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1. Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού πολυταμειακού προγράμματος καταλαμβάνει συνολικά
2.016,70 km2 που αντιστοιχεί στο 76,30% της έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.)
Ηρακλείου, στο 24,18% της Περιφέρειας Κρήτης και στο 1,53% της χώρας. Σύμφωνα με την
απογραφή του 2011 απαριθμεί 128.368 κατοίκους (64.257 άνδρες και 64.111 γυναίκες) που
αντιστοιχεί στο 42,02% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της Π.Ε. Ηρακλείου, στο 20,60% της
Περιφέρειας Κρήτης και στο 1,19% της χώρας.
Εντός της παραπάνω περιοχής διακρίνονται τρεις ζώνες αλιείας, στις οποίες θα εφαρμοστεί πλέον
του LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και το LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020. Οι ζώνες αυτές καλύπτουν το 14,89%
της έκτασης της συνολικής περιοχής παρέμβασης καθώς και το 17,55% του πληθυσμού. Η περιοχή
αυτή καταλαμβάνει συνολικά 300,21 km2 που αντιστοιχεί στο 11,36% της έκτασης της Π.Ε.
Ηρακλείου, στο 3,60% της Περιφέρειας Κρήτης και στο 0,23% της χώρας. Όσον αφορά στον
πληθυσμό των ζωνών, και σύμφωνα με την απογραφή του 2011, αποτελείται από 22.530 κατοίκους
(11.291 άνδρες και 11.239 γυναίκες) που αντιστοιχεί στο 7,38% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού
της Π.Ε. Ηρακλείου, στο 3,62% της Περιφέρειας Κρήτης και στο 0,21% της χώρας.
Περιοχή Παρέμβασης
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΝΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Αρχανών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αρχανών
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Τοπική Κοινότητα Αχεντριά
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Εθιάς
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Καλυβίων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Λιγορτύνου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Παρανύμφων
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Πύργου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Τεφελίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Χαρακίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Χάρακος

LEADER ΠΑΑ 2014-2020
ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
339,09
16.692,00
31,89
5.042,00
22,47
3.996
9,42
1.046
204,73
5.217,00
33,42
303
28,56
259
9,40
297
14,65
521
15,74
625
22,10
192
8,08
191
23,14
984
20,41
668
11,00
307
18,23
870

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Αγίων Παρασκιών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Αλαγνίου
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΟΝ.
Τοπική Κοινότητα Αστράκων
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Αστριτσίου
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΟΝ.
Τοπική Κοινότητα Δαμανίων
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Καλλονής
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Καταλαγαρίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κουνάβων
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μελεσών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πεζών
Τοπική Κοινότητα Χουδετσίου
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Αμιρά
ΟΡΕΙΝΗ

33,42
33,42

303,00
303

102,47

6.433,00

0,00

0,00

3,64
2,43
5,86
2,84
5,21
19,21
3,33
2,30
6,41
7,36
22,88
5,23
4,80
10,97
222,39
222,39
8,82
15,55

396
886
174
224
314
310
242
286
915
361
544
560
441
780
5.563,00
5.563,00
440
818

91,72
91,72
8,82
15,55

2.902,00
2.902,00
440
818
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LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
33,42
303,00
0,00
0,00

ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Τοπική Κοινότητα Άνω Βιάννου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Αφρατίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Βαχού
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Εμπάρου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Καλαμίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βιάννου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κάτω Σύμης
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρυσίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μάρθας
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μιλλιαράδων
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Ξενιάκου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πεύκου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Συκολόγου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Χόνδρου
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Άνω Μουλίων
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Δουλίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Λαρανίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πρινιά
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Τοπική Κοινότητα Αγίων Δέκα
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Αμπελούζου
Τοπική Κοινότητα Βαγιονιάς
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Βασιλικών
Ανωγείων
Τοπική Κοινότητα Γκαγκαλών
Τοπική Κοινότητα Μητροπόλεως
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πλώρας
Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ
Τοπική Κοινότητα Άνω Ακρίων
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Ασημίου
Τοπική Κοινότητα Διονυσίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Λουρών
Τοπική Κοινότητα Σοκαρά
Τοπική Κοινότητα Σταβιών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Στερνών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Στόλων
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ
Τοπική Κοινότητα Αγίου Μύρωνος
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Άνω Ασιτών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κάτω Ασιτών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πενταμοδίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πετροκεφάλου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πυργούς
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Βασιλειών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Βουτών
Τοπική Κοινότητα Δαφνέ
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Σκαλανίου
Τοπική Κοινότητα Σταυρακίων
ΟΡΕΙΝΗ

LEADER ΠΑΑ 2014-2020
ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
29,26
984
4,55
151
9,14
113
14,67
323
10,72
433
12,41
115
17,94
138
5,96
151
9,70
178
12,01
201
16,89
235
12,39
340
13,43
396
28,95
547
333,01
13.002,00
99,02
4.587,00
15,61
2.043
17,70
665
6,60
353
10,54
210
16,19
191
19,01
797
13,37
328
89,40
3.907,00
16,12
861
3,90
320
19,90
804
11,76

301

12,52
3,36
5,16
10,56
6,12
144,59
18,84
8,84
11,85
7,04
15,21
48,76
20,45
13,60
184,72
41,46
11,67
11,60
9,17
2,52
3,09
3,41
56,63
13,80
8,62
14,59
10,81
8,81

457
394
244
217
309
4.508,00
686
1.189
360
214
765
523
327
444
16.541,00
2.930,00
613
425
1.083
300
182
327
6.902,00
2.256
1.300
1.204
1.229
913
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LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
29,26
984
9,14

113

28,95
0,00
0,00

547
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ
Τοπική Κοινότητα Αυγενικής
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Βενεράτου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κερασίων
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Σίβας
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
Τοπική Κοινότητα Αγίου Σύλλα
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Γαζίου
Τοπική Κοινότητα Αχλάδας
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Καλεσιών
Τοπική Κοινότητα Ροδιάς
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Φόδελε
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ
Τοπική Κοινότητα Δαμάστας
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Καμαρίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κεραμουτσίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μαράθου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μονής
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Τυλίσου
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΟΝ.
Τοπική Κοινότητα Γαρίπας
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Δεματίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Ινίου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Καραβάδου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κασάνου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Καστελλιανών
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Νιπιδιτού
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Παναγίας
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Πανοράματος
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Παρτίρων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Πατσιδερού
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Σκινιά
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα Βόνης
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Ζωφόρων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Θραψανού
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΟΝ.
Τοπική Κοινότητα Σαμπά
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Αμαριανού
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Αποστόλων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Ασκών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Γερακίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Καρουζανών
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κασταμονίτσης
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Καστελλίου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Λιλιανού
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ

