..  Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης 

των κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

και έµµεσα 

iiii..  Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής. 
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Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Βελτίωση των υπηρεσιών. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχης παρέµβασης. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 

µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

Άµεσα 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 

διατροφής µετά την α' µεταποίηση  

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

και έµµεσα 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  
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��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Ο καινοτοµικός χαρακτήρας της δράσης αυτής, διαφαίνεται από το γεγονός ότι θα 

υποστηρίξει επενδύσεις συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων προς τις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού που αποτελεί τον κύριο τοµέα ανάπτυξης στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. 

Επίσης η χρήση νέων τεχνολογιών στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 

περιοχής που είναι το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον. Τέλος η εγκατάσταση 

συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικά σήµατα συνθέτουν το καινοτόµο χαρακτήρα 

της δράσης  

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Η παροχή υπηρεσίας στον αγροτικό χώρο πάντα ενδιαφέρει τους κατοίκους των 

περιοχών αυτών διότι όπως προαναφέρθηκε το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης είναι 

ελλειµµατικό. Έτσι υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον από τον τοπικό πληθυσµό στο πλαίσιο της 

διαδικασίας «από την βάση προς τα πάνω».  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α' 

µεταποίηση  

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής 

ειδών διατροφής µετά την α' µεταποίηση. 

 Στόχος της δράσης είναι, η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε την ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, η δηµιουργία 

δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, 

µε παράλληλη ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές 

οµάδες πληθυσµού.  

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων, 

σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός 

αυτών που ενισχύονται από τα υποµέτρα L123 και L313 

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται µέχρι €300.000 και το  µέγιστο όριο 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 290.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 174.000,00 
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Ίδια Συµµετοχή 116.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
34,52 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
3,37 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

 Τα δυνατά σηµεία της περιοχής φυσικοί πόροι, πολιτιστικό περιβάλλον και 

κληρονοµιά. Η ύπαρξη επίσης µικρών επιχειρήσεων αλλά και η παραγωγή  ονοµαστών 

προϊόντων στην περιοχή (αλλαντικά, πίτες, ζυµαρικά, γλυκά, τσίπουρο κ.α.) που µπορούν να 

πωληθούν στους επισκέπτες της περιοχής, όπως αυτά παρουσιασθήκαν κατά την διάγνωση 

των δυνατών σηµείων, οδήγησαν στην χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης. Σηµαντικό 

επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι επενδυτικές ιδέες που κατετέθησαν από τους κατοίκους 

της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

Κύρια 

��  Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

 

και κατά δεύτερο λόγο 

��  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την προστασία 

ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής.    

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

��  Προώθηση της διεπιχειρησιακής συνεργασίας (clustering). 

��  H δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα 

��  Τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 
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��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 

µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  



LEADER 2007 – 2013, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε.                  64 

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Χρήση νέων τεχνολογιών, εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, ποιοτικά 

σήµατα, παραγωγή παραδοσιακών βρώσιµων προϊόντων µε σύγχρονο εξοπλισµό ή και νέων 

τρόπων παραγωγής συνθέτουν το καινοτόµο χαρακτήρα της δράσης.     

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε σχετικά µεγάλο ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσµού για την δράση αυτήν που 

αποτυπώθηκε εγγράφως µε την υποβολή σχετικών εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά 

την διαδικασία «από την βάση προς τα πάνω».  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την προγραµµατική 

περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε τρεις (3) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις 

δράσεις του υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, 

γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά τη βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε σκοπό την ίδια 

κατανάλωση. Οι επιχειρήσεις που αφορά η δράση είναι οι επιχειρήσεις του υποµέτρου 312 

«Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων» και ως εξής : 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων (L312-1)  

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

(L312-2) 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 

διατροφής µετά την α' µεταποίηση (L312-3) 

• ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. (L312-5) 

Τόσο στην Λισσαβόνα όσο και στο Γκέτεµποργκ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως 

στόχους µεταξύ των άλλων, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων αλλά και την 

προώθηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Αν τα παραπάνω συνδυαστούν µε την ανάγκη 

των µικρών επιχειρήσεων στην µείωση του κόστους λειτουργίας τους έτσι ώστε να γίνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικές και βιώσιµες τότε θα διαπιστώσουµε την σηµαντικότητα της 

δράσης αυτής. 

Η δράση αφορά τη στήριξη πολύ µικρών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τη σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες. Οι 

παρεµβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν 

τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. 
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Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων, 

σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός 

αυτών που ενισχύονται από τα υποµέτρα L123 και L313 

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται µέχρι €300.000 και το  µέγιστο όριο 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 20.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 12.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 8.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
2,38 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
0,23 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Η προστασία του περιβάλλοντος µε την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αλλά 

και η µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων είτε αυτές είναι τουριστικές είτε είναι 

µικρές βιοτεχνίες ή οικοτεχνίες αποτελεί το επιθυµητό. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της καταγραφής της υφιστάµενης 

κατάστασης. Η προστασία και ανάδειξη θεωρούµε είναι µια σηµαντική παράµετρος για την 

ανάπτυξη της περιοχής. 
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Η δράση αυτή εξυπηρετεί (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής.    

ii. Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής. 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Αξιοποίησης µορφών ανανεώσιµης ενέργειας. 

��  Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων 

��  Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 

µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  
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��  ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, µε προτεραιότητα σε 

τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας  και σε περιοχές Natura 2000, όπως 

βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής 

κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και 

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

��  ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως πηγή ενέργειας για την λειτουργία 

µικρών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρό προσδίδει καινοτόµο 

χαρακτήρα στην δράση αυτή. Ως γνωστό το ποσοστό χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

στις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ µικρό και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην επαρχία.    

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Μικρό ήταν το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων στις ενηµερώσεις, για την δράση. 

Παρόλα αυτά πιστεύουµε ότι κατά την δηµοσιοποίηση του προγράµµατος στο µέλλον θα 

υπάρξει µεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

  

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε µια (1) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών 

επιχειρήσεων 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών 

επιχειρήσεων. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την δικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων 

των κλάδων της τοπικής οικονοµίας. 

Η δηµιουργία οµάδων επιχειρήσεων (clustering) αποτελεί ένα καίριο εργαλείο 

επίτευξης των στόχων και των επιδιώξεων µιας επιχείρησης όπως: η βιωσιµότητα, η 

ανταγωνιστικότητα, η µείωση κόστους προϊόντος, η καλύτερη προβολή και δικτύωση και 

τέλος η αύξηση της κερδοφορίας.  

Τα δίκτυα (clusters) αποτελούν την αιχµή του δόρατος για την τοπική και 

περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς αποτελούν ένα καίριο µέσο ενδυνάµωσης των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κοινό γεωγραφικό χώρο. Ο 

σχηµατισµός δικτύων κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάµεις σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο επιφέροντας θετικά αποτελέσµατα στις επιχειρήσεις. Τα οφέλη των επιχειρήσεων 

που συµµετέχουν σ’ αυτά, πολλά. Συνοπτικά και εν τάχη µπορούν να αναφερθούν τα εξής: 

• Εύρεση νέων αγορών 

• Εύρεση νέων προµηθευτών,  

• Αύξηση πωλήσεων ή εξαγωγών 

• Προστιθέµενη αξία στις συµµετέχουσες σε δίκτυα επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών, 

εξαγωγές, επενδύσεις σε τεχνολογία, αναβάθµιση λειτουργιών και εξοπλισµών κ.α.) 

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

• Οικονοµία κλίµακας – µείωση λειτουργικών κόστων λειτουργίας των επιχειρήσεων 

• ∆ιαφήµιση – προβολή των δικτύων και των µελών τους (συµµετοχή σε εκθέσεις, 

δηµιουργία εντύπων, περιοδικών κ.α.) 

• Εφαρµογή κοινών προδιαγραφών ποιότητας 

• Επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας µεταξύ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 
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Για την περιοχή εφαρµογής της προσέγγισης Leader στον νοµό Έβρου, η δράση αυτή 

αποτελεί ένα σηµαντικό συστατικό ανάπτυξης για την νέα προγραµµατική περίοδο 2007-

2013. Κατά τις άλλες τρεις περιόδους εφαρµογής του Leader στην περιοχή δηµιουργήθηκαν 

υποδοµές αγροτουρισµού αλλά και επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων, οι οποίες 

θα µπορούσαν να συνεργασθούν µεταξύ τους για έναν κοινό σκοπό και κοινά αποτελέσµατα, 

όπως η αύξηση των επισκεπτών, η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, η αύξηση του 

εισοδήµατος των κατοίκων, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η παραγωγή και προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας.  

Συνεργασία καταλυµάτων, επιχειρήσεων εστίασης, επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών 

προϊόντων (τυρί, τσίπουρο, κρασί, αλλαντικά, γλυκά, κλπ) και επιχειρήσεις εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων για παράδειγµα θα µπορούσαν να συνεργαστούν µαζί για την 

προώθηση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την προσέλκυση 

νέων επισκεπτών. 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων, 

σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008, εκτός 

αυτών που ενισχύονται από τα υποµέτρα L123 και L313 

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται µέχρι €300.000 (ή 100.000€ αν στο 

έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προµήθεια εξοπλισµού ή την κατασκευή κτιριακών 

εγκαταστάσεων) και το  µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% του ποσού των 

επιλέξιµων επενδύσεων. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Για την ενίσχυση δράσεων απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το 

δικαιούχο της απαιτούµενης κρίσιµης µάζας για την βιωσιµότητα του δικτύου από πέντε (5) 

τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του τοπικού 

προγράµµατος, σε αντικείµενο που σχετίζεται µε τοµείς και δραστηριότητες που εντάσσονται 

στον Άξονα 4  

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 50.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 30.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 20.000,00 
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3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
5,95 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
0,58 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Η ύπαρξη του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού αποθέµατος και της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς παράλληλα µε την ύπαρξη µικρών επιχειρήσεων του 

δευτερογενούς και τριτογενούς κλάδου όπως καταγράφηκε στην ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης σε συνδυασµό µε την ανάγκη συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

για την «είσπραξη» πολλαπλών ωφελειών οδήγησαν στην χρηµατοδοτική βαρύτητα της 

δράσης. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι επενδυτικές ιδέες που κατετέθησαν 

από τους κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

Άµεσα 

i. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

και έµµεσα 

ii. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Στήριξη της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών µονάδων. 

��  Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων µε έµφαση στην αξιοποίηση των 

αγορών των γειτονικών χωρών. 

��  Ενίσχυση αγροτικών ή άλλων επιχειρήσεων παραγωγής ειδών «τουριστικού» 

ενδιαφέροντος για την ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην 

τοπική οικονοµία. 

��  Βελτίωση των δεξιοτήτων του στελεχικού και εργατικού δυναµικού. 
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��  Προώθηση της διεπιχειρησιακής συνεργασίας (clustering). 

��  Εφαρµογή καινοτόµων δράσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

��  H δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Τη συγκράτηση του  πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 

µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 

διατροφής µετά την α' µεταποίηση.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 
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��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και 

προώθησης αγροτικού τουρισµού.  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Όπως προαναφέρθηκε στόχος της δικτύωσης, είναι η δηµιουργία δεσµών µεταξύ των 

επιχειρήσεων µε σκοπό την επίτευξη οφέλους, το οποίο προκύπτει από την κοινή συνεργασία 

και παρουσία τους και τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. Η δηµιουργία δεσµών, η 

µεταφορά τεχνογνωσίας, η εξεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων 

µιας επιχείρησης αποτελούσε και αποτελεί την επιτοµή του νέου και της καινοτοµίας ειδικά 

όταν αυτά εφαρµόζονται σε περιοχές όπως ο Έβρος ο οποίος είναι µια από τις πιο φτωχές 

περιοχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Σχετικά µεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις ενηµέρωσης 

µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τουριστικό τοµέα, και των επιχειρήσεων παραγωγής µεταξωτών 

κεντηµάτων. Πάντως θεωρούµε ότι κατά την δηµοσιοποίηση του προγράµµατος στο µέλλον 

θα υπάρξει ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

  

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

  

 α) Παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα 

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων 

τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα 

ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπονται παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα οι 

οποίες αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της 

απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης, τη συµβολή 

στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προβολή προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

Η υποψήφια περιοχή εφαρµογής της προσέγγισης leader στον νοµό Έβρου, είναι µια 

περιοχή µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Η ύπαρξη δύο (2) εθνικών πάρκων, πέντε (5) περιοχών 

natura 2000 και µιας (1) περιοχής Ramsar το αποδεικνύουν έµπρακτα. Η ύπαρξη όλων 

αυτών των περιοχών αλλά και το ενδιαφέρον περιήγησης του ταξιδιώτη που επισκέπτεται την 

περιοχή, δηµιούργησαν στους πιο σηµαντικούς φυσικούς τόπους, κέντρα ενηµέρωσης 

επισκεπτών. Σήµερα στην περιοχή λειτουργούν. 

• Κέντρο ενηµέρωσης ∆άσους ∆αδιάς, το οποίο λειτουργεί από το 1994.  

• Τουριστικό κέντρο Φερών στην ανατολική είσοδο του ∆έλτα του ποταµού Έβρου, µε 

έναρξη λειτουργίας το 1996. 

• Κέντρο ενηµέρωσης-πληροφόρησης ∆έλτα Έβρου µε έδρα στην Τραϊανούπολη, στην 

δυτική είσοδο του ∆έλτα του ποταµού, το οποίο λειτουργεί από το 1998. 

• Μουσείο φυσικής ιστορίας και κέντρο ενηµέρωσης επισκεπτών στο Τυχερό, µε 

έναρξη λειτουργίας το 2003.       

Ο εκσυγχρονισµός των παραπάνω κέντρων ενηµέρωσης – πληροφόρησης θα µπορούσε 

να υποστηριχθεί από δράσεις σαν και αυτή . 

