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1.  Περιοχή παρέμβασης 

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης, για την εφαρμογή ενός Προγράμματος, 
πολυταμειακής προσέγγισης (συμμετοχή ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ),  περιλαμβάνει τα νησιά της 
Χίου, τις Οινούσσες  και τα Ψαρά. Ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης 
ανέρχεται στους 45.951 κατοίκους με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 
2011, η συνολική έκταση είναι 459,42 km2. 

Σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ όπως αυτή ισχύει, το σύνολο της περιοχής 
παρέμβασης χαρακτηρίζεται ως νησιωτική. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι Δήμοι και Δημοτικές Ενότητές τους που περιλαμβάνονται στην περιοχή 
παρέμβασης, με την έκταση που καταλαμβάνουν και τον πληθυσμό τους.  

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται αναλυτικά η περιοχή παρέμβασης, όπως είχε 
παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 2 του φακέλου Α, αναμορφωμένος με την προσθήκη της 
στήλης του Γεωγραφικού Κωδικού Καλλικράτη. 
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LEADER ΠΑΑ 2014-
2020 

LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-
2020 

Έκταση Πληθυσμ
ός 

Έκταση Πληθυσμό
ς 

(km2) (στοιχεία 
2011 – 
μόνιμος 
πληθυσμ
ός) 

 (km2)  (στοιχεία 
2011 – 
μόνιμος 
πληθυσμό
ς) 

XIOY XIOY Χίος Νησιωτική 57010101 22,62 26850 22,62 26850 

XIOY XIOY Θυμιανά Νησιωτική 57010201 7,72 2606 7,72 2606 

XIOY XIOY Νεοχώρι Νησιωτική 57010202 5,69 665 5,69 665 

XIOY XIOY Βολισσός Νησιωτική 57010301 32,63 313     

XIOY XIOY Αγ. Γάλας Νησιωτική 57010302 8,8 38     

XIOY XIOY Διευχά Νησιωτική 57010303 7,88 20     

XIOY XIOY Κέραμος Νησιωτική 57010304 6,78 37     

XIOY XIOY Κουρούνια Νησιωτική 57010305 12,65 75     

XIOY XIOY Λεπτόποδα Νησιωτική 57010306 4,62 37     

XIOY XIOY Μελανιός Νησιωτική 57010307 6,49 7     

XIOY XIOY Νέα Ποταμιά Νησιωτική 57010308 6,18 64     

XIOY XIOY Νενητούρια Νησιωτική 57010309 7,94 53     

XIOY XIOY Παρπαριά Νησιωτική 57010310 19,8 138     

XIOY XIOY Πιραμά Νησιωτική 57010311 5,61 40     

XIOY XIOY Πισπιλούντα Νησιωτική 57010312 8,45 60     

XIOY XIOY Τρύπες Νησιωτική 57010313 6,89 53     

XIOY XIOY Φυτά Νησιωτική 57010314 15,07 17     

XIOY XIOY Χάλανδρα Νησιωτική 57010315 8,36 31     

XIOY XIOY Καλλιμασιά Νησιωτική 57010401 7,14 1100 7,14 1100 

XIOY XIOY Βουνό Νησιωτική 57010402 4,73 180     

XIOY XIOY Έξω Διδύμα Νησιωτική 57010403 2,33 40     

XIOY XIOY Θολοποτάμι Νησιωτική 57010404 6,71 692     

XIOY XIOY Καταρράκτης Νησιωτική 57010405 4,8 408 4,8 408 

XIOY XIOY Κοινή Νησιωτική 57010406 4,63 140     

XIOY XIOY Μέσα 
Διδύμα 

Νησιωτική 57010407 3,39 169     

XIOY XIOY Μυρμήγκι Νησιωτική 57010408 1,66 92     

XIOY XIOY Νένητα Νησιωτική 57010409 9,37 924 9,37 924 

XIOY XIOY Παγίδα Νησιωτική 57010410 0,97 129     

XIOY XIOY Φλάτσια Νησιωτική 57010411 2 76     

XIOY XIOY Χαλκειός Νησιωτική 57010501 4,24 950     

XIOY XIOY Αγ. Γεώργιος 
Συκούσης 

Νησιωτική 57010502 24,61 579     
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XIOY XIOY Βαβίλοι Νησιωτική 57010503 3,57 209     

XIOY XIOY Βασιλειώνικο Νησιωτική 57010504 4,11 377     

XIOY XIOY Βερβεράτο Νησιωτική 57010505 2,45 231     

XIOY XIOY Δαφνώνας  Νησιωτική 57010506 9,72 385     

XIOY XIOY Ζυφιάς Νησιωτική 57010507 1,93 166     

XIOY XIOY Καρδάμυλλα Νησιωτική 57010601 75,49 1643 75,49 1643 

XIOY XIOY Αμάδες Νησιωτική 57010602 11,09 140     

XIOY XIOY Βίκυ Νησιωτική 57010603 13,82 108     

XIOY XIOY Καμπιά Νησιωτική 57010604 17,11 50     

XIOY XIOY Πιτυός Νησιωτική 57010605 55,81 257     

XIOY XIOY Σπαρτούντα Νησιωτική 57010606 10,75 36     

XIOY XIOY Πυργί Νησιωτική 57010701 59,75 832 59,75 832 

XIOY XIOY Αρμόλια Νησιωτική 57010702 14,73 442     

XIOY XIOY Βέσσα Νησιωτική 57010703 20,89 113     

XIOY XIOY Ελάτα Νησιωτική 57010704 17,23 248 17,23 248 

XIOY XIOY Καλαμωτή Νησιωτική 57010705 15,37 706 15,37 706 

XIOY XIOY Λιθί Νησιωτική 57010706 15,41 398 15,41 398 

XIOY XIOY Μεστά Νησιωτική 57010707 33,98 437 33,98 437 

XIOY XIOY Ολύμποι Νησιωτική 57010708 31,78 376 31,78 376 

XIOY XIOY Πατρικά Νησιωτική 57010709 3,01 120     

XIOY XIOY Βροντάδος Νησιωτική 57010801 41,16 5332 41,16 5332 

XIOY XIOY Ανάβατος Νησιωτική 57010802 27,71 1     

XIOY XIOY Αυγώνυμα Νησιωτική 57010803 16,68 14     

XIOY XIOY Καρυές Νησιωτική 57010804 29,94 676 29,94 676 

XIOY XIOY Λαγκάδα Νησιωτική 57010805 11,98 856 11,98 856 

XIOY XIOY Σιδηρούντα Νησιωτική 57010806 21,04 38     

XIOY XIOY Συκιάδα Νησιωτική 57010807 7,42 610 7,42 610 

ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣ
ΩΝ 

Οινούσσες Νησιωτική 5702 17,81 826 17,81 826 

ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ Ψαρά Νησιωτική 5703 44,76 458 44,76 458 

ΣΥΝΟΛΟ     907,24 52674 459,42 45951 

 

2. Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων περιοχής παρέμβασης 
 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται η ανάλυση SWOT, δηλαδή η ανάλυση των δυνάμεων – 
πλεονεκτημάτων (Strengths), αδυναμιών – μειονεκτημάτων (Weaknesses), προοπτικών – 
ευκαιριών (Opportunities) και απειλών – κινδύνων (Threats), που αντιμετωπίζει η περιοχή 
παρέμβασης, η οποία θα συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων και στην αποτελεσματικότερη 
χάραξη αναπτυξιακής στρατηγική.  
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Ποσοστό απασχολουμένων υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας 
αλλά οριακά υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό που καταγράφεται σε επίπεδο 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου.  

✓ Θετική διακύμανση της απασχόλησης που εκφράστηκε με αύξηση κατά 12,8% σε 
επίπεδο περιφερειακής ενότητας.  

✓ Τριτογενοποίηση της τοπικής οικονομίας, καθώς η πλειοψηφία του πληθυσμού 
απασχολείται στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο. 

✓ Ύπαρξη δυναμικών κλάδων (μαστιχοκαλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια, 
μανταρινοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια, αλιεία, κτηνοτροφία) στον αγροτικό τομέα. 

✓ Εξωστρέφεια σημαντικών τοπικών επιχειρήσεων. 
✓ Παραδοσιακές καλλιέργειες ήπιας μορφής που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
✓ Παραγωγή προϊόντων ποιότητας. 
✓ Συγκριτικό πλεονέκτημα στη μεταποίηση της ρητίνης των μαστιχόδεντρων και του 

μανταρινιού. 
✓ Παράδοση στην ποτοποιία. 
✓ Συγκέντρωση του 40% των εκμεταλλεύσεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της 

Περιφέρειας Β. Αιγαίου στην περιοχή παρέμβασης. 
✓ Εξαγωγικός χαρακτήρας των ιχθυοκαλλιεργειών που υφίστανται στην περιοχή.  
✓ Σημαντικές προοπτικές του δευτερογενή τομέα στη μεταποίηση προϊόντων που 

συνδέονται με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και την παραγωγή 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

✓ Σταδιακή αναπτυξιακή πορεία εξορυκτικής δραστηριότητας. 

✓ Υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων, που στηρίζονται κατά βάση στον τριτογενή 
τομέα και ιδιαίτερα στον τουρισμό, που λειτουργεί σε συνδυασμό με άμεση 
εξάρτηση από τις μεταφορές λόγω νησιωτικού χαρακτήρα.  

✓ Χαμηλή παραγωγικότητα με μικρό βαθμό εξειδίκευσης των απασχολουμένων και 
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον 
δευτερογενή τομέα, σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης. 

✓ Έλλειψη διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγική και 
κοινωνική βάση και χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης πτυχιούχων και επιστημόνων 
στην επιχειρηματική κοινότητα. 

