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Το παρόν διατίθεται δωρεάν 

 

Αργοσαρωνικός & Κύθηρα – Αντικύθηρα  

  Πόλος φυσικών, πολιτιστικών & παραγωγικών  

πόρων. 

• Νησιωτικότητα. 

• Γειτνίαση με την Αττική. 

• Τουρισμός. 

• Ναυτική ιστορία. 

 
Λέξεις κλειδιά οικονομικών σχέσεων με την 

αλιεία, τη θάλασσα & την υδατοκαλλιέργεια. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΙΕΙΣ  

Ενεργειακή 

απόδοση και 

μετριασμός της 

κλιματικής 

αλλαγής 

 Σταθμίδες  υδροσυλλέκτη  και βολβοειδείς πλώρες  

 Μη τοξικά απορρυπαντικά όπως η επικάλυψη χαλκού, ώστε να μειώνεται η τριβή.  

 Μηχανισμός  κίνησης  πηδαλίου,  όπως  τα  συστήματα ελέγχου  του  μηχανισμού  κίνησης  και  τα  πολλαπλά  πηδάλια   

 Δοκιμή στις δεξαμενές  για  τη  διαμόρφωση  βάσης  με  στόχο  τη  βελτίωση  της υδροδυναμικής. 

 Ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων.  

 Καταλύτες, γεννήτριες  

 Εξοπλισμός παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων και τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία 

 Βελτίωση των  συστημάτων  ψύξης,  κατάψυξης  ή  μόνωσης  για  σκάφη κάτω των 18 m.  

 Ανακύκλωση της θερμότητας εντός του σκάφους (ανάκτηση  και  επαναχρησιμοποίηση  της  θερμότητας  σε  άλλες 

βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους) 

Προστιθέμενη 

αξία, ποιότητα 

των προϊόντων 

και χρήση των 

ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων 

 Αποθηκευτικοί και ψυκτικοί χώροι (ενδεικτικά ψυκτικές μονάδες, παγομηχανές, καταψύκτες)  

 Καινούργια σύγχρονα  μηχανήματα και εξοπλισμός 

 Επεξεργασία  των  υπολειμμάτων  των  προϊόντων  αλιείας  και  των απορριπτόμενων ειδών αλιείας 

 Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων πάνω στο σκάφος 

 Ανάπτυξη  χώρων  άμεσης  εμπορίας  για  την  πώληση  και  ενημέρωση  του  καταναλωτή καθώς και για την 

ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων 

Υγεία και 

Ασφάλεια 

 Υπηρεσίες τηλεϊατρικής  

 Σωστικά μέσα (ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, σωσίβια γιλέκα, στολές επιβίωσης, μηχανισμοί απασφάλισης για 

υποβρύχια εμπόδια κ.α.), εξοπλισμός πυρασφάλειας, Κιβώτια πρώτων βοηθειών, Συσκευές έκτακτης ανάγκης 

 Τουαλέτες, μαγειρεία και αποθηκευτικοί χώροι για τρόφιμα 

 Συσκευές καθαρισμού νερού, αφαλατωτές, Δεξαμενές νερού 

 Υπόστεγα, κιγκλιδώματα ή και γενικά εργασίες επί του σκάφους όπως μονώσεις για το θόρυβο, θέρμανση ή ψύξη, 

εξαερισμός, βαφές κλπ  

 