Ο ∆ήµος Σαµοθράκης και ο ∆ήµος Σουφλίου αποτελούν επίσης σηµαντικές περιοχές 

τουριστικής ανάπτυξης για τον νοµό Έβρου, τόσο για το φυσικό τους περιβάλλον όσο και για 

την πολιτιστική τους κληρονοµιά. Στους αναφερόµενους αυτούς δήµους δεν λειτουργούν 
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σήµερα κέντρα ή περίπτερα τουριστικής ενηµέρωσης και έτσι η δράση αυτή µπορεί να 

αποτελέσει το µέσω της επίτευξης των στόχων τους, δηλαδή η περεταίρω ανάπτυξή τους. 

Ως στόχοι της δράσης  θα µπορούσαν να αναφερθούν  

• η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος,  

• η ενίσχυση της απασχόλησης,  

• η αύξηση της επισκεψιµότητας στην περιοχή παρέµβασης,  

• η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου  

• η προβολή και η προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του νοµού και της 

περιοχής  

Το συνολικό κόστος των υποψήφιων έργων θα ανέρχεται µέχρι €300.000. Τα ανωτέρω 

ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. Για τις 

παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίες δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση, το ύψος 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει έως 100% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού. 

Οι παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης δεν 

µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο 

κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, µπορούν να 

υλοποίηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

∆ράσεις - έργα, δυνητικών δικαιούχων που θα συµπεριλαµβάνουν «εγκαταστάσεις 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την ιδία κατανάλωση» θα πριµοδοτούντε κατά την 

εφαρµογή της δράσης L311-1 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 40.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 40.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 
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3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
2,10 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
0,77 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Το υφιστάµενο φυσικό και πολιτιστικό «απόθεµα» σηµαντικό, τα µνηµεία και η 

πολιτιστική κληρονοµιά αναµφισβήτητη, όπως καταγράφηκαν  στην SWOT ανάλυση. Η 

ανάγκη οργάνωσης των τουριστικών υπηρεσιών επίσης σηµαντική όπως αποδεικνύουν 

πρότερες επενδύσεις στην ∆αδιά, στις Φέρες στην Τραϊανούπολη. Όλες αυτές οι παράµετροι 

οδήγησαν στην χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν 

και οι επενδυτικές ιδέες που κατετέθησαν από τους κατοίκους της περιοχής.      

   

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο(2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

i. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

ii. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Αναβίωση εθίµων και παραδόσεων µε τη µορφή πολιτιστικών δρώµενων. 

��  ∆ιατοπική, διασυνοριακή τουριστική και πολιτιστική συνεργασία. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 
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��  Αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας. 

��  Ανθρώπινος παράγοντας: Απασχόληση – απασχολησιµότητα – κατάρτιση 

��  Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

��  Τη συγκράτηση του  πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι:  OTA, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 
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��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

∆ιαφοροποίηση της τοπικής παραγωγικής δοµής, παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας, η δηµιουργία νέων τουριστικών προϊόντων, η δηµιουργία νέων µορφών 

οργάνωσης (τουριστικής) σε δήµους που δεν υπάρχουν είναι τα στοιχεία που δοµούν τον 

καινοτοµικό χαρακτήρα της συγκεκριµένης δράσης   

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Η ∆ηµοτική επιχείρηση ∆αδιάς, ο δήµος Αλεξανδρούπολης, ο δήµος Σουφλίου και ο 

Φορέας ∆ιαχείρισης για το ∆έλτα του ποταµού Έβρου που εδρεύει στην Τραϊνούπολη, 

εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων δοµών τους. Επίσης ο 

∆ήµος Σαµοθράκης και Σουφλίου ενδιαφέρονται να ιδρύσουν νέα κέντρα ενηµέρωσης.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την προγραµµατική 

περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε µια (1) .  

 

 

 

 

 



LEADER 2007 – 2013, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε.                  79 

 

 

Τίτλος Υποµέτρου  

 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

  

 Α) Παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα 

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L313-2 Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων. Η περιοχή εφαρµογής της 

προσέγγισης Leader στον νοµό Έβρου είναι µια περιοχή που περικλείει µνηµεία τόσο φυσικά 

όσο και πολιτιστικά. Εθνικά πάρκα, περιοχές natura, υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο 

δάσος, γεφύρια, ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην 

Σαµοθράκη, βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι του περασµένου αιώνα και χώροι 

αναψυχής συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής. Η σήµανση 

κατά πρώτο λόγο και η ανάδειξη τους κατά δεύτερο θα βοηθήσει στην:           

♦ ανάπτυξη της τουριστικής προσφοράς µε την ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού (πολιτιστικός και αρχαιολογικός τουρισµός, συνεδριακός , µουσειακός 

τουρισµός). 

♦ βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, 

♦ αύξηση της επισκεψιµότητας στον νοµό Έβρου, 

♦ συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και στην προβολή-

προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του νοµού 

♦ αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του νοµού. 

♦ η ενίσχυση της απασχόλησης 

 

Το συνολικό κόστος των υποψήφιων έργων θα ανέρχεται µέχρι €300.000. Τα ανωτέρω 

ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. Για τις 

παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίες δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση, το ύψος 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει έως 100% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού. 

Οι παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης δεν 

µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο 
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κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, µπορούν να 

υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

∆ράσεις - έργα, δυνητικών δικαιούχων που θα συµπεριλαµβάνουν «εγκαταστάσεις 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την ιδία κατανάλωση» θα πριµοδοτούντε κατά την 

εφαρµογή της δράσης L311-2 

 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 50.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 50.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 

 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
2,63 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
0,96 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Εθνικά πάρκα, περιοχές natura, υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, 

ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην Σαµοθράκη, 

βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι του περασµένου αιώνα και χώροι αναψυχής 

συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής. Τα παραπάνω στοιχεία 

παρουσιάσθηκαν στην διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης.  
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Η δράση αυτή εξυπηρετεί έναν (1) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

ii..  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

iiii..  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

iiiiii..  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

iivv..  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

vv..  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

vvii..  Αναβάθµιση – ανακαίνιση – αποκατάσταση παραδοσιακών στοιχείων του 

δοµηµένου (οικιστικού) περιβάλλοντος. 

vviiii..  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι:  OTA, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία 

– περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 
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��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η σύνδεση της δράσης µε τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού αλλά και η οργάνωση 

και προώθηση του τουριστικού προϊόντος µε ένα νέο τρόπο προσδίδουν στην δράση 

καινοτόµο χαρακτήρα  

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Όλοι οι δήµοι της περιοχής εφαρµογής Leader έδειξαν ενδιαφέρον κατά την περίοδο 

των διαβουλεύσεων κάτι που ήταν αναµενόµενο διότι η ανάδειξη των πολιτιστικών και 

φυσικών µνηµείων του κάθε δήµου αποτελεί πρωτεύον στοιχείο για την τουριστική του 

ανάπτυξη.    

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

  

 Α) Παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα 

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L313-3 Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής 

υπαίθρου 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. Το 

ποδήλατο είναι µια ιδανική µορφή µετακίνησης για τους τουρίστες που θέλουν πράγµατι να 

γνωρίσουν την ελληνική ύπαιθρο. Οι δρόµοι των χωριών, τα δασικά µονοπάτια, οι αγροί και οι 

αµπελώνες κάνουν τους εκτός προγράµµατος προορισµούς πιο εύκολους και ελκυστικούς. Η 

συναναστροφή µε τους ανθρώπους του τόπου, τα γραφικά τοπία, τα παλιά σπίτια, τα 

εκκλησάκια, κ.α είναι θέλγητρο για κάθε ποδηλάτη επισκέπτη. Το ποδήλατο είναι ιδανικό για 

τον Έβρο και την περιοχή και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως τα εθνικά πάρκα ∆αδιάς και ∆έλτα 

του Έβρου στα οποία η µετακίνηση πρέπει να γίνεται µε µέσο χαµηλής όχλησης. Η 

µετακίνηση στους χώρους αυτούς µε το ποδήλατο γίνεται ολοένα και πιο δηµοφιλής.  

Στις χώρες τις βόρειας Ευρώπης οι ποδηλατικές διαδροµές και οι ποδηλατόδροµοι  

σχεδιάζονται και οργανώνονται µε βάση πρότυπα τόσο για τον αστικό χώρο όσο και για την 

ύπαιθρο. Μια σωστά σχεδιασµένη ποδηλατική διαδροµή και ένα σωστό δίκτυο προσφέρει τα 

µέγιστα στην ποδηλασία, για διασκέδαση, για γυµναστική και προσελκύει τουρισµό στην 

περιοχή. 

Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος µε σκοπό αυτά να 

γίνουν προσιτά σε ποδηλάτες, πεζοπόρους και λοιπούς επισκέπτες. Θα πρέπει όµως το 

σύστηµα αυτό να προστατεύει, να εµπνέει και να παρέχει ασφάλεια. Για να γίνει αυτό θα 

πρέπει οι επισκέπτες να γνωρίζουν πολλά στοιχεία απαραίτητα για την κάθε διαδροµή όπως, 

χρόνους, υψοµετρικές διαφορές, βαθµό δυσκολίας, υποδοµές και πολλά άλλα. 

Σε πολλά µέρη της Ελλάδας υπάρχουν ήδη οργανωµένες ποδηλατικές διαδροµές 

όπως, στο Νέστο, στην Πάρνηθα, στον Ασπροπόταµο, στο Καιµακτσαλάν, στον Πάρνωνα, 

στα Χανιά και αλλού, µέρη στα οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο και αγώνες µε δεκάδες 

συµµετοχές κάθε φορά. 

Το συνολικό κόστος των υποψήφιων έργων θα ανέρχεται µέχρι €300.000. Τα ανωτέρω 

ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί 
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φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. Για τις 

παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίες δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση, το ύψος 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει έως 100% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού. 

Οι παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης δεν 

µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο 

κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, µπορούν να 

υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

∆ράσεις - έργα, δυνητικών δικαιούχων που θα συµπεριλαµβάνουν «εγκαταστάσεις 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την ιδία κατανάλωση» θα πριµοδοτούνται κατά την 

εφαρµογή της δράσης L311-3 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 50.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 50.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
2,63 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
0,96 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Εθνικά πάρκα, περιοχές natura, υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, 

ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην Σαµοθράκη, 
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βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι του περασµένου αιώνα και χώροι αναψυχής 

συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής. Τα παραπάνω στοιχεία 

παρουσιάσθηκαν στην διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης.  

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

ii. Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

��  Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι:  OTA, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  
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7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία 

– περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η ύπαρξη ποδηλατοδρόµων στην περιοχή εφαρµογής αλλά και σε όλο τον νοµό 

Έβρου είναι σχεδόν µηδενική. Συνεπώς η σχεδίαση και υλοποίηση τέτοιων διαδροµών, θα 

είναι µια καινοτοµία για την περιοχή, η οποία θα προσδώσει πολλά οφέλη, αναπτύσσοντας 

παράλληλα και άλλους κλάδους, όπως ο τουρισµός και η εµπορία παραδοσιακών προϊόντων. 

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Όλοι οι δήµοι της περιοχής εφαρµογής Leader έδειξαν ενδιαφέρον κατά την περίοδο 

των διαβουλεύσεων κάτι που ήταν αναµενόµενο διότι η προσέλκυση ειδικών οµάδων 

τουριστών αλλά και η ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών µνηµείων του κάθε δήµου 

αποτελεί πρωτεύον στοιχείο για την τουριστική τους ανάπτυξη.    
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10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

  

 Α) Παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα 

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την προβολή και την προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 

περιοχών εφαρµογής της προσέγγισης Leader. 

Η περιοχή εφαρµογής της προσέγγισης Leader στον νοµό Έβρου είναι µια περιοχή που 

περικλείει µνηνεία τόσο φυσικά όσο και πολιτιστικά. Εθνικά πάρκα, περιοχές natura, 

υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά 

ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην Σαµοθράκη, βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι 

του περασµένου αιώνα και χώροι αναψυχής συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και 

µνηµείων της περιοχής.  

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπονται παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα οι 

οποίες αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της 

απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης, τη συµβολή 

στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προβολή προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

Το συνολικό κόστος των υποψήφιων έργων θα ανέρχεται µέχρι €100.000. Τα ανωτέρω 

ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. Για τις 

παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίες δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση, το ύψος 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει έως 70% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού. 

Οι παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης δεν 

µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο 

κατά την διάρκεια, αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, µπορούν να 

υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 



LEADER 2007 – 2013, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε.                  89 

∆ράσεις - έργα, δυνητικών δικαιούχων που θα συµπεριλαµβάνουν «εγκαταστάσεις 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την ιδία κατανάλωση» θα πριµοδοτούντε κατά την 

εφαρµογή της δράσης L311-4 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 142.857,14 

∆ηµόσια ∆απάνη 100.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 42.857,14 

 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
5,26 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
1,93 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Όπως προαναφέρθηκε και καταγράφηκε κατά την διαδικασία διάγνωσης των 

δυνατών σηµείων της περιοχής, (SWOT ανάλυση), εθνικά πάρκα, περιοχές natura, 

υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά 

ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην Σαµοθράκη, βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι 

του περασµένου αιώνα και χώροι αναψυχής συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και 

µνηµείων της περιοχής.  

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί τρεις (3) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

Άµεσα 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    
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Έµµεσα 

ii. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου. 

iii. Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Αναβίωση εθίµων και παραδόσεων µε τη µορφή πολιτιστικών δρώµενων. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Αναβάθµιση – ανακαίνιση – αποκατάσταση παραδοσιακών στοιχείων του 

δοµηµένου (οικιστικού) περιβάλλοντος. 

��  Αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας. 