LEADER ΠΑΑ 2014-2020
ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
8,37
1.605,00
8,37
1.605
21,53
1.844,00
9,09
539
7,57
869
2,65
267
2,22
169
56,73
3.260,00
11,10
1.157
25,74
674
19,89
1.429
164,86
21.312,00
98,70
19.221,00
21,45
14.640
21,87
1.015
10,56
1.255
21,15
1.785
23,67
526
66,16
2.091,00
21,66
245
2,44
58
3,36
309
14,60
351
3,89
195
20,21
933
398,53
17.563,00
238,40
10.476,00
25,01
4.822
15,63
516
19,34
290
10,08
591
7,29
299
13,72
471
25,57
558
12,47
277
16,74
548
19,74
454
16,56
495
21,34
388
7,13
247
27,78
520
37,39
2.334,00
8,23
568
4,96
367
11,44
1.261
12,76
138
122,74
4.753,00
6,58
159
11,81
322
4,46
262
6,23
241
20,90
322
5,75
199
8,69
87
10,79
439
12,79
1.491
6,96
74
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LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

43,02
43,02

2.800,00
2.800,00

21,87

1.015

21,15

1.785

0,00

0,00

44,91
44,91

848,00
848,00

19,34

290

25,57

558

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Τοπική Κοινότητα Λυττού
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Μαθιάς
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Πολυθέας
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Σμαρίου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Μοιρών
Τοπική Κοινότητα Γαλιάς
Τοπική Κοινότητα Καστελλίου
Τοπική Κοινότητα Κουσέ
Τοπική Κοινότητα Περίου
Τοπική Κοινότητα Πετροκεφαλίου
Τοπική Κοινότητα Ρουφά
Τοπική Κοινότητα Σκουρβούλων
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Βώρων
Τοπική Κοινότητα Σίβα
Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Ανωπόλεως
Δημοτική Κοινότητα Γουβών
Τοπική Κοινότητα Ελαίας
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Επάνω Βαθείας
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Καλού Χωρίου
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βαθείας
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Κόξαρης
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Χαράσου
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Τοπική Κοινότητα Αϊτανίων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Τοπική Κοινότητα Γαλίφας
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Καινούργιου
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ
Χωρίου
Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Μαλίων
Δημοτική Κοινότητα Μοχού
ΟΡΕΙΝΗ
Τοπική Κοινότητα Κρασίου
ΟΡΕΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Λ. Χερσονήσου
Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου
Τοπική Κοινότητα Αβδού
Τοπική Κοινότητα Γωνιών Πεδιάδος
Τοπική Κοινότητα Κεράς
Τοπική Κοινότητα Ποταμιών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

LEADER ΠΑΑ 2014-2020
ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
5,73
234
6,74
167
2,95
369
12,36
387
102,52
10.978,00
72,23
9.198,00
15,94
6.496
13,40
805
9,03
328
9,15
155
4,14
71
7,42
790
5,94
130
7,21
423
30,29
1.780,00
11,16
726
11,00
426
8,13
628
271,58
26.717,00
94,83
10.731,00
12,40
3.604
18,29
3.031
28,24
1.936
2,84
224
13,73
290
4,44
1.357
7,33
199
7,56
90
45,74
2.291,00
6,55
280
7,94
122
15,57
1.209
11,43

206

4,25
60,11
21,77
25,65
12,69
70,90
11,35

474
5.433,00
3.224
2.062
147
8.262,00
3.815

19,45
11,75
8,51
3,86
15,98
2.016,70
2.643,12
8.341,51
132.049,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

87,14
30,69
12,40
18,29

15.677,00
6.635,00
3.604
3.031

0,00

0,00

25,65

2.062,00

25,65

2.062

30,80
11,35

6.980,00
3.815

3.165
19,45
3.165
357
401
110
414
128.368,00
300,21
22.530,00
305.490,00
2.643,12
305.490,00
623.065,00
8.341,51
623.065,00
10.816.286,00
132.049,00 10.816.286,00
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ απογραφή 2011, οδηγία (ΕΟΚ) 75/268
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LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2020
ΕΚΤΑΣΗ (km2)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

2.

Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων
παρέμβασης (swot ανάλυση)

και

μειονεκτημάτων

περιοχής

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού
Προγράμματος CLLD/LEADER του Νομού Ηρακλείου είναι εμφανείς οι παράμετροι από τη θετική ή
αρνητική τάση των οποίων, αλλά και την αλληλεξάρτησή τους επηρεάζεται η αναπτυξιακή πορεία
της εν λόγω περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα - αδυναμίες, οι προοπτικές
– ευκαιρίες, αλλά και οι απειλές – κίνδυνοι (ΠΑΕΑ) που χαρακτηρίζουν την περιοχή παρέμβασης και
άρα επηρεάζουν αποφασιστικά την εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής της πρότασης.
Τα ΠΑΕΑ παρουσιάζονται διακριτά για τα οικονομικά, κοινωνικά και χωρικά / περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά της περιοχής.
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Οικονομικά Χαρακτηριστικά

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ
Κοινωνικά Χαρακτηριστικά
Πλεονεκτήματα

 Αναπτυξιακή δυναμική στις περιαστικές και τουριστικές ζώνες – πόλους (αύξηση  Ικανοποιητικός βαθμός γεωγραφικής συνέχειας 
πληθυσμού, οικονομικά ενεργού πληθυσμού και απασχόλησης)
της περιοχής

 Ικανοποιητικό ποσοστό παραγωγικών ηλικιών στον πληθυσμό
 Πλούσιο - ομοιογενές φυσικό περιβάλλον,
 Αύξηση της πολυ-απασχόλησης ιδίως στα νεότερα και δυναμικότερα τμήματα του
φυσικοί και θαλάσσιοι πόροι με υψηλή
πληθυσμού
οικολογική και αισθητική αξία

 Σημαντική εξειδίκευση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και  Πλούσια βιοποικιλότητα τόσο σε είδη και
διατροφικής αξίας (ελαιόλαδο, κρασί, οπωροκηπευτικά, πορτοκάλια, φαρμακευτικά
οικοσυστήματα, όσο και σε τοπία

