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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή αναλύθηκε στον 
Φάκελο Α του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος, 

 τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT,  

 τους στρατηγικούς στόχους του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020), 
καθώς και των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που το απαρτίζουν, 

 τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κυρίως την Προτεραιότητα 4 αυτού,  

 τις εισηγήσεις και απόψεις τοπικών φορέων και πληθυσμού όπως αυτές προέκυψαν από τις ενέργειες 
διαβούλευσης,  

 τους στόχους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» (ΕΕ 2020),  

 τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

 την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε μορφής 
Διακρίσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

 το πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη της Αλιείας 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

 το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, 

 τον υπό επικαιροποίηση Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

 τις λοιπές συναφείς αναπτυξιακές δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο άλλων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

 τη συσσωρευμένη εμπειρία της ΟΤΔ από την υλοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων Αειφόρου 
Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Κυκλάδων του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-12013, Προσέγγισης LEADER 
του ΠΑΑ 2007-2013, των Μέτρων 311-312-313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 κ.λπ., 

διαμορφώθηκε σε στοχαστικό επίπεδο το Όραμα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας 
Κυκλάδων, το οποίο εκφράζεται συνοπτικά ως εξής: 
 

«Ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της περιοχής παρέμβασης,  

με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,  

τη συγκράτηση της πληθυσμιακής βάσης στα μικρά νησιά  

και τη βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη». 

 
Έχοντας ως αφετηρία το παραπάνω Όραμα, οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & 
Θάλασσας Κυκλάδων προσδιορίζονται ως εξής: 
 
Α. Γενικοί – Κοινοί Στόχοι Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας 

 Αναβάθμιση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής οικονομίας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

 Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και την 
ισόρροπη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης. 

 Ενίσχυση της διαφοροποίησης της παραγωγής και των υπηρεσιών και του βαθμού συνέργειας μεταξύ 
των τριών κύριων οικονομικών τομέων και των επιμέρους κλάδους των. 

 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 Δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για την μόνιμη μείωση της ανεργίας.  
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, με έμφαση στην υποστήριξη των κοινωνικά 

ευάλωτων ομάδων. 
 Διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των νησιών. 
 Eισαγωγή ή/και ενίσχυση πρακτικών για την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη του 

περιβαλλοντικού (φυσικού και ανθρωπογενούς) πλούτου της περιοχής παρέμβασης.  
 Βελτίωση της περιβαλλοντικής συμβατότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στο παράκτιο 

και θαλάσσιο περιβάλλον και στα περισσότερο ευαίσθητα τοπικά οικοσυστήματα. 
 Βιώσιμη οικονομική αναβάθμιση του τουρισμού και των συσχετιζόμενων κλάδων: μετατόπιση των 

επιχειρήσεων σε περισσότερο κερδοφόρες, μεγαλύτερης έντασης δεξιοτήτων και τεχνολογίας 
δραστηριότητες και αγορές, οι οποίες αναπτύσσονται με αειφόρο τρόπο σε αρμονία με το φυσικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον. 
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 Συμβολή στην προσπάθεια διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, για την αύξηση της ποιοτικής 
επισκεψιμότητας και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. αλιευτικός, θαλάσσιος, περιηγητικός τουρισμός), ιδιαίτερα στα μικρά 
νησιά και σε μη κορεσμένες περιοχές.  

 Έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 
 Προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη διάχυση της χρήσης πράσινων τεχνολογιών και υλικών και 

την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.  
 Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της περιοχής 

παρέμβασης. 
 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 
 Προσαρμογή των κτηρίων στα μορφολογικά πρότυπα του χώρου που εντάσσονται. 
 Ανάπτυξη της κουλτούρας των συνεργατικών σχηματισμών, π.χ. διαφοροποίηση του προϊόντος σε 

συνδυασμό με τη διεύρυνση της αλυσίδας του τουρισμού, όπως συμβαίνει στον γαστρονομικό ή στον 

πολιτιστικό/καλλιτεχνικό τουρισμό.  

 Ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 
 Ενίσχυση της διείσδυσης της καινοτομίας, των ΤΠΕ, των πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών. 
 Ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας (ΚοινΣΕπ) για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 
 
Β. Ειδικοί Στόχοι Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας 

 Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αλιευτικο-διατροφικό σύστημα. 
 Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των νησιωτικών περιοχών και των προϊόντων τους. 
 Διαφοροποίηση (αναδιάρθρωση-εκσυγχρονισμός) της οικονομίας της θάλασσας για τη βελτίωση της 

οικονομικής αποδοτικότητας των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων. 
 Υποστήριξη της παροχής συμπληρωματικού εισοδήματος στους επαγγελματίες αλιείς καθώς και της 

διαφοροποίησης του εισοδήματός τους, μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού 
που συνδέονται με την αλιευτική παραγωγή και τρόπο ζωής, όπως: αλιευτικός τουρισμός, καταδυτικός 
τουρισμός, οικοτουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, γαστρονομικός, κ.λπ. 

 Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με στροφή προς τον τουρισμό εμπειρίας, η οποία 
συνεπάγεται τη δημιουργία ενός τοπικού μύθου τον οποίο θα ζήσει ο επισκέπτης μέσα από ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός, πολιτισμικός 
κ.λπ. πλούτος της περιοχής παρέμβασης. Επίσης, υποστήριξη της στοχευμένης διεύρυνσης της 
τουριστικής δραστηριότητας προς εξειδικευμένες αγορές - στόχο, όπως π.χ. η αγορά των περιηγητών, η 
αγορά των ΑμεΑ κ.λπ., καθώς και της βιώσιμης διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα στα 
λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένα νησιά. 

 Στήριξη δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και εναρμόνιση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων με την χωρική φέρουσα ικανότητα και τις φυσικές διαδικασίες. 

 Διατήρηση θέσεων εργασίας και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. 
 Εισαγωγή στοχευμένων καινοτόμων παρεμβάσεων για την παραγωγή προϊόντων με βάση τα προϊόντα 

της πρωτογενούς παραγωγής και τα απορριπτόμενα από αυτήν π.χ. παραγωγή συμπληρωμάτων 
διατροφής, προϊόντων διατροφής με μειωμένα λιπαρά ή/και θερμίδες ή/και για ειδικές ομάδες 
καταναλωτών (διαβητικοί, ηλικιωμένοι κ.λπ.), αξιοποίηση των προϊόντων της θάλασσας για την 
παραγωγή καλλυντικών ή ειδών ένδυσης, εισαγωγή ενεργών και έξυπνων συσκευασιών με στόχο την 
μείωση του μεταφορικού κόστους, τη διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας και τη διαφοροποίηση των 
προϊόντων, καινοτόμες μέθοδοι μη θερμικής επεξεργασίας για την καταστροφή των παθογόνων 
μικροοργανισμών στα τρόφιμα, κ.λπ.  

 Εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα 
όσον αφορά στο μάρκετινγκ και την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους. 

 Ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, της ιδιαιτερότητας των αλιευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα δε της 
τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας. 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας. 
 Εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. 
 Διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών στοιχείων. 
 Ανάδειξη εκδηλώσεων που έχουν στόχευση και απήχηση υπερ-τοπική και ιδιαιτέρως εκτός περιοχής 

παρέμβασης. 
 Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ενισχυόμενων υποδομών και επιχειρήσεων. 
 Διεύρυνση της τυποποίησης και αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην εμπορία και μεταποίηση των 

αλιευτικών προϊόντων. 
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 Αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω της 
εισαγωγής σχετικών συστημάτων διαχείρισης βάσει διεθνώς καθιερωμένων προτύπων.  

 Προώθηση των προϊόντων και ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων με έμφαση στην τουριστική αγορά, 
στην υποκατάσταση εισαγωγών για προϊόντα μικρής κλίμακας παραγωγής και στις εξαγωγές. 

 Συμβολή στην αύξηση της διατροφικής αυτάρκειας της περιοχής παρέμβασης. 
 Προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση της τοπικής βιοποικιλότητας μέσω δράσεων 

διαφύλαξης και ανάδειξης μοναδικών/ευάλωτων ειδών - οικοτόπων - οικοσυστημάτων καθώς και 
αύξησης των αλιευτικών αποθεμάτων.  

 Αξιοποίηση των παραδοσιακών τεχνικών αλιείας και εμπλουτισμός τους με σύγχρονες γνώσεις και 
τεχνολογίες που θα αναζωογονήσουν την παραγωγική δραστηριότητα. Εισαγωγή/αναβάθμιση των 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και εργαλείων στους λοιπούς κλάδους. 

 Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
αξίας για τη σύνδεση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας με τη σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα και την 
εκμετάλλευση του τοπικού κτιριακού αποθέματος. 

 Σύζευξη των παραγόμενων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων κλάδων (π.χ. 
μεταξύ του αλιευτικο-διατροφικού τομέα, της χειροτεχνίας, του εμπορίου και του τουρισμού, όπως και 
μεταξύ του πολιτισμού και του τουρισμού) για την αύξηση των αλυσίδων αξίας τους. 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του 
τομέα της αλιείας. 

 Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. 
 Συμβίωση και ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

αλιεία και γαστρονομία, δραστηριότητες κατάδυσης και οικοτουρισμός, κ.λπ.). 
 Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας. 
 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, διαρθρώθηκε και σχεδιάσθηκε μία Ολοκληρωμένη 
Στρατηγική, η οποία διέπεται από τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: 

Ι. Δεδομένων των αποτυπωμένων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών – πλεονεκτημάτων αλλά και αδυναμιών - 

της περιοχής παρέμβασης, δεν διαφαίνεται ως βέλτιστη η λογική του καθορισμού μίας βασικής και 
δευτερευουσών θεματικών κατευθύνσεων.  
Αντί αυτού, θεωρείται ότι η ομότιμη προσέγγιση περισσότερων θεματικών κατευθύνσεων που υιοθετείται 
κατά τη διάρθρωση της Στρατηγικής του παρόντος Τοπικού Προγράμματος, εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά 
τους τιθέμενους στόχους, παρέχοντας παράλληλα ένα περισσότερο συνεκτικό και ισορροπημένο πλαίσιο 
ανάπτυξης των δράσεων που υλοποιούν την εν λόγω Στρατηγική.  
Πιο αναλυτικά, οι θεματικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις (ΘΚ) που επιλέγονται για το σύνολο του Τοπικού 
Προγράμματος, αφορούν στα εξής:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  

ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

1 
Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της 
τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

2 
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού 
πληθυσμού, διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

3 
Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ -
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

4 
Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και 
κρατών 

 
Οι θεματικές κατευθύνσεις συνδέονται με τους ειδικούς στόχους του ΕΤΘΑ που αναφέρονται στη συνέχεια: 
α) της προστασίας και αποκατάστασης της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,  
β) της διασφάλισης ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων,  
γ) της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, 

περιλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και της βελτίωσης της ασφάλειας ή των 
συνθηκών εργασίας,  

δ) της ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της διά βίου 
μάθησης, 
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ε) της παροχής στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς 
γνώσης, 

στ) της αύξησης της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής μέσω του ακόλουθου ειδικού στόχου: της 
προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και 
παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες 
και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους 
τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.  