��  Ανθρώπινος παράγοντας: Απασχόληση – απασχολησιµότητα – κατάρτιση 

��  Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι:  OTA, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  
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7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία 

– περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η σύνδεση της δράσης µε τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού αλλά και η οργάνωση 

και προώθηση του τουριστικού προϊόντος µε ένα νέο τρόπο (clustering) προσδίδουν στην 

δράση καινοτόµο χαρακτήρα  

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Όλοι οι δήµοι της περιοχής εφαρµογής Leader έδειξαν ενδιαφέρον κατά την περίοδο 

των διαβουλεύσεων κάτι που ήταν αναµενόµενο διότι η προβολή και η προώθηση  των 

πολιτιστικών και φυσικών µνηµείων (συγκριτικά πλεονεκτήµατα) του κάθε δήµου αποτελεί 

πρωτεύων στοιχείο για την τουριστική τους ανάπτυξη.    
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10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε πέντε (5) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

  

 Β) Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί, µικρής 

δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Στον κεντρικό και νότιο Έβρο η υφιστάµενη τουριστική δραστηριότητα βασίζεται 

πρωτίστως στους αξιόλογους φυσικούς πόρους που ευνοούν την αναψυχή, µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους υδροβιότοπους, τα αξιόλογα δάση, τα ποτάµια κλπ.  

Ένα νέο είδος τουρισµού, ο οικολογικός τουρισµός - οικοτουρσµός, άρχισε να 

αναδεικνύεται την τελευταία δεκαπενταετία, στην περιοχή µε επίκεντρο τον βιότοπο του 

δάσους της ∆αδιάς και µετά τον υγροβιότοπο του ∆έλτα Έβρου.  Η περιοχή του κεντρικού και 

νοτίου Έβρου έχει αξιόλογους περιβαλλοντικούς «πόλους» (∆έλτα Έβρου, ∆άσος ∆αδιάς, 

Φεγγάρι Σαµοθράκης) καθώς και πολιτιστικούς (Σαµοθράκη, Σουφλί, Φέρες, Τραϊανούπολη, 

κλπ). 

Στόχος της δράσης είναι :           

• η δηµιουργία εξειδικευµένης τουριστικής υποδοµής διανυκτέρευσης και διαµονής µε 

την κατασκευή  νέων τουριστικών καταλυµάτων σε περιοχές που δεν υπάρχουν 

αρκετές κλίνες, καταλύµατα όµως που να ταιριάζουν µε την τοπική αρχιτεκτονική 

κληρονοµιά και που να προσφέρουν πέραν του ύπνου και άλλες υπηρεσίες στους 

επισκέπτες (τοπικά προϊόντα, µικρές ξεναγήσεις, ποδήλατα για µικρές εκδροµές, κλπ)    

• Η αναβάθµιση των υπαρχόντων τουριστικών καταλυµάτων στην περιοχή 

• η ανάπτυξη της τουριστικής προσφοράς µε την ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού (πολιτιστικός και αρχαιολογικός τουρισµός, συνεδριακός , µουσειακός 

τουρισµός). 

• η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, 

• η αύξηση της επισκεψιµότητας στον νοµό Έβρου, 

• η αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του νοµού, 

• η ενίσχυση της απασχόλησης. 
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Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων 

σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. Για τις 

υποδοµές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισµοί), το συνολικό κόστος θα ανέρχεται 

έως €600.000 και έως 40 κλίνες και το ύψος ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει έως 60% του 

συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού. 

 Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισµού των υποδοµών διανυκτέρευσης, οι σχετικές 

παρεµβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε αύξηση της δυναµικότητας τους 

στο όριο που ορίζεται ανωτέρω, µε προσθήκη καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση. Οι 

παρεµβάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/β/10-4-2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά και σύµφωνα µε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού 

φυσικού περιβάλλοντος του νοµού Έβρου.  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχειρηµατικές δράσεις - έργα, δυνητικών δικαιούχων που θα συµπεριλαµβάνουν 

«εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την ιδία κατανάλωση» θα 

πριµοδοτούντε κατά την εφαρµογή της δράσης L311-5 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 1.800.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 1.080.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 720.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
56,87 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
20,91 % 
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4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Όπως προαναφέρθηκε και καταγράφηκε κατά την διαδικασία διάγνωσης των 

δυνατών σηµείων της περιοχής, (SWOT ανάλυση), εθνικά πάρκα, περιοχές natura, 

υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά 

ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην Σαµοθράκη, βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι 

του περασµένου αιώνα και χώροι αναψυχής συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και 

µνηµείων της περιοχής. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι επενδυτικές ιδέες που 

κατετέθησαν από τους κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

ii. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Βελτίωση και συµπλήρωση της τουριστικής υποδοµής. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Ανθρώπινος παράγοντας: Απασχόληση – απασχολησιµότητα – κατάρτιση 

��  Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 
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Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 

µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  
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8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Ο τουρισµός υπαίθρου, ο οικοτουρισµός, ο ιαµατικός τουρισµός και γενικά ο 

θεµατικός τουρισµός (εναλλακτικός τουρισµός) αποτελούν καινοτόµες δραστηριότητες τόσο 

για την Ελλάδα όσο και για την περιοχή. 

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Πάντα το ενδιαφέρον για τον τοµέα των εναλλακτικών µορφών τουρισµού ήταν 

µεγάλο στον νοµό Έβρου, λόγω του ∆άσους ∆αδιάς, του ∆έλτα του Έβρου και της 

Σαµοθράκης, συνεπώς το επενδυτικό ενδιαφέρον όπως αυτό καταγράφηκε ενδεικτικά από 

την διαδικασία «από την βάση προς τα πάνω» σύµφωνα µε τις ενηµερώσεις του τοπικού 

πληθυσµού και τις συναντήσεις µε συλλογικούς φορείς ήταν πολύ µεγάλο και αναµένεται να 

µετουσιωθεί σε επενδύσεις µόλις ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος.   

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε πέντε (5) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

  

 Β) Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί, χώρων 

εστίασης και αναψυχής 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Στον κεντρικό και νότιο Έβρο η υφιστάµενη τουριστική δραστηριότητα βασίζεται 

πρωτίστως στους αξιόλογους φυσικούς πόρους που ευνοούν την αναψυχή, µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους υδροβιότοπους, τα αξιόλογα δάση, τα ποτάµια κλπ.  

Ένα νέο είδος τουρισµού, ο οικολογικός τουρισµός - οικοτουρσµός, άρχισε να 

αναδεικνύεται την τελευταία δεκαπενταετία, στην περιοχή µε επίκεντρο τον βιότοπο του 

δάσους της ∆αδιάς και µετά τον υγροβιότοπο του ∆έλτα Έβρου.  Η περιοχή του κεντρικού και 

νοτίου Έβρου έχει αξιόλογους περιβαλλοντικούς «πόλους» (∆έλτα Έβρου, ∆άσος ∆αδιάς, 

Φεγγάρι Σαµοθράκης) καθώς και πολιτιστικούς (Σαµοθράκη, Σουφλί, Φέρες, Τραϊανούπολη, 

κλπ). 

Στόχος της δράσης είναι :           

♦ η δηµιουργία εξειδικευµένης τουριστικής υποδοµής εστίασης µε την κατασκευή νέων 

υποδοµών σε περιοχές που δεν υπάρχουν κατασκευασµένες έτσι ώστε να ταιριάζουν 

µε την τοπική αρχιτεκτονική κληρονοµιά και που να προσφέρουν τοπικά εδέσµατα 

µαγειρεµένα µε τοπικές παραδοσιακές συνταγές.  

♦ Η αναβάθµιση των υπαρχόντων τουριστικών καταλυµάτων στην περιοχή 

♦ η ανάπτυξη της τουριστικής προσφοράς µε την ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού (πολιτιστικός και αρχαιολογικός τουρισµός, συνεδριακός , µουσειακός 

τουρισµός). 

♦ η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, 

♦ η αύξηση της επισκεψιµότητας στον νοµό Έβρου, 

♦ η αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του νοµού, 

♦ η ενίσχυση της απασχόλησης. 
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Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέπεται η ενίσχυση πολύ µικρών επιχειρήσεων 

σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008 και 

αφορούν  στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της 

απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης, τη συµβολή 

στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προβολή προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων των περιοχών  

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων ανέρχεται µέχρι €300.000 και το  µέγιστο όριο 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχειρηµατικές δράσεις - έργα, δυνητικών δικαιούχων που θα συµπεριλαµβάνουν 

«εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την ιδία κατανάλωση» θα 

πριµοδοτούντε κατά την εφαρµογή της δράσης L311-6 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 640.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 384.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 256.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
20,22 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
7,43 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Όπως προαναφέρθηκε και καταγράφηκε κατά την διαδικασία διάγνωσης των 

δυνατών σηµείων της περιοχής, (SWOT ανάλυση), εθνικά πάρκα, περιοχές natura, 
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υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά 

ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην Σαµοθράκη, βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι 

του περασµένου αιώνα και χώροι αναψυχής συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και 

µνηµείων της περιοχής. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι επενδυτικές ιδέες που 

κατετέθησαν από τους κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

iii. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

iv. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Βελτίωση και συµπλήρωση της τουριστικής υποδοµής. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Ανθρώπινος παράγοντας: Απασχόληση – απασχολησιµότητα – κατάρτιση 

��  Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 
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µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Ο τουρισµός υπαίθρου, ο οικοτουρισµός, ο ιαµατικός τουρισµός και γενικά ο 

θεµατικός τουρισµός (εναλλακτικός τουρισµός) αποτελούν καινοτόµες δραστηριότητες τόσο 

για την Ελλάδα όσο και για την περιοχή. 
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9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Πάντα το ενδιαφέρον στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών τουρισµού ήταν µεγάλο 

για τον νοµό Έβρου λόγω του ∆άσους ∆αδιάς, του ∆έλτα του Έβρου και της Σαµοθράκης, 

συνεπώς το επενδυτικό ενδιαφέρον όπως αυτό καταγράφηκε ενδεικτικά από την διαδικασία 

«από την βάση προς τα πάνω» σύµφωνα µε τις ενηµερώσεις του τοπικού πληθυσµού και τις 

συναντήσεις µε συλλογικούς φορείς ήταν πολύ µεγάλο και αναµένεται να µετουσιωθεί σε 

επενδύσεις µόλις ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος.   

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε έξι (6) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων  

  

 β) Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L313-8  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί, επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της 

υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές 

τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση θα χρηµατοδοτήσει Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου  όπως 

• Επιχειρήσεις εναλλακτικών µορφών τουρισµού  

• Επιχειρήσεις ειδικών µορφών τουρισµού (extreme sports, αναρρίχηση, παραπέντε, 

καταδύσεις, paint ball, κλπ)      

• Χώροι γευσιγνωσίας 

• Χώροι Αθλοπαιδιών  

• Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης  

 

Στόχος της δράσης είναι :           

♦ η δηµιουργία εξειδικευµένης τουριστικής υποδοµής εστίασης µε την κατασκευή νέων 

υποδοµών σε περιοχές που δεν υπάρχουν κατασκευασµένες έτσι ώστε να ταιριάζουν 

µε την τοπική αρχιτεκτονική κληρονοµιά και που να προσφέρουν τοπικά εδέσµατα 

µαγειρεµένα µε τοπικές παραδοσιακές συνταγές.  

♦ Η αναβάθµιση των υπαρχόντων τουριστικών καταλυµάτων στην περιοχή 

♦ η ανάπτυξη της τουριστικής προσφοράς µε την ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού (πολιτιστικός και αρχαιολογικός τουρισµός, συνεδριακός , µουσειακός 

τουρισµός). 

♦ η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, 

♦ η αύξηση της επισκεψιµότητας στον νοµό Έβρου, 

♦ η αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του νοµού, 

♦ η ενίσχυση της απασχόλησης. 
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 Η αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων, 

οικονοµικών) για τον κεντρικό και νότιο Έβρο, µέσω της κινητοποίησης του επενδυτικού 

ενδιαφέροντος στις περιοχές παρέµβασης, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής που θα 

συµβάλει στην ανάσχεση της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου είναι επίσης το ζητούµενο. Η 

υλοποίηση της παρέµβασης κρίνεται απαραίτητη για την αναστροφή των σηµερινών τάσεων 

στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές του νοµού Έβρου που οδηγούν στην απόλυτη 

ερήµωση των περιοχών, την επιβάρυνση του συνολικού απαιτούµενου κόστους για την 

επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης στον νοµό και την δηµιουργία ισχυρών κοινωνικών 

πιέσεων στο έδαφος του. 

 Στον κεντρικό και νότιο Έβρο η υφιστάµενη τουριστική δραστηριότητα βασίζεται 

πρωτίστως στους αξιόλογους φυσικούς πόρους που ευνοούν την αναψυχή, µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους υδροβιότοπους, τα αξιόλογα δάση, τα ποτάµια κλπ, Ένα νέο είδος 

τουρισµού, ο οικολογικός τουρισµός, άρχισε να αναδεικνύεται την τελευταία δεκαπενταετία, 

στην περιοχή µε επίκεντρο τον βιότοπο του δάσους της ∆αδιάς και µετά τον υγροβιότοπο του 

∆έλτα Έβρου. Η περιοχή του κεντρικού και νοτίου Έβρου έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς 

«πόλους» (∆έλτα Έβρου, ∆άσος ∆αδιάς, Φεγγάρι Σαµοθράκης) καθώς και πολιτιστικούς 

(Σουφλί, Φέρες, Τραϊανούπολη, Σαµοθράκη κλπ). 

Οι παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας αφορούν πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008 Το συνολικό κόστος της επένδυσης θα ανέρχεται µέχρι €300.000 και το µέγιστο 

όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 60%  

Στην δράση αυτή δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο των 

δράσεων L311-1, L311-2, L312-2, L313-5, L313-6 και L313-7  

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Επιχειρηµατικές δράσεις - έργα, δυνητικών δικαιούχων που θα συµπεριλαµβάνουν 

«εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την ιδία κατανάλωση» θα 

πριµοδοτούντε κατά την εφαρµογή της δράσης L311-8 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 325.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 195.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 130.000,00 
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3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
10,26 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
3,78 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Όπως προαναφέρθηκε και καταγράφηκε κατά την διαδικασία διάγνωσης των δυνατών 

σηµείων της περιοχής, (SWOT ανάλυση), εθνικά πάρκα, περιοχές natura, υγρότοποι Ramsar, 

απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά ntolmen, ο αρχαιολογικός 

χώρος στην Σαµοθράκη, βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι του περασµένου αιώνα 

και χώροι αναψυχής συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής. 

Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι επενδυτικές ιδέες που κατετέθησαν από τους 

κατοίκους της περιοχής.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

ii. Ενίσχυση, ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της απασχόλησης των 

κατοίκων και της περιοχής του κεντρικού και νοτίου Έβρου.  

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Βελτίωση και συµπλήρωση της τουριστικής υποδοµής. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Ανθρώπινος παράγοντας: Απασχόληση – απασχολησιµότητα – κατάρτιση 

��  Προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 
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5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 

µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 

800/2008. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  
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διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Ο πιλοτικός χαρακτήρας του µέτρου έγκειται στην ικανότητα της τοπικής κοινωνίας να 

αναλάβει την ευθύνη για τη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής της. Έτσι, ο 

πιλοτικός χαρακτήρας του µέτρου αφορά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, µεθόδων, 

τεχνικών και υπηρεσιών για την αξιοποίηση των φυσικών, οικονοµικών και ανθρώπινων 

πόρων, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας του τοπικού πληθυσµού και στην προώθηση 

της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής στον τοµέα του τουρισµού της υπαίθρου.  

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Λόγω του χαρακτήρα της περιοχής µε την ύπαρξη δύο (2) εθνικών πάρκων,  πέντε 

(5) περιοχών natura 2000 και µιας (1) περιοχής Ramsar αλλά και της έλευσης τουριστών στην 

περιοχή για την επίσκεψη των περιοχών αυτών, το ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσµού 

παραµένει µεγάλο. Συνήθως κατά τις συναντήσεις µε τον τοπικό πληθυσµό οι ερωτήσεις που 

αφορούν την δηµιουργία υποδοµής τουρισµού µονοπωλούν το ενδιαφέρον ιδίως σε δήµους 

όπως η Σαµοθράκη, το Σουφλί και την Αλεξανδρούπολη  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε τέσσερις (4) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό 

πληθυσµό 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, 

εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς 

και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και 

αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την δηµιουργία ή την υποστήριξη υπαρχουσών υπηρεσιών για τον 

τοπικό πληθυσµό όπως: 

• Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,  

• δηµοτικές βιβλιοθήκες,  

• ωδεία,  

• χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών  

δραστηριοτήτων. 

Πολλές αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης γνωρίζουν δηµογραφική 

παρακµή και γήρανση του πληθυσµού. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µια 

ανανέωση του ενδιαφέροντος εκ µέρους των κατοίκων των πόλεων οι οποίοι αναζητούν να 

εγκατασταθούν σε περιοχές καθαρές από ρύπους, ήσυχες, φυσικά όµορφες, όπως τα χωριά. 

Είναι θέµα ποιότητας ζωής. Η ελληνική ύπαιθρος και τα χωρία της, είναι σταθερές αξίες ενώ 

η ζωή στην πόλη είναι µια προσωρινή αναγκαιότητα.  

Η συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού και ιδιαίτερα των νέων, των νέων γυναικών 

µητέρων και η προσέλκυση νέων κατοίκων από τις πόλεις, προϋποθέτει την βελτίωση και την 

ανάπτυξη νέων βασικών υποδοµών και υπηρεσιών.      

Με την δηµιουργία υποδοµών που περικλείει η δράση, οι κάτοικοι των αγροτικών 

περιοχών δεν θα αναγκάζονται να µετακινούνται π.χ. για τα ωδεία των παιδιών τους ή την 

εύρεση βιβλιοθηκών ή άλλων υπηρεσιών τις οποίες οι κάτοικοι των πόλεων τις έχουν 

συνεχώς και πολύ κοντά τους. 
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Επίσης η απελευθέρωση ενός ενδογενούς ανθρώπινου δυναµικού (γυναίκες) που 

υπάρχει στις αγροτικές περιοχές αλλά λόγω της ανατροφής των παιδιών δεν µπορεί να 

απασχοληθεί πλήρως δίνει επιπρόσθετη οικονοµική ανάπτυξη στην περιοχή και επικουρικό 

εισόδηµα στην οικογένεια της υπαίθρου. Χρηµατοδοτήσεις σε υφιστάµενες ή νέες δοµές 

κέντρων φροντίδας παιδιών µπορεί να έχει το παραπάνω επιθυµητό αποτέλεσµα.     

Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως €300.000. Τα ανωτέρω ποσά είναι 

πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. Οι παρεµβάσεις δεν αφορούν 

κρατική ενίσχυση και το ποσοστό επιχορήγησης µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 100% του 

συνολικού προϋπολογισµού. 

Οι ανωτέρω δράσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να 

αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

   

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 200.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 200.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
52,63 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
3,87 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Σύµφωνα µε της ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης υπάρχει έλλειψη υποδοµών 

οι οποίες δύναται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή εφαρµογής. Αυτό ακριβώς 

το αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων για την δηµιουργία 

τέτοιων υποδοµών διαµόρφωσε την χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης. 
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Η δράση αυτή εξυπηρετεί έναν (1) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

i. Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Ίσες ευκαιρίες σε όλους του κατοίκους (νέοι, γυναίκες) 

��  Συµπλήρωση των υποδοµών στα µικρά αγροτικά κέντρα (πρόνοια, εκπαίδευση, 

πολιτισµός, αθλητισµός). 

��  Βελτίωση των υπηρεσιών στον κοινωνικό τοµέα. 

��  Αναβίωση εθίµων και παραδόσεων µε τη µορφή πολιτιστικών δρώµενων. 

     

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δηµόσιου χαρακτήρα.  

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι 

άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

��  Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 

τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, 

προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών. 
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��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – 

περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης 

αγροτικού τουρισµού.  

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Επενδύσεις και δράσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές οι οποίες σήµερα είναι 

«απογυµνωµένες» από τέτοιες υποδοµές σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση του τοπικού 

δυναµικού αποτελούν τα στοιχεία του καινοτόµου χαρακτήρα της δράσης.   

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε ενδιαφέρον των τοπικών δήµων αλλά και των συλλόγων της περιοχής οι 

οποίοι συµµετείχαν στις συναντήσεις διαβούλευσης, ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώθηκε 

εγγράφως µε την υποβολή σχετικών εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό 

πληθυσµό 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής 

κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής 

κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών 

οργάνων, στολών. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η τοπική ανάπτυξη είναι αποτέλεσµα της σύµπραξης µεταξύ τοπικών δυνάµεων και 

ικανοτήτων αφενός και εξωγενών µέσων, ιδιωτικών επενδύσεων ή δηµόσιων πιστώσεων 

αφετέρου. 

Ο πολιτισµός είναι, η κληρονοµιά, η φύση, η δηµιουργία. Η κληρονοµιά αποτελείται, 

από υλικά και άυλα αγαθά. Ο όρος υλικά αγαθά, παραπέµπει στην αρχιτεκτονική κληρονοµιά 

ενώ ο όρος άυλα, τις προφορικές παραδόσεις, τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τις γλώσσες, τις 

τοπικές διαλέκτους και εκφράσεις, τους χορούς και τις µουσικές παραδόσεις. Φυσικά όλοι 

συµφωνούν ότι η κληρονοµιά θα πρέπει να διατηρηθεί, πράγµα που αποτελεί την κυριότερη 

επιταγή της πολιτιστικής δράσης      

Η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων φερστιβάλ, 

µόνιµες εκδηλώσεις και άλλα µέσα πολιτιστικής διάδοσης συµβάλουν ώστε να καλυφθεί η 

απόσταση µεταξύ πόλης και υπαίθρου, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της 

υπαίθρου και παρέχουν δυνατότητες προσέλκυσης στην περιοχή νέων τουριστών και 

συνεπώς οικονοµικής προσόδου.  

Η περιοχή εφαρµογής της προσέγγισης Leader στον νοµό Έβρου έχει την τύχη να 

κατέχει µια ιδιαίτερα πλούσια και πολυποίκιλη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά. Το φάσµα 

αυτής της κληρονοµιάς είναι τεράστιο. Περιλαµβάνει σπάνια πανίδα και χλωρίδα, φυσικά 

τοπία, τα τοπία που έχει δηµιουργήσει ο άνθρωπος, τα χωριά τους οικισµούς που 

παρουσιάζουν πολλαπλές ιστορικές και αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, µε την µορφή κτιρίων, 

γεφυρών, ανεµόµυλων και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τα θρησκευτικά κτήρια. Επίσης 

πολιτιστικά προϊόντα «άυλης διάστασης» όπως έθιµα, γλώσσα, χοροί, τραγούδια αλλά και 

παραδοσιακά επαγγέλµατα, χειροτεχνικά έργα, γαστρονοµικές σπεσιαλιτέ. Η κληρονοµιά του 
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Έβρου αποτελεί έναν πόρο προς αξιοποίηση ο οποίος αν αξιοποιηθεί σωστά θα τεθεί στην 

υπηρεσίας της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.   

Το συνολικό κόστος κάθε επένδυσης θα ανέρχεται έως €30.000 και το  µέγιστο όριο 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 75% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων. 

Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά πρόσωπα 

αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφ όσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιµη. 

Οι ανωτέρω δράσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να 

αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου   

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 240.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 180.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 60.000,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
47,36 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
3,48 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Ήδη προαναφέραµε ότι η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων, 

συµβάλει ώστε να καλυφθεί η απόσταση µεταξύ πόλης και υπαίθρου, βελτιώνει την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και παρέχει δυνατότητες προσέλκυσης στην περιοχή νέων 

τουριστών και συνεπώς οικονοµικής προσόδου. Το πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής πολύ 
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σηµαντικό. Σταυροδρόµι πολιτισµών ο Έβρος. Οι µετακινήσεις των πληθυσµών από 

αρχαιοτάτους χρόνους µέχρι την δεκαετία του 1990 µε την παλιννόστηση των οµογενών 

ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση δηµιούργησε τον τελικό πολιτιστικό «καµβά» του 

νοµού Έβρου και της περιοχής. Έναν καµβά που πάνω του απαντώνται ποικίλες πολιτιστικές 

παραδόσεις και έθιµα που σµιλεύτηκαν στην πάροδο του χρόνου. Όλα αυτά οδήγησαν στην 

χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης. Σηµαντικό επίσης ρόλο διαδραµάτισαν και οι 

επενδυτικές ιδέες των πολιτιστικών φορέων και των δήµων που κατετέθησαν κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας από την βάση προς τα πάνω.      

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

ii. Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής. 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Αναβίωση εθίµων και παραδόσεων µε τη µορφή πολιτιστικών δρώµενων. 

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  ∆ιατοπική, διασυνοριακή τουριστική και πολιτιστική συνεργασία. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   
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6. ∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 

και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, 

χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες). 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 

ενδηµικά είδη). 

��  Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 
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��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαµόρφωση υπαίθριων 

χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδροµήσεις, φωτισµός, υπογειοποίηση καλωδίων) 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Το ζητούµενο είναι η αειφόρος τοπική ανάπτυξη και όπως αναφέρθηκε η πολιτιστική 

κληρονοµιά αποτελεί ένα εκ των αναπόσπαστων στοιχείων αυτής. Η σύνδεση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και των εναλλακτικών µορφών τουρισµού για παροχή ενός 

ολοκληρωµένου εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος προσδίδει καινοτόµο χαρακτήρα στην 

δράση.     

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε ενδιαφέρον των τοπικών δήµων αλλά και των συλλόγων της περιοχής οι 

οποίοι συµµετείχαν στις συναντήσεις διαβούλευσης, ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώθηκε 

εγγράφως µε την υποβολή σχετικών εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε επτά (7) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την ανακαίνιση, ανάπτυξη και αναβάθµιση οικισµών και ιδιαίτερα την 

βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, 

πλακοστρώσεις-πεζοδροµήσεις, φωτισµός, υπογειοποίηση καλωδίων,κλπ) 

Το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής εφαρµογής  

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού Έβρου και απαιτείται η 

πλήρης ενεργοποίηση των υφιστάµενων σχετικών πόρων. Η δράση αυτή περιλαµβάνει την 

ανάπλαση οικιστικών συνόλων επιλεγµένων οικισµών της περιοχής εφαρµογής της 

προσέγγισης Leader στον Έβρο οικισµοί οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά την 

διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής εφαρµογής καθώς επίσης 

και παρεµβάσεις ανάπτυξης µε απαραίτητα έργα υποδοµών για την βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των κατοίκων. Σε ιστορικά κέντρα-σύνολα θα γίνουν παρεµβάσεις ανάπλασης και 

ανάδειξής τους, διατηρώντας και προστατεύοντας την ιδιαίτερη φυσιογνωµία κάθε οικισµού. 

Οι οικισµοί που θα αναπλασθούν καθώς και αυτοί, στους οποίους έχουν ήδη γίνει 

παρεµβάσεις, σε συνδυασµό µε τις τουριστικές διαδροµές που τους συνδέουν, δέχονται τα 

τελευταία χρόνια συνεχώς αυξανόµενο αριθµό επισκεπτών και οι προβλεπόµενες 

παρεµβάσεις θα δώσουν πολύ µεγαλύτερες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης.  

Στόχος της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού 

οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων.  

Οι παρεµβάσεις στους οικισµούς δε θα έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα, αλλά θα 

αφορούν συνολικές παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν τεκµηριωµένα στη διατήρηση της 

παραδοσιακής εικόνας των οικισµών, την τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονοµιά 

και σε πλήρη συµβατότητα µε την προώθηση του στόχου της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. 