✓ Χαμηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας, απουσία εκσυγχρονισμού και οικονομιών 
κλίμακας για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

✓ Εξάρτηση από την ηπειρωτική Ελλάδα. 
✓ Έντονα προβλήματα ανεργίας, με μικρότερη όμως αύξηση σε σχέση με το σύνολο της 

χώρας κατά την τελευταία δεκαετία. 
✓ Χαμηλό ποσοστό καλλιεργούμενης γης σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό του 

κλήρου και τη μικρή έκταση των αγροτεμαχίων. 
✓ Οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεις, με σχετικά χαμηλή τεχνολογική υποδομή και 

παραδοσιακές πρακτικές τόσο στον τρόπο οργάνωσης, όσο και στον τρόπο 
διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής. 

✓ Υστέρηση στις αρδευόμενες και αρδευθείσες εκτάσεις σε σχέση με τη χώρα. 
✓ Πτωτική πορεία της μελισσοκομίας και εγκατάλειψη θερμοκηπίων. 
✓ Στασιμότητα βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα. 
✓ Έλλειψη πεντάστερων ξενοδοχειακών μονάδων με αποτέλεσμα την αδυναμία 

προσέγγισης αγορών του εξωτερικού (όπως αυτή της Ρωσίας), που επιλέγουν 
τέτοιου είδους καταλύματα κατά τη διαμονή τους στη χώρα μας.  

✓ Έλλειψη καταλυμάτων & λοιπών τουριστικών υποδομών σε Οινούσσες και Ψαρά.  
✓ Μη ικανοποιητική πληρότητα καταλυμάτων σε συνδυασμό με την άτονη τουριστική 

προβολή. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) 

✓ Διαθεσιμότητα κοινοτικών και εθνικών πόρων κατά την προγραμματική περίοδο 
2014-2020.  

✓ Πολυλειτουργικότητα αλλά και πολυδραστηριότητα του πληθυσμού της περιοχή 
παρέμβασης.  

✓ Σημαντικές προοπτικές του δευτερογενή τομέα στη μεταποίηση προϊόντων που 
ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 
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συνδέονται με τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και την παραγωγή 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

✓ Αύξηση της ζήτησης ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων. 
✓ Αύξηση της ζήτησης για νέες μορφές υπηρεσιών στους τομείς του τουρισμού, των 

μεταφορών και της ενέργειας. 
✓ Αυξανόμενη ζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
✓ Προοπτικές ανάπτυξης δυναμικών συνεργατικών σχηματισμών. 

✓ Η Οικονομική κρίση στη χώρα, η δημοσιονομική προσαρμογή και η περιορισμένη 
χρηματοδότηση των επενδύσεων από τις τράπεζες. 

✓ Το πολύπλοκο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο. 
✓ Μείωση της ζήτησης και άρα της κατανάλωσης αγαθών & υπηρεσιών στην τοπική 

αγορά. 
✓ Αυξημένος ανταγωνισμός από άλλους τουριστικούς προορισμούς. 

 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Ύπαρξη σημαντικού αριθμό φυσικών οικοσυστημάτων και μεμονωμένων στοιχείων 
της φύσης τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και οικολογικό 
ενδιαφέρον και ανήκουν στο δίκτυο ΦΥΣΗ (NATURA) 2000. 

✓ Σημαντικός γεωλογικός πλούτος, στον οποίο περιλαμβάνονται μνημεία ευρύτερου 
γεωλογικού ενδιαφέροντος (ηφαίστεια, γεωλογικές διαμορφώσεις), καθώς και 
μνημεία παλαιο-αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα 
απολιθώματα φυτών και ζώων και πολλά λατομεία διαφόρων ιστορικών εποχών και 
πετρωμάτων. 

✓ Ευνοϊκές για τον πρωτογενή τομέα εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες. 
✓ Οικολογική και αισθητική αξία αγροτικών τοπίων. 
✓ Εκτεταμένο μήκος ακτογραμμών, που διευκολύνει την ανάπτυξη της αλιείας 
✓ Παράκτια αλιεία, με τη μορφή της οικογενειακής δραστηριότητας  
✓ Μεγάλη αλιευτική εμπειρία και παράδοση 

✓ Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, σε συνδυασμό με την άνιση χωρική κατανομή του 
πληθυσμού με όλο και εντονότερη συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό οικισμών. 

✓ Υψηλό ποσοστό οικογενειών που πλήττονται από την ανεργία. 
✓ Προβλήματα υποδομών στους οικισμούς ΡΟΜΑ στους οικισμούς Μυρσυνιδίου και 

Χαλκειό. 
✓ Φαινόμενα παθογένειας όπως ενδοοικογενειακή βία, η επαιτεία, η παιδική 

εκμετάλλευση, αποκλίνουσα συμπεριφορά και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους 
ανωτέρω οικισμούς. 

✓ Μεγάλης ηλικίας, με χαμηλή εκπαίδευση αλιείς, που εμφανίζουν αδυναμίες 
προσαρμογής στις νέες αντιλήψεις / δραστηριότητες της αλιείας, μη διευκολύνοντας 
τη σύγχρονη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, αλλά και την ανάπτυξη της 
παραγωγικότητας 

✓ Αδυναμία στη προαγωγή της εταιρικής σχέσης μεταξύ επιστημόνων και επιχειρήσεων 
στον αλιευτικό κλάδο 

✓ Μικρή συμμετοχή των αλιέων σε Οργανώσεις που είναι απαραίτητες για την 
προώθηση του κλάδου 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

✓ Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενίσχυση των περιβαλλοντικών θεσμικών 
οργάνων και κανονισμών. 

✓ Χρήση τεχνολογικών γεωπληροφορικής για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
οικοτόπων. 

✓ Μεταβολές στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσικής πραγματικότητας της περιοχής 
λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. 

✓ Μειωμένη περιβαλλοντική προστασία λόγω της οικονομικής κρίσης. 
✓ Κίνδυνος υποβάθμισης από την τουριστική δραστηριότητα. 
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✓ Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
✓ Ενίσχυση του τουρισμού στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές τους καλοκαιρινούς 

μήνες με αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης αλιευμάτων, αλλά και την 
ανάπτυξη διατομεακών δράσεων, όπως αλιείας και τουρισμού. 

✓ Επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου με τον εμπλουτισμό του τουριστικού 
προϊόντος με νέες ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού αξιοποιώντας τις ευκαιρίες  
που προσφέρει  η θάλασσα. 

✓ Βελτίωση της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων μέσω της προαγωγής περισσότερο 
επιλεκτικών αλιευτικών τεχνικών. 

✓ Δυνατότητα για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επαγγελματίες του 
κλάδου, μέσα από τη δημιουργία και βελτίωση υποδομών 

 

✓ Μείωση ποσότητας ιχθυοαποθεμάτων. 
✓ Αδιαφορία των  αλιέων στην ανάγκη αναπροσαρμογής των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων 
✓ Ανταγωνισμός από ερασιτεχνική αλιεία. 
✓ Αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού των παράκτιων περιοχών και των νησιών 

εξαιτίας της φθίνουσας πορείας του τομέα της αλιείας 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Μοναδικότητα και ποικιλότητα του πολιτισμικού περιβάλλοντος. 
✓ Μνημεία Ενταγμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO  
✓ Λειτουργία σημαντικού αριθμού μουσείων με σημαντικότερο το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Χίου. 
✓ Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης μέσα από μια σειρά 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, που σχετίζονται με τα ήθη και έθιμα της περιοχής και 
λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια όλου του έτους. μέσω των πολλών  πολιτιστικών 
συλλόγων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχής εφαρμογής 

✓  
✓ Ύπαρξη πολλών χαρακτηρισμένων παραδοσιακών, οικισμών και οικισμών με 

ενδιαφέρον για τον περιηγητή 

✓ Μικρός μέχρι σήμερα βαθμός παρεμβάσεων ανάδειξης σε πολιτιστικά μνημεία και 
άλλα σημεία γενικότερα, προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα. 

✓ Απουσία οργανωμένων δράσεων ανάδειξης της πολιτιστικής κουλτούρας και του 
πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

✓ Δημιουργική αξιοποίηση και δικτύωση φυσικών και πολιτιστικών διαθέσιμων της 
περιοχής παρέμβασης. 

✓ Δημιουργία δικτύου παραδοσιακών και ιστορικών μνημείων. 
✓ Έρευνα για επαναλειτουργία μουσείων και πολιτιστικών χώρων. 
✓ Περαιτέρω ανάδειξη θρησκευτικών μνημείων. 
✓ Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αξιοποίησης των οικισμών. 

✓ Σταδιακή απώλεια παραδοσιακών τεχνικών καλλιέργειας.  
✓ Ερήμωση χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Ενθαρρυντικές τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού, αλλά και εν γένει της περιοχής μέσα 
από τη θετικά υψηλή συμμετοχή των κατά βάση παραγωγικών τάξεων στη 
πληθυσμιακή σύνθεση. 

✓ Υψηλό μορφωτικό επίπεδο στην περιοχή παρέμβασης, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα σε 
επίπεδο Περιφέρειας και προσεγγίζοντας και τα αντίστοιχα στο επίπεδο της χώρας 
συνολικά. 

✓ Λειτουργία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης. 

✓ Χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, σε συνδυασμό με την άνιση χωρική κατανομή του 
πληθυσμού με όλο και εντονότερη συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό οικισμών. 

✓ Υψηλό ποσοστό οικογενειών που πλήττονται από την ανεργία. 
✓ Προβλήματα υποδομών στους οικισμούς ΡΟΜΑ στους οικισμούς Μυρσυνιδίου και 

Χαλκειούς. 
✓ Φαινόμενα παθογένειας όπως ενδοοικογενειακή βία, η επαιτεία, η παιδική 

εκμετάλλευση, αποκλίνουσα συμπεριφορά και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους 
ανωτέρω οικισμούς. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

✓ Διαφαινόμενη τάση επιστροφής στην ύπαιθρο. 
✓ Δομές υποστήριξης της ποιότητας ζωής (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης). 
✓ Δικτύωση συλλόγων αποδήμων σε μια δομή που θα σχεδιάζει και θα ενεργεί στο 

πλαίσιο της περιοχής παρέμβασης αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
τοπικών κοινοτήτων.  

✓ Δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και εκπαιδευτικών 
φορέων για την υποστήριξη σχεδίων απασχόλησης προσαρμοσμένα στην 
παραδοσιακή τεχνική εκπαίδευση. 