ζ) της ενίσχυσης της εμπορίας και της μεταποίησης μέσω της ενθάρρυνσης των επενδύσεων στους εν λόγω 
τομείς.  

 

ΙΙ. Για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων και την εξυπηρέτηση των Θεματικών Κατευθύνσεων που 

επιλέχθηκαν, απαιτείται η κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, τόσο δημόσιων, όσο και ιδιωτικών. Για 
τον λόγο αυτό, τα δημόσιου και τα ιδιωτικού χαρακτήρα έργα που αναπτύσσονται στα ακόλουθα, δεν 
αντιμετωπίζονται ξεχωριστά ως ανεξάρτητες μεταξύ τους προτεραιότητες, αλλά ενσωματώνονται μέσα στη 
λογική παρέμβασης κάθε τομέα προτεραιότητας προς ενίσχυση. 
 
Στη βάση της παραπάνω οπτικής, σχεδιάζονται οι εξής κατηγορίες επενδύσεων: 
 
α. Ιδιωτικού χαρακτήρα έργα 

Αφορούν σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του πρωτογενή, του δευτερογενή και του τριτογενή 
τομέα της τοπικής οικονομίας συνολικά στην περιοχή παρέμβασης, με έμφαση στους εξής άξονες δράσεων: 
 Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων. 
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αλιευτικο-διατροφικού τομέα. 
 Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης των επιχειρήσεων και των φορέων υποστήριξής τους. 
 Αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στα ακόλουθα: 

 Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος - ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας: Διαφοροποίηση από το 
μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» και τον μαζικό τουρισμό αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει 
ο φυσικός και πολιτισμικός πλούτος της περιοχής παρέμβασης, υπό τις εξής προτεραιότητες οι οποίες 
έχουν άμεση σχέση με τη θάλασσα και θα αναδείξουν την περιοχή ως τουριστικό προορισμό: 
Περιβάλλον - Τοπικά Προϊόντα - Παραδοσιακές Τέχνες και Επαγγέλματα - Πολιτισμός. 

 Χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) : Επιτρέπει την αύξηση της 
παραγωγικότητας, την άμεση προώθηση των υπηρεσιών, κ.λπ..  

 Υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού και ενέργειας: Επιτρέπει την 
μείωση του κόστους, την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημιουργία φιλικής προς το 
περιβάλλον εικόνας η οποία στη συνεχεία μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για την είσοδο σε αγορές 
οικολογικά ευαίσθητων τουριστών. 

 Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας: Επιδιώκεται η προσέλκυση περισσότερων δραστηριοτήτων στην 
αλυσίδα αξίας του τουρισμού με την ανάπτυξη των διασυνδέσεων με την αλιευτική - θαλάσσια 
οικονομία και την μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, την ανάδειξη του περιβάλλοντος, την 
αξιοποίηση του πολιτισμού και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων περιβαλλοντικών - πολιτιστικών 
προϊόντων με τον τουρισμό, τον προσανατολισμό της τοπικής βιοτεχνίας στην παραγωγή προϊόντων 
που αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις (π.χ. εξοπλισμός) ή την παραγωγή προϊόντων για τους 
τουρίστες (είδη διατροφής, κοσμήματα, χειροτεχνήματα κ.λπ.)  

 Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 
στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, πλην του τουριστικού κλάδου, με γνώμονα την ισόρροπη και 
βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα τουριστικά ανεπτυγμένα νησιά. 

 
β. Δημόσιου χαρακτήρα έργα 

Αφορούν σε δράσεις: 
 Υποστήριξης της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. 
 Αναβάθμισης της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων.  
 Προστασίας, διατήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης και ανάδειξης των διαθέσιμων πλούσιων 

φυσικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης. 
 Ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 
Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/Αλιείας & Θάλασσας διαρθρώνεται στις ακόλουθες κατηγορίες Δράσεων: 
 Δράση 1: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες 
 Δράση 2: Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμού 
 Δράση 3: Υλοποίηση Τοπικής Στρατηγικής - Έργα Ιδιωτικού Και Δημόσιου Χαρακτήρα 
 Δράση 4: Έργα Διατοπικής/Διακρατικής Συνεργασίας 
 
Υπο-δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 3 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 3 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις: 
 3.1: Έργα δημόσιου χαρακτήρα 
 3.2: Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε καθεστώς ενίσχυσης) 
 3.3: Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ενίσχυσης) 
 
Υπο-δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 4 

Κατά τον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα τόσο διατοπικών όσο 
και διακρατικών συνεργασιών. Οι υπο-δράσεις των έργων συνεργασίας συνδέονται με τις υπο-δράσεις της 
Δράσης 3, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διασύνδεση των οικονομικών τομέων και 
δραστηριοτήτων της περιοχής παρέμβασης, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα τοπικά χαρακτηριστικά και 
πόρους των νησιών αυτών. Στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 4 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα: 
 4.1: Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία 
 4.2:  Παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη, ταρσανάδες και καρνάγια 
 4.3:  Αλιευτικός τουρισμός 
 4.4: Creation and implementation of a knowledge-based platform on Marine Protected Areas (MPA) and 

socio-economic development in the Mediterranean 
 4.5:  Pesca-tourism 
 
Οι Δράσεις και οι υπο-δράσεις βρίσκονται σε πλήρη συνάφεια με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και 
θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους και την μεγιστοποίηση 
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων εφαρμογής. 
 
Η εφαρμογή στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Δράσεων/υπο-δράσεων/ενεργειών οι οποίες δυνητικά 
θα μπορούσαν να ενταχθούν σε οριζόντιο Μέτρο του ΕΠΑλΘ 2014 - 2020, στηρίζεται στο ότι η περιοχή 
παρέμβασης είναι αμιγώς νησιωτική με 24 κατοικημένα νησιά και πλήθος άλλων ακατοίκητων νησιών και 
συστάδων νησιών, αποτελεί σημαντικό αλιευτικό κέντρο της χώρας και έρχεται τρίτη σε αριθμό αλιέων. Ο 
ρόλος της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, η οποία δραστηριοποιείται στο επίπεδο του συνόλου του 
νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων, είναι σημαντικός στην τοπική οικονομία, καθώς σε αυτήν 
στηρίζεται μεγάλο ποσοστό της απασχόλησης και του εισοδήματος των κατοίκων, ιδιαίτερα στα μικρότερα 
νησιά. Όμως, η σημασία του κλάδου της αλιείας υπερβαίνει την άμεση συμβολή του στο ΑΕΠ, καθώς 
συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού καθώς και της «εικόνας» 
των νησιωτικών κοινοτήτων. Επιπροσθέτως η παράκτια αλιεία στην περιοχή έχει κυρίως τη μορφή 
παραδοσιακής οικογενειακής δραστηριότητας που συνδυάζεται και με άλλες ασχολίες, ασκείται κατά κύριο 
λόγο από μεγάλης ηλικίας και μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες αλιείς, βασίζεται κυρίως σε έναν 
πεπαλαιωμένο αλιευτικό στόλο, εφαρμόζει παραδοσιακές μεθόδους χαμηλής αποδοτικότητας και 
κεφαλαιοποίησης, και τέλος δεν υφίστανται εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τυποποίησης ή μεταποίησης 
αλιευμάτων. Συνεπώς είναι πρόδηλη η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα επιλογής των συγκεκριμένων 
Δράσεων/υπο-δράσεων/ενεργειών για την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνουν 
μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, καθώς και σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία. 
 
Το συνολικό κόστος του Τοπικού Προγράμματος ανέρχεται σε 3.084.208,14 €, ενώ η δημόσια δαπάνη του 
ανέρχεται σε 2.550.000 €. Η ιδιωτική συμμετοχή του Προγράμματος ανέρχεται σε 534.208,14 € και αποτελεί το 
17% του συνολικού κόστους. Η Ο.Τ.Δ. δεν επέλεξε να κάνει χρήση επικεφαλούς ταμείου ΕΓΤΑΑ για τη 
χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών της τοπικής στρατηγικής. 
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3.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 
Στη βάση της λογικής που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο 
πλέγμα αξόνων, δράσεων και επιμέρους ενεργειών ανά κατηγορία (δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα) και 
οικονομικό τομέα, οι οποίες αναπτύσσονται αναλυτικά στα ακόλουθα Τεχνικά Δελτία. 
 

Τίτλος Δράσης Προπαρασκευαστικές ενέργειες 

Κωδικός Δράσης  1 

Τίτλος Υπο-δράσης  

Κωδικός Υπο-δράσης  

Νομική βάση Άρθρα 62, 63 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης είναι η προετοιμασία της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής που 
περιλαμβάνει: 
 Επιμόρφωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
 Προετοιμασία και εκπόνηση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής με ανάλυση των επιμέρους 

χαρακτηριστικών και αναγκών της περιοχής παρέμβασης. 
 Λειτουργικό κόστος – υποστήριξη των λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ στη φάση προετοιμασίας του 

Τοπικού Προγράμματος. 
 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Η Δράση εξυπηρετεί το σύνολο των Θεματικών Κατευθύνσεων του Τοπικού Προγράμματος 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  23.448,00 100% 0,8% 

Δημόσια Δαπάνη 23.448,00 100% 0,9% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση παρουσιάζει συνέργεια με το σύνολο των Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Δεν αφορά 
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Τίτλος Δράσης Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού 

Κωδικός Δράσης  2 

Τίτλος Υπο-δράσης  

Κωδικός Υπο-δράσης  

Νομική βάση Άρθρα 62, 63 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης είναι η λειτουργία της ΟΤΔ και ο συντονισμός της υλοποίησης της 
τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής που περιλαμβάνει: 
 Υποστήριξη της προετοιμασίας, της διοίκησης/διαχείρισης, υλοποίησης και παρακολούθησης του 

προγράμματος τοπικής ανάπτυξης μέσω της ομάδας έργου της ΟΤΔ, για την εφαρμογή του σχεδιασμού 
της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής στην περιοχή παρέμβασης. 