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανωτέρω παρεµβάσεων είναι η ύπαρξη 

µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης του 

οικισµού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Επιπλέον, οι παρεµβάσεις, θα πρέπει να 

υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής 

αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση δεν εφαρµόζεται σε 
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χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς. Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές 

στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης)  

Το µέτρο αφορά κυρίως δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο 

συνολικός προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000€ συνολικά ανά οικισµό. Το ύψος 

ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι το 100% του συνολικού προϋπολογισµού, ανάλογα µε το 

χαρακτήρα της παρέµβασης. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 500.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 500.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
45,45 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
9,68 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής εφαρµογής  

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού Έβρου και απαιτείται η 

πλήρης ενεργοποίηση των υφιστάµενων σχετικών πόρων. Χωρία στα ορεινά του ∆ήµου, 

Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα 

µπορούσαν να βελτιωθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν νέους πόλους έλξης για τους 

επισκέπτες του νοµού.  
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Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

 

ii..  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής.    

iiii..  Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής. 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι δύναται να είναι ΟΤΑ α’ βαθµού 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση. 

��  Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και 

ιστορικής αξίας 
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��  Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, 

χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες). 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 

ενδηµικά είδη). 

��  Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαµόρφωση υπαίθριων 

χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδροµήσεις, φωτισµός, υπογειοποίηση καλωδίων) 

 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  
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8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η σύνδεση της δράσης αυτής µε τις δράσεις υποστήριξης υποδοµών διανυκτέρευσης, 

εστίασης και υποστήριξης επιχειρήσεων τουριστικών δραστηριοτήτων µε έµφαση στον 

εναλλακτικό τουρισµό έτσι ώστε να δηµιουργηθούν νέοι τουριστικοί προορισµοί στην περιοχή 

εφαρµογής προσδίδουν στην δράση καινοτόµο χαρακτήρα    

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε ενδιαφέρον των ∆ήµων της περιοχής οι οποίοι συµµετείχαν στις συναντήσεις 

διαβούλευσης, ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώθηκε εγγράφως µε την υποβολή σχετικών 

εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε µία (1) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την ανακαίνιση, ανάπτυξη και αναβάθµιση οικισµών και ιδιαίτερα την 

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση. 

  Το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής εφαρµογής  

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού Έβρου και απαιτείται η 

πλήρης ενεργοποίηση των υφιστάµενων σχετικών πόρων. Η δράση αυτή περιλαµβάνει την 

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση σε οικισµούς της περιοχής έτσι ώστε σε 

συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις οι οποίες θα γίνουν σε επιλεγµένους οικισµούς για την 

ανακαίνιση και την ανάπτυξη τους να προκύψουν θετικά αποτελέσµατα για την δηµιουργία 

νέων τουριστικών προορισµών και διαδροµών αλλά καθώς επίσης για την βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των οικισµών αυτών.  

Στόχος της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού 

οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων.  

Στα πλαίσια της δράσης αυτής περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που αφορούν 

αποκατάσταση κτιρίων (στατική, αρχιτεκτονική, φωτισµός κτιρίων, διαµόρφωση χώρου 

κ.λ.π.), τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως παραδοσιακά και διατηρητέα ή πρόκειται για 

αξιόλογα κτίσµατα παραδοσιακού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής 

και ιστορικής αξίας, τα οποία όµως εντάσσονται µέσα στο συνολικό πλαίσιο ανάπλασης και 

ανάδειξης του οικιστικού χώρου. Σηµειώνεται ότι οι παρεµβάσεις αυτού του είδους θα πρέπει 

να ακολουθούν όσα καθορίζει η κοινοτική και εθνική νοµοθεσία για τους παραδοσιακούς και 

διατηρητέους οικισµούς, καθώς επίσης και τους όρους δόµησης για τα χαρακτηρισµένα κτίρια.  

Οι παρεµβάσεις στα κτίρια δε θα έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα, αλλά θα 

αφορούν συνολικές παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν τεκµηριωµένα στη διατήρηση της 

παραδοσιακής εικόνας των κτιρίων, την τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονοµιά και 

σε πλήρη συµβατότητα µε την προώθηση του στόχου της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης.  

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

µελέτης ανάπλασης του οικισµού στον οποίο βρίσκονται τα κτίρια. Η δράση δεν υλοποιείται 

σε οικισµούς χαρακτηρισµένους ως παραδοσιακούς.   



LEADER 2007 – 2013, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε.                  123 

Για κάθε παρέµβαση αποκατάστσης κτιρίου για κοινωφελή χρήση το ανώτατο 

συνολικό κόστος θα ανέρχεται σε 300.000,00€. Το ύψος της ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει 

µέχρι το 100% του συνολικού προϋπολογισµού. 

Οι ανωτέρω δράσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να 

αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου   

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 400.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 400.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
36,36 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
7,74 % 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής εφαρµογής  

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού Έβρου και απαιτείται η 

πλήρης ενεργοποίηση των υφιστάµενων σχετικών πόρων. Χωρία στα ορεινά του ∆ήµου 

Ορφέα, Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης, Τυχερού και Σαµοθράκης έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία 

τα οποία θα µπορούσαν να βελτιωθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν νέους πόλους έλξης για 

τους επισκέπτες του νοµού.  
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Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

ii..  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής.    

iiii..  Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής. 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος  

Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος Ορφέα, Σουφλίου, Τυχερού, Φερών, Τραϊανούπολης, 

Σαµοθράκης και Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

 

6. ∆ικαιούχοι ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

δηµόσιου χαρακτήρα.  

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαµόρφωση υπαίθριων 

χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδροµήσεις, φωτισµός, υπογειοποίηση καλωδίων). 

��  Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και 

ιστορικής αξίας 

��  Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, 

χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
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��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες). 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 

ενδηµικά είδη). 

��  Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαµόρφωση υπαίθριων 

χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδροµήσεις, φωτισµός, υπογειοποίηση καλωδίων) 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η σύνδεση της δράσης αυτής µε τις δράσεις υποστήριξης υποδοµών διανυκτέρευσης, 

εστίασης και υποστήριξης επιχειρήσεων τουριστικών δραστηριοτήτων µε έµφαση στον 
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εναλλακτικό τουρισµό έτσι ώστε να δηµιουργηθούν νέοι τουριστικοί προορισµοί στην περιοχή 

εφαρµογής προσδίδουν στην δράση καινοτόµο χαρακτήρα    

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε ενδιαφέρον των ∆ήµων της περιοχής οι οποίοι συµµετείχαν στις συναντήσεις 

διαβούλευσης, ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώθηκε εγγράφως µε την υποβολή σχετικών 

εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  

 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και ιδιαίτερα την 

αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων. 

  Το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής εφαρµογής  

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού Έβρου και απαιτείται η 

πλήρης ενεργοποίηση των υφιστάµενων σχετικών πόρων. Η δράση αυτή περιλαµβάνει την 

αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων  µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής 

αξίας σε οικισµούς της περιοχής έτσι ώστε σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις οι οποίες θα 

γίνουν σε επιλεγµένους οικισµούς για την ανακαίνιση και την ανάπτυξη τους να προκύψουν 

θετικά αποτελέσµατα για την δηµιουργία νέων τουριστικών προορισµών και διαδροµών αλλά 

καθώς επίσης για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των οικισµών αυτών.  

Στόχος της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού 

οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων.  

Οι παρεµβάσεις στα κτίρια δε θα έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα, αλλά θα 

αφορούν συνολικές παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν τεκµηριωµένα στη διατήρηση της 

παραδοσιακής εικόνας των κτιρίων, την τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονοµιά και 

σε πλήρη συµβατότητα µε την προώθηση του στόχου της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης.  

Για κάθε παρέµβαση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων, το 

ανώτατο συνολικό κόστος θα ανέρχεται σε 40.000,00€ και το ύψος της ενίσχυσης µπορεί να 

ανέλθει µέχρι το 60% του συνολικού προϋπολογισµού, ανάλογα µε το χαρακτήρα της 

παρέµβασης. 

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

µελέτης ανάπλασης του οικισµού στον οποίο βρίσκονται τα κτίρια. Η δράση δεν υλοποιείται 

σε οικισµούς χαρακτηρισµένους ως παραδοσιακούς.   
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Οι ανωτέρω δράσεις δεν µπορούν να αφορούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να 

αποφέρουν έσοδα στον δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου   

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 333.333,33 

∆ηµόσια ∆απάνη 200.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 133.333,33 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
10,00 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
2,14 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής εφαρµογής  

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού Έβρου και απαιτείται η 

πλήρης ενεργοποίηση των υφιστάµενων σχετικών πόρων. Χωρία στα ορεινά του ∆ήµου, 

Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης και Σαµοθράκης έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα 

µπορούσαν να βελτιωθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν νέους πόλους έλξης για τους 

επισκέπτες του νοµού.  

Η δράση αυτή εξυπηρετεί δύο (2) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους 

ii..  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής.    
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iiii..  Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής. 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για την 

αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι δύναται να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι νόµιµοι ιδιοκτήτες του 

ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση. 

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση. 

��  Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και 

ιστορικής αξίας 

��  Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, 

χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες). 
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��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 

ενδηµικά είδη). 

��  Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

µετά την α΄ µεταποίηση  

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων, 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαµόρφωση υπαίθριων 

χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδροµήσεις, φωτισµός, υπογειοποίηση καλωδίων) 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Η σύνδεση της δράσης αυτής µε τις δράσεις υποστήριξης υποδοµών διανυκτέρευσης, 

εστίασης και υποστήριξης επιχειρήσεων τουριστικών δραστηριοτήτων µε έµφαση στον 

εναλλακτικό τουρισµό έτσι ώστε να δηµιουργηθούν νέοι τουριστικοί προορισµοί στην περιοχή 

εφαρµογής προσδίδουν στην δράση καινοτόµο χαρακτήρα    



LEADER 2007 – 2013, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε.                  131 

 

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε ενδιαφέρον των ∆ήµων της περιοχής οι οποίοι συµµετείχαν στις συναντήσεις 

διαβούλευσης, ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώθηκε εγγράφως µε την υποβολή σχετικών 

εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε δέκα (10) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

  

 

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L323-1 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 

περιοχών, όπως βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, 

φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την 

προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς 

και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, κατά 

προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας και σε περιοχές natura 2000, όπως 

βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για 

την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. 

Στόχος της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, της 

υπαίθρου. Ο στόχος θα επιτευχθεί µέσα από την αναβάθµιση των φυσικών οικοσυστηµάτων 

και των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια ορθολογικής διαχείρισής τους, µε 

βάση τις αρχές της αειφορικής ανάπτυξης, προκειµένου να αποτελέσουν πόλο έλξης 

επισκεπτών µε άµεσες θετικές επιπτώσεις για την τοπική οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό θα 

υλοποιηθούν παρεµβάσεις για την περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των 

παραπάνω οικοσυστηµάτων, µε προτεραιότητα αυτών που είναι ενταγµένα στο δίκτυο 

NATURA 2000, και γενικότερα των περιοχών οι οποίες λόγω οικολογικού ενδιαφέροντος 

απαιτούν την εφαρµογή ειδικών παρεµβάσεων προστασίας και διαχείρισης. Επίσης 

περιλαµβάνεται η περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών οι οποίες έχουν οικολογική 

σηµασία και έχουν υποβαθµιστεί από ασύµβατες µε το χαρακτήρα τους χρήσεις. 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία των δύο 

σηµαντικών βιοτόπων (το ∆άσος της ∆αδιάς και το ∆έλτα του Έβρου), τις περιοχές ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους (Τρεις Βρύσες, Αισίµη), το όρος Φεγγάρι της Σαµοθράκης και ιδιαίτερο 

φυσικό περιβάλλον του (δάση, χείµαρροι, καταρράκτες)  το αναξιοποίητο ακόµα 

«απολιθωµένο ∆άσος Φυλακτού, Φερών», τις ιαµατικές πηγές της Τραϊανούπολης και των 

Θέρµων στην Σαµοθράκη την παραδοσιακή σηροτροφία του Σουφλίου κλπ. , το 

οικοτουριστικό κέντρο Τυχερού µε την οµώνυµη λίµνη. 
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Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει µέχρι €300.000 και το  

µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 100% του ποσού των επιλέξιµων 

επενδύσεων. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά 

πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορέις τοπικής αυτοδιοίκησης και εφ όσον η εν λόγω δαπάνη είναι 

επιλέξιµη. 

Το µέτρο δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο 

δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

  

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 80.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 80.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
20,73 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
1,55 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Εθνικά πάρκα, περιοχές natura, υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, 

ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην Σαµοθράκη, 

βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι του περασµένου αιώνα και χώροι αναψυχής 

συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής. Τα παραπάνω στοιχεία 
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παρουσιάσθηκαν στην διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης και διαµόρφωσαν την 

χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης .  

Η δράση αυτή εξυπηρετεί έναν (1) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

i. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

11))  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

22))  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

33))  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

44))  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για 

την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

55))  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

66))  Αναβάθµιση – ανακαίνιση – αποκατάσταση παραδοσιακών στοιχείων του 

δοµηµένου (οικιστικού) περιβάλλοντος. 

77))  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 

και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  
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7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες). 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 

ενδηµικά είδη). 

��  Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία 

– περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Ο πιλοτικός χαρακτήρας της δράσης αφορά την ανάπτυξη νέων τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών για την αξιοποίηση των φυσικών και οικονοµικών πόρων, την 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας του τοπικού πληθυσµού και την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής.  
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9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε ενδιαφέρον των ∆ήµων της περιοχής οι οποίοι συµµετείχαν στις συναντήσεις 

διαβούλευσης, ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώθηκε εγγράφως µε την υποβολή σχετικών 

εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L323-2α ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα 

οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως 

βρύσες, γεφύρια). 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, βρύσες). 

Στόχος της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της υπαίθρου.  