✓ Αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
✓ Φαινόμενα μετανάστευσης πληθυσμού με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 
✓ Αδυναμία καλλιέργειας τουριστικής και επιχειρηματικής παιδείας στην τοπική 

κοινωνία.  

 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) 

✓ Ύπαρξη πολιτικού αεροδρομίου και λιμανιού. 

✓ Αυξημένες δυνατότητες για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

✓ Ελλείψεις σε οδικά δίκτυα που σε συνδυασμό με τις ανάγκες δημιουργούν  αυξημένο 

κόστος μεταφοράς και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα σε περιόδους 

τουριστικής αιχμής.  

✓ Σημαντικές ανάγκες βελτίωσης κυρίως του εθνικού και δευτερευόντως του 
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επαρχιακού οδικού δικτύου. 

✓ Επιδείνωση του υδρευτικού προβλήματος της περιοχής. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) 

✓ Εγκατάσταση υποδομών τηλεϊατρικής τεχνολογίας. 
✓ Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων. 
✓ Προγράμματα για την ενσωμάτωση των μεταναστών. 

✓ Αδυναμία παρακολούθησης και αξιοποίησης της τεχνολογικής εξέλιξης από τις 
τοπικές επιχειρήσεις. 

✓ Εξάρτηση από διεθνείς σχέσεις χώρας. 
✓ Μεταβολές στο νομικό καθεστώς σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
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3. Εξειδίκευση της Στρατηγικής – Ειδικοί Στόχοι ΕΤΘΑ 
 

Η βασική θεματική κατεύθυνση της στρατηγικής, όσο και οι δευτερεύουσες κατευθύνσεις 
του συνολικού Τοπικού Προγράμματος εξυπηρετούνται από το μέρος του σχεδιασμού που 
αφορά το ΕΤΘΑ. 

Πιο συγκεκριμένα, διατηρείται ως βασική θεματική κατεύθυνση που αφορά το ΕΤΘΑ, η 
βασική θεματική κατεύθυνση του προγράμματος:  

Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

Η κατεύθυνση αυτή εμφανίζει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα και στο μέρος του 
τοπικού προγράμματος που αφορά το ΕΤΘΑ, ενώ επιπρόσθετα παρουσιάζει 
αλληλεπιδράσεις και συμπληρωματικότητα με τις δυο επιπλέον δευτερεύουσες θεματικές 
κατευθύνσεις της τοπικής ανάπτυξης: 

1. Διατήρηση – βελτίωση πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής 
2. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Το τοπικό πρόγραμμα που αφορά το ΕΤΘΑ συνδέεται (κυρίως) με την 2η θεματική 
κατεύθυνση του προγράμματος, επιδιώκοντας να αυξηθεί η ελκυστικότητα και 
πολυλειτουργικότητα της περιοχής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζεται η 
ενίσχυση δράσεων αναβάθμισης βασικών υποδομών και υπηρεσιών στην περιοχή 
παρέμβασης, ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές συνθήκες άνετης και καλής διαβίωσης 
των κατοίκων, στους τομείς της πρόσβασης σε δημόσια αγαθά στο δημόσιο περιβάλλον, 
αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών που παρέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στις 
τοπικές κοινότητες της περιοχής παρέμβασης.  

Προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπεται η υλοποίηση έργων : 

✓ Δημιουργίας υποδομών οι οποίες μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας / 

υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας όπως εκσυγχρονισμός αλιευτικών καταφύγιών κλπ. 

✓ Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας : όπως η 
αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, περιλαμβανομένων των παραλιών, με 
διαμορφώσεις αναπλάσεις και προσθήκες σύγχρονου εξοπλισμού που καθιστούν 
την περιοχή παρέμβασης λειτουργική για τους κατοίκους (κυρίως) της και τους 
επισκέπτες της (δευτερευόντως). 

✓ Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές 
περιοχές: όπως αποκατάσταση – ανάπλαση κτιρίων για κοινωφελή χρήση κλπ.  

Ως εκ τούτου,  η προτεινόμενη βασική στρατηγική του τοπικού προγράμματος που αφορά 
το ΕΤΘΑ, καλείται να εξυπηρετήσει μια σειρά στόχων που καλύπτουν κάθε παράμετρο 
παρεμβάσεων και είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένοι (και μετρήσιμοι όπου αυτό είναι 
εφικτό, ιδιαίτερα στο πεδίο των Ειδικών στόχων), επιτεύξιμοι, ενώ παράλληλα μπορούν να 
λειτουργήσουν και ως υποκινητικοί παράγοντες για την καλύτερη υλοποίηση και την  
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της τοπικής στρατηγικής. Με γνώμονα λοιπόν την 
προσπάθεια επίτευξη τους, οι Γενικοί Στόχοι που εξυπηρετούνται από το μέρος του 
προγράμματος που αφορά το ΕΤΘΑ, παραμένουν στα πλαίσια των στόχων που έχουν τεθεί 
για το συνολικό σχεδιασμό και μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν στα εξής: 
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Αντίστοιχα, από τους Ειδικούς Στόχους που συνδέονται με την υλοποίηση των Δράσεων του 
συνολικού τοπικού προγράμματος, αυτοί που αφορούν το ΕΤΘΑ, εξειδικεύονται ως εξής: 

ΓΣ1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης και δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό 

✓ ΕΣ1.1: Βελτίωση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής 

✓ ΕΣ.1.2: Συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο  

✓ ΕΣ1.3: Μείωση της ανεργίας 

✓ ΕΣ1.4: Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της δημιουργίας καινοτόμων 
παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας 

✓ ΕΣ1.5: Ίσες ευκαιρίες σε όλους τους κατοίκους 

✓ ΕΣ1.6: Ενθάρρυνση της εισόδου και της παραμονής των νέων και των γυναικών 
στην αγορά εργασίας 

✓ ΕΣ1.7: Τόνωση της εξωστρέφειας  

ΓΣ2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας με μοχλό την 
προστιθέμενη αξία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και των 
αγροδιατροφικών προϊόντων 

✓ ΕΣ2.1: Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της περιοχής 

✓ ΕΣ2.2: Ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων 

✓ ΕΣ2.3: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

✓ ΕΣ2.8: Αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης 

✓ ΕΣ2.11: Συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

ΓΣ3. Βελτίωση των όρων διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μείωση της έντασης των 
κοινωνικών προβλημάτων 

✓ ΕΣ3.1: Βελτίωση των τεχνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού 
πληθυσμού 

✓ ΕΣ3.2: Αναβάθμιση των υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 
(πρόνοια, εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός) 

✓ ΕΣ3.3: Συμπλήρωση των υποδομών στα μικρά αγροτικά κέντρα 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης και 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας με μοχλό 
την προστιθέμενη αξία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος καθώς και του αγροδιατροφικού τομέα

Βελτίωση των όρων διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μείωση της 
έντασης των κοινωνικών προβλημάτων

ΓΣ 1 

ΓΣ 2 

ΓΣ 3 
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4. Δράσεις Τοπικού Προγράμματος στο Πλαίσιο του ΕΤΘΑ 

1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Άρθρο 62 1α  του  Καν. ΕΕ 508/2014 , άρθρο 35  
ΚΑΝ. 1303/2013) 

2. Δαπάνες Λειτουργίας & Συντονισμού (Άρθρο 62 1α  του  Καν. ΕΕ 508/2014 , άρθρο 
35  ΚΑΝ. 1303/2013) 

3. Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 
a. Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας 
b. Υποδομές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων 
c. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 

αλιευτικές περιοχές 
4. Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς  κρατικών ενισχύσεων ( 

Άρθρο 63.1.α του ΚΑΝ. 508/2014. 
5. Έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα  που εμπίπτουν σε  καθεστώς  κρατικών ενισχύσεων 

(Άρθρο 63.1.β του ΚΑΝ 508/2014. 
6. Δράσεις Διαπεριφερειακής – διακρατικής συνεργασίας μεταξύ αλιευτικών περιοχών 

μέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών ( άρθρο 35, παρ. 1 σημ. γ  
Καν. 1303/2013, άρθρο 64 Καν. 508/2014) 

Στο Μέτρο 4.3 «Διαπεριφερειακή – διακρατική συνεργασία μεταξύ αλιευτικών 
περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών», 
περιλαμβάνονται οι δράσεις: 

a. 4.3.1 «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ», πρόκειται 
για διαπεριφερειακή συνεργασία, μεταξύ των παράκτιων και νησιωτικών 
ΟΤΔ της χώρας, η οποία  έχει ως κύριο στόχο την καταγραφή, αποτύπωση 
και ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες. 

b. 4.3.2 «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» πρόκειται για διαπεριφερειακή 
συνεργασία, μεταξύ των παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας, η οποία  
έχει ως κύριο στόχο την δημιουργία  ενός πλαισίου ανάπτυξης αλιευτικού 
τουρισμού και άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που θα 
ενισχύσουν αφ΄ ενός την συμπληρωματικότητα του αλιευτικού 
εισοδήματος των παράκτιων αλιέων αλλά και θα δημιουργήσουν το 
πλαίσιο εμπλουτισμού και ενίσχυσης της τουριστικής προσφοράς των εν 
λόγω αλιευτικών περιοχών 

c. 4.3.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» - Διακρατικό 
Σύμφωνο Ποιότητας Παράκτιων και Νησιώτικων περιοχών», σχέδιο 
διακρατικής συνεργασίας, η οποία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση 
στοχευμένων δράσεων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας ΠΑΥ προκειμένου 
να ανακτήσουν μέρος της αξίας του προϊόντος 
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5. Τεχνικά Δελτία ΕΤΘΑ 
 

4.1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Τίτλος Δράσης Επιχορήγηση της ΟΤΔ Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ για 
την υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών  

Κωδικός Δράσης 4.1 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 62 του  Καν. ΕΕ 508/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

«Επιχορήγηση της ΟΤΔ Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση 
προπαρασκευαστικών ενεργειών»(20.519,80 €), στο οποίο περιλαμβάνονται οι επιμερισμένες 
δαπάνες στο ταμείο ΕΤΘΑ που πραγματοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία της Τοπικής 
Στρατηγικής και συγκεκριμένα από την ημερομηνία έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 
/ ΕΣΠΑ 2014-2020 (29/10/2014) έως την ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β (16/09/2016). 
Περιλαμβάνεται η κάλυψη δαπανών για τις δράσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης της 
τοπικής κοινωνίας καθώς και η κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ για τη συγκεκριμένη 
περίοδο που αφορούν αποκλειστικά στην προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

20.519,80 € 100,00 % 0,89 % 

Δημόσια Δαπάνη 20.519,80 € 100,00 % 1,08 % 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή    

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχος  της ενίσχυσης είναι η ΟΤΔ (ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ)  

Δείκτες Εκροών*** Ε.1 Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 20.519,80 € 

Ε.2 Συνολική Επένδυση: 20.519,80  € 

Ε.4 Αριθμός εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 
στους οποίους παρέχεται στήριξη: 1 
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4.2.1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Τίτλος Δράσης Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών 
ενισχύσεων) 

Κωδικός Δράσης 4.2.1.1 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63 $1α Καν. ΕΕ 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την προσφορά 
προστιθέμενης αξίας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δράση αφορά πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ. 