φυτά, κλπ.) με ισχυρή θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά
 Υψηλό́ ποσοστό́ κάλυψης με περιοχές
 Τάση επέκτασης στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000
 Τάση βελτίωσης του βαθμού τυποποίησης – μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και  Υψηλό́
ποσοστό́
κάλυψης
με 
στην οργάνωση των εμπορικών δικτύων
δενδροκαλλιέργειες, βοσκοτόπια και μικτά́
 Παραγωγή ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων του δευτερογενή τομέα (κεραμικά, είδη
γεωργοκτηνοτροφικά́
συστήματα,
που 
λαϊκής τέχνης, κλπ.)
θεωρούνται εκτάσεις υψηλής Φυσικής Αξίας
 Ύπαρξη δυναμικών αγροτικών κέντρων
(ΥΦΑ)
 Σταδιακή οικονομική αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του υψηλής  Σημαντικές δράσεις, τα τελευταία χρόνια, με
ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος
στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση του
 Σημαντικές δράσεις τα τελευταία χρόνια με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση του
περιβάλλοντος και τη σύνδεση του πολιτισμού 
περιβάλλοντος και τη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον και τα τοπικά προϊόντα
με το περιβάλλον και τα τοπικά προϊόντα
 Δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού
 Σημαντικοί πολιτισμικοί και πολιτιστικοί πόροι
 Υψηλό ποσοστό ξενοδοχειακών υποδομών υψηλών προδιαγραφών
(αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία,
 Τάση ανάπτυξης ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού
παραδοσιακοί οικισμοί, λαογραφική παράδοση)
 Λειτουργία πλήθους επιχειρήσεων εστίασης και εργαστηρίων – οικοτεχνιών που  Ικανοποιητικός βαθμός προσπελασιμότητας
διαθέτουν και παράγουν παραδοσιακά προϊόντα
μεταξύ των οικισμών
 Άρρηκτη διασύνδεση της γεωργικής δραστηριότητας με την τοπική́ παράδοση, με  Ικανοποιητική πρόσβαση στο αστικό κέντρο –
συνέπεια τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τουρισμού́
πύλη εισόδου (Ηράκλειο)
της υπαίθρου
 Ανάπτυξη δυναμικών υπερτοπικών κέντρων
 Αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων
 Υλοποίηση έργων βελτίωσης της ποιότητας ζωής
 Σημαντική́ εξοικείωση των κατοίκων, των συλλογικών φορέων και της τοπικής
και των σχετικών υποδομών σε σημαντικό
αυτοδιοίκησης της περιοχής με ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης που
αριθμό οικισμών της υπαίθρου
βασίζονται στην προσέγγιση LEADER
 Χαμηλός βαθμός απομόνωσης για τους
 Παρουσία σημαντικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην περιοχή
περισσότερους οικισμούς
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Χωρικά/Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Αύξηση του πληθυσμού στο σύνολο της περιοχής
Ιδιαίτερη αύξηση του πληθυσμού και θετική εικόνα
της δημογραφικής πυραμίδας σε δυναμικά
υπερτοπικά κέντρα - πόλους ανάπτυξης
Αύξηση της πολυ-απασχόλησης ιδίως στα νεότερα
και δυναμικότερα τμήματα του πληθυσμού
Τάση βελτίωσης των υπηρεσιών, των βασικών
κοινωνικών υποδομών και των υποδομών
κοινωνικού εξοπλισμού
Αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό και στην
υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων
Σημαντική́ εξοικείωση των κατοίκων, των
συλλογικών κοινωνικο-οικονομικών φορέων και της
τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής με
ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης
που βασίζονται στην προσέγγιση LEADER
Ικανοποιητικό επίπεδο κοινωνικής συνοχής

Αδυναμίες
 Έντονη οικονομική́ ύφεση με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση του ΑΕΠ, του οικονομικά  Αυξημένες ανάγκες σε υποδομές λόγω 
ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας
διασποράς του πληθυσμού σε πολυάριθμους
 Εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία των σχετικά απομακρυσμένων
οικισμούς μικρού μεγέθους
αγροτικών περιοχών της ενδοχώρας
 Ανεπαρκής διαχείριση, προστασία και ανάδειξη
 Μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και στην απασχόληση
φυσικών και πολιτιστικών πόρων

 Σχετικά υψηλή εξάρτηση της οικονομίας της περιοχής παρέμβασης και γενικότερα της Π.Ε.  Ελλιπής ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
Ηρακλείου από τον τουρισμό
διάστασης στις παραγωγικές διαδικασίες

 Σχετικά υψηλή εξάρτηση της οικονομίας της ενδοχώρας από τον πρωτογενή τομέα και
 Ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασμό και στον
ειδικότερα από δύο καλλιέργειες (ελιά, αμπέλι)
σχεδιασμό χρήσεων γης

 Σχετική εξάρτηση της περιοχής παρέμβασης από οικονομικές δραστηριότητες εντάσεως
 Περιβαλλοντικές
βλάβες
(υπερβόσκηση,
εργασίας
μόλυνση πηγών, υπεράντληση υδάτων, επάρκεια
 Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και πολυτεμαχισμένος κλήρος
και καλή ποιότητα νερού)
 Ελλιπής επαγγελματική́ κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού́, κυρίως του γεωργικού́ τομέα

Ατέλειες στην κατάσταση του οδικού δικτύου
 Μεγάλο ποσοστό́ αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ηλικίας άνω των 55 ετών

Δυσκολίες στην πρόσβαση του νοτίου τμήματος
 Περιορισμένος βαθμός καθετοποίησης, μεταποίησης και ολοκληρωμένης - σύγχρονης
με τον βορρά
τυποποίησης αγροτικής παραγωγής
 Σχετικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές
 Έλλειμμα στην επιχειρηματική οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
(αποχέτευση, ύδρευση, κλπ.)
 Έλλειψη πίστης στο τραπεζικό́ σύστημα με έλλειμμα ρευστότητας της αγοράς και μειωμένη
 Χαμηλός βαθμός και ρυθμός εγκατάστασης της
προσφορά́ δανείων στους γεωργούς
 Χαμηλή αλιευτική δραστηριότητα και αδυναμία κάλυψης των καταναλωτικών αναγκών του
μεταποίησης σε οργανωμένους χώρους με
νησιού
αποτέλεσμα την ανάπτυξη περιβαλλοντικών
 Αλιευτικός στόλος που χρήζει εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης
προβλημάτων και πιέσεων από άλλες χρήσεις
 Περιορισμένη ενσωμάτωση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στην παραγωγική  Σημαντικές ελλείψεις στις αλιευτικές υποδομές
διαδικασία
(αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές εγκαταστάσεις
 Ελλιπής ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις παραγωγικές διαδικασίες
και υποδομές, υποδομές διαχείρισης και
 Μικρό μέγεθος και οικογενειακός χαρακτήρας των περισσότερων επιχειρήσεων του
εμπορίας αλιευμάτων)
δευτερογενή τομέα με αποτέλεσμα οργανωτικές και οικονομικές αδυναμίες, προβλήματα
στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και περιορισμένη χρήση καινοτομίας
 Ελλείψεις στην οργάνωση των εμπορικών δικτύων για την προώθηση τοπικών προϊόντων
 Χαμηλός βαθμός διατομεακών (π.χ. μεταποίηση με τουρισμό) και ενδοτομεακών
διασυνδέσεων (π.χ. δίκτυα, clusters) με αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, στην
οργάνωση της παραγωγής και στην ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας
 Χαμηλός βαθμός διασύνδεσης της μεταποιητικής δραστηριότητας με τα ερευνητικά κέντρα
 Χαμηλός βαθμός και ρυθμός εγκατάστασης της μεταποίησης σε οργανωμένους χώρους με
αποτέλεσμα την ανάπτυξη περιβαλλοντικών προβλημάτων και πιέσεων από άλλες χρήσεις
 Έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης
 Περιορισμένη διάχυση της τουριστικής ζήτησης στην ενδοχώρα
 Ανεπαρκής προώθηση και προβολή μορφών εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος
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Φθίνουσα εξέλιξη του πληθυσμού και της
δημογραφικής
πυραμίδας
σε
μικρούς,
διάσπαρτους και απομακρυσμένους οικισμούς
στην ύπαιθρο
Ελλείψεις στο επίπεδο εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού
Μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό
δυναμικό και στην απασχόληση
Σχετικές ελλείψεις στις κοινωνικές υποδομές και
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής ιδίως στους
μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς

Ευκαιρίες
 Αναγνώριση, σε ευρωπαϊκό́ επίπεδο, της μεγάλης σημασίας της γεωργίας και των αγροτικών 
περιοχών για το μέλλον της Ευρώπης σε οικονομικό́, περιβαλλοντικό́ και κοινωνικό́ επίπεδο
 Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη
 Ανάδειξη του αγροδιατροφικού τομέα ως ένας από τους κυρίαρχους τομείς ανάπτυξης στο
ΕΣΠΑ 2014-2020 και την εθνική και περιφερειακή στρατηγική RIS3

 Βασική́ επιδίωξη της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 αποτελεί́ η ανασυγκρότηση του
αγροδιατροφικού συμπλέγματος με προσαρμογή́ στην κλιματική́ αλλαγή́, ανάδειξη της αξίας 
της Κρητικής διατροφής και ενδυνάμωση των εξαγωγικών κλάδων
 Η δημιουργία διασυνδέσεων του τουρισμού – πολιτισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα

αποτελεί στρατηγική επιλογή της περιφερειακής στρατηγικής RIS3
 Βασική́ επιδίωξη της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 αποτελεί η διάχυση της έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση πρόσβασης στις τεχνολογίες
πληροφορικής στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του γεωργικού́ τομέα και της αλιείας με
στόχο να ενισχυθεί́ η επιχειρηματικότητα στον αγροτοδιατροφικό χώρο σε επίπεδο έντασης 
γνώσης και τεχνολογικής εξειδίκευσης και να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητά τους
 Μεταβολές στα καταναλωτικά πρότυπα και αύξηση της ζήτησης για ασφαλή και υγιεινά
αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, πιστοποιημένης ποιότητας
 Αύξηση της ζήτησης για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας και
ιδιαίτερης – διακριτής ταυτότητας
 Εδραίωση της Μεσογειακής διατροφής ως πρότυπο υγιεινής διατροφής παγκοσμίου επιπέδου
 Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών στους τομείς του τουρισμού, του
πολιτισμού και των τοπικών προϊόντων
 Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της
παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα
 Δυνατότητα διασταύρωσης της αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφής με άλλες αλυσίδες
(τουρισμός, φαρμακευτική βιομηχανία, κλπ.)
 Αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες αναψυχής,
εναλλακτικές μορφές τουρισμού
(οικοτουρισμός, αγροτουρισμός κλπ.) και πολιτιστικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο
 Αναγνώριση της Κρήτης ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της
Μεσογείου
 Η δυνατότητα εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης σε αλιευτικές περιοχές
 Η δυνατότητα ανάληψης δράσεων για τη δημιουργία συλλογικών δομών (π.χ. Ομάδες
Παραγωγών) για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας
 Η αύξηση της ζήτησης προϊόντων αλιείας μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων εκστρατειών
προώθησης και ενημέρωσης των καταναλωτών
 Η εφαρμογή του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου προσφέρει τη δυνατότητα ενίσχυσης του
βαθμού συνέργειας μεταξύ παρεμβάσεων που αφορούν στις αλιευτικές περιοχές
 Η δυναμική που παρουσιάζει ο αλιευτικός τουρισμός

Σύνταξη της ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής 
για τη βιοποικιλότητα και ολοκλήρωση του
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για τις 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000
Αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών και
βελτίωση της υπερτοπικής σύνδεσης

Ευκολότερη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών
προβλημάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Η δυνατότητα για στήριξη δράσεων τοπικής
ανάπτυξης στις αλιευτικές περιοχές που
συμβάλλουν στην προστασία και στη βελτίωση
του περιβάλλοντος
Η δυνατότητα βελτίωσης των αλιευτικών
υποδομών
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Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική
συνοχή
Δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων
στις βασικές κοινωνικές υποδομές με άμεση
επίπτωση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων
Καλύτερος
σχεδιασμός
και
υλοποίηση
αναπτυξιακών πολιτικών λόγω της αποκέντρωσης
και της Διοικητικής Αναδιάρθρωσης της χώρας

Απειλές
 Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και των εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεών της  Επιδείνωση του φαινομένου εγκατάλειψης των 
(μείωση ζήτησης, έλλειψη ρευστότητας, κλπ.) ιδίως για συγκεκριμένους οικονομικούς
γεωργικών γαιών λόγω των δυσμενών
κλάδους
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
 Επιδείνωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στον αγροδιατροφικό τομέα
 Δυσμενέστερες, από τις προβλεπόμενες,
 Περαιτέρω αύξηση της έκθεσης του αγροτικού τομέα και χώρου στις δυνάμεις του
επιπτώσεις του φαινομένου της κλιματικής 
διεθνούς ανταγωνισμού
αλλαγής στους φυσικούς πόρους

 Απουσία εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα μεταφοράς Ε&Τ&Κ στον γεωργικό τομέα
 Επιδείνωση του φαινομένου brain drain
 Περαιτέρω μείωση των ενισχύσεων και δυσκολία προσαρμογής των γεωργών στις νέες
συνθήκες
 Αύξηση του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων λόγω (μεταξύ άλλων) και της

τιμολόγησης του αρδευτικού νερού
 Εξάρτηση της τουριστικής ζήτησης από σειρά εξωγενών και μη-ελεγχόμενων παραγόντων
(μακροοικονομικό περιβάλλον, γεωπολιτικές εξελίξεις, περιβαλλοντικά ζητήματα)
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Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και των
εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεών της, ιδίως για
συγκεκριμένες χωρικές ενότητες και κοινωνικές
ομάδες
Επιδείνωση του φαινομένου brain drain
Η πιθανή μείωση των ενισχύσεων και η περαιτέρω
αύξηση του κόστους παραγωγής ενδέχεται να
οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των αγροτικών
εισοδημάτων και να δημιουργήσει προϋποθέσεις
αγροτικής εξόδου
Η δημοσιονομική προσαρμογή ενδέχεται να
επηρεάσει αρνητικά την παροχή βασικών
υπηρεσιών και υποδομών προς τους κατοίκους των
αγροτικών περιοχών και να μειώσει την
ελκυστικότητά τους ως περιοχές κατοικίας

3.