Ο πολιτισµός είναι η κληρονοµιά, η φύση, η δηµιουργία. Η κληρονοµιά αποτελείται 

από υλικά και άυλα αγαθά. Ο όρος υλικά αγαθά παραπέµπει στην αρχιτεκτονική κληρονοµιά 

ενώ ο όρος άυλα, τις προφορικές παραδόσεις, τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τις γλώσσες, τις 

τοπικές διαλέκτους και εκφράσεις, τους χορούς και τις µουσικές παραδόσεις. Φυσικά όλοι 

συµφωνούν ότι η κληρονοµία θα πρέπει να διατηρηθεί, πράγµα που αποτελεί την κυριότερη 

επιταγή της πολιτιστικής δράσης      

Η περιοχή εφαρµογής της προσέγγισης Leader στον νοµό Έβρου έχει την τύχη να 

κατέχει µια ιδιαίτερα πλούσια και πολυποίκιλη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά. Το φάσµα 

αυτής της κληρονοµιάς είναι τεράστιο. Περιλαµβάνει εκτός της άγριας πανίδας και χλωρίδας, 

τα φυσικά τοπία και το τεχνητό περιβάλλον που δηµιούργησε ο άνθρωπος, δηλαδή τα χωριά 

και τους οικισµούς που παρουσιάζουν πολλαπλές ιστορικές και αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, 

µε την µορφή κτιρίων, γεφυρών, ανεµόµυλων και άλλων στοιχείων όπως τα θρησκευτικά 

κτήρια. Επίσης πολιτιστικά προϊόντα άυλης διάστασης όπως έθιµα, γλώσσα, χοροί, 

τραγούδια αλλά και παραδοσιακά επαγγέλµατα, χειροτεχνικά έργα, γαστρονοµικές 

σπεσιαλιτέ. Η κληρονοµιά του Έβρου αποτελεί έναν πόρο προς αξιοποίηση ο οποίος αν 

αξιοποιηθεί σωστά θα τεθεί στην υπηρεσίας της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.   

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει µέχρι €300.000 και το  

µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 100% του ποσού των επιλέξιµων 

επενδύσεων. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά 

πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορέις τοπικής αυτοδιοίκησης και εφ όσον η εν λόγω δαπάνη είναι 

επιλέξιµη 
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Το µέτρο δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο 

δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

Τα έργα που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα πρέπει : 

��  Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σ’ αυτά 

��  Να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που σνεισφέρουν στη 

διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος  

��  Να µην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισµάτων. 

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 60.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 60.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
15,54 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
1,16 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Εθνικά πάρκα, περιοχές natura, υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, 

ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην Σαµοθράκη, 

βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι του περασµένου αιώνα και χώροι αναψυχής 

συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής. Τα παραπάνω στοιχεία 
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παρουσιάσθηκαν στην διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης και διαµόρφωσαν την 

χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης .  

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί έναν (1) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

1. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για 

την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Αναβάθµιση – ανακαίνιση – αποκατάσταση παραδοσιακών στοιχείων του 

δοµηµένου (οικιστικού) περιβάλλοντος. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 

και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

 



LEADER 2007 – 2013, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε.                  140 

7. Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, µε προτεραιότητα σε 

τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (όταν αυτές προσδιοριστούν µε σχετική µελέτη-

εµπειρογνωµοσύνη) και σε περιοχές Natura 2000, όπως βελτίωση – σήµανση 

µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την 

προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 

ενδηµικά είδη). 

��  Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία 

– περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Το ζητούµενο είναι η αειφόρος τοπική ανάπτυξη και όπως αναφέρθηκε η πολιτιστική 

κληρονοµιά αποτελεί ένα εκ των αναπόσπαστων στοιχείων αυτής. Η αποκατάσταση και η 
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αξιοποίηση του δοµηµένου περιβάλλοντος της αγροτικής υπαίθρου και η σύνεσή τους µε 

διαδροµές και τουριστικούς προορισµούς προσδίδει καινοτόµο χαρακτήρα στην δράση.    

 

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε ενδιαφέρον των τοπικών ∆ήµων αλλά και των συλλόγων της περιοχής οι 

οποίοι συµµετείχαν στις συναντήσεις διαβούλευσης, ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώθηκε 

εγγράφως µε την υποβολή σχετικών εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε δύο (2) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L323-2β ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 

πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα 

οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το 

παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα 

και επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια). 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά την διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο 

κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα (όπως µύλοι, λιοτρίβια, 

πατητήρια). 

Στόχος της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της υπαίθρου.  

Ο πολιτισµός είναι η κληρονοµιά, η φύση, η δηµιουργία. Η κληρονοµιά αποτελείται 

από υλικά και άυλα αγαθά. Ο όρος υλικά αγαθά παραπέµπει στην αρχιτεκτονική κληρονοµιά 

ενώ ο όρος άυλα, τις προφορικές παραδόσεις, τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τις γλώσσες, τις 

τοπικές διαλέκτους και εκφράσεις, τους χορούς και τις µουσικές παραδόσεις. Φυσικά όλοι 

συµφωνούν ότι η κληρονοµία θα πρέπει να διατηρηθεί, πράγµα που αποτελεί την κυριότερη 

επιταγή της πολιτιστικής δράσης      

Η περιοχή εφαρµογής της προσέγγισης Leader στον νοµό Έβρου έχει την τύχη να 

κατέχει µια ιδιαίτερα πλούσια και πολυποίκιλη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά. Το φάσµα 

αυτής της κληρονοµιάς είναι τεράστιο. Περιλαµβάνει εκτός της άγριας πανίδας και χλωρίδας, 

τα φυσικά τοπία και το τεχνητό περιβάλλον που δηµιούργησε ο άνθρωπος, δηλαδή τα χωριά 

και τους οικισµούς που παρουσιάζουν πολλαπλές ιστορικές και αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, 

µε την µορφή κτιρίων, γεφυρών, ανεµόµυλων και άλλων στοιχείων όπως τα θρησκευτικά 

κτήρια. Επίσης πολιτιστικά προϊόντα άυλης διάστασης όπως έθιµα, γλώσσα, χοροί, 

τραγούδια αλλά και παραδοσιακά επαγγέλµατα, χειροτεχνικά έργα, γαστρονοµικές 

σπεσιαλιτέ. Η κληρονοµιά του Έβρου αποτελεί έναν πόρο προς αξιοποίηση ο οποίος αν 

αξιοποιηθεί σωστά θα τεθεί στην υπηρεσίας της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.   

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει µέχρι €200.000 και το  

µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 75% του ποσού των επιλέξιµων 
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επενδύσεων. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά 

πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφ όσον η εν λόγω δαπάνη είναι 

επιλέξιµη 

Το µέτρο δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο 

δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 

 Τα έργα που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα πρέπει : 

��  Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σ’ αυτά 

��  Να υλοποιούνται σύµφωνα µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που σνεισφέρουν στη 

διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος  

��  Να µην αφορούν ανακατασκευή από ίχνη ή ερείπια κτισµάτων. 

��  Να διατηρήσουν τη µη παραγωγική τους δραστηριότητα 

��  Να µη χρησιµοποιούνται/χρησιµοποιηθούν ως κατοικία  

 

2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 61.333,33 

∆ηµόσια ∆απάνη 46.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 15.333,33 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
11,91 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
0,89 % 
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4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Εθνικά πάρκα, περιοχές natura, υγρότοποι Ramsar, απολιθωµένο δάσος, γεφύρια, 

ανεµόµυλοι, βρύσες, προϊστορικά ntolmen, ο αρχαιολογικός χώρος στην Σαµοθράκη, 

βυζαντινές εκκλησιές, βιοµηχανικοί χώροι του περασµένου αιώνα και χώροι αναψυχής 

συνθέτουν το «παζλ» των αξιοθέατων και µνηµείων της περιοχής. Τα παραπάνω στοιχεία 

παρουσιάσθηκαν στην διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης και διαµόρφωσαν την 

χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης .  

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί έναν (1) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

��  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της περιοχής.    

 

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

 

��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για 

την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

��  Αναβάθµιση – ανακαίνιση – αποκατάσταση παραδοσιακών στοιχείων του 

δοµηµένου (οικιστικού) περιβάλλοντος. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 
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Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά και νοµικά πρόσωπα.  

 

7. Περιγραφή της συνέργιας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, µε προτεραιότητα σε 

τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (όταν αυτές προσδιοριστούν µε σχετική µελέτη-

εµπειρογνωµοσύνη) και σε περιοχές Natura 2000, όπως βελτίωση – σήµανση 

µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την 

προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 

ενδηµικά είδη). 

��  Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-συλλογές-

εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά. 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία 

– περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 
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διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Το ζητούµενο είναι η αειφόρος τοπική ανάπτυξη και όπως αναφέρθηκε η πολιτιστική 

κληρονοµιά αποτελεί ένα εκ των αναπόσπαστων στοιχείων αυτής. Η αποκατάσταση και η 

αξιοποίηση του δοµηµένου περιβάλλοντος της αγροτικής υπαίθρου και η σύνεσή τους µε 

διαδροµές και τουριστικούς προορισµούς προσδίδει καινοτόµο χαρακτήρα στην δράση.    

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Υπήρξε ενδιαφέρον των τοπικών ∆ήµων αλλά και των συλλόγων της περιοχής οι 

οποίοι συµµετείχαν στις συναντήσεις διαβούλευσης, ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώθηκε 

εγγράφως µε την υποβολή σχετικών εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε µία (1) .  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

L323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

L323-4 Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή 

τους σε µουσεία – συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται µε 

τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονοµιά. 

 

1. Αναλυτική περιγραφή 

Η δράση αφορά παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε 

µουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 

κληρονοµιά. 

Το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον θεωρείται, πλέον, οικονοµικός πόρος και 

κύριος παράγοντας πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Εποµένως, η 

χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και προστασίας πολιτιστικών και φυσικών πόρων, συνιστά 

επενδυτικό κεφάλαιο και καθοριστικό έργο διαχείρισης του περιβάλλοντος. Πέραν των 

δεδοµένων θετικών αποτελεσµάτων, όπως η τουριστική προσέλκυση και ανάπτυξη και 

µάλιστα στην κατεύθυνση της βιωσιµότητας, συνδέεται µε τη δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης, τη συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού και τη θέση προϋποθέσεων για 

ποιότητα ζωής  

Στόχος της δράσης είναι η προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών στοιχείων της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της υπαίθρου του νοµού Έβρου.  

Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων µπορεί να ανέλθει µέχρι €300.000 και το  

µέγιστο όριο ενίσχυσης µπορεί να ανέλθει µέχρι 100% του ποσού των επιλέξιµων 

επενδύσεων. Τα ανωτέρω ποσά είναι πλέον ΦΠΑ εφόσον δικαιούχοι είναι ΟΤΑ, νοµικά 

πρόσωπα αυτών, ή λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφ όσον η εν λόγω δαπάνη είναι 

επιλέξιµη 

Το µέτρο δεν αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αποφέρουν έσοδα στο 

δικαιούχο κατά την διάρκεια αλλά και µετά την υλοποίηση του έργου. 

Κατά την εφαρµογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισµοί του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει την εφαρµογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, ενώ στην περίπτωση τυχόν 

διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραµµα. 
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2. Χρηµατοδοτικά στοιχεία  

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 200.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 200.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 

 

3. Χρηµατοδοτική βαρύτητα 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Υποµέτρου 
51,81 % 

∆ηµόσια ∆απάνη σε σχέση µε τη 

∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου 
3,87 % 

 

 

4. Σκοπιµότητα και αιτιολόγηση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας της δράσης σε σχέση 

µε τα αποτελέσµατα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του τοπικού 

προγράµµατος 

Το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής εφαρµογής  

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νοµού Έβρου και απαιτείται η 

πλήρης ενεργοποίηση των υφιστάµενων σχετικών πόρων. Τα παραπάνω στοιχεία 

παρουσιάσθηκαν στην διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης και διαµόρφωσαν την 

χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης .  

 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί έναν (1) από τους τρεις (3) στρατηγικούς στόχους: 

ii..  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µε την 

προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής.    

 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια µε τους εξής ειδικούς στόχους: 

��  Αναβάθµιση – ανακαίνιση – αποκατάσταση παραδοσιακών στοιχείων του 

δοµηµένου (οικιστικού) περιβάλλοντος. 

��  Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 
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��  Τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

��  Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

��  Η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

��  Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για 

την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

��  Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

 

5. Περιοχή εφαρµογής της δράσης (σε επίπεδο ∆ήµου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή 

της σε σχέση µε τα στοιχεία της υφιστάµενης κατάστασης, της SWOT ανάλυσης, 

καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 

Η περιοχή εφαρµογής της δράσης είναι όλη η περιοχή εφαρµογής του τοπικού 

προγράµµατος Leader και συγκεκριµένα ο ∆ήµος, Σουφλίου, Σαµοθράκης και 

Αλεξανδρούπολης (εκτός των ∆.∆. Μάκρης και Αλεξανδρούπολης) 

Σηµειώνεται ότι στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φερών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης είναι 

επιτρεπτή η υλοποίηση παρεµβάσεων µόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές διότι ο πληθυσµός 

του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.   

 

6. ∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 

και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων δηµόσιου χαρακτήρα.  

 

7. Περιγραφή της συνέργειας της δράσης µε άλλες προτεινόµενες στο πλαίσιο του 

σχεδίου 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια µε τις δράσεις  

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες). 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 

ενδηµικά είδη). 

��  Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις µε 

ενδηµικά είδη). 

��  Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 

(γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 
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��  Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

��  Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. 

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.  

��  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, 

ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

��  ∆ικτύωση οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της 

τοπικής οικονοµίας. 

διότι εξυπηρετούν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

 

8. Περιγραφή του καινοτόµου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / 

διαδικασία για την εφαρµογή του 

Το ζητούµενο είναι η αειφόρος τοπική ανάπτυξη και όπως αναφέρθηκε η πολιτιστική 

κληρονοµιά αποτελεί ένα εκ των αναπόσπαστων στοιχείων αυτής. Η αποκατάσταση και η 

αξιοποίηση του δοµηµένου περιβάλλοντος της αγροτικής υπαίθρου και η σύνδεσή τους µε 

διαδροµές και τουριστικούς προορισµούς προσδίδει καινοτόµο χαρακτήρα στην δράση.    

