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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας
LEADER/CLLD 2014 – 2020 με τίτλο
«Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ»
Ο.Τ.Δ. Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
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Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 779.000,00 €

Δ/νση: Φίλωνος 91, Τ.Κ.18535
Αργοσαρωνικός & Κύθηρα – Αντικύθηρα

Τηλ: 2104120002
Fax: 2104120006
e-mail: info@atticalag.gr
web: www.atticalag.gr

Πόλος φυσικών, πολιτιστικών & παραγωγικών
πόρων.
•
•
•
•

Νησιωτικότητα, Κοινωνία
Γειτνίαση με την Αττική.
Τουρισμός.
Ναυτική ιστορία.

Λέξεις κλειδιά οικονομικών σχέσεων με την
αλιεία, τη θάλασσα & την υδατοκαλλιέργεια.
Το παρόν διατίθεται δωρεάν
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4.2.2: Προώθηση κοινωνικής ευημερίας & πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας
& της θάλασσας, διαχείριση & ανάδειξη περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων περιοχής.
Ενίσχυση του ρόλου των τοπικών φορέων σχετικών με την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια & τη θάλασσα
Ανάδειξη στοιχείων πολιτισμού που είτε συνδέονται με την αλιεία και τη θάλασσα είτε την
αναδεικνύουν. Έργα μικρής κλίμακας, με σκοπό την ανάδειξη σημείων φυσικού και
πολιτιστικού κάλλους στις αλιευτικές & ενάλιες θαλάσσιες περιοχές. Ενδεικτικά:

Ανάδειξη φάρων, ανάδειξη – αναβίωση στοιχείων αλιευτικής ή και θαλάσσιας
παράδοσης, καρνάγιων - ταρσανάδων όπως εκθέσεις ανάδειξης αλιευτικής ή και
θαλάσσιας δραστηριότητας, δημιουργία ψηφιακών υλικών σχετικών κ.ο.κ.,

4.2.2.1:
Ανάδειξη πολιτιστικών
στοιχείων αλιείας και
θάλασσας καθώς και της
αλιευτικής περιοχής
δραστηριότητας

Ανάδειξη ή/και δημιουργία καταδυτικών & θαλάσσιων πάρκων, διαδρομών &
έργων ερμηνείας περιβάλλοντος στη θάλασσα, υποδομών διευκόλυνσης διεξαγωγής
δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος
Επισκέψιμες ενάλιες αρχαιότητες ή ναυάγια, χώρων έκθεσης ναυτικής,
αλιευτικής, θαλάσσιας παράδοσης συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αξιοποιούν
τις νέες τεχνολογίες (π.χ. ψηφιακά μουσεία),
Υποδομές μικρής κλίμακας ανάδειξης περιοχών φυσικού κάλλους,
αξιοθέατων, μνημείων της φύσης & του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων,
μνημείων, θέσεις θέας)
Εκθέσεις ανάδειξης παραδοσιακών τεχνικών κατασκευής σκαφών αλιείας ή / και
υδατοκαλλιέργειας ή και της αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή
Πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετιζόμενες με την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και
την θάλασσα και τον πολιτισμό γύρω από τους τομείς αυτούς (π.χ. γιορτές ψαρά
στη Σαλαμίνα, στο Βαθύ Γαλατά κ.α., Αρμάτα Σπέτσες, στον Πόρο κ.λπ.), όπως και
γιορτές σχετικές με τη θάλασσα (γαστρονομία, αθλητισμός, περιβάλλον, ιστορία,
διασύνδεση μεταξύ των περιοχών του τοπικού προγράμματος)
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α & Β βαθμού & φορείς τους, συλλογικοί φορείς περιβαλλοντικού & αλιευτικού
χαρακτήρα
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών
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4.2.2.2:
Ενίσχυση υποδομών
για την υποστήριξη
της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας
ή/και προώθηση της
κοινωνικής ευημερίας

Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την υποστήριξη του εφοδιασμού των
αλιευτικών και λοιπών σκαφών, σύμφωνα με την δυναμική της λιμενικής
υποδομής. Αφορά λιμενικές και αλιευτικές υποδομές, τοπικές αλιευτικές υποδομές
εγκατάστασης που σχετίζονται με υποδομές διακίνησης και διάθεσης προϊόντων
αλιείας, με προϊόντα θάλασσας (π.χ. αλυκές) και υδατοκαλλιέργειας, π.χ. ιχθυαγορές,
καθώς και υποδομές που σχετίζονται με την τουριστική αναβάθμιση και την βελτίωση
των υπηρεσιών προς τους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων.
Πιο συγκεκριμένα:
Υποδομές για την υποστήριξη του εφοδιασμού των αλιευτικών και λοιπών σκαφών,
Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός καταφυγίων για την βελτίωση της ασφάλειας των
αλιέων,
Δημιουργία θέσεων ελλιμενισμού αλιευτικών και λοιπών σκαφών, σύμφωνα με τη
δυναμική της λιμενικής υποδομής,
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια (πλωτές
εξέδρες για την διαχείριση και παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας
κ.ά.)
Εισαγωγή νέων τεχνολογιών (smart applications) για την διευκόλυνση ή και
διαχείριση της κυκλοφορίας τουριστικών σκαφών σε λιμενικές υποδομές (μαρίνες,
κ.λπ.)
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α και Β’ βαθμού & φορείς τους, συλλογικοί φορείς περιβαλλοντικού
και αλιευτικού χαρακτήρα
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών
Περιοχή παρέμβασης: Αλιευτικές και ενάλιες περιοχές της περιοχής παρέμβασης.
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Υποστήριξη ατομικών και συλλογικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στους
τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ενδεικτικά προβλέπονται δράσεις:

4.2.2.3:
Δια βίου μάθηση και
δημιουργία θέσεων
εργασίας σε περιοχές
αλιείας &
υδατοκαλλιέργειας, με
σκοπό την ενίσχυση
του ρόλου των
αλιευτικών κοινοτήτων
στην τοπική ανάπτυξη
και τη διακυβέρνηση
των τοπικών
αλιευτικών πόρων και
των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων

Εμψύχωσης τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μέσω δράσεων
δια βίου μάθησης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και γενικά ανάπτυξης δεξιοτήτων
και ικανοτήτων στους τομείς δραστηριοτήτων στην επιχειρηματικότητα για την
ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας
Δημιουργία άτυπων δικτύων, συμφωνιών σύμπραξης ή ενώσεων ανάμεσα σε έναν ή
περισσότερους ανεξάρτητους φορείς σχετικών με τα αντικείμενα με στόχο τον
εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας για θέματα διαχείρισης, προστασίας, ανάδειξης ή και
γενικά στήριξης της οικονομίας του τομέα της αλιείας, της θάλασσας της
υδατοκαλλιέργειας.
Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης τοπικών προϊόντων αλιείας &
υδατοκαλλιέργειας.
Εκπαίδευση για την εισαγωγή νέων ενεργειών π.χ. σύνδεση αλιευτικού προϊόντος/
ή και προϊόντος υδατοκαλλιέργειας με την τοπική γαστρονομία, τρόποι μεταποίησης
των προϊόντων, διερεύνηση άμεσων συνδέσεων με λοιπές αγορές.
Ενίσχυση δράσεων με σκοπό την επιμόρφωση και ανάδειξη της περιβαλλοντικής
αξίας της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της
κλιματικής αλλαγής, καινοτομία εκπαιδεύσεις στην επιχείρηση αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας (διοργάνωση από την ίδια την επιχείρηση εσωτερικά, ή από φορείς
αλιείας και θάλασσας (περιλαμβάνονται υδατοκαλλιέργειες καθώς και λοιπές
επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας - πρακτική
άσκηση εξοπλισμού και εργαλείων για τη θάλασσα. Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα
για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ή άλλων ζητημάτων.
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού & φορείς τους, συλλογικοί φορείς περιβαλλοντικού
και αλιευτικού χαρακτήρα
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών
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4.2.2.4:
Βελτίωση και
αξιοποίηση των
περιβαλλοντικών
πλεονεκτημάτων των
περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας,
συμπεριλαμβανομένων
δράσεων για την
άμβλυνση της
κλιματικής αλλαγής.

Άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με στόχο να προστατευθούν
ή και να αναδειχθούν η θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα στο πλαίσιο
των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων ή / και ανάδειξη, αξιοποίηση περιοχών,
όπως:
Δημιουργία υποδομών διαχείρισης/ προστασίας ειδών των περιβαλλοντικών
συστημάτων (π.χ. διαχείριση σε καλαμιώνες για την προστασία φωλιών πτηνών/
ιχθύων ή και άλλων ειδών χλωρίδας και πανίδας.
Σήμανση αλιευτικών ζωνών, οικοσυστημάτων φωλεοποίησης, διβαριών με στόχο
την ανάδειξη και την προστασία
Ανάδειξη οικοσυστημάτων που αποτελούν ιδιαίτερο περιβάλλον (π.χ. χώροι
φωλεοποίησης πτηνών κ.ο.κ.), Ανάδειξη προστατευόμενων και μη περιοχών με
περιβαλλοντική αξία
Δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή
οργανωτικών γνώσεων που να μειώνουν στις επιπτώσεις των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων
αλιευτικών τεχνικών και βελτιωμένης επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων,
ή που αποσκοπούν στην υλοποίηση μιας πιο βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων
βιολογικών πόρων και της συνύπαρξης με προστατευόμενα αρπακτικά.
Δράσεις που προωθούν το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ως ένα καινοτόμο
εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού, με σκοπό την ολοκληρωμένη θαλάσσια
ανάπτυξη.
Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και φορείς τους, Συλλογικοί φορείς αλιευτικού και
περιβαλλοντικού χαρακτήρα
Ποσοστό Ενίσχυσης: 100% των επιλέξιμων δαπανών