Πιο συγκεκριμένα, ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση επενδύσεων 
σχετιζόμενες με την αλιεία, την μεταποίηση και το εμπόριο προϊόντων αλιείας που 
εμπίπτουν στο άρθρο 42 της ΣΛΕΕ και που καλύπτονται από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης της 
Ε.Ε. 

Το καθεστώς ενίσχυσης είναι 85% (ΚΑΝ 508/2014, Άρθρο 95). 

Στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε εξειδικευμένη χωρική 
ενότητα είναι απαραίτητη η άντληση δράσεων από οριζόντια μέτρα του ΕΠΑΛΘ (πχ άρθρα 68 
και 69) καθώς με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση των ενδοκλαδικών και 
διακλαδικών διασυνδέσεων της αλιευτικής αλυσίδας με άλλους τομείς που θα ενισχυθούν 
μέσω του τοπικού προγράμματος (τουρισμός, πολιτισμός, περιβάλλον). 

Επίσης, βασικός στόχος της τοπικής στρατηγικής είναι να δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές 
κοινότητες να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από μια σειρά δράσεων που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη ευκαιριών σε όλους τους οικονομικούς τομείς. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων 
SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί άμεσα δύο (2) από τους τρεις (3) θεματικές κατευθύνσεις 

i. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

ii. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια με τους εξής ειδικούς στόχους: 

• Συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο 

• Βελτίωση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής 

• Μείωση της ανεργίας 

• Αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 94.117,65 € 5,21% 4,10% 
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Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 80.000,00 € 5,68% 4,21% 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 14.117,65 € 3,57% 3,57% 

Περιοχή Εφαρμογής 

    Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης του ΕΤΘΑ.   

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή 
δραστηριοποιούνται σε αυτήν. 

Αρχές κριτηρίων επιλογής**  Όπως θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις δράσεις  

• Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων) 
(4.2.1.2) 

• Ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους (19.2.2) 

• Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης (19.2.3) 

• Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (19.2.4) 
 

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

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης 
που αφορούν την επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, καθώς και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και όλες τις δράσεις που στόχο έχουν την 
μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο αναπτυξιακό νόμο 
4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες 
αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

• Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

Δείκτες Εκροών*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 
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Τίτλος Δράσης Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών 
ενισχύσεων) 

Κωδικός Δράσης 4.2.1.2 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63 $1β Καν. ΕΕ 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις: 

1. Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών 
αλιευτικών δραστηριοτήτων (αλιείς παράκτιας αλιείας). 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή 
εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων από επαγγελματίες αλιείς παράκτιας 
αλιείας. Η υποδράση αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ. 

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθεί η ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που συνδέονται με τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού, όπως η επίδειξη τεχνικών αλιείας 
σε τουρίστες, επισκέπτες πάνω στο σκάφος ή σε κατάλληλα διαμορφωμένους 
παράκτιους χώρους, η περιήγηση στη θάλασσα 

• ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σχετικές με την αλιεία 
για εκπαιδευτικό τουρισμό (π.χ. μαθητές, φοιτητές κλπ) 

• παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, 
ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία 
και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη-τουρίστα μέσω της επαφής 
του με την αλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 

• ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αλιεία και τη θάλασσα, 
όπως συλλογή απορριμμάτων 

• ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής, όπως 
παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, που η λειτουργία τους βασίζεται στην 
«αλιευτική γαστρονομία» 

• ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που συνδέονται με θαλάσσιες 
τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες 
κρουαζιέρες) 

• ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης 

• ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης 
και επισκευής, υπηρεσίες yachting) και παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και 
επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων 

• ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρών βιοτεχνιών που συνδέονται με 
αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή κουτιών συντήρησης 
αλιευμάτων, παραγωγή πάγου, κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir) με θέματα 
εμπνευσμένα από τη θάλασσα) 

• ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων προϊόντων αλιείας 

• ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικές με τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ. 
εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων θαλάσσιων σπορ). 

Στην περίπτωση της διαφοροποίησης εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων οι 
δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος 
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εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 

Η στήριξη χορηγείται βάσει του ΚΑΝ 1407/2013 (γενικός de minimis) με ένταση ενίσχυσης 
85%. 

 

2. Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις που υλοποιούνται από μη αλιείς ή αλιείς 
μέσης αλιείας αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και οι παράκτιες 
περιοχές. Η υποδράση αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ. 

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθούν η ίδρυση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός επενδύσεων που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η 
παράκτια ανάπτυξη, όπως: 

• επιχειρήσεις που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός 
τουρισμός, καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια σπορ, ημερήσιες κρουαζιέρες) 

• υποδομές διανυκτέρευσης 

• χώροι εστίασης και αναψυχής, όπως παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία, που 
η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία» 

• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών 
αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting) και 
παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και 
καταδύσεων 

• μικρές βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. 
κατασκευή κουτιών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου, κατασκευή 
αναμνηστικών ειδών (souvenir) με θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα) 

• ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικές με τη αλιεία και τη θάλασσα (π.χ. 
ιχθυοπωλεία, εμπόριο αλιευτικού εξοπλισμού, ειδών κατάδυσης και άλλων 
θαλάσσιων σπορ). 

Η στήριξη χορηγείται βάσει του ΚΑΝ 1407/2013 (γενικός de minimis) με ένταση ενίσχυσης 
65%. 

Στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε εξειδικευμένη χωρική 
ενότητα είναι απαραίτητη η άντληση δράσεων από οριζόντια μέτρα του ΕΠΑΛΘ (πχ άρθρο 30) 
καθώς η διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων αποτελεί και βασικό στόχο του άρθρου 
63, παρ. 1β: «στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας». 

Επίσης, βασικός στόχος της τοπικής στρατηγικής είναι να δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές 
κοινότητες να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από μια σειρά δράσεων που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη ευκαιριών σε όλους τους οικονομικούς τομείς. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων 
SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Η δράση αυτή εξυπηρετεί άμεσα δύο (2) από τους τρεις (3) θεματικές κατευθύνσεις 

iii. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

iv. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια με τους εξής ειδικούς στόχους: 
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• Συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο 

• Βελτίωση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής 

• Μείωση της ανεργίας 

• Αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

1.157.647,06 € 64,13% 50,43% 

Δημόσια Δαπάνη 776.000,00 € 55,06% 40,84% 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 381.647,06 € 96,43% 96,43% 

Περιοχή Εφαρμογής 

    Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης του ΕΤΘΑ.   

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Για την υποδράση 1: 

Αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που 
δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ΚΑΝ 508/2014 και όπως ορίζονται 
από την εθνική νομοθεσία. 

Για την υποδράση 2: 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή 
παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν. 

Αρχές κριτηρίων επιλογής**  Όπως θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις δράσεις  

• Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που  δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων) 

(4.2.1.1) 

• Ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους (19.2.2) 

• Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης (19.2.3) 

• Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (19.2.4) 
 

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

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις επιχορήγησης 
που αφορούν την επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, καθώς και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020, καθώς και όλες τις δράσεις που στόχο έχουν την 
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μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης, καθώς και με τον νέο αναπτυξιακό νόμο 
4399/2016. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πρόγραμμα Νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους σε νέες 
αγορές 

• Επιχειρηματική επανεκκίνηση 

• Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα 

• Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

Δείκτες Εκροών*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

 

4.2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Τίτλος Δράσης Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / 
υδατοκαλλιέργειας 

Κωδικός Δράσης 4.2.2.1 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63 $2 Καν. ΕΕ 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αλιευτικών καταφυγίων που 
χρήζουν επέμβασης, προκειμένου να καταστούν λειτουργικά  για τους αλιείς της περιοχής.  

Η Π.Ε Χίου διαθέτει έναν σημαντικό αριθμό επαγγελματιών αλιέων και έναν ακόμα 
μεγαλύτερο αριθμό ερασιτεχνών αλιέων. Ταυτόχρονα όπως προέκυψε από την ανάλυση των 
υφιστάμενων υποδομών αλιείας, διαθέτει αρκετά αλιευτικά καταφύγια, κάποια από τα οποία 
όμως, σύμφωνα και με τη διαβούλευση που έγινε με τους επαγγελματίες αλιείς, δεν 
εξυπηρετούν, καθώς δεν πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται.  

Στόχος της δράσης είναι μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις να εκσυγχρονιστούν πλήρως 
τουλάχιστον δύο αλιευτικά καταφύγια.  

Ενδεικτικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι:  

• Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών 

• Αποκατάσταση υποσκαφής παλαιάς προβλήτας  

• Φωτοσήμανση προβλήτας 

• Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πλωτών προβλητών 

• Προμήθεια και εγκατάσταση κιβωτίων παροχής ρεύματος και νερού  

• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

• Βελτίωση πρόσβασης σε αυτά 

• Αποκατάσταση χερσαίας ζώνης  

    Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 
200.000,00 €. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των 
επιλέξιμων δαπανών. 

    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν 
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είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 
1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων 
SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Ο τομέας της αλιείας αποτελεί έναν τομέα ο οποίος είναι αρκετά ανεπτυγμένος στο νησί της 
Χίου, σε σχέση με υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Τούτο το μαρτυρούν και η συμμετοχή των 
αλιέων στην τοπική απασχόληση, αλλά και η συνεισφορά της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας στο τοπικό ΑΕΠ. Μέσα από τη διαβούλευση που έγινε με τους 
επαγγελματίες αλιείς, αυτοί είναι που υπέδειξαν ως πρώτιστη ανάγκη την εν λόγω παρέμβαση 
(της αναβάθμισης των αλιευτικών καταφυγίων).  

    Η δράση αυτή εξυπηρετεί άμεσα δύο (2) από τους τρεις (3) θεματικές κατευθύνσεις 

i. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

ii. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

    Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια με τους εξής ειδικούς στόχους: 

• Συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο 

• Βελτίωση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής 

• Μείωση της ανεργίας 

• Αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

60.000,00 € 3,32% 2,61% 

Δημόσια Δαπάνη 60.000,00 € 4,26% 3,16% 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0% 0% 

Περιοχή Εφαρμογής 

    Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης του ΕΤΘΑ.   

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Φορείς του δημοσίου τομέα καθ’ ύλην αρμόδιοι 

Αρχές κριτηρίων επιλογής**  Όπως θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις δράσεις  

• Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – 
επενδύσεις από μη αλιείς (4.2.1.8) 

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων 
(4.2.1.1) 
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• Ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους (19.2.2) 

• Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης (19.2.3) 

• Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (19.2.4) 
 

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

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με δράσεις που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή στα 
πλαίσια: 

• ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα η δράση εγκατάσταση κιβωτίων ρεύματος και 
νερού στο Λιμένα Χίου 

• ΣΑΤΑ Δ. Χίου και συγκεκριμένα η δράση Βυθοκόριση δημοτικού αλιευτικού 
καταφυγίου Κώμης 

Δείκτες Εκροών*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

 

 

Τίτλος Δράσης Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας 

Κωδικός Δράσης 4.2.2.2 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63 Καν. 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η παρούσα δράση αφορά παρεμβάσεις, που έχουν στόχο την ενίσχυση της τουριστικής 
δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης. Αφορά κυρίως έργα που σχετίζονται με τη 
βελτίωση των υποδομών στις πύλες εισόδου του νησιού και πρώτης υποδοχής των τουριστών 
και τη δημιουργία νέων υποδομών για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.  

Οι βασικές πύλες εισόδου της περιοχής παρέμβασης (κεντρικός λιμένας της Χίου, λιμένας 
Μεστών, λιμένας Ψαρών, λιμένας Οινουσσών και κρατικός αερολιμένας Χίου) παρουσιάζουν, 
σήμερα σοβαρές ελλείψεις, τόσο αναφορικά με τους χώρους υποδοχής των τουριστών, όσο 
και με τον εξοπλισμό που διαθέτουν. Επίσης είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν νέες  
υποδομές, ώστε να στεγαστούν δραστηριότητες ελκυστικές για τους τουρίστες, καθώς και να 
προβληθούν τα ήδη υπάρχοντα αξιοθέατα, μνημεία κλπ  

Ενδεικτικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι:  

• Δημιουργία/εκσυγχρονισμός χώρων αναμονής 

• Δημιουργία/εκσυγχρονισμός γραφείων πληροφόρησης τουριστών 

• Τουριστικές πληροφορίες (σημάνσεις αξιοθέατων και μνημείων, προώθηση περιοχών, 
περιπατητικών διαδρομών κλπ) 

• Δημιουργία θαλάσσιων πάρκων 

• Δραστηριότητες κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

    Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 
600.000,00 €. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των 
επιλέξιμων δαπανών. 
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    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν 
είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 
1303/2013). 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων 
ΣWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Στην προηγούμενη παράγραφο αναλύθηκε με κατανοητό τρόπο γιατί οι δράσεις αυτές είναι 
αναγκαίες και απαραίτητες για την περιοχή παρέμβασης.  

Η έξαρση του μεταναστευτικού ζητήματος έχει μειώσει αισθητά τη ζήτηση της Χίου ως 
τουριστικού προορισμού, ιδιαίτερα στις χώρες – τουριστικές αγορές -  της Ευρώπης. Η Χίος θα 
πρέπει μέσα από οργανωμένες δράσης προβολής και προώθησης να ανοίξει ξανά αυτές τις 
αγορές ή να επεκταθεί σε νέες δυναμικές αγορές, προκειμένου να ενισχύσει την τουριστική 
της ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη κατηγορία επεμβάσεων, εκσυγχρονισμού των υποδομών 
υποδοχής των τουριστών στις πύλες εισόδου του νησιού, προκύπτει από τις μεγάλες 
ελλείψεις που παρουσιάζουν σήμερα, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την 
προσέγγιση νέων ή επέκταση υφισταμένων τουριστικών αγορών.  

    Η δράση αυτή εξυπηρετεί άμεσα δύο από τις τρεις θεματικές κατευθύνσεις που έχουν 
τεθεί: 

iii. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

iv. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

 

    Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια με τους εξής ειδικούς στόχους: 

• Αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης. 

• Η προβολή προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών για την 
αύξηση του τουριστικού ρεύματος 

• Συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο 

• Βελτίωση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής  

• Συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

• Τόνωση της εξωστρέφειας 

• Βελτίωση των τεχνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

413.480,20 € 22,90% 18,01% 

Δημόσια Δαπάνη 413.480,20 € 29,34% 21,76% 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 
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    Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης.   

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

    Δικαιούχοι Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ Α Βαθμού και εταιρίες αυτών 

Αρχές κριτηρίων επιλογής**  Όπως θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις δράσεις  

• Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές 
(4.2.2.3) 

• Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση αγροτικών περιοχών (19.2.4) 

• Ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους (19.2.2) 

• Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης (19.2.3)διότι εξυπηρετούν τους ίδιους 
στρατηγικούς στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση βρίσκεται σε συνέργεια με δράσεις που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή στα 
πλαίσια: 

• Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: 
Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά 
κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, αποκατάσταση και ανάδειξη γέφυρας κεντρικής 
πύλης – πύλης Ματζόρε κ.α..) 

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται 
οι δράσεις: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, 
Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου Δασκαλόπετρας και αρχιτεκτονική παρέμβαση 
δημιουργίας πολιτιστικής διαδρομής ανάδειξης ναυτικής παράδοσης κ.α.) 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη και νήσων Αιγαίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι 
δράσεις: (δράσεις τουριστικής προβολής Δήμων Χίου Οινουσσών Ψαρών, κ.α.) 

• ΣΑΤΑ Δ. Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: Μελέτη ανάπλασης παραλιακής 
από Τάγμα Δεσπότη έως Δασκαλόπετρα, διαμόρφωση και ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων ΔΕ Μαστιχοχωρίων, κ.α.) 

Δείκτες Εκροών*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

 

Τίτλος Δράσης Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αλιευτικές περιοχές 

Κωδικός Δράσης 4.2.2.3 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 63 Καν. ΕΕ 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η παρούσα δράση αφορά παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αναβάθμισης των επιλεγμένων 
παραλιακών μετώπων και οικισμών, τα οποία εκτιμάται ότι χρήζουν παρεμβάσεων με στόχο 
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την ποιοτική και πολιτιστική  αναβάθμιση των περιοχών αυτών.  

Στόχος είναι να αναδειχθεί  η φυσική ομορφιά τους, αφού τα έργα θα γίνουν με απόλυτο 
σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση της πολιτιστικής 
δραστηριότητας, έτσι ώστε τόσο οι ντόπιοι κάτοικοι, όσο και οι επισκέπτες του νησιού να 
απολαμβάνουν τη διαμονή τους και να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν με διαφορετικό 
τρόπο τις συγκεκριμένες περιοχές. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

• Πλωτές εξέδρες 

• Αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

• Δημιουργία πεζόδρομων 

• Σημεία φωτισμού (δημιουργία νέων και ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένων) 

• Πλακοστρώσεις – επισκευή πλακοστρώσεων δρόμων – πλατειών  

• Κοινωφελή – Πολιτιστικά κτίρια (βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 

• Βελτίωση βιολογικών καθαρισμών 

• Αποκατάσταση διάβρωσης ακτών 

• Δράσεις πολιτικής προστασίας κ.α. 

    Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 
400.000,00 €. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των 
επιλέξιμων δαπανών. 

    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν 
είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 
1303/2013). 

 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων 
SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Το φυσικό περιβάλλον και δη οι παραλίες της περιοχής παρέμβασης αποτελούν, όπως 
ειπώθηκε και παραπάνω, ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της και απαιτείται η πλήρης 
ενεργοποίηση των υφιστάμενων σχετικών πόρων. Η αναβάθμιση του παραλιακών περιοχών 
θα συμβάλλει αφενός στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής 
και αφετέρου θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης τουριστών.  

    Η δράση αυτή εξυπηρετεί άμεσα δύο (2) από τις τρεις (3) θεματικές κατευθύνσεις: 

i. Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας 

ii. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

    Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια με τους εξής ειδικούς στόχους: 

• Αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης. 