 Τεχνολογική υποστήριξη και αναβάθμιση σε πάγια, εξοπλισμό γραφείου, υποδομή και πληροφοριακά 
συστήματα για τα γραφεία της ΟΤΔ.  

 Πληροφόρηση και εμψύχωση του συνόλου του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης και των φορέων 
αυτής για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης. 

 Αποτελεσματική υλοποίηση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και διαμόρφωση δράσεων που θα 
εμπλουτίσουν τα αποτελέσματά της και τις επιπτώσεις της στην περιοχή παρέμβασης. 

 Υποστήριξη της λειτουργίας της ΟΤΔ για την υλοποίηση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. 
 
Οι δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού περιλαμβάνουν: 
 Δαπάνες προσωπικού 
 Πάγια και λοιπός εξοπλισμός 
 Μετακινήσεις 
 Ενέργειες εμψύχωσης 
 Υποστηρικτικές ενέργειες 
 Λοιπές δαπάνες 
 Έμμεσες δαπάνες 
 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Η Δράση εξυπηρετεί το σύνολο των Θεματικών Κατευθύνσεων του Τοπικού Προγράμματος 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  637.500,00 100% 20,7% 

Δημόσια Δαπάνη 637.500,00 100% 25,0% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι 

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση παρουσιάζει συνέργεια με το σύνολο των Δράσεων του Τοπικού Προγράμματος 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Δεν αφορά 

Δείκτες Αποτελεσμάτων 
Δείκτης Τιμή Στόχος (2023) 

Απασχόληση που διατηρείται (ΙΠΑ) 1 
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Τίτλος Δράσης Υλοποίηση τοπικής στρατηγικής – έργα ιδιωτικού και δημόσιου 
χαρακτήρα 

Κωδικός Δράσης  3 

Τίτλος Υπο-δράσης Έργα δημόσιου χαρακτήρα 

Κωδικός Υπο-δράσης 3.1 

Νομική βάση Άρθρα 63 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανάλυση SWOT και στην ανάλυση των ειδικών στόχων του Τοπικού 
Προγράμματος, προκύπτει ότι παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης (αλιευτική 
περιοχή στο σύνολό της) αναφορικά με τον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι υφιστάμενες 
αδυναμίες και οι εκτιμώμενες απειλές, όσον αφορά στις δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες δημιουργούν 
μείζονα προβλήματα στην προσπάθεια για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.  
 
Συνεπώς, οι παρεμβάσεις της Δράσης επιχειρούν να συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης αξιοποίησης των περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, στη διατήρηση και ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής 
συνοχής μεταξύ των νησιών αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη διάχυση της χρήσης 
πράσινων τεχνολογιών και υλικών, την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αύξηση των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της περιοχής παρέμβασης.  
 
Στο πλαίσιο της Δράσης περιλαμβάνονται οι εξής ενέργειες: 
 Δημιουργία, αναβάθμιση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων, αλιευτικών λιμένων, 

προβλητών και αγκυροβολίων για την προστασία των σκαφών από τις καιρικές συνθήκες, 
ιχθυαγορών/ιχθυοσκάλων, κοινών υποδομών εξυπηρέτησης αλιέων, κ.λπ. συναφών υποδομών, με 
έμφαση στις απαραίτητες υποδομές μικρής κλίμακας διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ. 

 Δημιουργία, αναβάθμιση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών για την προστασία - 
βελτίωση - ανάδειξη - αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των θαλάσσιων - αλιευτικών 
περιοχών όπως: δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, δράσεις προστασίας - διαχείρισης - αποκατάστασης - 
παρακολούθησης των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και περιοχών NATURA 2000, 
διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος (π.χ. θαλάσσιες και καταδυτικές διαδρομές, αγκυροβόλια, καταδυτικά πάρκα), υποδομές 
μικρής κλίμακας για την ανάδειξη θαλάσσιων – αλιευτικών - παράκτιων περιοχών φυσικού κάλλους - 
αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες 
αξιοθέατων - μνημείων, παρατηρητήρια, θέσεις θέας και υπαίθριας αναψυχής, παράκτια πεδία 
αναρρίχησης, συμπεριλαμβανομένου του συναφούς εξοπλισμού όπως εξυπηρέτηση, ασφάλεια, 
προσβασιμότητα επισκεπτών, πυρόσβεση, αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών), δράσεις ευαισθητοποίησης 
– ενημέρωσης, δράσεις πληροφόρησης - προβολής και ανάδειξης, κ.λπ. 

 Δημιουργία, αναβάθμιση, ανάδειξη, μετατροπή και προβολή υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και 
υποδομών που σχετίζονται με τη θάλασσα και την αλιεία συμπεριλαμβανόμενης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στους τομείς της θάλασσας και της αλιείας (π.χ. φάροι, ναυτικά μουσεία - εκθετήρια - 
συλλογές, μουσεία - εκθέσεις θαλάσσιων ειδών, ενυδρεία, παραδοσιακά σκάφη, συστήματα ανέλκυσης / 
καθέλκυσης σκαφών, κ.λπ.).  

Το πληροφοριακό υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο των παραπάνω ενεργειών θα πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι τουλάχιστον τρίγλωσσο (ελληνικά - αγγλικά και άλλη μία ξένη γλώσσα) και, όσον 
αφορά στο περιεχόμενό του, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑμεΑ. Έμφαση 
δίνεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ - ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών. 
 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 508/2014, δεδομένου ότι 
η χρήση των έργων θα είναι τοπική, ανοικτή στο κοινό και δεν θα αποφέρει κέρδος. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, διατήρηση – βελτίωση 
των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 

 Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  570.000,00 25,4% 18,5% 

Δημόσια Δαπάνη 570.000,00 33,3% 22,4% 
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Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι 

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς τους, συλλογικοί φορείς / κοινωφελή ιδρύματα / ΜΚΟ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων. 

Κριτήρια Επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑλΘ 2014-
2020. 
Στην εξειδίκευσή τους θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι: 
 Σκοπιμότητα της πρότασης (ειδικοί και γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται 

με την υλοποίηση της πρότασης) 
 Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 
 Ρεαλιστικότητα - αξιοπιστία κόστους 
 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 
 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 
 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 
 Σύσταση φορέα 
 Εισαγωγή καινοτομίας/ΤΠΕ ή πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών 
 Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική 
 Προστασία περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των 
αναγκών των μονάδων, χρήση συστήματος εξοικονόμησης ύδατος, χρήση υλικών φιλικών προς το 
περιβάλλον, κ.λπ.) 

 Υλοποίηση σε κατηγορίες και είδος περιοχών σε σχέση και με τη σπουδαιότητά τους (περιοχές RAMSAR, 
NATURA, προστατευόμενες περιοχές) 

 Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες της περιοχής παρέμβασης  

 Έργα που υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται συστηματικά στην περιοχή παρέμβασης  
 Έργα που προάγουν τη σύνδεση του τομέα της αλιείας με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση εμφανίζει συνέργεια με τις Δράσεις 1, 2 και τις υπο-δράσεις 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Είναι 
συμπληρωματική προς τις συναφείς υπο-δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η Δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-
2020. Επίσης, είναι συμπληρωματική προς τις συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, των λοιπών τομεακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και με αντίστοιχες 
δράσεις που υλοποιούνται μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, με πεδίο εφαρμογής 
στην περιοχή παρέμβασης. 

Δείκτες Εκροών 

Δείκτης Τιμή Στόχος (2023) 

Προστιθέμενη αξία, ποιότητα, χρήση 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και αλιευτικοί 
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες 

και καταφύγια (αριθμός) 

1 

Προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 

(αριθμός) 
1 
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Τίτλος Δράσης Υλοποίηση τοπικής στρατηγικής – έργα ιδιωτικού και δημόσιου 
χαρακτήρα 

Κωδικός Δράσης  3 

Τίτλος Υπο-δράσης Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε καθεστώς ενίσχυσης) 

Κωδικός Υπο-δράσης 3.2 

Νομική βάση  Άρθρα 63 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 
 Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην ανάλυση SWOT 
και στην περιγραφή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, προκύπτει ότι παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής παρέμβασης (αλιευτική περιοχή στο σύνολό της) αναφορικά με τον κλάδο της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, οι υφιστάμενες αδυναμίες και οι εκτιμώμενες απειλές, δημιουργούν μείζονα 
προβλήματα, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης σε πολλαπλά επίπεδα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), καθώς 
και της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων πόρων εντοπίζοντας τις ευκαιρίες καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
στη θαλάσσια και παράκτια οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό η υπο-δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες 
επενδύσεων: 
 
Α. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων 
A.1. Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
Η ενέργεια αφορά τη δημιουργία, βελτίωση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό και επέκταση της δραστηριότητας 
του αλιευτικού τουρισμού ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον αλιέα να φιλοξενήσει στο σκάφος του 
επισκέπτες και να τους γνωρίσει τις αλιευτικές μεθόδους, τα αλιευτικά είδη, το θαλάσσιο περιβάλλον, την 
αλιευτική παράδοση, την τοπική γαστρονομία. Η σημαντικότητα της ενέργειας έγκειται στην εξασφάλιση 
πρόσθετου εισοδήματος για τους αλιείς και στη συμβολή της στη διαφοροποίηση του προϊόντος του 
τουριστικού κλάδου της περιοχής παρέμβασης με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας, σε 
συνάφεια με τους στόχους της RIS3 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως περιγράφηκε στην ανάλυση της 
στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος. 

 
Α.2. Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων 
Η ενέργεια αφορά την ίδρυση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση δραστηριοτήτων όπως: 
 Εστιατόρια στο μενού των οποίων θα περιλαμβάνονται κυρίως φρέσκα αλιευτικά προϊόντα και τοπικά 

πιάτα αλιευτικής γαστρονομίας και επίσης θα προσφέρονται τοπικά προϊόντα (τυριά, κρασιά, ρακί κ.λπ.) 
και ειδικά πιάτα όπως π.χ. vegetarian/vegan κουζίνας, με προϊόντα βιολογικά ή/και πιστοποιημένα 
ή/και παραγόμενα με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον (π.χ. ολοκληρωμένης διαχείρισης). 