Θεματικές κατευθύνσεις τοπικής στρατηγικής

Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, όπως παρουσιάστηκαν στους Φακέλους Α και
Β, και την ανάλυση SWOΤ, η βασική θεματική κατεύθυνση του ΤΑΠΤΚ που αφορά το ΕΤΘΑ είναι:
«Η Διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».
Σύνδεση της βασικής θεματικής κατεύθυνσης με SWOT ANALYSIS: Με βάση την περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης και τα στοιχεία της SWOT ANALYSIS, στις ζώνες αλιείας της περιοχής
παρέμβασης διαπιστώνεται μείωση των αλιευμάτων, ως αποτέλεσμα της υπεραλίευσης και των
απειλών του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τη χαμηλή αλιευτική δραστηριότητα στην
περιοχή και τη μείωση του εισοδήματος των αλιέων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με άλλα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας αλλά και με την οικονομική ύφεση των
τελευταίων χρόνων, δημιουργεί την ανάγκη για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων
από τους αλιείς. Η αναπτυξιακή δυναμική των παραθαλάσσιων περιοχών της περιοχής παρέμβασης
και κυρίως η ανάπτυξη του τουρισμού, το ενδιαφέρον του επισκέπτη τουρίστα για εναλλακτικές
δραστηριότητες, η οικολογική και αισθητική αξία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών
αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που ευνοούν τη δημιουργία συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων από τους αλιείς, την προσαρμογή των αλιευτικών νοικοκυριών στο ραγδαία
μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των παράκτιων
περιοχών.
Επιπλέον οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν οδηγήσει στη μείωση του εισοδήματος των
αλιέων αλλά και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών και στην αύξηση της ανεργίας. Το γεγονός
αυτό δημιουργεί την ανάγκη για τη στήριξη της διαφοροποίησης του εισοδήματος όχι μόνο των
αλιέων αλλά και των λοιπών κατοίκων των ζωνών αλιείας και την ενασχόλησή τους με
επιχειρηματικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής
(τουρισμός, περιβάλλον, τοπικά προϊόντα). Η δυναμική που παρουσιάζει ο τουρισμός στην περιοχή
και κυρίως ο θαλάσσιος τουρισμός, η αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του
υψηλής ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος, η αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές μορφές
τουρισμού καθώς και η αναγνώριση της κρητικής διατροφής αποτελούν μερικούς από τους
παράγοντες που ευνοούν την προσπάθεια ενασχόλησή των κατοίκων της περιοχής τους με
δραστηριότητες που είναι ανταγωνιστικές και αξιοποιούν τους πόρους της περιοχής με έξυπνο
τρόπο.
Τέλος, στις ζώνες αλιείας της περιοχής παρέμβασης διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις στις
αλιευτικές υποδομές (αλιευτικοί λιμένες, καταφύγια, υποδομές διαχείρισης και εμπορίας
αλιευμάτων), οι οποίες είναι δύσκολο να καλυφθούν, καθώς η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στη
μείωση των δαπανών που σχετίζονται με τη δημιουργία και την αναβάθμιση των δημόσιων
υποδομών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ασφαλή διακίνηση των αλιευμάτων και
στην υποβάθμιση της ποιότητάς τους, καθώς και στις συνθήκες εργασίας και στην ασφάλεια των
αλιέων. Εκτός, όμως, από τα προβλήματα στις υποδομές που σχετίζονται με την αλιευτική
δραστηριότητα, σημαντικές ελλείψεις διαπιστώνονται και σε άλλες δημόσιες και κοινωνικές
υποδομές και υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό επιδρά αρνητικά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων των
αλιευτικών περιοχών και στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια
ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας των αλιευτικών ζωνών. Καθώς οι ζώνες αλιείας της
περιοχής παρέμβασης διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις (ύπαρξη ανθρώπινων και φυσικών
πόρων, δυναμικός τουριστικός τομέας, αξιόλογα αγροδιατροφικά προϊόντα) για τη διαφοροποίηση
της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, απαιτείται η μείωση των
ελλείψεων σε υποδομές και υπηρεσίες και η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα
συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής. Οι
πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα την αξιοποίηση του τουριστικού ρεύματος
της περιοχής και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, τη βελτίωση της ποιότητας των
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αλιευμάτων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και την
αξιοποίηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η δευτερεύουσα και συμπληρωματική της βασικής, θεματική κατεύθυνση του ΤΑΠΤΚ
τεκμηριώνεται επίσης από την υπάρχουσα κατάσταση και την ανάλυση SWOΤ και είναι «Η
Ανάπτυξη και ο Εκσυγχρονισμός του Αγροδιατροφικού Τομέα και η Διασύνδεσή του με τον
Τουρισμό και τον Πολιτισμό».
Σύνδεση της δευτερεύουσας θεματικής κατεύθυνσης με SWOT ANALYSIS: Με βάση την περιγραφή
της υφιστάμενης κατάστασης και τα στοιχεία της SWOT ANALYSIS, στην περιοχή παρέμβασης του
πολυταμειακού προγράμματος διαπιστώνεται σημαντική εξειδίκευση στην παραγωγή αγροτικών
προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας Παρά το ότι υπάρχει ένας ικανοποιητικός
αριθμός μεταποιητικών μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, εντούτοις δεν υπάρχουν
αρκετές μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας. Η συστολή των αγορών που οφείλεται στην
οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς επιβάλλουν τον
εκσυγχρονισμό αυτών των μεταποιητικών μονάδων προϊόντων αλιείας και την ίδρυση νέων
ανταγωνιστικών μονάδων που θα αξιοποιούν την καινοτομία και τη νέα τεχνολογία με τη παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων με ζήτηση στην εσωτερική και τις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερη ταυτότητα,
που ενσωματώνουν την τοπική τεχνογνωσία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Η δυναμική
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, η ύπαρξη ικανοποιητικού ποσοστού παραγωγικών ηλικιών,
η επιδίωξη της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 για τη σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον
τουρισμό και τον πολιτισμό και τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα αποτελούν μερικούς από τους
παράγοντες που ευνοούν την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας
στην περιοχή παρέμβασης.
Οι παραπάνω θεματικές κατευθύνσεις εξειδικεύονται στους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους (που
αφορούν το ΕΤΘΑ) :
 ΣΣ1: Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και η διαφοροποίηση της οικονομίας
στις αλιευτικές ζώνες.
 ΣΣ2: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων
και τροφίμων και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων
Κάθε ένας από τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους εξειδικεύεται περαιτέρω σε συγκεκριμένους
και μετρήσιμους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) Ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης, ως εξής:
ΣΣ1: Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και η διαφοροποίηση της οικονομίας στις
αλιευτικές ζώνες
 ΕΣ1Α: Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για αλιείς
 ΕΣ1Β:Η προώθηση καινοτόμων, ανταγωνιστικών και περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων στο
δευτερογενή και τριτογενή τομέα για τους αλιείς και τους κατοίκους των αλιευτικών ζωνών
 ΕΣ1Γ:Η βελτίωση της διασύνδεσης της Έρευνας και Ανάπτυξης με τον τομέα της αλιείας και η
προώθηση της νέας τεχνολογίας
 ΕΣ1Δ:Η βελτίωση της προώθησης των προϊόντων της αλιευτικής αλυσίδας
 ΕΣ1Ε:Η βελτίωση των υποδομών της αλιείας
 ΕΣ1ΣΤ:Η βελτίωση των υποδομών για την ανάπτυξη του τουρισμού στις αλιευτικές ζώνες
 ΕΣ1Ζ:Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
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ΣΣ2: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων
 ΕΣ2Α: Η αναδιάρθρωση, τεχνολογική, περιβαλλοντική και οργανωτική βελτίωση του
αγροδιατροφικού τομέα.
 ΕΣ2Β: Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα
 ΕΣ2Γ: Η ανάπτυξη ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας,
που διασυνδέονται με τον πολιτισμό και την τοπική παραγωγική παράδοση
 ΕΣ2Δ: Η ανάπτυξη ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας,
που απευθύνονται κυρίως στην τουριστική αγορά
 ΕΣ2Ε: Η ενίσχυση των ενδοκλαδικών και διακλαδικών διασυνδέσεων και της εξωστρέφειας του
αγροδιατροφικού τομέα
 ΕΣ2ΣΤ: Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
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4.