• Η προβολή προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών για την 
αύξηση του τουριστικού ρεύματος 

• Ορθολογική αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

• Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

• Συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο 

• Βελτίωση του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής  

• Βελτίωση των τεχνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού 
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Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπο-μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

80.000,00 € 4,43% 3,48% 

Δημόσια Δαπάνη 80.000,00 € 5,68% 4,21% 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0,00 0,00 

Περιοχή Εφαρμογής 

Η περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι Φορείς υλοποίησης δύναται να είναι ΟΤΑ Α & Β Βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 

Αρχές κριτηρίων επιλογής** Όπως θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις δράσεις  

• Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση αγροτικών περιοχών (19.2.4) 

• Ανάπτυξη και βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους (19.2.2) 

• Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης (19.2.3) 

• Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (4.2.2.2) 

• Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (4.2.1) 

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

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

• Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: 
Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Φάρκαινα, εξοπλισμός δημοτικού ιατρείου 
εντός του φρουρίου, δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας 
ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και προμήθεια 
ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ κ.α.) 

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Χίου και συγκεκριμένα 
αντιπλημμυρική προστασία περιοχής «κλούβα» κάμπου 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη και νήσων Αιγαίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι 
δράσεις: (αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΕ Χίου, Κατασκευή ΣΜΑ Χίου, Κατασκευή ΣΜΑ 
Αμανής,  κ.α.) 

• ΣΑΤΑ Δ. Χίου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις: εσωτερικές και αγροτικές οδοποιίες 
σε διάφορα τμήματα του νησιού, μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας κα.)  

Οι παραπάνω αναπτυξιακές δράσεις περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που  έχουν άμεσο στόχο 
την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
τους.  
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Δείκτες Εκροών*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

 

4.3 ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τίτλος Δράσης Θαλάσσιο Περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία 

Κωδικός Δράσης 4.3.1 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 64 Καν. 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

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. 

Συντονιστής εταίρος: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ  

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 
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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, επιστημονικών φορέων και 

διοίκησης στο εσωτερικό (περιφ. Νοτίου και Β. 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  

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 θα καθορισθεί μετά από συνάντηση των ενδιαφερόμενων ΟΤΔ. Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ 

ΟΤΑ θα συμμετάσχει με προϋπολογισμό 40.000,00 €. 
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Η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου ως συντονιστής εταίρος, έχει ορίσει ένα στέλεχος με πολυετή 

εμπειρία στη δικτύωση, τις συνεργασίες και το συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων, ως 

υπεύθυνο της Υποδράσης. 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. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων 

SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

i. Με βάση την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τα στοιχεία της SWOT 

ANALYSIS, στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις αλιευτικών 

υποδομών και περιβαλλοντικές βλάβες που έχουν προκληθεί από ανθρώπινη 

δραστηριότητα στις παράκτιες περιοχές, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Από την 

άλλη πλευρά έχει αυξηθεί η ζήτηση προϊόντων αλιείας, ο αλιευτικός τουρισμός 



Αναμόρφωση ΕΤΘΑ Σελίδα 30 
 
 

παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον και έχουν ενισχυθεί οι παρεμβάσεις που αφορούν τις 

αλιευτικές περιοχές για μια βιώσιμη αλιεία και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

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

iii. Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής με την προστασία, 

ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής.  

iv. Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

Επίσης η δράση παρουσιάζει συνάφεια με τους εξής ειδικούς στόχους: 

• Ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων 

• Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

• Διαφύλαξη και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο υπο-

μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο μέτρου 

Συνολικός Προϋπολογισμός 40.000,00 € 44,44 % 1,74% 

Δημόσια Δαπάνη 40.000,00 € 44,44 % 2,11% 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0,00 % 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι θα είναι οι ΟΤΔ που θα εγκριθούν για να υλοποιήσουν στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του 

ΕΠΑλΘ 2014-2020. Οι ΟΤΔ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας στο πλαίσιο 

σύνταξης του παρόντος σχεδίου είναι οι 21 ΟΤΔ που αναφέρονται παραπάνω. Το εταιρικό 

σχήμα θα οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των Τοπικών Προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο.   

Αρχές κριτηρίων 

επιλογής**  Όπως θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η  δράση βρίσκεται σε συνέργεια με τις δράσεις  

• Μεταποίηση, εμπορία και ή ανάπτυξη προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα (19.2.2.1) 

• Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/υδατοκαλλιέργειας (4.2.2.1) 

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων 
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(4.2.1.1) 

• Επενδύσεις από μη αλιείς (4.2.1.8) 

• Ενέργειες ανάδειξης και προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής 

(19.2.14) 

καθώς εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους και επιδιώκουν τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Η δράση 4.3.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές 

δράσεις: 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020 

Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων  

• Ε.Π. Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 

Τομέας Περιβάλλοντος, Ζ) Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Πρόληψη και Διαχείριση 

Κινδύνων 

Τομέας Περιβάλλοντος, Η) Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας 

• ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020:  

Α.Π. 1 Μέτρο 2: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος 

Α.Π. 4 Μέτρο 1: Γεωργία/κτηνοτροφία, Αλιεία 

Δείκτες Εκροών*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / 

Στόχου*** 
Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

 

Τίτλος Δράσης Διατοπική/Διαπεριφερειακή Συνεργασία  «Αλιευτικός Τουρισμός» 

Κωδικός Δράσης 4.3.2 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* ΚΑΝ. 508/2014 – Άρθρο 64 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας 
Το σχέδιο αφορά σε μια διατοπική συνεργασία μεταξύ πέντε ΟΤΔ της χώρας που υλοποιούν 
πρόγραμμα αλιείας και 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 κοινότητές και τους 
παράκτιους αλιείς. Ενώ η ανάπτυξη του τουρισμού και στις δύο περιοχές θα μπορούσε να 
συνδράμει στην ενίσχυση την οικονομική κατάσταση και την βιωσιμότητα του επαγγέλματος 
των αλιέων, αντίθετα  με την σημερινή της δομή συμβάλλει και στις δυο περιοχές στην 
περιθωριοποίηση και απομόνωση των αλιέων.  
Η εν λόγω συνεργασία έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης 
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αλιευτικού τουρισμού και άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν αφ΄ 
ενός την συμπληρωματικότητα του αλιευτικού εισοδήματος των παράκτιων αλιέων αλλά και 
θα δημιουργήσουν το πλαίσιο εμπλουτισμού και ενίσχυσης της τουριστικής προσφοράς των 
εν λόγω αλιευτικών περιοχών. 
Συντονιστής εταίρος: Αναπτυξιακή Καβάλας  
Ενδεικτικές δράσεις:  
1. Μελέτη βιωσιμότητας και οργάνωσης δραστηριοτήτων αλιευτικού και παράκτιου 

τουρισμού  

• Μελέτη ανάπτυξης περιηγητικών θαλάσσιων διαδρομών αλιευτικού τουρισμού και 
ανάδειξης της αλιευτικής ιστορίας στην Κρήτη και την Καβάλα σε συνεργασία με 
τους παράκτιους αλιείς 

• Εξατομικευμένα master plan για τους ενδιαφερόμενους αλιείς για την διενέργεια 
αλιευτικού τουρισμού σε συνεργασία με ναυπηγούς και συμβούλους επιχειρήσεων 

• Οργάνωση και προώθηση τουριστικού προϊόντος (marketing plan) για αλιευτικό / 
παράκτιο τουρισμό  

2. 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  

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

4. Δημοσιότητα – Προβολή τουριστικού προϊόντος:  

• Εκδόσεις 

• Ιστοσελίδα 

• Συμμετοχή σε εκθέσεις 

• Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά 

•  Δικτύωση και διασύνδεση των αλιευτικών συλλόγων των Παράκτιων των περιοχών 
με τουριστικούς πράκτορες  

5. Συντονισμός σχεδίου συνεργασίας και διάχυση αποτελεσμάτων   
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κτλ) και 
πόροι που θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι) 
Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, οι εταίροι που θα συμμετέχουν στο σχέδιο θα πρέπει να: 
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.  
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας έχουν αναπτύξει αντίστοιχες δράσεις 
συνεργασίας στο παρελθόν και έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό βάση και την 
τοπική τους στρατηγική.  
Η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Καβάλας έχει ορίσει ένα άτομο υπεύθυνο με πολυετή εμπειρία στη 
δικτύωση, τις συνεργασίες και το συντονισμό αντίστοιχων προγραμμάτων.  
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)  
Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία και προώθηση νέων 
τουριστικών προϊόντων αλιευτικού τουρισμού σε όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές , ενώ 
μακροπρόθεσμα είναι η δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος για τους αλιείς των δύο 
περιοχών.     
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.  
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✓ 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 και για 
την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:  
✓ 1η συνάντηση εργασίας (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων): 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.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων 
SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Με βάση την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τα στοιχεία της SWOT ANALYSIS, 
στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις για τον εμπλουτισμό του 
Τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης από τον παραθαλάσσιο μαζικό τουρισμό  
που μπορεί να διαφοροποιηθεί  μέσω της ανάπτυξης του αλιευτικού τουρισμού  που 
παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον και αναμένεται να ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν τις 
αλιευτικές περιοχές για μια βιώσιμη αλιεία και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

Μέσω της υλοποίησης της δράσης εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση:  

Υποστήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας και η Ανάδειξη της Τοπικής 
Ταυτότητας σε σχέση με τη Θάλασσα και την Αλιεία 

Η υλοποίηση της ανωτέρω δράσης είναι σε άμεση συνάφεια με τον κεντρικό άξονα τοπικής 
στρατηγικής για την οικονομική αναδιάρθρωση, προώθηση της απασχόλησης και βιώσιμης 
ανάπτυξης, με επίκεντρο τις δραστηριότητες της αλιείας και της θάλασσας και τομείς της 
«γαλάζιας οικονομίας», καθώς στοχεύει στην ανάδειξη των αλιευτικών περιοχών με 
μεθόδους που θα τις καταστήσουν ελκυστικές, στην προώθηση εναλλακτικών μορφών 
δραστηριοτήτων, στη μέριμνα και φροντίδα για την ικανοποίηση βασικών κοινωνικών 
αναγκών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των κατοίκων, στην τοπική κουλτούρα , 
λαμβάνοντας υπόψη την συνεχόμενη κοινωνική αναδιαμόρφωση. 