 Υπηρεσίες στο πλαίσιο περιβαλλοντικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την αλιεία (π.χ. συλλογή 
δεδομένων) αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (π.χ. εκπαίδευση σε θέματα 
βιώσιμης αλιείας, είδη αλιευμάτων, αλιευτικές μεθόδους και αλιευτικά εργαλεία). 

 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε: θαλάσσιο τουρισμό και όσον αφορά την κατασκευή πλοίων 
αναψυχής εφαρμόζουν την Υ.Α. 4200/08/15/14-1-2015, καταδυτικό τουρισμό, θαλάσσιο οικοτουρισμό 
(π.χ. δραστηριότητες παρατήρησης της χλωρίδας και πανίδας και ερμηνείας της φύσης, οικο-
περιηγήσεις), θαλάσσιο περιηγητικό τουρισμό, θαλάσσιο αθλητικό τουρισμό (π.χ. wind-surfing, kite-
surfing, kayaking, sup), ναυταθλητισμό, γαστρονομικό τουρισμό που συνδέεται με την τοπική κουζίνα 
και την ανάδειξη της ιδιαίτερης αλιευτικής γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής, τουρισμό ευεξίας 
για επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή 
βελτίωσης της υγείας τους (π.χ. κέντρα θαλασσοθεραπείας), island hopping (δηλαδή δημιουργία 
συνδυασμένων πακέτων μετακίνησης – διαμονής – εστίασης – δραστηριοτήτων σε περισσότερα του ενός 
νησιά). 

 Εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. 
 Συντήρηση και επισκευή σκαφών και του εξοπλισμού τους καθώς και αλιευτικών εργαλείων. 
 Εμπόριο αλιευμάτων - αλιευτικών και ναυτιλιακών ειδών - ειδών κατάδυσης και θαλάσσιων σπορ. 
 Παραγωγή αλιευτικού εξοπλισμού – αλιευτικών εργαλείων, χειροτεχνία με αξιοποίηση/χρήση υλικών 

και ιδεών που προέρχονται ή σχετίζονται με τη θάλασσα (π.χ. κατασκευή προϊόντων από ξύλο - γυαλί – 
μέταλλο - φύκια, παραγωγή σαπουνιών - αρωμάτων - ευωδών παρασκευασμάτων – κεριών, κατασκευή 
κεραμικών ειδών - ειδών λαϊκής τέχνης, κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών, κ.λπ.), παραγωγή 
πάγου για τα αλιευτικά σκάφη. 

Στις προαναφερόμενες επενδύσεις οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του 
αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή της ενίσχυσης. 
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Β. Επενδύσεις από μη αλιείς 
Η ενέργεια αφορά την ίδρυση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση δραστηριοτήτων οι οποίες 
αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια οικονομία όπως: 
 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε: θαλάσσιο τουρισμό και όσον αφορά στην κατασκευή πλοίων 

αναψυχής εφαρμόζουν την Υ.Α. 4200/08/15/14-1-2015, καταδυτικό τουρισμό, θαλάσσιο οικοτουρισμό 
(π.χ. δραστηριότητες παρατήρησης της χλωρίδας και πανίδας και ερμηνείας της φύσης, οικο-
περιηγήσεις), θαλάσσιο περιηγητικό τουρισμό, θαλάσσιο αθλητικό τουρισμό (π.χ. wind-surfing, kite-
surfing, kayaking, sup), ναυταθλητισμό, γαστρονομικό τουρισμό που συνδέεται με την τοπική κουζίνα 
και την ανάδειξη της ιδιαίτερης αλιευτικής γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής,, τουρισμό ευεξίας 
για επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή 
βελτίωσης της υγείας τους (π.χ. κέντρα θαλασσοθεραπείας), island hopping (δηλαδή δημιουργία 
συνδυασμένων πακέτων μετακίνησης – διαμονής – εστίασης – δραστηριοτήτων σε περισσότερα του ενός 
νησιά). 

 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. 
 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συντήρηση και επισκευή σκαφών και του εξοπλισμού τους 

καθώς και αλιευτικών εργαλείων. 
 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο αλιευμάτων - αλιευτικών και ναυτιλιακών ειδών - 

ειδών κατάδυσης και θαλάσσιων σπορ. 
 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή σκαφών και κατά κύριο λόγο εκείνων που 

περιλαμβάνονται στην Υ.Α. 4200/08/15/14-1-2015 (ταρσανάδες), στην παραγωγή αλιευτικού 
εξοπλισμού – αλιευτικών εργαλείων – λοιπού εξοπλισμού σκαφών, στη χειροτεχνία με αξιοποίηση/χρήση 
υλικών και ιδεών που προέρχονται ή σχετίζονται με τη θάλασσα (π.χ. κατασκευή προϊόντων από ξύλο - 
γυαλί – μέταλλο - φύκια, παραγωγή σαπουνιών - αρωμάτων - ευωδών παρασκευασμάτων – κεριών, 
κατασκευή κεραμικών ειδών - ειδών λαϊκής τέχνης, κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών, κ.λπ.), 
παραγωγή πάγου για τα αλιευτικά σκάφη. 

 
Η ένταση ενίσχυσης είναι: 
 για τις επενδύσεις που εντάσσονται στην κατηγορία Α.1, 85% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του 

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (καθεστώς de minimis), 
 για τις επενδύσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες Α.2 και Β, 65% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει 

του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (καθεστώς de minimis). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και 
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  1.556.561,09 69,4% 50,5% 

Δημόσια Δαπάνη 1.040.000,00 60,8% 40,8% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 516.561,09 96,7% 96,7% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ): 
 αλιείς σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία 
 μη αλιείς 

Κριτήρια Επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑλΘ 2014-
2020. 
Στην εξειδίκευσή τους θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι: 
 Σκοπιμότητα της πρότασης (ειδικοί και γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται 

με την υλοποίηση της πρότασης) 
 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 
 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 
 Προώθηση επιχειρηματικότητας ανέργων 
 Προώθηση επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ 
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 Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 
 Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 
 Επαγγελματική εμπειρία (προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση 

της πρότασης) 
 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
 Προστασία περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των 
αναγκών των μονάδων, χρήση συστήματος εξοικονόμησης ύδατος, χρήση υλικών φιλικών προς το 
περιβάλλον, κ.λπ.) 

 Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 
 Σύσταση Φορέα 
 Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 
 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 
 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 
 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 
 Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 
 Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής 
 Έργα που υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται συστηματικά στην περιοχή παρέμβασης  
 Έργα που προάγουν τη σύνδεση του τομέα της αλιείας με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση εμφανίζει συνέργεια με τις Δράσεις 1, 2 και τις υπο-δράσεις 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Είναι 
συμπληρωματική προς τις συναφείς υπο-δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η Δράση είναι συμπληρωματική προς τις συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Νοτίου 
Αιγαίου 2014-2020 και του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-
2020». 

Δείκτες Εκροών 

Δείκτης Τιμή Στόχος (2023) 

Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και 
του κοινωνικού διαλόγου, διαφοροποίηση 

και νέες μορφές εισοδήματος, εκκίνηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας για αλιείς 

και υγεία/ασφάλεια (αριθμός) 

4 

Δείκτες Αποτελεσμάτων 

Δείκτης Τιμή Στόχος (2023) 

 Απασχόληση που δημιουργείται (ΙΠΑ) 
 Απασχόληση που διατηρείται (ΙΠΑ) 
 Επιχειρήσεις που δημιουργούνται 

(αριθμός) 

 3 
 1 
 4 
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Τίτλος Δράσης Υλοποίηση τοπικής στρατηγικής – έργα ιδιωτικού και δημόσιου 
χαρακτήρα 

Κωδικός Δράσης  3 

Τίτλος Υπο-δράσης Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ενίσχυσης) 

Κωδικός Υπο-δράσης 3.3 

Νομική βάση Άρθρα 63, 68, 69 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην ανάλυση SWOT 
και στην περιγραφή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, προκύπτει ότι παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής παρέμβασης (αλιευτική περιοχή στο σύνολό της) αναφορικά με τον κλάδο της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, οι υφιστάμενες αδυναμίες και οι εκτιμώμενες απειλές, δημιουργούν μείζονα 
προβλήματα, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης σε πολλαπλά επίπεδα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ), καθώς 
και της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων πόρων εντοπίζοντας τις ευκαιρίες καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
στη θαλάσσια και παράκτια οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι της υπο-δράσης είναι η αξιοποίηση των 
αλιευτικών πόρων, η επίτευξη και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και η βελτίωση των όρων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. 
 
Oι σχετικές επενδύσεις που προβλέπεται να ενισχυθούν μέσω της υπο-δράσης, αφορούν στην μεταποίηση 
και εμπόριο προϊόντων αλιείας και συγκεκριμένα σε: 
 Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας που 

λαμβάνονται μέσω της χρήσης μεθόδων με χαμηλό αντίκτυπο για το περιβάλλον. 
 Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω α) της πιστοποίησης και της προώθησης 

προϊόντων βιώσιμης αλιείας, συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων προερχόμενων από παράκτια αλιεία 
μικρής κλίμακας και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταποίησης, β) της άμεσης θέσης σε εμπορία 
των προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας, γ) της παρουσίασης και συσκευασίας 
προϊόντων.  

 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση μονάδων παραγωγής ειδών διατροφής (π.χ. 
ζυμαρικών, αλειμμάτων και παστών, αλίπαστων, αποξηραμένων, φιλέτων, σαλτσών, αλατιού) 
αξιοποιώντας τα αλιευτικά προϊόντα της περιοχής και προωθώντας την αξία των τοπικών προϊόντων. 

 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση καινοτομικών μονάδων επεξεργασίας και 
αξιοποίησης των προϊόντων και των υποπροϊόντων της αλιευτικής δραστηριότητας (π.χ. παραγωγή 
ιχθυάλευρων και ζωοτροφών, παραγωγή προϊόντων θρέψης φυτών και βελτιωτικών εδάφους, 
επεξεργασία φυκιών, παραγωγή νέων προϊόντων διατροφής - διαιτητικών τροφών – ειδών και 
συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής, παραγωγή καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, κ.λπ.). 