Κατηγορίες δράσεων

4.1 Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης (Πολυταμειακό Πρόγραμμα): Μέτρο 4.1 του ΕΠΑλΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
ΕΔΕΤ

Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (Πολυταμειακό Πρόγραμμα)
4.1
ΕΤΘΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 62, ΚΑΝ 508/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση «Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης (Πολυταμειακό Πρόγραμμα)» περιλαμβάνει τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά
την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής του προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και
περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας:
1. Δράσεις επιμόρφωσης
2. Εκπόνηση τοπικής στρατηγικής
3. Λειτουργικές δαπάνες ΟΤΔ
Αναλυτικότερα:
ΠΕ 1 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Επιμόρφωση τοπικών φορέων (μέλη ή διοίκηση δημοσίων ή ιδιωτικών συλλογικών φορέων
που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες)
 Επιμόρφωση στελεχών ΟΤΔ με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στο Φάκελο Α και στα Παραρτήματά του
πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες επιμόρφωσης:
 Ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου
Πραγματοποιήθηκαν 14 ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από την Αναπτυξιακή
Ηρακλείου στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων (μέλη ή διοίκηση δημοσίων
ή ιδιωτικών συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες) καθώς και στελέχη
της ΟΤΔ.


Ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από άλλους φορείς
Στελέχη της ΟΤΔ συμμετείχαν σε 17 ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από άλλους
φορείς και υπηρεσίες (πχ ΕΑΔ ΥΠΑΑΤ, ΕΥΚΕ, Περιφέρεια Κρήτης, Επιμελητήριο Ηρακλείου).

Παραδοτέα:
Π1.1 : 14 ενέργειες επιμόρφωσης που οργανώθηκαν από την ΟΤΔ (Φάκελος Α, Πίνακας 3.5)
Π1.2 : Συμμετοχή της ΟΤΔ σε 17 ενέργειες επιμόρφωσης άλλων φορέων (Φάκελος Α, Πίνακας 3.6)
ΠΕ 2 : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Συμμετοχή τοπικών φορέων και τοπικού πληθυσμού στη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης μέσω των ενεργειών διαβούλευσης (προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης,
εταιρικού σχήματος και ΕΔΠ, καθορισμός θεματικών κατευθύνσεων και δράσεων)
 Ενημέρωση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού για τη φιλοσοφία του CLLD, τους
στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑλΘ, την καταγραφή των αναγκών της περιοχής παρέμβασης
 Μελέτη της περιοχής παρέμβασης, συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
 Καθορισμός των στόχων και της στρατηγικής του τοπικού προγράμματος, διαμόρφωση των
δράσεων και των ενεργειών για την υλοποίηση της στρατηγικής.
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Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στους Φακέλους Α και Β και στα Παραρτήματά
τους, για την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής πραγματοποιηθήκαν οι εξής ενέργειες:
 Ενέργειες διαβούλευσης
i) Πραγματοποιήθηκαν 35 συσκέψεις με βασικά σημεία διαβούλευσης: α) την περιοχή
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος και β) το εταιρικό σχήμα της ΟΤΔ και τη σύνθεση
της Επιτροπής Διαχείριση του προγράμματος (ΕΔΠ) - Φάκελος Α
ii) Πραγματοποιήθηκαν 41 ενέργειες διαβούλευσης (συσκέψεις, ανοικτές εκδηλώσεις,
καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος, διαγνωστικές επισκέψεις) με βασικά σημεία
διαβούλευσης: α) τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής του τοπικού
προγράμματος και των θεματικών κατευθύνσεων, β) το περιεχόμενο των δράσεων, γ) τα
καθεστώτα και τα ποσοστά ενίσχυσης, δ) τη χρηματοδοτική βαρύτητα και ε) τα κριτήρια
επιλογής - Φάκελος Β
Οι ενέργειες διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν με τον τοπικό πληθυσμό, με φορείς, με ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού, την Περιφέρεια Κρήτης, δημόσιες υπηρεσίες, αναπτυξιακές εταιρίες, ενώσεις
αγροτικών συνεταιρισμών, γυναικείους συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, κοινωνικούς φορείς,
συλλόγους, ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις, επιστημονικά ιδρύματα κλπ.


Ενέργειες ενημέρωσης (Φάκελος Α)
i) Ενέργειες άμεσης πληροφόρησης (ατομικές συνεργασίες, ανοιχτές εκδηλώσεις, συμμετοχή
σε εκδηλώσεις τρίτων, αποστολή ενημέρωσης μέσω e-mail)
ii) Χρήση ΜΜΕ (Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις)
iii) Δημιουργία εντύπου με πληροφορίες για το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα
iv) Δημιουργία χωριστού μενού «CLLD/LEADER» στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ
v) Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες μετόχων της ΟΤΔ
vi) Αξιοποίηση της σελίδας της ΟΤΔ στο Facebook
vii)
Διανομή έκδοσης αποτελεσμάτων του Τ.Π. LEADER Άξονα 4 του ΠΑΑ



Μελέτη της περιοχής παρέμβασης και σύνταξη των Φακέλων Α και Β
Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα για τη μελέτη και την παρουσίαση
όλων των χαρακτηριστικών και στοιχείων της περιοχής παρέμβασης. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε ανάλυση SWOT η οποία συνέβαλε στη λήψη αποφάσεων και στην
αποτελεσματικότερη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής. Βασιζόμενη στην μελέτη και
ανάλυση της περιοχής και στα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων με την τοπική κοινωνία, η
ΟΤΔ διαμόρφωσε τις δράσεις και τις ενέργειες του τοπικού προγράμματος.

Παραδοτέα:
Π2.1 : 76 ενέργειες διαβούλευσης (Φάκελος Α, Πίνακας 3.1 και Φάκελος Β, Πίνακας 1)
Π2.2 : 12 ενέργειες ενημέρωσης (ατομικές συνεργασίες, ανοιχτές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε
εκδηλώσεις τρίτων) (Φάκελος Α, Πίνακας 3.4)
Π2.3 : Λοιπές ενέργειες ενημέρωσης (δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις,
έντυπο υλικό, ιστοσελίδα και facebook ΑΝ.Η.) (Φάκελος Α, σελ 140-141)
Π2.4 : Φάκελος Α και Φάκελος Β τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου.
ΠΕ 3 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΔ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Η υποστήριξη της ΟΤΔ, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας εκπόνησης της τοπικής
στρατηγικής, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
Καθορισμός λειτουργικών δαπανών, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας μερισμού.
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Συνολικός προϋπ/σμός
Δημόσια Δαπάνη*
Ιδιωτική Συμμετοχή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε επίπεδο
Ποσό (€)
μέτρου
15.568,00
100%
15.568,00
100%
0,00
0,00%
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
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Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας
0,51%
0,72%
0,00%

4.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
κοινοτήτων (CLLD / ΤΑΠΤΟΚ): Μέτρο 4.2 του ΕΠΑλΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΔΕΤ

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων)
4.2.1
ΕΤΘΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 63.1α, ΚΑΝ 508/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
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 50% (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.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.2.1 εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η ανάπτυξη και ο
εκσυγχρονισμός του αγροδιατροφικού τομέα και η διασύνδεσή του με τον τουρισμό και τον
πολιτισμό».
Η δράση 4.2.1 συνδέεται με το Στρατηγικό Στόχο 2: «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της
μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και η ενίσχυση της προστιθέμενης
αξίας των τοπικών προϊόντων» και με τους Ειδικούς Στόχους 2Α, 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε,2ΣΤ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε επίπεδο
Ποσοστό σε επίπεδο
Ποσό (€)
μέτρου
προτεραιότητας
Συνολικός προϋπ/σμός
170.458,00
6,98%
5,56%
Δημόσια Δαπάνη*
85.229,00
5,59%
3,96%
Ιδιωτική Συμμετοχή
85.229,00
9,31%
9,31%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΝ 508/2014, Άρθρο 95

50%
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται
σε αυτήν.
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ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί βάσει των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης
Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση 4.2.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
4.2.2: 1. Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων.
4.2.2: 2. Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.
4.2.3: 1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης.
4.2.3: 4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
των φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.
4.3.1: Διαπεριφερειακή συνεργασία (Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία).
4.3.2: Διακρατική συνεργασία (Καταδύσεις στα νησιά μας – Dive in our islands).
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η δράση 4.2.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία:
Α.Π. 1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020:
Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Α.Π. 4: Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
 RISCrete:
Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας,
τεχνολογίας και γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
 Στρατηγικός σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης για τον αγροδιατροφικό τομέα
 Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
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Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών
ενισχύσεων)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
4.2.2
ΕΔΕΤ
ΕΤΘΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 63 1β, ΚΑΝ 508/2014
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις:
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων (αλιείς).
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των
εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων από επαγγελματίες αλιείς. 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 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 50%. Στην
περίπτωση αλιέων παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακα ή ένταση ενίσχυσης φτάνει το 80%.
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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 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 50%.
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.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.2.2 εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η διαφοροποίηση της
τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής».
Η δράση 4.2.2 συνδέεται με το Στρατηγικό Στόχο 1: «Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων
και η διαφοροποίηση της οικονομίας στις αλιευτικές ζώνες» και με τους Ειδικούς Στόχους 1Α, 1Β, 1Γ,
1Δ, 1Ζ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσό (€)
Ποσοστό σε
Ποσοστό σε επίπεδο
επίπεδο μέτρου
προτεραιότητας
Συνολικός προϋπ/σμός
1.660.000,00
68,02%
54,16%
Δημόσια Δαπάνη*
830.000,00
54,41%
38,60%
Ιδιωτική Συμμετοχή
830.000,00
90,69%
90,69%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ / ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΝ 1407/2013 de minimis
50%
Για αλιείς παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π.
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80%

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.
ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί βάσει των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης
Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
Για τις επενδύσεις, στο πλαίσιο του ΚΑΝ 1407/2013 de minimis το ανώτατο όριο της επιχορήγησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€ (δημόσια δαπάνη) για περίοδο τριών ετών.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση 4.2.2 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
4.2.1: Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την προσφορά προστιθέμενης αξίας σε όλα τα επίπεδα της
εφοδιαστικής αλυσίδας.
4.2.3: 2. Υποδομές για τη ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.
4.2.3: 3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
4.2.3: 4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.
4.3.1: Διαπεριφερειακή συνεργασία (Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία).
4.3.2: Διακρατική συνεργασία (Καταδύσεις στα νησιά μας – Dive in our islands).
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η δράση 4.2.2 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία:
Α.Π. 1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020:
Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
Α.Π. 4: Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές
 RISCrete:
Ενδυνάμωση των στρατηγικών κλάδων εξειδίκευσης της RIS3 με εφαρμογή της καινοτομίας,
τεχνολογίας και γνώσης στο σύνολο της αλυσίδας αξιών αυτών
 Στρατηγικός σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης για τον αγροδιατροφικό τομέα
 Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

4.2.3

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 63.1. α, γ & δ, ΚΑΝ
508/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις:
1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης.
Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
 η βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα
καταφύγια όπως: η βελτίωση της σηματοδότησης και του φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων
ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών, η δημιουργία χώρων διοίκησης και χώρων υγιεινής, η
εξασφάλιση παροχών πόσιμου νερού, η δημιουργία έργων για την αντιμετώπιση της
προσάμμωσης και για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών
 η βελτίωση του οδικού δικτύου που παρέχει πρόσβαση στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους
εκφόρτωσης και στα αλιευτικά καταφύγια
 η δημιουργία και βελτίωση κοινών υποδομών και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων των αλιέων: καρνάγια, αποθήκες, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας κλπ
 η δημιουργία και βελτίωση χώρων πώλησης αλιευτικών προϊόντων (ιχθυαγορές).
2. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
 η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων
 η δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και
παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 η ανάδειξη τοπίων ή σημείων ενδιαφέροντος για τη δημιουργία χώρων αναψυχής των κατοίκων
και επισκεπτών της περιοχής
 η σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων κλπ
 η κατασκευή ή αναβάθμιση πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών (εγκαταστάσεις
ψυχαγωγίας πολυλειτουργικού χαρακτήρα που προσφέρουν, ιδίως, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
υπηρεσίες)
 η αναβάθμιση υποδομών τουριστικών λιμένων (μαρίνες, καταφύγια) για την εξυπηρέτηση σκαφών
αναψυχής και ναυταθλητισμού
3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
 η δημιουργία, βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι
άθλησης και ψυχαγωγίας)
 η δημιουργία νέων ή η αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων και η μετατροπή τους σε χώρους για
κοινωφελή χρήση ή χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πχ πολιτιστικά κέντρα,
θέατρα, κινηματογράφοι, ωδεία, βιβλιοθήκες)
 η βελτίωση εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών, καθώς και η βελτίωση της απόδοσής τους
 η δημιουργία ή βελτίωση αθλητικών υποδομών
 η δημιουργία ή βελτίωση υποδομών που εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
 η αποκατάσταση και η ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως:
υγροβιότοποι, εκβολές ποταμών
 δράσεις πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, καταστροφές που
προέρχονται από τη θάλασσα κλπ) από εθελοντές
 η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας (π.χ, τοποθέτηση τεχνητών
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υφάλων για την αποκατάσταση θαλάσσιων οικοτόπων)
η υλοποίηση τεχνικών έργων για την αποκατάσταση της διάβρωσης των ακτών