 

9. Αναµενόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” 

διαδικασία 

Όλοι οι δήµοι της περιοχής παρέµβασης αλλά και πολλοί σύλλογοι εξεδήλωσαν 

ενδιαφέρον για την δράση αυτή. Κατά την διενέργεια των συναντήσεων  διαβούλευσης, στο 

πλαίσιο της προσέγγισης «από την βάση προς τα πάνω» παρουσιάσθηκαν από τους 

ενδιαφεροµένους οι ιδέες τους οι οποίες αφορούσαν  την µετατροπή κτιρίων σε λαογραφικά 

µουσεία στα οποία θα στεγασθεί όλο το λαογραφικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους. 

 

10. Προβλεπόµενος αριθµός παρεµβάσεων (δείκτης εκροών) 

Ο αριθµός των παρεµβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, εκτιµάται σε µία (1) .  
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ΙΙ. ΜΕΤΡΟ 421: ∆ιατοπική και ∆ιακρατική Συνεργασία   

 

Το µέτρο 421 Συνεργασία δύο οµάδες Υποµέτρων  την   

• 421α ∆ιατοπική Συνεργασία 

• 421β ∆ιακρατική Συνεργασία 

 

Κάθε οµάδα Υποµέτρων περιέχει Υποµέτρα και ∆ράσεις αναλυτικά στοιχεία των οποίων 

παραθέτονται στην συνέχεια     

  

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

 

∆ιατοπική Συνεργασία 

 

421α 

 

∆ιατοπική Συνεργασία 

 

∆ιακρατική Συνεργασία 

 

 

421β 

 

∆ιακρατική Συνεργασία 
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

421a ∆ιατοπική Συνεργασία 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

∆ιατοπική Συνεργασία 

 

Το παρόν υποµέτρο περιλαµβάνει µία δράση – έργο µε τίτλο ∆ιατοπική Συνεργασία 

«Προβολή και προώθηση του τουρισµού στις αγροτικές περιοχές της Θράκης» 

 

1. Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή) 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 30.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 24.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 6.000,00 

 

 

Το σχέδιο είναι ενδεικτικό και θα οριστικοποιηθεί µετά την σχετική έγκριση της ΕΥ∆ LEADER 

του ΠΑΑ 
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

421b ∆ιεθνική (διακρατική) Συνεργασία 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

∆ιεθνική (διακρατική) συνεργασία 

 

 

Το παρόν υποµέτρο περιλαµβάνει τρεις δράσεις ∆ιακρατικής Συνεργασίας και ως εξής: 

1) European Wine Road 

2) European Bird watching Network  

 

 

1. Σχέδιο ∆ιακρατικής Συνεργασίας «European Wine Road» 

 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή) 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 20.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 16.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 4.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER 2007 – 2013, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε.                  154 

 

2. Σχέδιο ∆ιακρατικής Συνεργασίας «European Βirdwatching Network» 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή) 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 20.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 16.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 4.000,00 

 

 

Τα σχέδια ∆ιακρατικής Συνεργασίας  είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν µετά την 

σχετική έγκριση της ΕΥ∆ LEADER του ΠΑΑ 
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ΙΙΙ. ΜΕΤΡΟ 431: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Το µέτρο 431  διακρίνεται σε δύο (2) Υποµέτρα:     

• 431α ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 

• 431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή παρέµβασης  

 

Κάθε οµάδα Υποµέτρων περιέχει Υποµέτρα και ∆ράσεις αναλυτικά στοιχεία των οποίων 

παραθέτονται στην συνέχεια     

  

ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

 

∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 
431α ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 

 

Απόκτηση δεξιοτήτων και 

εµψύχωση στην περιοχή 

παρέµβασης  

 

431β 

 

Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση 

στην περιοχή παρέµβασης  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

431a ∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

∆απάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ 

 

 Η δράση αφορά την υποστήριξη της δοµής παρακολούθησης υλοποίησης της 

προσέγγισης Leader νοµό Έβρου.  

 Στην περιοχή του κεντρικού και νοτίου Έβρου η ∆ηµοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε. 

ανώνυµη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ που κατέχει εµπειρία υλοποίησης αντίστοιχων 

ολοκληρωµένων προγραµµάτων δεδοµένου ότι είχε εµπλακεί στον σχεδιασµό και την 

υλοποίηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών Leader,  Leader II Leader + στον νοµό Έβρου, θα 

αναλάβει την υλοποίηση του προτεινόµενου σχεδίου προγράµµατος Leader  για την 

συγκεκριµένη περιοχή, συµβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη. 

 Στόχος του µέτρου είναι η στήριξη της λειτουργίας της Ο.Τ.∆. µε την επωνυµία 

∆ηµοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε. που κατά το παρελθόν έχει αναλάβει αντίστοιχα projects 

στον νοµό Έβρου και προτίθεται να αναλάβει την υλοποίηση του n;eoy προγράµµατος 

Leader στον κεντρικό και νότιο Έβρο, συµβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη µέσω της 

«bottom-up» διαδικασίας. 

 Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την ενίσχυση της λειτουργίας και της υπηρεσιακής 

της δοµής της ∆ηµοσυνεταιριστικής, καθώς και την ενίσχυση ενεργειών ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του πληθυσµού και άλλων ενεργειών, κ.λπ. 

 Παράλληλα, επιδιώκεται η δηµιουργία και ανάδειξη ικανών στελεχών, που θα 

αναλάβουν τη στήριξη των επενδυτικών προσπαθειών του τοπικού πληθυσµού µέσα από το 

πρόγραµµα LEADER. 

 

1. Οι απαιτούµενες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν προκειµένου να ξεκινήσει η 

εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος για την νέα προγραµµατικής περίοδο 2007-2013 

παρουσιάζονται αναλυτικά   

 Οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης και τα αντίστοιχα τοπικά προγράµµατα επιλέγονται µετά 

από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία απευθύνει η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

Ε.Π. Leader. Μετά την επιλογή και οριστικοποίηση του τοπικού προγράµµατος, η 

∆ηµοσυνεταιριστική θα υπογράψει Σύµβαση µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων , προκειµένου να αρχίσει η εφαρµογή του προγράµµατος. 
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Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, η ∆ηµοσυνεταιριστική: 

� Θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία τόσο του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων, όσο και 

της υπηρεσιακής της δοµής, µέσω τροποποιήσεων ή βελτιώσεων του 

οργανογράµµατός της, εφόσον αυτές απαιτηθούν. Στα πλαίσια αυτά προβαίνει 

επίσης σε συµπλήρωση του στελεχιακού δυναµικού, του εξοπλισµού και της 

µηχανοργάνωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος. 

� Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες και προβλεπόµενες ενέργειες δηµοσιοποίησης 

του προγράµµατος και ενηµέρωσης του πληθυσµού µέσα σε χρονικό περιθώριο 

ικανό να εξασφαλίσει τους κανόνες διαφάνειας. Στα πλαίσια αυτά, προβαίνει σε 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εν δυνάµει τελικούς αποδέκτες, 

συγκεκριµένου χρονικού ορίου, η οποία περιλαµβάνει όλους τους όρους και 

προϋποθέσεις ένταξης, τρόπο αξιολόγησης, κριτήρια αξιολόγησης (µε την αντίστοιχη 

βαρύτητα), καθώς και προτεραιότητα υλοποίησης των επιµέρους πράξεων. Για το 

σκοπό αυτό θα αναπαράγει και θα διανέµει στους ενδιαφερόµενους αποδέκτες το 

απαραίτητο ενηµερωτικό και λοιπό υλικό. 

� Για τη συµµετοχή εξωτερικών συµβούλων στην αξιολόγηση των προτάσεων των 

υποψηφίων τελικών αποδεκτών καθώς και του τοπικού προγράµµατος συνολικά, θα 

οργανώσει τους σχετικούς διαγωνισµούς σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για 

την επιλογή εξωτερικών συµβούλων, ώστε να πραγµατοποιηθεί η σχετική ανάθεση.  

� Θα οργανώσει την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων τελικών αποδεκτών 

µε το καταλληλότερο επιστηµονικό δυναµικό, παρέχοντας σε αυτούς κάθε τεχνική 

στήριξη και επιλέγοντας τις επενδύσεις που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του 

προγράµµατός της. 

� Θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. πρωτοβουλίας 

Leader τα τεχνικά δελτία Έργων/Υποέργων του προγράµµατός της. 

� Θα υπογράψει τις επιµέρους συµβάσεις µε τους τελικούς αποδέκτες του 

προγράµµατός της. 

� Θα παρακολουθεί τους τελικούς αποδέκτες του προγράµµατός της σχετικά µε την 

τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία υλοποίησης του 

φυσικού, τεχνικού, οικονοµικού αντικειµένου του κάθε Έργου/Υποέργου και του 

χρονοδιαγράµµατός του και θα προβαίνει στην πληρωµή της προβλεπόµενης 

ενίσχυσης προς τους τελικούς αποδέκτες ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης των 

επενδύσεών τους και αφού διενεργήσει όλους τους απαιτούµενους ελέγχους. Θα 

προβαίνει σε τακτική πληροφόρηση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης µέσω των µηνιαίων 

και τριµηνιαίων δελτίων παρακολούθησης του Ο.Π.Σ κ.λπ. 

� Θα εφαρµόζει τις διαδικασίες χρηµατοδοτήσεων – χρηµατορροών, όπως αυτές 

προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις. 

� Θα µεριµνά για την εγκατάσταση και  χρήση του κατάλληλου πληροφοριακού 

συστήµατος διαχείρισης και εισάγει έγκαιρα όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την 

εξυπηρέτηση του προγράµµατος. 
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� Θα τηρεί πλήρες αρχείο και φακέλους ανά τελικό αποδέκτη και παρέχει στην 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και σε κάθε άλλο αρµόδιο όργανο κάθε απαιτούµενο στοιχείο 

σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατός της. 

� Θα συµµετέχει ενεργά στις ενέργειες της ∆ικτύωσης (Ελληνικό ∆ίκτυο Leader). 

 

 

3. Τα χρηµατοδοτικά στοιχεία του Υποµέτρου (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – 

Ίδια Συµµετοχή), τα οποία θα πρέπει να διακρίνονται σε δαπάνες στελέχωσης, 

λειτουργικά έξοδα και εξοπλισµό – µηχανοργάνωση. 

 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

  

Συνολικό 
Κόστος 

 

∆ηµόσια 
∆απάνη 

 

Ίδια Συµµετοχή 

 

∆απάνες Στελέχωσης 825.000,00 825.000,00 0,00 

 

Λειτουργικά Έξοδα 120.000,00 120.000,00 0,00 

 

Εξοπλισµός Μηχανοργάνωση 30.000,00 30.000,00 0,00 

 

Σύνολο 975.000,00 975.000,00 0,00 

 

 

Το ποσοστό της ∆ηµοσίας ∆απάνης του Μέτρου 431 ανέρχεται µέχρι το 19,95% της 

∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου 41 ( Στρατηγικές Τοπικές Ανάπτυξης)  
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Τίτλος Υποµέτρου  

 

431b Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή 

παρέµβασης   

  

 

Τίτλος ∆ράσης  

 

Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην περιοχή 

παρέµβασης   

 

Α) Ενέργειες πληροφόρησης και διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

 Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι ενέργειες οι οποίες 

αποσκοπούν στην πληροφόρηση των κατοίκων και των φορέων της περιοχής σχετικά µε την 

υλοποίηση του Σχεδίου Τοπική Προγράµµατος στον νοµό Έβρου. Οι στόχοι, η στρατηγική, οι 

δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, τα επιµέρους 

θεµατικά πεδία και οι διαδικασίες εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος θα παρουσιασθούν 

σ’ όλο τον τοπικό πληθυσµό και τους φορείς. Για τον σκοπό αυτό θα δηµιουργηθεί σχετικό 

υλικό, θα οργανωθούν θεµατικές και χωρικές εκδηλώσεις, σελίδα στο διαδίκτυο, ραδιοφωνικά 

και τηλεοπτικά σποτ, καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο.    

 Η ανάγκη υλοποίησης τέτοιων δράσεων αυταπόδεικτη. Η επιτυχία υλοποίησης ενός 

ολοκληρωµένου αναπτυξιακού πολυτοµεακού προγράµµατος κρίνεται σαφώς από την 

συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού και των φορέων της περιοχής στον σχεδιασµό και την 

υλοποίηση του.        

 Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των έργων  

o Τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

o Βελτίωση των υπηρεσιών στον κοινωνικό τοµέα. 

o Βελτίωση του εισοδήµατος των κατοίκων της περιοχής. 

o Ίσες ευκαιρίες σε όλους του κατοίκους (νέοι, γυναίκες) 

o Αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης. 

o Η προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών για 

την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος. 

o Αναβίωση εθίµων και παραδόσεων µε τη µορφή πολιτιστικών δρώµενων. 

o Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

o Πολλαπλές δραστηριότητες και απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων για 

τους αγρότες της περιοχής.  

o Αξιοποίησης µορφών ανανεώσιµης ενέργειας. 
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• Οι ωφελούµενοι 

o Οι επενδυτές του τοπικού προγράµµατος. 

o Ο τοπικός πληθυσµός της περιοχής. 

 

Β) Ενέργειες επιµόρφωσης  

 Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ενέργειες επιµόρφωσης- κατάρτισης των 

στελεχών της ΟΤ∆ και των µελών της Ε∆Π L σε θέµατα αναπτυξιακού χαρακτήρα, διοίκησης, 

συντονισµού, διαχείρισης κρίσεων, πιστοποιητικών ποιότητας, διαχείρισης ιδιωτικών και 

δηµοσίων έργων, προστασίας περιβάλλοντος κ.α µε σκοπό να αποκτήσουν δεξιότητες οι 

οποίες θα τους δώσουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν µε την δυνατή µεγαλύτερη επιτυχία 

το έργο υλοποίησης του τοπικού προγράµµατος Leader    

 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του έργου είναι  

o Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.  

o Βελτίωση ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων της περιοχής. 

o Βελτίωση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας υλοποίησης αναπτυξιακών 

προγραµµάτων.  