 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 85% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και 
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  117.647,06 5,2% 3,8% 

Δημόσια Δαπάνη 100.000,00 5,8% 3,9% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 17.647,06 3,3% 3,3% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ): 
 αλιείς σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία 
 μη αλιείς 

Κριτήρια Επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑλΘ 2014-
2020. 
Στην εξειδίκευσή τους θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι: 
 Σκοπιμότητα της πρότασης (ειδικοί και γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται 
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με την υλοποίηση της πρότασης) 
 Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας 
 Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας 
 Προώθηση επιχειρηματικότητας ανέργων 
 Προώθηση επιχειρηματικότητας σε ΑμεΑ 
 Προώθηση επιχειρηματικότητας συλλογικών φορέων (Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕΠ, κ.ά.) 
 Τίτλοι σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης 
 Επαγγελματική εμπειρία (προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση 

της πρότασης) 
 Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
 Προστασία περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ή 

παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) για την κάλυψη των 
αναγκών των μονάδων, χρήση συστήματος εξοικονόμησης ύδατος, χρήση υλικών φιλικών προς το 
περιβάλλον, κ.λπ.) 

 Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
 Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης 
 Σύσταση φορέα 
 Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 
 Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης 
 Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επένδυσης 
 Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους 
 Συσχέτιση της πρότασης με Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) 
 Πρόβλεψη ενεργειών δράσεων προβολής 
 Έργα που υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται συστηματικά στην περιοχή παρέμβασης  
 Έργα που προάγουν τη σύνδεση του τομέα της αλιείας με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση εμφανίζει συνέργεια με τις Δράσεις 1, 2 και τις υπο-δράσεις 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5. Είναι 
συμπληρωματική προς τις συναφείς υπο-δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η Δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-
2020. Επίσης, είναι συμπληρωματική προς τις συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020». 

Δείκτες Εκροών 

Δείκτης Τιμή Στόχος (2023) 

 Μέτρα εμπορίας και ενίσχυση 
αποθεματοποίησης (αριθμός) 

 Μεταποίηση (αριθμός) 

 1 
 

 1 

Δείκτες Αποτελεσμάτων 

Δείκτης Τιμή Στόχος (2023) 

Επιχειρήσεις που δημιουργούνται 
(αριθμός) 

1 
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Τίτλος Δράσης Έργα διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας 

Κωδικός Δράσης  4 

Τίτλος Έργου Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία 

Κωδικός Έργου 4.1 

Νομική βάση Άρθρα 63, 64 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 

Το σχέδιο «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» αφορά σε μια διατοπική συνεργασία 
μεταξύ των παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.  
Το σχέδιο συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο την καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές. Οι 
παράκτιες ζώνες είναι σχετικά εύθραυστα οικοσυστήματα. Η άτακτη αστικοποίηση και ανάπτυξη, σε 
συνδυασμό με τις πιέσεις που προέρχονται από εντατικές τουριστικές, αλιευτικές και γεωργικές 
δραστηριότητες, μπορεί να οδηγήσουν σε ραγδαία υποβάθμιση των παράκτιων βιοτόπων και πόρων. 
Αντίστοιχα και οι κίνδυνοι από τροπικά τοξικά ψάρια ή άλλους παράγοντες που βλάπτουν το θαλάσσιο 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, χρήζουν παρακολούθησης, πρόληψης και ανάληψης δράσεων για την 
επίλυσή τους. 
Ενδεικτικές δράσεις 

1. Προπαρασκευαστική φάση  
2. Συντονισμός και υλοποίηση σχεδίου θεματικής και γεωγραφικής συνεργασίας 
3. Καταγραφή ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η επίδρασή τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα  

 Τομείς διερεύνησης: τουρισμός, μεταφορές, ρύπανση από χερσαίες πηγές (π.χ. γεωργία), 
υδατοκαλλιέργεια, ΑΠΕ 

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα ή άλλη καινοτόμος μέθοδος απεικόνισης και παρακολούθησης των 
απειλών από την ανθρώπινη δραστηριότητα για το περιβάλλον και τη θαλάσσια αλιεία  

4. Πιλοτικές δράσεις και μέτρα αντιμετώπισης των απειλών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων  

 Δράσεις εκπαίδευσης αλιέων για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απειλών 

 Πρόγραμμα καταγραφής και συγκομιδής άδειων πλαστικών δοχείων από φυτοφάρμακα κ.ά. 
αγροχημικά στις παράκτιες ζώνες και ιδιαίτερα σε περιοχές που εκβάλλουν μεγάλα 
υδατορέματα ή υφίστανται ιδιαίτερης σημασίας υγροβιότοποι 

5. Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης πληθυσμού  

 Οργάνωση κύκλου επιμορφωτικών προγραμμάτων σε κατοίκους παράκτιων περιοχών ή 
επαγγελματίες που σχετίζονται με την θάλασσα (π.χ. νέους και παλαιούς αλιείς, κατόχους 
σκαφών, τουριστικά καταστήματα κ.ά.) για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και 
διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων. 

6. Δράσεις πολιτικής προστασίας 

 Οργάνωση εθελοντικών ομάδων 

 Ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας  

 Δημιουργία και δικτύωση εθελοντικής ομάδας κρούσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης  
7. Έρευνα και καταγραφή των απειλών από την είσοδο τροπικών ψαριών στη Μεσόγειο (λαγοκέφαλος, 

λεοντόψαρο, γερμανός κλπ) στην αλιεία και στο περιβάλλον  

 Αξιοποίηση συμπερασμάτων διεθνών συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων και σχετικών 
μελετών  

8. Παρατηρητήριο για την αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών (δίκτυο ερευνητικών φορέων και 
δράσεις) 

 Ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης μεταξύ αλιέων, επαγγελματιών, επιστημονικών φορέων και 
διοίκησης στο εσωτερικό (Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου) και το εξωτερικό 
(Κύπρος, Ισραήλ, Τουρκία, Αίγυπτος, Λίβανος) με ανάλογα προβλήματα 

 Οργάνωση δικτύου αλιευτικών συλλόγων με στόχο την συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τα 
ερευνητικά ιδρύματα και το παρατηρητήριο στα ζητήματα παρακολούθησης, καταγραφής και 
αντιμετώπισης των θαλάσσιων κινδύνων  

9. Δημοσιότητα – Προβολή – διάχυση αποτελεσμάτων 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κλπ)  
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων που θα συμμετέχουν στο σχέδιο περιλαμβάνουν τα εξής: 
Α) περιοχή εφαρμογής: νησιά ή νησιωτικό σύμπλεγμα ή παράκτιες περιοχές  
Β) περιβαλλοντικές απειλές και προβλήματα που σχετίζονται με την αλιεία  
Γ) δυνατότητα δημιουργίας περιφερειακών πυρήνων μεταξύ των ΟΤΔ  
Δ) εμπειρία στις συνεργασίες και γνώση του αντικειμένου  
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Οι εταίροι που θα συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας είναι (στην πλειοψηφία τους) εταίροι που έχουν 
συνεργαστεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε άλλο σχέδιο συνεργασίας, έχουν αναπτύξει 
αντίστοιχες δράσεις στο παρελθόν και έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του ΤΑΠΤΚ που τους αφορά. 
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από είκοσι - μία (21) ΟΤΔ στην Ελλάδα, ο συνολικός προϋπολογισμός του 
σχεδίου ανέρχεται σε 1.420.000,00€ και ανά εταίρο η συμμετοχή έχει ως εξής: 

Α/
Α ΟΤΔ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (€) 

Α/
Α ΟΤΔ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (€) 

1 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 80.000,00 12 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΛΗΜΝΟΥ 60.000,00 

2 ΑΚΟΜΜ 50.000,00 13 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ  80.000,00 

3 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 80.000,00 14 ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ 60.000,00 

4 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ  80.000,00 15 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ  80.000,00 

5 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 60.000,00 16 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  60.000,00 

6 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 50.000,00 17 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 60.000,00 

7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 80.000,00 18 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 60.000,00 

8 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ N. 
ΕΥΒΟΙΑΣ 50.000,00 19 

ΠΙΕΡΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 60.000,00 

9 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ  50.000,00 20 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60.000,00 

10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΣΒΟΥ 70.000,00 21 
ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣ
ΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.  80.000,00 

11 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 80.000,00    ΣΥΝΟΛΟ 1.380.000,00 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ ως συντονιστής εταίρος, έχει ορίσει ένα στέλεχος με πολυετή εμπειρία 
στη δικτύωση, τις συνεργασίες και το συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων, ως υπεύθυνο. Αντίστοιχα, 
και κάθε ΟΤΔ – εταίρος του σχεδίου, έχει ορίσει εκπρόσωπό της που θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση 
των δράσεων και θα φέρει και την ευθύνη για την αποτελεσματικότητά τους σε επίπεδο ΟΤΔ.  
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)  

Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των 
κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες 
περιοχές. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ομάδων που θα μπορούν να 
ανταποκριθούν σε έκτακτες περιπτώσεις και η δικτύωση – συνεργασία των σχετικών φορέων και ιδρυμάτων 
με ομάδες κοινωνικού διαλόγου σχετικές με το θέμα των απειλών στην αλιεία και το περιβάλλον.  
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας 
Έχει αποσταλεί στο συντονιστή εταίρο έγγραφη σύμφωνη γνώμη από κάθε ΟΤΔ εταίρο, με αναφορά στο 
ύψος του ποσού συμμετοχής, αρμόδιο άτομο για το σχέδιο συνεργασίας και αναφορά στη διασύνδεση με 
τους στόχους και την τοπική στρατηγική ανά εταίρο. Έχει σχεδιαστεί συνάντηση αμέσως μετά την έγκριση 
των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με πιθανές νέες 
εντάξεις και τον εμπλουτισμό και οριστικοποίηση των κυρίως δράσεων του σχεδίου.  
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας  
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που 
συμμετέχουν σε αυτό. Για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:  
 1η συνάντηση εργασίας (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων): οριστικοποίηση εταιρικού σχήματος με 

πρόσκληση για συμμετοχή νέων εταίρων για τη δημιουργία περιφερειακών πυρήνων, οριστικοποίηση 
δράσεων με εμπλοκή κοινωνικών και τοπικών φορέων.  

 Συναντήσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την οργάνωση των δράσεων, με ευθύνη του 
συντονιστή  

 Δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με απώτερο στόχο την εμπλοκή του τοπικού 
πληθυσμού και φορέων της περιοχής. 
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Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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

 Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Τοπικού 
Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  50.000,00 27,9% 1,6% 

Δημόσια Δαπάνη 50.000,00 27,9% 2,0% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι 

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση εμφανίζει συνέργεια με τις Δράσεις 1, 2 και τις υπο-δράσεις 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5. Είναι 
συμπληρωματική προς τις συναφείς Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η Δράση παρουσιάζει συνέργεια με τις συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-
2020. Επίσης, εμφανίζει συμπληρωματικότητα με συναφή συνεργατικά ή μη σχέδια που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και με αντίστοιχες δράσεις που υλοποιούνται μέσω του 
Χρηματοδοτικού Εργαλείου LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, με χωρικό πεδίο εφαρμογής και στην περιοχή 
παρέμβασης. 
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Τίτλος Δράσης Έργα διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας 

Κωδικός Δράσης  4 

Τίτλος Έργου Παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη, ταρσανάδες και καρνάγια 

Κωδικός Έργου 4.2 

Νομική βάση Άρθρα 63, 64 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 

Το σχέδιο «Παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη – ταρσανάδες και καρνάγια» αφορά σε μια διατοπική 
συνεργασία μεταξύ των παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με συντονιστή την Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Κυκλάδων.  
Η ξυλοναυπηγική είναι η ζωντανή παραδοσιακή τέχνη, που ασκείται για αιώνες στον ελληνικό χώρο. 
Παρουσιάζει ιδιαίτερα τεχνικά, τυπολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ορισμένα από τα οποία έχουν 
προέλευση από τη βυζαντινή - μεσαιωνική εποχή. Η παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη είναι κύριο 
συστατικό του ελληνικού πολιτισμού και αναπτύχθηκε στους ταρσανάδες και στα καρνάγια. Αντικείμενο 
της συνεργασίας είναι:  
 η ανάδειξη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής τέχνης, η επιβίωση και ο εκσυγχρονισμός των 

παραδοσιακών ταρσανάδων – καρνάγιων 
 η αναβίωση - συντήρηση και οι νέες χρήσεις των παραδοσιακών σκαριών. 
Ενδεικτικές δράσεις 
1. Προπαρασκευαστική φάση  
2. Συντονισμός και υλοποίηση σχεδίου θεματικής και γεωγραφικής συνεργασίας 
3. Καταγραφή των σκαριών, των ιδιαίτερων τυπολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών τους και 

της σημερινής κατάστασής τους 
4. Καταγραφή των ξυλοναυπηγών, των ταρσανάδων - καρνάγιων και του εξοπλισμού τους (χειροκίνητα 

εργαλεία, βοηθήματα σχεδίασης και ελέγχου των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, βοηθήματα 
στήριξης, στερέωσης, ανελκύσεων και καθελκύσεων κ.α.), διερεύνηση για ιστορικά καρνάγια και 
ιστορικά λιμάνια - μουσεία, ως προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού  

5. Καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ταρσανάδες και τα καρνάγια καθώς και των 
προοπτικών, διατύπωση προτάσεων διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου 

6. Διερεύνηση νέων αγορών - αναδυόμενων δραστηριοτήτων - ευκαιριών και ανάπτυξη νέων προϊόντων 
(π.χ. σκάφη αναψυχής) 

7. Διερεύνηση βέλτιστων χρήσεων σύγχρονων υλικών και τεχνικών που θα εναρμονίζονται πλήρως με 
τη μορφολογία και την τυπολογία των ελληνικών παραδοσιακών σκαφών  

8. Προσδιορισμός αναγκών απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς επίσης εντοπισμός 
αναγκών εμψύχωσης και υποστήριξης 

9. Ανάδειξη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής τέχνης και των παραδοσιακών σκαφών ως ζωντανά 
δείγματα της ελληνικής ναυτικής παράδοσης: π.χ. ταρσανάδες - καρνάγια - παραδοσιακά σκάφη τα 
οποία θα είναι επισκέψιμα στη στεριά ή στη θάλασσα κ.ο.κ. 

10. Δημιουργία υλικού ανάδειξης και προβολής (φωτογραφίες, κείμενα, ψηφιακό υλικό κ.λπ.) 
11. Εκμάθηση της τέχνης σε νέους που ενδιαφέρονται και θα πιστέψουν στην αξία της διαιώνισης της 

παραδοσιακής ελληνικής ξυλοναυπηγικής τέχνης, ενέργειες προσέλκυσής τους 
12. Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ ΟΤΔ, επαγγελματιών, επιστημονικών φορέων – ιδρυμάτων 

και διοίκησης στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε. 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κλπ)  
Τα κριτήρια επιλογής των εταίρων που θα συμμετέχουν στο σχέδιο περιλαμβάνουν τα εξής: 
Α) περιοχή εφαρμογής: νησιά ή νησιωτικό σύμπλεγμα ή παράκτιες περιοχές που διαθέτουν ταρσανάδες, 
καρνάγια και παράδοση στη ξυλοναυπηγική τέχνη 
Β) εμπειρία στις συνεργασίες, τη δικτύωση και γνώση του αντικειμένου 
Οι εταίροι που θα συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας είναι (στην πλειοψηφία τους) εταίροι που έχουν 
συνεργαστεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε άλλο σχέδιο συνεργασίας, έχουν αναπτύξει 
αντίστοιχες δράσεις στο παρελθόν και έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του ΤΑΠΤΚ που τους αφορά. 
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από επτά (7) ΟΤΔ: 

Α/Α ΟΤΔ 

1 Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων 

2 Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου 

3 Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής 
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Κατάρτισης Νομού Σάμου 

4 Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου 

5 Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου 

6 

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής 

7 Αναπτυξιακή Καβάλας 

Ο τελικός αριθμός των εταίρων και ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί μετά την 
έγκριση των τοπικών προγραμμάτων. 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ως συντονιστής εταίρος, έχει ορίσει ένα στέλεχος με πολυετή εμπειρία 
στη δικτύωση, τις συνεργασίες και το συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων, ως υπεύθυνο. Αντίστοιχα, 
και κάθε ΟΤΔ – εταίρος του σχεδίου, έχει ορίσει εκπρόσωπό της που θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση 
των δράσεων και θα φέρει και την ευθύνη για την αποτελεσματικότητά τους σε επίπεδο ΟΤΔ.  
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)  

Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η καταγραφή, αποτύπωση και ανάδειξη της 
ξυλοναυπηγικής τέχνης, των ξυλοναυπηγών, των ταρσανάδων, των καρνάγιων και των παραδοσιακών 
σκαφών. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης των ταρσανάδων και των καρνάγιων, 
η διατήρηση της ξυλοναυπηγικής τέχνης, η διαφύλαξη των ταρσανάδων - των καρνάγιων και των 
παραδοσιακών σκαφών καθώς και η δικτύωση – συνεργασία των σχετικών φορέων.  
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας 

 Αποστολή στις ΟΤΔ πρόσκλησης για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο και διατύπωση σύμφωνης γνώμης 
από κάθε ΟΤΔ εταίρο 

 Σύνταξη του σχεδίου και ανταλλαγή απόψεων με τις συμμετέχουσες ΟΤΔ 
 Έχει σχεδιαστεί συνάντηση αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων 
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας  

Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που 
συμμετέχουν σε αυτό. Για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:  
 Προπαρασκευαστική φάση (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο): με στόχο την 

οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με πιθανές νέες εντάξεις, τον εμπλουτισμό και την 
οριστικοποίηση των δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών και τοπικών φορέων, την 
οριστικοποίηση του προϋπολογισμού, την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας  

 Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου στην ΕΥΔ ΕΠΑλΘ προς έγκριση 
 Έναρξη υλοποίησης 
 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και 
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  42.052,00 23,5% 1,4% 

Δημόσια Δαπάνη 42.052,00 23,5% 1,6% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι 

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση εμφανίζει συνέργεια με τις Δράσεις 1, 2 και τις υπο-δράσεις 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5. Είναι 
συμπληρωματική προς τις συναφείς Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η Δράση παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με συναφή συνεργατικά ή μη σχέδια που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με χωρικό πεδίο εφαρμογής και στην περιοχή παρέμβασης. 
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Τίτλος Δράσης Έργα διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας 

Κωδικός Δράσης  4 

Τίτλος Έργου Αλιευτικός τουρισμός 

Κωδικός Έργου 4.3 

Νομική βάση Άρθρα 63, 64 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 

Το σχέδιο αφορά σε μια διατοπική συνεργασία μεταξύ των ΟΤΔ της χώρας με συντονιστή την Αναπτυξιακή 
Καβάλας.  
Οι αλιευτικές περιοχές βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κέντρα με σημαντική τουριστική ανάπτυξη (π.χ. 
ελκυστικές παράκτιες πόλεις ή και τουριστικοί προορισμοί) χωρίς, ωστόσο, όλα τα οφέλη της ανάπτυξης 
αυτής να φτάνουν πάντα μέχρι τις αλιευτικές κοινότητες και τους παράκτιους αλιείς. Ενώ η ανάπτυξη του 
τουρισμού θα μπορούσε να συνδράμει στην ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης και την βιωσιμότητα του 
επαγγέλματος των αλιέων, αντίθετα με την σημερινή της δομή συμβάλλει στην περιθωριοποίηση και 
απομόνωση των αλιέων. Η εν λόγω συνεργασία έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία ενός πλαισίου 
ανάπτυξης αλιευτικού τουρισμού και άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν αφ΄ 
ενός τη συμπληρωματικότητα του αλιευτικού εισοδήματος των παράκτιων αλιέων αλλά και θα 
δημιουργήσουν το πλαίσιο εμπλουτισμού και ενίσχυσης της τουριστικής προσφοράς των εν λόγω 
αλιευτικών περιοχών. 
Ενδεικτικές δράσεις 
1. Προπαρασκευαστική φάση 
2. Μελέτη βιωσιμότητας και οργάνωσης δραστηριοτήτων αλιευτικού και παράκτιου τουρισμού  
3. Μελέτη ανάπτυξης περιηγητικών θαλάσσιων διαδρομών αλιευτικού τουρισμού και ανάδειξης της 

αλιευτικής ιστορίας σε συνεργασία με τους παράκτιους αλιείς 
4. Εξατομικευμένα master plan για τους ενδιαφερόμενους αλιείς για την διενέργεια αλιευτικού τουρισμού 

σε συνεργασία με ναυπηγούς και συμβούλους επιχειρήσεων 
5. Οργάνωση και προώθηση τουριστικού προϊόντος (marketing plan) για αλιευτικό/παράκτιο τουρισμό 
6. Επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση σε βασικούς τομείς τουριστικής επιχειρηματικότητας όπως ξένη 

γλώσσα, λογιστικά, σύγχρονες ΤΠΕ, τουριστικό marketing και πρώτες βοήθειες στο θέμα της σύνδεσης 
της αλιείας με τον τουρισμό και σχετικές ανταλλαγές εμπειριών  