Η δράση συνδέεται  με τους ακόλουθους Στόχους: Στρατηγικός Στόχος 3 “ Η βελτίωση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας ζωής της αλιευτικής περιοχής μέσω της ανάδειξης των 
ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της” 

 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε επίπεδο 
μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

20.000,00 € 22,22 % 0,87 % 

Δημόσια Δαπάνη 20.000,00 € 22,22 % 1,05 % 

Κοινοτική 
Συμμετοχή 

   

Εθνική Συμμετοχή    
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Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0,00 % 0,00 % 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.  

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχοι θα είναι οι ΟΤΔ που θα εγκριθούν για να υλοποιήσουν στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4_ Αύξηση Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Συνοχής  του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 
Το εταιρικό σχήμα θα οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των Αναμορφωμένων Τοπικών 
Προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο.  

Αρχές κριτηρίων επιλογής**  Όπως θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

Η Δράση είναι συμπληρωματική, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από όλες τις Δράσεις που 
σχετίζονται με την αλιεία, το περιβάλλον, την Ποιότητα Ζωής, την Ενεργοποίηση βασικών 
υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές, αλλά κυρίως με δράσεις 
ανάδειξης των απειλών που δημιουργούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την 
κλιματική αλλαγή στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ειδικότερα, η δράση εμφανίζει συνέργεια / 
συμπληρωματικότητα με τις δράσεις: 4.2.1, 4.2.2 του τοπικού προγράμματος.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Το Σχέδιο λειτουργεί συμπληρωματικά με τις δράσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
προγράμματος που αναφέρονται στον αλιεία και στον παράκτιο τουρισμό, αλλά και με 
δράσεις – στρατηγικές προάσπισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον 
ενισχύει και μεγεθύνει Τομεακές Πολιτικές του ΕΠΑΛΘ και στόχος είναι να αποτελέσει, 
σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, οδηγός προσέγγισης και ανάπτυξης του 
αλιευτικού τουρισμού στις αλιευτικές περιοχές της χώρας. 

Δείκτες Εκροών*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

 

Τίτλος Δράσης Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων 

Κωδικός Δράσης 4.3.3 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* ΚΑΝ. 508/2014 – Άρθρο 64 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας: 

Το σχέδιο αφορά μια διακρατική συνεργασία μεταξύ ΟΤΔ που παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά σε σχέση με την ευκαιρία ανάπτυξης της μεταποίησης και εμπορίας 
αλιευτικών προϊόντων.  

Σήμερα το 60% των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΠΑΥ) που καταναλώνονται 
στην Ευρώπη είναι εισαγόμενα, τη στιγμή που σημαντικός αριθμός παραγωγών (αλιέων και 
μεταποιητών) αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πώληση των προϊόντων τους ως προς τις χαμηλές 
τιμές και τις αυστηρές συνθήκες πώλησης. Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κορυφαία 
αγορά σε επίπεδο κατανάλωσης ΠΑΥ αποτελεί μία αναπτυξιακή ευκαιρία για τους 
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παραγωγούς υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των 
σημερινών καταναλωτών.  

Η εν λόγω συνεργασία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση στοχευμένων δράσεων δημιουργίας 
προστιθέμενης αξίας ΠΑΥ προκειμένου να ανακτήσουν μέρος της αξίας του προϊόντος, η 
οποία συνήθως δημιουργείται σε επόμενα στάδια της αλυσίδας και συγκεκριμένα κατά την 
μεταποίηση και την εμπορία. 

Με δεδομένο ότι οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων καθώς ότι 
η αστικοποίηση έχει απομακρύνει σημαντικά τους καταναλωτές από το επίπεδο της 
πρωτογενούς παραγωγής, είναι απαραίτητο να προσαρμόσουν οι παραγωγοί τα προϊόντα 
τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, προκειμένου να 
αποκομίσουν τη μέγιστη αξία από την παραγωγή τους. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού περί απορρίψεων και υποχρέωσης 
εκφόρτωσης, είναι επιτακτική η ανάγκη ανάδειξης των ευκαιριών για την οικονομική 
αξιοποίηση των απορριπτόμενων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και 
του αντίστοιχου εσωτερικών υδάτων που εκτυλίσσονται αλιευτικές δραστηριότητες (λίμνες, 
λιμνοθάλασσες  κ.λπ.) μέσω της μεταποίησης. 

 

Συντονιστής εταίρος: Αναπτυξιακή Καβάλας  

Ενδεικτικές δράσεις:  

1. Μελέτη έρευνας αγοράς ΠΑΥ 
2. Μελέτη ανάπτυξης νέων προϊόντων από την τοπική και παραδοσιακή παραγωγή σε 

συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα 
3. Μελέτη αξιοποίησης απορριπτόμενων 
4. Μελέτη marketing τοπικών ΠΑΥ σε σχέση με την τιμή, τον τόπο την προώθηση και το 

προϊόν 
5. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχέση με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, την 

εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, τη δημιουργία εταιρικής 
ταυτότητας και την ανάπτυξη προϊόντων «προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης» 

6. Συνέδρια ανάδειξης καλών πρακτικών με έμφαση στην καινοτομία, τις νέες συσκευασίες 
7. Σύνταξη Master Plan ίδρυσης επιχείρησης μεταποίησης και εμπορίας 
8. Προσαρμογή Master Plan σε στοχευμένα είδη ΠΑΥ 

a. Δημοσιότητα – Προβολή ΠΑΥ: Εκδόσεις, Ιστοσελίδα, Συμμετοχή σε εκθέσεις, 
Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά,  Δικτύωση και διασύνδεση των 
αλιευτικών περιοχών για την από κοινού προώθηση των προϊόντων σύμφωνα 
με τη μελέτη marketing 

9. Συντονισμός σχεδίου συνεργασίας και διάχυση αποτελεσμάτων   

 

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 8 ΟΤΔ, ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου θα 
οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των Αναμορφωμένων  Τοπικών προγραμμάτων . 

Η  δράση θα υλοποιηθεί από υφιστάμενο προσωπικό της ΟΤΔ και από λοιπούς εξωτερικούς 
συνεργάτες.  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)  

Βραχυπρόθεσμα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η ενθάρρυνση ίδρυσης / 
εκσυγχρονισμού βιώσιμων επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, 
με επανακαθορισμό των παραγόμενων προϊόντων με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι 
σύγχρονες συνθήκες της αγοράς και με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Μακροπρόθεσμα, αναμένονται σημαντικά οφέλη σε σχέση 
με την προστασία του περιβάλλοντος, τον περιορισμό της υπεραλίευσης και τη οικονομική 
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ανάπτυξη της περιοχής.  

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 αποσταλεί επιστολή  πρόθεσης συνεργασίας από κάθε εταίρο (LETTER OF INTENT  
από τις Ιταλικές  FLAG) 

• Πρόβλεψη ένταξης στο κάθε τοπικό πρόγραμμα των συνεργαζόμενων εταίρων του 
Σχεδίου συνεργασίας και αναφορά στη διασύνδεση με τους στόχους και την τοπική 
στρατηγική ανά εταίρο.  

• Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας  

• Το σχέδιο συνεργασίας προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές παρέμβασης 
και για την καλύτερη υλοποίησή του προβλέπονται τα εξής:  

• 1η συνάντηση εργασίας (αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων): οριστικοποίηση 
δράσεων με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών και τοπικών φορέων.  

• Συναντήσεις σε εθνικό και  Διεθνές 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. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων 
SWOT ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη 

στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Μέσω της υλοποίησης της δράσης εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας 
αξίας του αγροδιατροφικού τομέα». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης, όπως περιγράφηκαν αναλυτικά στην υφιστάμενη 
κατάσταση και  αποτυπώθηκαν στην SWOT ανάλυση. 

 

Η υλοποίηση της ανωτέρω δράσης είναι σε άμεση συνάφεια με τον κεντρικό άξονα τοπικής 
στρατηγικής για την οικονομική αναδιάρθρωση, προώθηση της απασχόλησης και βιώσιμης 
ανάπτυξης, με επίκεντρο τις δραστηριότητες της αλιείας και της θάλασσας και τομείς της 
«γαλάζιας οικονομίας», καθώς στοχεύει στην ανάδειξη των αλιευτικών περιοχών με μεθόδους 
που θα τις καταστήσουν ελκυστικές, στην προώθηση εναλλακτικών μορφών δραστηριοτήτων, 
στη μέριμνα και φροντίδα για την ικανοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών, 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των κατοίκων, στην τοπική κουλτούρα , λαμβάνοντας υπόψη 
την συνεχόμενη κοινωνική αναδιαμόρφωση. 

 

Η δράση συνδέεται  με τους ακόλουθους Στόχους: Γενικός Στόχος 1. Ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης και δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τον 
τοπικό πληθυσμό 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

30.000,00 € 33,33 % 1,31% 

Δημόσια Δαπάνη 30.000,00 € 33,33 % 1,58% 

Κοινοτική Συμμετοχή    
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Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 € 0,00 % 0,00% 

Περιοχή Εφαρμογής 

Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Το εταιρικό σχήμα θα οριστικοποιηθεί μετά τις εγκρίσεις των Αναμορφωμένων Τοπικών 
Προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο. 

Αρχές κριτηρίων επιλογής**  Όπως θα καθορισθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

H Δράση είναι συμπληρωματική, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από όλες τις Δράσεις που 
σχετίζονται με την αλιεία, το περιβάλλον, την Ποιότητα Ζωής, την Ενεργοποίηση βασικών 
υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές, αλλά κυρίως με δράσεις 
ανάδειξης των απειλών που δημιουργούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την 
κλιματική αλλαγή στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η Δράση είναι συμπληρωματική με τις Δράσεις 
του 4.2, καθώς από κοινού οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην στήριξη των αλιευτικών 
περιοχών, μέσω δράσεων στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας, αναβάθμισης των συνθηκών 
διαβίωσης και της ποιότητας ζωής. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

Το Σχέδιο λειτουργεί συμπληρωματικά με τις δράσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
προγράμματος που αναφέρονται στην αλιεία και στον παράκτιο τουρισμό, αλλά και με 
δράσεις – στρατηγικές προάσπισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον 
ενισχύει και μεγεθύνει Τομεακές Πολιτικές του ΕΠΑΛΘ και στόχος είναι να αποτελέσει, 
σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματά του, οδηγός προσέγγισης και ανάπτυξης του 
αλιευτικού τουρισμού στις αλιευτικές περιοχές της χώρας. 