Οι ωφελούµενοι από την υλοποίηση του έργου  

o Στελέχη ΟΤ∆ 

o Μέλη Ε∆Π L 

 

Τα χρηµατοδοτικά στοιχεία της δράσης «Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση στην 

περιοχή παρέµβασης» (Συνολικό Κόστος – ∆ηµόσια ∆απάνη – Ίδια Συµµετοχή). 

 

Χρηµατοδοτικά στοιχεία ∆ράσης (€) 

Συνολικό Κόστος 55.000,00 

∆ηµόσια ∆απάνη 55.000,00 

Ίδια Συµµετοχή 0,00 

 

Οι συνολικές προβλεπόµενες δαπάνες για το σύνολο των δράσεων αυτών  ανέρχονται στο 

1,07% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Μέτρου 41 (Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης). 
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v. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  «Χρηµατοδοτικοί πίνακες» 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ 

 

∆ΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών 
προϊόντων 

760.000,00 380.000,00 266.000,00 114.000,00 380.000,00 

L123β Αύξηση της αξίας των 
δασοκοµικών προϊόντων 

100.000,00 50.000,00 35.000,00 15.000,00 50.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 123 860.000,00 430.000,00 301.000,00 129.000,00 430.000,00 

L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας 
υποδοµών διανυκτέρευσης. 

200.000,00 120.000,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00 

L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και 
αναψυχής. 

130.000,00 78.000,00 65.000,00 13.000,00 52.000,00 

L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων 
αγροκτηµάτων.  

100.000,00 60.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 

L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισµού της υπαίθρου (π.χ. 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές 
µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, 
χώροι γευσιγνωσίας) 

50.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 

L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 
παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών 
µονάδων  

80.000,00 48.000,00 40.000,00 8.000,00 32.000,00 

L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών (σε ενδεικτικούς κλάδους µε 
βάση ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆, όπως αυτοί 
αναφέρονται στον πίνακα των 
καλυπτόµενων τοµέων). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ 
µεταποίηση  

200.000,00 120.000,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00 

L311-8 Βελτίωση επιχειρήσεων (των 
κατηγοριών που αναφέρονται στις 
δράσεις αυτού του υποµέτρου και για 
τους δικαιούχους αυτού του υποµέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 
σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

15.000,00 9.000,00 7.500,00 1.500,00 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 311 775.000,00 465.000,00 387.500,00 77.500,00 310.000,00 

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών µονάδων  

300.000,00 180.000,00 150.000,00 30.000,00 120.000,00 
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L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών  

180.000,00 108.000,00 90.000,00 18.000,00 72.000,00 

L312-3 Iδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων 
παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α' 
µεταποίηση  

290.000,00 174.000,00 145.000,00 29.000,00 116.000,00 

L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (των 
κατηγοριών που αναφέρονται στις 
δράσεις αυτού του υποµέτρου και για 
τους δικαιούχους αυτού του υποµέτρου) 
για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 
σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

20.000,00 12.000,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00 

L312-5 ∆ικτύωση οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων.  

50.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 312 840.000,00 504.000,00 420.000,00 84.000,00 336.000,00 

α) Παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα:           

L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός 
τοπικών κέντρων τουριστικής 
πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης), 

40.000,00 40.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00 

L313-2 Σήµανση αξιοθέατων και 
µνηµείων, 

50.000,00 50.000,00 37.500,00 12.500,00 0,00 

L313-3 Ποδηλατικές διαδροµές σε 
περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, 

50.000,00 50.000,00 37.500,00 12.500,00 0,00 

L313-4 Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των 
περιοχών. 

142.857,14 100.000,00 75.000,00 25.000,00 42.857,14 

β) Παρεµβάσεις ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας: 

          

L313-5 Ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισµός, µικρής δυναµικότητας 
υποδοµές διανυκτέρευσης 

1.800.000,00 1.080.000,00 900.000,00 180.000,00 720.000,00 

L313-6 Ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισµός, χώρων εστίασης και 
αναψυχής 

640.000,00 384.000,00 320.000,00 64.000,00 256.000,00 

L313-7 Ίδρυση και εκσυγχρονισµός 
γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης 
και προώθησης αγροτικού τουρισµού. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L313-8 Ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισµός, επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισµού, (εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, 
χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 

325.000,00 195.000,00 162.500,00 32.500,00 130.000,00 

L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων (των 
κατηγοριών που αναφέρονται στις 
δράσεις της κατηγορίας «παρεµβάσεις 
ανάπτυξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας» αυτού του υποµέτρου 
και για τους δικαιούχους αυτού του 
υποµέτρου) για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, 
αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας) µε 
σκοπό την ίδια κατανάλωση. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 313 3.047.857,14 1.899.000,00 1.562.500,00 336.500,00 1.148.857,14 
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L321-1 Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας 
όπως: µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα 
διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα 
πρόσβασης στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, 
αθλητικών, εκπαιδευτικών, 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς 
και  δραστηριοτήτων  κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης , όπως 
κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, 
κλπ. 

200.000,00 200.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 
και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς 
– στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής 
κλίµακας υποδοµή, προµήθεια 
εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών. 

240.000,00 180.000,00 135.000,00 45.000,00 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 321 440.000,00 380.000,00 285.000,00 95.000,00 60.000,00 

L322-1 Βελτίωση και ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων (όπως 
διαµόρφωση υπαίθριων χώρων, 
πλακοστρώσεις-πεζοδροµήσεις, 
φωτισµός, υπογειοποίηση καλωδίων) 

500.000,00 500.000,00 375.000,00 125.000,00 0,00 

L322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για 
κοινωφελή χρήση 

400.000,00 400.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 

L322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών 
όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία 
αισθητικής και ιστορικής αξίας 

333.333,33 200.000,00 150.000,00 50.000,00 133.333,33 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 322 1.233.333,33 1.100.000,00 825.000,00 275.000,00 133.333,33 

L323-1 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση περιοχών, µε προτεραιότητα 
σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας 
(όταν αυτές προσδιοριστούν µε σχετική 
µελέτη-εµπειρογνωµοσύνη) και σε 
περιοχές Natura 2000, όπως βελτίωση – 
σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές 
εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας 
για την προστασία του εδάφους, 
διαµόρφωση θέσεων θέας καθώς και 
δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης. 

80.000,00 80.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 

L323-2α ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου 
(όπως γεφύρια, βρύσες). 

60.000,00 60.000,00 45.000,00 15.000,00 0,00 

L323-2β ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου 
(όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια). 

61.333,33 46.000,00 34.500,00 11.500,00 15.333,33 

L323-3 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση τοπίου της υπαίθρου (όπως 
αποκατάσταση περιβαλλοντικά 
υποβαθµισµένων περιοχών, 
δενδροφυτεύσεις µε ενδηµικά είδη). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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L323-4 Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα 
κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία-
συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη 
λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική 
κληρονοµιά. 

200.000,00 200.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 323 401.333,33 386.000,00 289.500,00 96.500,00 15.333,33 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 41 7.346.000,00 5.164.000,00 4.070.500,00 1.093.500,00 2.182.000,00 

421α ∆ιατοπική συνεργασία 30.000,00 24.000,00 18.000,00 6.000,00 6.000,00 

421β ∆ιακρατική Συνεργασία  40.000,00 32.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 421 70.000,00 56.000,00 42.000,00 14.000,00 14.000,00 

431α ∆απάνες λειτουργία της ΟΤ∆ 975.000,00 975.000,00 731.250,00 243.750,00 0,00 

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και 
εµψύχωση 

55.000,00 55.000,00 41.250,00 13.750,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 431 1.030.000,00 1.030.000,00 772.500,00 257.500,00 0,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Ενισχυόµενοι τοµείς στο πλαίσιο της δράσης 

L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 

 

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ 

∆ράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων, 

µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων. 

∆ράση 1.4.:  Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος θηραµατικών ειδών και 

παραγωγής κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής. 

∆ράση 1.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 

κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε στόχο την 

προστασία της δηµόσιας υγείας.  

∆ράση 1.6.: Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς 

µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – 

κονσέρβες κ.λπ.). 

∆ράση 1.9: Προµήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση µικρών 

εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάµων στα µικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τη µεταφορά 

και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) µε 

σκοπό την χονδρεµπορία των προϊόντων. 

 

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 

∆ράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω 

επάρκειας γάλακτος. 

∆ράση 2.2.: Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται 

οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.  

∆ράση 2.4.: Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων 

προϊόντων γάλακτος. 

∆ράση 2.5.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 

παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 

∆ράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός – επέκταση, µονάδων αξιοποίησης 

παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  



LEADER 2007 – 2013, ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ν. ΕΒΡΟΥ  

 

∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” Α.Ε.                                                201 

 

3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 

∆ράση 3.1.1.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  

∆ράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 

µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

∆ράση 3.1.3: Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε 

βάση τα αυγά. 

∆ράση 3.1.4: Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 

τυποποιούνται µε  βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, 

βιολογικά κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων. 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 

∆ράση 4.1.: Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 

υφισταµένων µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης - συσκευασία µελιού. 

∆ράση 4.2.: Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας µελιού µόνο σε 

ορεινές – νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας 

– µεταποίησης βιολογικού µελιού. 

∆ράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισµός – επέκταση - µετεγκατάσταση µονάδων για 

παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ. 

Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα πεδία 

επιλεξιµότητας του Καν. 797/2004. 

 

5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η 

∆ράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

∆ράση 5.2.: Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

∆ράση 5.3. Ίδρυση – επέκταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  

∆ράση 5.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης 

σαλιγκαριών.  

6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
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∆ράση 6.1.: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε 

εγκαταστάσεις αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.  

∆ράση 6.2.: Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 

∆ράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών. 

∆ράση 6.4.:  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων ξηραντηρίων 

δηµητριακών. 

∆ράση 6.5.: Συµπλήρωση – εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας υφισταµένων 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων προκαθορισµού 

ξήρανσης & ψύξης. 

∆ράση 6.6.: Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.  

∆ράση 6.7.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 

αποφλοίωσης ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής 

επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.  

∆ράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων. 

∆ράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 

 

7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α) Ελαιόλαδο 

∆ράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  

α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση 

δυναµικότητας µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.  

β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.  

γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από 

βιολογική πρώτη ύλη.  

∆ράση 7.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - 

συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 

∆ράση 7.3.:  Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή 

επώνυµων ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών, µε στόχο την αύξηση της προστιθέµενης 

αξίας του προϊόντος. 

∆ράση 7.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς 

αύξηση της δυναµικότητας. 

Β) Άλλα Έλαια 
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∆ράση 7.5: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή 

χωρίς µετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιοµηχανιών σπορελαιουργίας. 

 

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ 

∆ράση 8.1.: Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της 

δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 

∆ράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών 

εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού) για βελτίωση της ποιότητας και µείωση του 

κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 

∆ράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες 

περιοχές 

β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αµπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 

2092/91] και συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης.  

∆ράση 8.4: Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εµφιάλωσης οίνου σε 

οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους. 

 

9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

I. Στο επίπεδο της εµπορίας 

∆ράση 9.1.: Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 

αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. 

∆ράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή µικρής 

δυναµικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών 

(αυτοκινήτων) ψυγείων µόνο στα νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).  

∆ράση 9.3.: Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων 

µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών 

οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών: 

 

II. Στο επίπεδο της µεταποίησης 

∆ράση 9.7.: Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά: 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

• την παραγωγή νέων προϊόντων 
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χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 

∆ράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, δαµάσκηνα κ.λπ.) 

α) Κονσερβοποιεία – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα φρούτα  

• Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων 

κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών 

φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

• Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην 

βιοµηχανικής τοµάτας), βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και 

λαχανικών.  

β)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων 

χυµοποίησης, κυρίως όσον αφορά: 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

γ) Ίδρυση νέων µονάδων χυµοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)  σύγχρονης 

τεχνολογίας. 

δ) Αποξηραµένων φρούτων 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση µονάδων αποξήρανσης 

φρούτων (δαµάσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.). 

ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής 

µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού. 

στ)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, χυµοποίησης 

εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

• τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 

• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

∆ράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων µονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισµός 

και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά :  

• στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και  

• στην παραγωγή νέων προϊόντων  
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β) Ίδρυση νέων µονάδων ή εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 

υφισταµένων µονάδων για την παραγωγή χυµών λαχανικών κύβων ή µιγµάτων αυτών σε 

ασηπτική συσκευασία. 

∆ράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης 

υπολειµµάτων των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης 

οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασµάτων ή/και ζωοτροφών. 

∆ράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. 

Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων 

µονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ. 

∆ράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 

α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων. 

β) Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων. 

III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 

∆ράση 9.13.: Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, χωρίς 

αύξηση δυναµικότητας. 

∆ράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων µόνο για γραµµές συσκευασίας καταναλωτή και 

γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων. 

∆ράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις αστικές 

περιοχές, για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναµικότητας. 

ΙV. Στον τοµέα των Γεωµήλων 

∆ράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός – επέκταση, µε ή χωρίς 

µετεγκατάσταση, συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών σε 

υφιστάµενες µονάδες µεταποίησης γεωµήλων µε προορισµό την παραγωγή νέων προϊόντων 

όπως: 

• προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας, 

• τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ. 

• άλλα νέα προϊόντα  

Έργα του Τοµέα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισµένες ή 

προαναγνωρισµένες από τη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής Οµάδες Παραγωγών 

(Συνεταιρισµοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών), 

είναι επιλέξιµα µόνο για τα µικρά Νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (µέχρι 3.100 κατοίκους). 
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10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 

∆ράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση 

υφισταµένων µονάδων. 

α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και 

γλαστρικών. 

β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 

∆ράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανοµής) 

από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 

 

12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

∆ράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας και 

τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  

 

13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

∆ράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και 

φαρµακευτικών φυτών. 

∆ράση13.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης και 

επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 

 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 

Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 

2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που 

καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 

 

 

 

 

 

 