7. Ψηφιακή διάχυση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού και λοιπές 
ψηφιακές εφαρμογές 

8. Δημοσιότητα – προβολή τουριστικού προϊόντος:  

 Εκδόσεις 

 Ιστοσελίδα 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις 

 Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά 

 Δικτύωση και διασύνδεση των αλιευτικών συλλόγων των παράκτιων περιοχών με τουριστικούς 
πράκτορες 

9. Συντονισμός σχεδίου συνεργασίας και διάχυση αποτελεσμάτων  
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κλπ)  
Α) να έχουν κοινά χαρακτηριστικά περιοχής εφαρμογής με ενδιαφέρον για αλιευτικό και θαλάσσιο 
τουρισμό  
Β) να έχουν εμπειρία στις συνέργειες, τη δικτύωση και τη συνεργασία. 
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από επτά (7) ΟΤΔ στην Ελλάδα, ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου 
ανέρχεται σε 280.000,00€ και ανά εταίρο η συμμετοχή έχει ως εξής: 

Α/Α ΟΤΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 80.000,00 

2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 100.000,00 

3 ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε 15.000,00 

4 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΧΙΟΥ ΑΑΕ 20.000,00 

5 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ 20.000,00 

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 20.000,00 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 25.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 280.000,00 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας ως συντονιστής εταίρος, έχει ορίσει ένα στέλεχος με πολυετή εμπειρία στη 
δικτύωση, τις συνεργασίες και το συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων, ως υπεύθυνο. Αντίστοιχα, και 
κάθε ΟΤΔ – εταίρος του σχεδίου, έχει ορίσει εκπρόσωπό της που θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των 
δράσεων και θα φέρει και την ευθύνη για την αποτελεσματικότητά τους σε επίπεδο ΟΤΔ.  
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)  

Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία και προώθηση νέων τουριστικών 
προϊόντων αλιευτικού τουρισμού στις περιοχές των ΟΤΔ, ενώ μακροπρόθεσμα είναι η δημιουργία 
συμπληρωματικού εισοδήματος για τους αλιείς.  
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας 

Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας έχουν ως εξής: 
 Έχει υπογραφεί σύμφωνη γνώμη από κάθε ΟΤΔ εταίρο με αναφορά στο ύψος του ποσού συμμετοχής, 

αρμόδιο άτομο για το σχέδιο συνεργασίας και αναφορά στη διασύνδεση με τους στόχους και την τοπική 
στρατηγική ανά εταίρο.  

 Έχει σχεδιαστεί συνάντηση αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο με στόχο την 
οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με πιθανές νέες εντάξεις και τον εμπλουτισμό και 
οριστικοποίηση των κυρίως δράσεων του σχεδίου. 

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας  
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που 
συμμετέχουν σε αυτό και για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:  
 1η συνάντηση εργασίας (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων): οριστικοποίηση εταιρικού σχήματος με 

πρόσκληση για συμμετοχή νέων εταίρων, οριστικοποίηση δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των 
κοινωνικών και τοπικών φορέων.  

 Συναντήσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την οργάνωση των δράσεων, με ευθύνη του 
συντονιστή  

 Δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με απώτερο στόχο την εμπλοκή του τοπικού 
πληθυσμού και φορέων της περιοχής. 

 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και 
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  25.000,00 14,0% 0,8% 

Δημόσια Δαπάνη 25.000,00 14,0% 1,0% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι 

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση εμφανίζει συνέργεια με τις Δράσεις 1, 2 και τις υπο-δράσεις 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5. Είναι 
συμπληρωματική προς τις συναφείς Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Δεν αφορά 
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Τίτλος Δράσης Έργα διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας 

Κωδικός Δράσης  4 

Τίτλος Έργου Creation and implementation of a knowledge-based platform on Marine 
Protected Areas (MPA) and socio-economic development in the 
Mediterranean 

Κωδικός Έργου 4.4 

Νομική βάση Άρθρα 63, 64 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Αντικείμενο της συνεργασίας 

Το σχέδιο αφορά τη σύσταση ομάδας εργασίας για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης 
γύρω από τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΑ) στη Μεσόγειο. Η ιδέα είναι να συγκεντρωθεί μια 
μικρή ομάδα μεσογειακών ΟΤΔ Αλιείας που έχουν ΘΠΑ στις περιοχές τους, προκειμένου να ανταλλάξουν 
τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουν ότι οι ΘΠΑ θα επιτύχουν στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, ενώ θα παραμείνουν οικονομικά βιώσιμες. Οι συμμετέχουσες ΟΤΔ Αλιείας θα αναλάβουν 
να οργανώσουν και να φιλοξενήσουν ένα εργαστήριο και μια μελέτη περίπτωσης για το θέμα. 
Θα δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα μεταξύ των ΟΤΔ Αλιείας βασισμένη στη γνώση σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα των ΘΠΑ και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Προκειμένου να δημιουργηθεί 
αυτή η πλατφόρμα, θα συμμετάσχουν αρκετοί εκπρόσωποι των ΟΤΔ Αλιείας σε εργαστήρια στα οποία θα 
ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με τις υπάρχουσες στρατηγικές κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, τις 
βέλτιστες πρακτικές και τα σημαντικά σημεία-κλειδιά που εξασφαλίζουν την επιτυχία αυτών στο πλαίσιο 
των ΜΠΕ. Κάθε εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή των ΟΤΔ Αλιείας η οποία θα 
παρέχει μια μελέτη περίπτωσης στην οποία θα επικεντρωθεί το εργαστήριο. Τα εργαστήρια θα λαμβάνουν 
χώρα στις πιο σχετικές περιοχές, δηλ. σε περιοχές όπου η σύνδεση ΘΠΑ και κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Άλλοι ενδιαφερόμενοι από κάθε περιοχή θα μπορούσαν 
επίσης να παράσχουν τις γνώσεις τους κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων (ΜΚΟ, φορείς διαχείρισης, αλιείς, 
επιχειρηματίες, κ.λπ.). 
Κάθε ΟΤΔ Αλιείας θα προσφέρει το χώρο και τη διοργάνωση για το εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί 
στην περιοχή της. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την καταγραφή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από ολόκληρο το δίκτυο των ΟΤΔ Αλιείας. 
Η συγκεκριμένη πρόταση έργου απευθύνεται σε ΟΤΔ Αλιείας με εμπειρία στις στρατηγικές 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που σχετίζονται με τις ΘΠΑ, για να συμμετάσχουν στα εργαστήρια και 
να εμπλουτίσουν τη συζήτηση με τις γνώσεις τους (επιλέγοντας τη σωστή αναπτυξιακή στρατηγική, τη 
διαδικασία υλοποίησης, την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών, κλπ). Οι λιγότερο ώριμες ΟΤΔ Αλιείας 
που ασχολούνται επίσης με ζητήματα που σχετίζονται με τις ΘΠΑ ενδέχεται επίσης να είναι χρήσιμο να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για να μάθουν από το δίκτυο και τις προσφερόμενες μελέτες περιπτώσεων με 
τις οποίες θα δουλέψουν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. 
Η Γ.Δ. MARE και το FARNET γνωρίζουν αυτή την πρωτοβουλία και υποστηρίζουν την ιδέα. 
Στόχοι της συνεργασίας 
Η δημιουργία και η υλοποίηση μιας πλατφόρμας βασισμένης στη γνώση με τρεις κύριους στόχους: 
 Αύξηση της ικανότητας των ΟΤΔ Αλιείας να προωθήσουν τη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη γύρω από 

τις ΘΠΑ συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
 Παροχή συγκεκριμένων λύσεων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης σε προσδιορισμένες περιοχές των 

ΟΤΔ Αλιείας (που θα φιλοξενηθούν τα εργαστήρια) 
 Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔ Αλιείας 
Επιθυμητά αποτελέσματα  

Από τα εργαστήρια θα συλλεχθούν καλές πρακτικές και θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες ώστε να γίνει εφικτό 
να ενταχθούν οι περιοχές των ΟΤΔ Αλιείας σε μια βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, να αυξηθεί η 
απασχόληση, προστατεύοντας παράλληλα τα οικοσυστήματα μέσω του δικτύου των ΘΠΑ. Επίσης τα 
εργαστήρια θα μεταδίδονται μέσω web (webinar) και θα δημιουργηθεί ενημερωτικό υλικό προβολής των 
αποτελεσμάτων π.χ. οδηγός για τις "ΜΠΕ και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη" που θα συγκεντρώνει 
όλες τις βέλτιστες πρακτικές και ιδέες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, κ.λπ. 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ΟΤΔ Αλιείας από την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, 
Σλοβενία, Κύπρο και Ελλάδα. 
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 

Ο τελικός αριθμός των εταίρων και ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί μετά την 
έγκριση των τοπικών προγραμμάτων. Για την υλοποίηση του σχεδίου θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό των 
εταίρων και εξωτερικοί συνεργάτες. 
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας 
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 Αποστολή στις ΟΤΔ πρόσκλησης για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο και διατύπωση σύμφωνης γνώμης 
από κάθε ΟΤΔ εταίρο 

 Σύνταξη του σχεδίου και ανταλλαγή απόψεων με τις συμμετέχουσες ΟΤΔ 
 Πραγματοποίηση δύο συναντήσεων των εν δυνάμει εταίρων στο πλαίσιο των σεμιναρίων του FARNET 

στη Γαλλία και την Ιρλανδία.  
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας  
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που 
συμμετέχουν σε αυτό. Για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:  
 Προπαρασκευαστική φάση (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο): με στόχο την 

οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με πιθανές νέες εντάξεις, τον εμπλουτισμό και την 
οριστικοποίηση των δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών και τοπικών φορέων, την 
οριστικοποίηση του προϋπολογισμού, την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας  

 Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου στην ΕΥΔ ΕΠΑλΘ προς έγκριση 
 Έναρξη υλοποίησης 
 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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

 Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 
 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και 

ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  50.000,00 27,9% 1,6% 

Δημόσια Δαπάνη 50.000,00 27,9% 2,0% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι 

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση εμφανίζει συνέργεια με τις Δράσεις 1, 2 και τις υπο-δράσεις 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5. Είναι 
συμπληρωματική προς τις συναφείς Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η Δράση εμφανίζει συμπληρωματικότητα με αντίστοιχες δράσεις που υλοποιούνται μέσω του 
Χρηματοδοτικού Εργαλείου LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, με χωρικό πεδίο εφαρμογής και στην περιοχή 
παρέμβασης. 
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Τίτλος Δράσης Έργα διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας 