Δείκτες Εκροών*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

Δείκτες Αποτελεσμάτων / Στόχου*** Όπως θα καθοριστούν στην πρόσκληση 

 

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Τίτλος Δράσης Επιχορήγηση της ΟΤΔ Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ για 
δαπάνες  λειτουργίας και συντονισμού 

Κωδικός Δράσης 4.4 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση* Άρθρο 62 του  Καν. ΕΕ 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Επιχορήγηση της ΟΤΔ Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ για δαπάνες Λειτουργίας και 
Συντονισμού» (380.000,00 €), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την πλήρη 
στήριξη της λειτουργίας της ΟΤΔ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος τοπικής 
ανάπτυξης και συγκεκριμένα από την επομένη της υποβολής του Φακέλου Β (17/09/2016) 
μέχρι τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος (31/12/2023). 
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Περιλαμβάνεται η κάλυψη δαπανών προσωπικού, λειτουργικών εξόδων, πάγιου και λοιπού 
εξοπλισμού, μετακινήσεων, μεταφορών, διοργάνωσης εκδηλώσεων, υπηρεσιών, έκδοσης 
εντύπων, κ.λπ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο υπομέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

380.000,00 € 100,00% 16,02% 

Δημόσια Δαπάνη 380.000,00 € 100,00% 20,00% 

Κοινοτική Συμμετοχή    

Εθνική Συμμετοχή    

Ιδιωτική Συμμετοχή 0,00 €  0,00%  0,00 % 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Δικαιούχος  της ενίσχυσης είναι η ΟΤΔ (ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ) 

Δείκτες Εκροών*** Ε.1 Συνολικές δημόσιες δαπάνες: 380.000,00 € 

Ε.2 Συνολική Επένδυση: 380.000,00  € 

Ε.4 Αριθμός εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων 
στους οποίους παρέχεται στήριξη: 1 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται (απαιτείται αιτιολόγηση βάσει των στοιχείων SWOT 

ανάλυσης, περιγραφής υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και η σύνδεση της με τη στρατηγική 

τοπικής ανάπτυξης και τους στόχους αυτής) 

Ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο αρθρώνεται το οργανωτικό πλαίσιο συντονισμού και 

διαχείρισης του τοπικού προγράμματος είναι η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του 

συνόλου των εργασιών τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης και παρακολούθησης της 

υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. 
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6. Χρηματοδοτικοί Πίνακες 
Στους παρακάτω πίνακες γίνεται η αποτύπωση του χρηματοδοτικού πλάνου του τοπικού 

προγράμματος ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)-LEADER 2014-2020 

για την Π.Ε. Χίου που αφορά το ΕΤΘΑ.  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΤΘΑ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΠ. 
ΚΟΙΝ. 

ΣΥΜΜ. 
ΕΘΝ. 

ΣΥΜΜ. 
ΙΔΙΩΤ. 

ΣΥΜΜ. 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

4.1 20.519,80 € 20.519,80 €   0,00 € 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/Leader) 

4.2 1.805.244,91 € 1.409.480,20 €     395.764,71 € 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.3 90.000,00 € 90.000,00 €     0,00 € 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

4.4 380.000,00 € 380.000,00 €     0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   2.295.764,71 € 1.900.000,00 €     395.764,71 € 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΤΘΑ   ΠΑΑ 2014 – 2020* 4.2 4.3 4.4 
 

4.1 

Συνολικό κόστος Υπομέτρου 1.805.244,91 € 90.000,00 € 380.000,00 € 20.519,80 € 

Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου επί του συν. κόστους 
της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

78,63% 3,92% 16,55% 0,89% 

Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου 1.409.480,20 € 90.000,00 € 380.000,00 € 20.519,80 € 

Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης υπομέτρου επί της δημόσιας 
δαπάνης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

74,18% 4,74% 20,00% 1,08 % 

Κοινοτική Συμμετοχή Υπομέτρου       
 

Ποσοστό % Κοινοτικής Συμμετοχής Υπομέτρου επί της 
Κοινοτικής Συμμετοχής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 

      
 

*Ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής καθορίζεται βάσει του άρθρου 59, παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ως 
ακολούθως: 80% για την Περιφέρεια Αττικής και 90% για τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας.  

 

** Ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής καθορίζεται βάσει του άρθρου 94, παρ. 4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και του 
πίνακα 8.2του ΕΠΑλθ 2014-2020 ως 85%για το σύνολο της χώρας. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (ΕΤΘΑΛ) 

ΚΩΔ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ποσό % Ποσό %* 

4.1 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

20.519,80€ 20.519,80€ 100% 0,00 € 0,00% 

4.2 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/Leader) 

1.805.244,91 € 1.409.480,20 € 78,08% 395.764,71 € 21,92% 

4.2.1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ 1.251.764,71 € 856.000,00 € 68,38 % 395.764,71 € 31,62% 

4.2.1.1 Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων) 94.117,65 € 80.000,00 € 85,00% 14.117,65 € 15% 

4.2.1.2 Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων) 
1.157.647,06 € 776.000,00 € 

65,00 -
85,00% 

381.647,06 € 
15,00 -
35,00% 

4.2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 553.480,20 € 553.480,20 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.2.2.1 Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας 60.000,00 € 60.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.2.2.2 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας 413.480,20 € 413.480,20 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.2.2.3 Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές 80.000,00 € 80.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.3 ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 90.000,00 € 90.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.3.1.1 Θαλάσσιο Περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία 40.000,00 € 40.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.3.1.2 Διατοπική/Διαπεριφερειακή Συνεργασία  «Αλιευτικός Τουρισμός» 20.000,00 € 20.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.3.1.3 Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων 30.000,00 € 30.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 380.000,00 € 380.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

 4.4.1 Αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων 302.000,00 € 302.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.4.2 Άμεσες Δαπάνες 32.700,00 € 32.700,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

4.4.3 Λειτουργικές δαπάνες 45.300,00 € 45.300,00 € 100,00% 0,00 € 0,00% 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.295.764,71 € 1.900.000,00 € 82,76% 395.764,71 € 17,24% 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΘΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)  

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΣ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ΕΤΘΑ  ΠΑΑ 2014 - 2020  
ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
(CLLD/Leader) 

4.2     100.000,00 150.000,00 300.000,00 450.000,00 409.480,20 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.3     10.000,00 18.000,00 20.000,00 25.000,00 17.000,00 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 4.4 451,00 3.183,00 22.583,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 73.783,00 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ  4.1 20.519,80        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   20.970,80 3.183,00 22.583,00 180.000,00 238.000,00 390.000,00 545.000,00 500.263,20 
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Συνολικά, το μέρος του τοπικού προγράμματος ανάπτυξης της ΠΕ Χίου που αφορά στο 

ΕΤΘΑ, περιλαμβάνει: 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες  

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

4.1.1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  20.519,80 € 20.519,80 € 0,00 € 

 

Δαπάνες Λειτουργίας & Συντονισμού 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

4.4.1 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

380.000,00 €  380.000,00 € 0,00 € 

 

Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Δράση 2 της 

Πρόσκλησης) 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

4.2.2 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

553.480,20 € 553.480,20 € 0,00 € 

4.2.2.1 
Υποδομές που μεγιστοποιούν τη 
συμμετοχή αλιείας 
/υδατοκαλλιέργειας 

60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 

4.2.2.2 
Υποδομές για την ενθάρρυνση της 
τουριστικής δραστηριότητας 

413.480,20 € 413.480,20 € 0,00 € 

4.2.2.3 
Υποδομές και Υπηρεσίες για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αλιευτικές περιοχές 

80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 

 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

4.2.1 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

2.295.764,71 € 856.000,00 € 395.764,71 € 

4.2.1.1 
Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που 

δεν εμπίπτουν σε καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων) 

94.117,65 € 80.000,00 € 14.117,65 € 

4.2.1.2 
Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που 

εμπίπτουν σε καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων) 

1.157.647,06 € 776.000,00 € 381.647,06 € 
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Δράσεις Διαπεριφερειακής- Διακρατικής Συνεργασίας 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

4.3 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

90.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € 

4.3.1.1 
Θαλάσσιο Περιβάλλον, παράκτιες 
απειλές και αλιεία 

40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 

4.3.1.2 
Διατοπική/Διαπεριφερειακή 
Συνεργασία  «Αλιευτικός 
Τουρισμός» 

20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

4.3.1.3 
Μεταποίηση και Εμπορία 
Αλιευτικών Προϊόντων 

30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 

 

 

Συνοπτικά: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Επιχορήγηση της ΟΤΔ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ για 
την υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών 

20.519,80 

Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμού 380.000,00 

Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών (Δράση 2 της Πρόσκλησης) 

553.480,20 € 

Δράσεις Διαπεριφερειακής- Διακρατικής Συνεργασίας 90.000,00 € 

Δράσεις Μη Κρατικών Ενισχύσεων  80.000,00 € 

Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων 776.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.900.000,00 € 

 

 

Επιχορήγηση της ΟΤΔ 
Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ 
ΟΤΑ για την υλοποίηση 
προπαρασκευαστικών 

ενεργειών
1%

Δαπάνες 
Λειτουργίας και 

Συντονισμού
20%

Δημόσιες Επενδύσεις 
για την αειφόρο 

ανάπτυξη των 
αλιευτικών περιοχών 

(Δράση 2 της 
Πρόσκλησης)

29%

Δράσεις Διαπεριφερειακής- Διακρατικής Συνεργασίας
5%

Δράσεις Μη 
Κρατικών 

Ενισχύσεων
4%

Δράσεις Κρατικών 
Ενισχύσεων

41%