Κωδικός Δράσης  4 

Τίτλος Έργου Pesca-tourism 

Κωδικός Έργου 4.5 

Νομική βάση Άρθρα 63, 64 και 95 Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/Υπο-δράσης 

Αντικείμενο της συνεργασίας 

Το σχέδιο αφορά στην κατάρτιση των αλιέων στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού μέσω της υλοποίησης 
δύο σεμιναρίων. 
Ι) Κατά το πρώτο σεμινάριο, το οποίο είναι και το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης, η ΟΤΔ 

Αλιείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων» θα είναι ο φορέας υποδοχής, ενώ η ΟΤΔ Αλιείας της 
Ανατολικής Σαρδηνίας (FLAG Sardegna Orientale) θα είναι ο διοργανωτής του σεμιναρίου.  
Σε αυτό το μέρος, οι υποχρεώσεις του φορέα υποδοχής (Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων) 
περιλαμβάνουν: 
1. Εξασφάλιση του κατάλληλου χώρου για το σεμινάριο 
2. Εξασφάλιση ενός ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων (τουλάχιστον 15 συμμετέχοντες) 
3. Προώθηση του σεμιναρίου σε τοπικό επίπεδο και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
4. Υποστήριξη του διοργανωτή (π.χ. μεταφορά από και προς το λιμάνι/αεροδρόμιο) 
Από την άλλη πλευρά, ο διοργανωτής (Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας της Ανατολικής Σαρδηνίας) 
αναλαμβάνει: 
1. Το κόστος των εισιτηρίων προς και από την έδρα του φορέα υποσοχής για όλο εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό 
2. Το κόστος της διαμονής στον τόπο υποδοχής 
3. Διατροφή 
4. Την πληρωμή του ειδικευμένου προσωπικού του σεμιναρίου 
5. Τα έξοδα του διερμηνέα στον τόπο που θα λάβει μέρος το σεμινάριο. 

ΙΙ) Το δεύτερο σεμινάριο θα είναι το πρακτικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης, η ΟΤΔ Αλιείας 
«Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων» θα είναι ο διοργανωτής του σεμιναρίου και η ΟΤΔ Αλιείας της 
Ανατολικής Σαρδηνίας θα είναι ο φορέας υποδοχής. 
Σε αυτό το μέρος, οι υποχρεώσεις του φορέα υποδοχής (Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας της Ανατολικής 
Σαρδηνίας) περιλαμβάνουν: 
1. Παροχή χώρου για το σεμινάριο 
2. Προώθηση του σεμιναρίου σε τοπικό επίπεδο και σε σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
3. Παροχή του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού για την απαραίτητη πρακτική εξάσκηση των 
συμμετεχόντων για την διοργάνωση αλιευτικών εκδρομών 
4. Το κόστος της ενοικίασης αλιευτικών σκαφών 
5. Έξοδα κάλυψης του διερμηνέα 
6. Υποστήριξη της φιλοξενούμενης ομάδας (π.χ. μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο) 
Από την άλλη πλευρά, ο διοργανωτής (Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων) αναλαμβάνει: 
1. Το κόστος των εισιτηρίων για τους συμμετέχοντες 
2. Διαμονή  
3. Διατροφή 
4. και τέλος πρέπει να εξασφαλίσει και πάλι έναν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων. 

Σκοπός και στόχοι της συνεργασίας 
 Επαγγελματική κατάρτιση τεχνικών πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για τους αλιείς ή τους 

αλιευτικούς συνεταιρισμούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επαγγελματική δραστηριότητα στον 
τομέα του αλιευτικού τουρισμού 

 Αμοιβαία ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων στον τομέα της αλιείας. 
 Δημιουργία δικτύου εξειδικευμένων ευρωπαϊκών φορέων με στόχο την ενίσχυση των περιοχών όπου 

αναπτύσσεται ο αλιευτικός τουρισμός. 
 Συμφωνία για ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τον αλιευτικό τουρισμό. 
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων 
Έχει ολοκληρωθεί. 
Πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 
Ο τελικός αριθμός των εταίρων και ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί μετά την 
έγκριση των τοπικών προγραμμάτων. Για την υλοποίηση του σχεδίου θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό των 
εταίρων και εξωτερικοί συνεργάτες. 
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας 

 Αποστολή στις ΟΤΔ πρόσκλησης για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο και διατύπωση σύμφωνης γνώμης 
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από κάθε ΟΤΔ εταίρο 
 Σύνταξη του σχεδίου και ανταλλαγή απόψεων με τις συμμετέχουσες ΟΤΔ 
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας  
Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που 
συμμετέχουν σε αυτό. Για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:  
 Προπαρασκευαστική φάση (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων σε εθνικό επίπεδο): με στόχο την 

οριστικοποίηση του εταιρικού σχήματος με πιθανές νέες εντάξεις, τον εμπλουτισμό και την 
οριστικοποίηση των δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών και τοπικών φορέων, την 
οριστικοποίηση του προϋπολογισμού, την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας  

 Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου στην ΕΥΔ ΕΠΑλΘ προς έγκριση 
 Έναρξη υλοποίησης 
 
Η ένταση ενίσχυσης είναι 100% επί των επιλέξιμων δαπανών, βάσει του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

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

 Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και 
ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο Δράσης 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
Τοπικού Προγράμματος 

Συνολικός Προϋπολογισμός  12.000,00 6,7% 0,4% 

Δημόσια Δαπάνη 12.000,00 6,7% 0,5% 

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,0% 0,0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Εν Δυνάμει Δικαιούχοι 

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η Δράση εμφανίζει συνέργεια με τις Δράσεις 1, 2 και τις υπο-δράσεις 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Είναι 
συμπληρωματική προς τις συναφείς Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Δεν αφορά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

       Τίτλος Μέτρου - 
Δράσης 

Κωδικός 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Κοινοτική 
Συμμετοχή 

Εθνική 
Συμμετοχή 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

Προτεραιότητα 4 “Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής” ΕΠΑλΘ 2014-2020 

Προπαρασκευαστικές 
ενέργειες 

1 23.448,00 23.448,00 
  

0,00 

Δαπάνες λειτουργίας και 
συντονισμού 

2 637.500,00 637.500,00 
  

0,00 

Υλοποίηση τοπικής 
στρατηγικής – έργα 

ιδιωτικού και δημόσιου 
χαρακτήρα 

3 2.244.208,14 1.710.000,00 
  

534.208,14 

Έργα 
διατοπικής/διακρατικής 

συνεργασίας 
4 179.052,00 179.052,00 

  
0,00 

Σύνολο Προτεραιότητας 4 ΕΠΑλΘ 
2014-2020 

3.084.208,14 2.550.000,00     534.208,14 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

       Κωδικός 

Προτεραιότητα 4 “Αύξηση της 
Απασχόλησης και της Εδαφικής 

Συνοχής” ΕΠΑλΘ 2014-2020 
1 2 3 4 

Συνολικό κόστος Δράσης 23.448,00 637.500,00 2.244.208,14 179.052,00 

Ποσοστό % συνολικού κόστους  
Δράσης επί του συνολικού κόστους 

της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης 

0,8% 20,7% 72,8% 5,8% 

Δημόσια δαπάνη Δράσης 23.448,00 637.500,00 1.710.000,00 179.052,00 

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης 
Δράσης επί της δημόσιας δαπάνης 

της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης 

0,9% 25,0% 67,1% 7,0% 

Κοινοτική συμμετοχή Δράσης 
 

 
  

Ποσοστό % κοινοτικής συμμετοχής 
Δράσης επί της κοινοτικής 

συμμετοχής της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) 

           
Τίτλος Δράσης Κωδικός 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Προτεραιότητα 4 “Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής” ΕΠΑλΘ 2014-2020 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες 1     
 

23.448,00           

Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού 2 
    

159.375,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 95.625,00 

Υλοποίηση τοπικής στρατηγικής – έργα 
ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα 

3     
  

85.500,00 342.000,00 513.000,00 513.000,00 256.500,00 

Έργα διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας 4     
  

8.952,60 35.810,40 44.763,00 44.763,00 44.763,00 

Σύνολο Προτεραιότητας 4 ΕΠΑλΘ 2014-
2020 

  
   

23.448,00 253.827,60 505.310,40 685.263,00 685.263,00 396.888,00 

 

  



Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/Αλιείας & Θάλασσας 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. 29 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 
(ΕΠΑλΘ 2014-2020) 

 

Κωδικός Δράση / Υπο-δράση 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή Εθνική Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

1 Προπαρασκευαστικές ενέργειες 23.448,00 23.448,00 100% 
    

0,00 0% 

2 Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού 637.500,00 637.500,00 100% 
    

0,00 0% 

3 
Υλοποίηση τοπικής στρατηγικής – έργα ιδιωτικού 

και δημόσιου χαρακτήρα 
2.244.208,14 1.710.000,00 76% 

    
534.208,14 24% 

3.1 Έργα δημόσιου χαρακτήρα 570.000,00 570.000,00 100% 
    

0,00 0% 

3.2 
Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε 

καθεστώς ενίσχυσης) 
1.556.561,09 1.040.000,00 67% 

    
516.561,09 33% 

3.3 Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που δεν εμπίπτουν σε 
καθεστώς ενίσχυσης) 

117.647,06 100.000,00 85% 
    

17.647,06 15% 

4 Έργα διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας 179.052,00 179.052,00 100% 
    

0,00 0% 

4.1 
Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και 

αλιεία 
50.000,00 50.000,00 100% 

    
0,00 0% 

4.2 
Παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη – ταρσανάδες 

και καρνάγια 
42.052,00 42.052,00 100% 

    
0,00 0% 

4.3 Αλιευτικός τουρισμός 25.000,00 25.000,00 100% 
    

0,00 0% 



Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/Αλιείας & Θάλασσας 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. 30 

Κωδικός Δράση / Υπο-δράση 
Συνολικό 
Κόστος 

Δημόσια Δαπάνη Κοινοτική Συμμετοχή Εθνική Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

4.4 

Creation and implementation of a knowledge-
based platform on Marine Protected Areas (MPA) 

and socio-economic development in the 
Mediterranean 

50.000,00 50.000,00 100% 
    

0,00 0% 

4.5 Pesca-tourism 12.000,00 12.000,00 100% 
    

0,00 0% 

Σύνολο Προτεραιότητας 4 ΕΠΑλΘ 2014-2020 3.084.208,14 2.550.000,00 83% 
    

534.208,14 17% 

 