4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών
Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
 η διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων που αφορούν στην πρόληψη και προστασία από
ασθένειες που απειλούν την υγεία των αλιέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών
 η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα που έχουν ως στόχο την ανάδειξη
των αλιευτικών προϊόντων της περιοχής (π.χ γιορτή ψαρά, διαγωνισμοί μαγειρικής) και την
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στην αγορά ντόπιων αλιευμάτων
 δράσεις βελτίωσης και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών
περιοχών, προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις
αλιευτικές περιοχές, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
 η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 η διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης για τη σπουδαιότητα κατανάλωσης αλιευμάτων
που αποτελούν προϊόντα υπεύθυνης αλιείας και παράγονται με βιώσιμο τρόπο
 η διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο
περιβάλλον και την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς (π.χ. αλόγιστη χρήση
φυτοφαρμάκων, υπεραλίευση, παράνομη αλιεία)
 η διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης των κάτοικων και φορέων των παράκτιων
περιοχών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ δημιουργία εντύπων – εκδόσεων,
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, οργάνωση ημερίδων-εκδηλώσεων, εθελοντικών καθαρισμών
ακτών/θαλασσών)
 η υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων σε μαθητές σε θέματα προστασίας του
θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.2.2 εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η διαφοροποίηση
της τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής».
Η δράση 4.2.2 συνδέεται με το Στρατηγικό Στόχο 1: «Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων
και η διαφοροποίηση της οικονομίας στις αλιευτικές ζώνες» και με τους Ειδικούς Στόχους 1Γ, 1Δ, 1Ε,
1ΣΤ, 1Ζ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε
Ποσοστό σε επίπεδο
Ποσό (€)
επίπεδο μέτρου
προτεραιότητας
Συνολικός προϋπ/σμός
610.153,00
25,00%
19,91%
Δημόσια Δαπάνη
610.153,00
40,00%
28,38%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00%
0,00%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 95 (παρ. 2α και 3β), ΚΑΝ 508/2014
100%
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλη η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Για τις υποδράσεις 1 - 3:
1. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους
2. Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα
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Για την υποδράση 4:
Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα.
ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί βάσει των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης
Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
Για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 50.000€.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Υπάρχει συνέργεια/συμπληρωματικότητα με όλες τις δράσεις του τοπικού προγράμματος.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η δράση 4.2.3 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Δημιουργία βιώσιμων & πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών
 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 ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020:
Α.Π. 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
 Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
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4.3 Έργα διατοπικής / διακρατικής συνεργασίας: Μέτρο 4.3 του ΕΠΑλΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

4.3.1

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΚΑΝ. 508/2014 – Άρθρο
64

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το σχέδιο «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» αφορά σε μια διατοπική συνεργασία
μεταξύ των παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ της χώρας με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.
Το σχέδιο συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο την καταγραφή, αποτύπωση και ιεράρχηση των κινδύνων
που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές θάλασσες και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές.
Οι παράκτιες ζώνες είναι σχετικά εύθραυστα οικοσυστήματα. Η άτακτη αστικοποίηση και ανάπτυξη,
σε συνδυασμό με τις πιέσεις που προέρχονται από εντατικές τουριστικές, αλιευτικές και γεωργικές
δραστηριότητες, μπορεί να οδηγήσουν σε ραγδαία υποβάθμιση των παράκτιων βιοτόπων και πόρων.
Αντίστοιχα και οι κίνδυνοι από τροπικά τοξικά ψάρια ή άλλους παράγοντες που βλάπτουν το
θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, χρήζουν παρακολούθησης, πρόληψης και ανάληψης
δράσεων για την επίλυσή τους.
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 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)
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Ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης μεταξύ επαγγελματιών, 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)
Οι πόροι που θα διατεθούν από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου είναι 50.000,00€
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από είκοσι - μία (21) ΟΤΔ στην Ελλάδα, και είναι οι εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΟΤΔ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α/Α

ΟΤΔ

12

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ

ΑΚΟΜΜ

13

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΙΟΥ

14

ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ

15
16

18

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

19

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

20

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
«ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ N.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

10

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΣΒΟΥ

11

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

17

Η ΟΤΔ της 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
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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.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.3.1 εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η διαφοροποίηση
της τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής».
Η δράση 4.3.1 συνδέεται με το Στρατηγικό Στόχο 1: «: «Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας
και η διαφοροποίηση της οικονομίας στις αλιευτικές ζώνες» και με τους Ειδικούς Στόχους 1Γ, 1Ε, 1ΣΤ.

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε επίπεδο
Ποσό (€)
μέτρου
50.000,00
69,88%
50.000,00
69,88%
0,00
0,00%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας
1,63%
2,33%
0,00%
100%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι 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.
ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν στα εξής:
Το σχέδιο συνεργασίας και οι δράσεις του θα πρέπει:
 Να είναι συνδεδεμένο με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της κάθε ΟΤΔ και να αποδεικνύεται η
συμπληρωματικότητα του με τις επιμέρους δράσεις του τοπικού προγράμματος του κάθε εταίρου.
 Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
 Να ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στις δράσεις του.
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 Να είναι σύμφωνο με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και
 Να προωθεί την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση 4.3.1 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
4.2.1 και 4.2.2: Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.
4.2.3: 1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης.
4.2.3: 3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
4.2.3: 4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
των φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.
4.3.2: Διακρατική συνεργασία (Καταδύσεις στα νησιά μας – Dive in our islands).
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
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 ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020:
Α.Π. 2: Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Καταδύσεις στα Νησιά μας - Dive in our islands»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΔΕΤ

4.3.2
ΕΤΘΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Αντικείμενο και στόχοι της συνεργασίας
Το προτεινόμενο Έργο με τίτλο «Καταδύσεις στα Νησιά μας» - "Dive in our Islands" αφορά στη
συνέχιση μιας διακρατικής συνεργασίας που ξεκίνησε από την πρωτοβουλία ΟΤΔ Αλιείας των χωρών
Ελλάδας και Κύπρου της περιόδου 2017-2013 με Συντονιστή εταίρο την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
Λέσβου-ΕΤΑΛ. Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός κοινού συστήματος αξιοποίησης
και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων με βάση τη θάλασσα και την ασκούμενη σε αυτή
δραστηριότητα των περιοχών, σε σχέση με τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι παράκτιες-νησιωτικές
περιοχές με επίκεντρο τη Θάλασσα και τη διαφοροποίηση και εξειδίκευση του παραγόμενου
τουριστικού προϊόντος.
Οι βασικοί στόχοι της δράσης διακρίνονται στις παρακάτω συνιστώσες:
 Ενισχύει τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής με τη διαχείριση της μοναδικότητας της
φύσης και των ευκαιριών που παρουσιάζει.
 Διαφοροποιεί το παραγόμενο τουριστικό προϊόν αξιοποιώντας την εξωστρέφεια που πηγάζει από
την ιδιαιτερότητα της φύσης και τη δημιουργία μιας εναλλακτικής αντίληψης στην
επισκεψιμότητα, μέσω της αποτύπωσης των καταδυτικών περιοχών ως προορισμό.
 Ενισχύει το ενδογενές ανθρώπινο δυναμικό, εκθέτοντάς το σε μια διαδικασία αναζήτησης και
προβληματισμού, και σε νέες ιδέες και καινοτόμες πρακτικές, ιδιαίτερα την κατηγορία των
επαγγελματιών αλιέων με την ενίσχυση αντίληψης των δυνατοτήτων τους για διαφοροποίηση.
 Δημιουργεί προϋποθέσεις ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την "Γαλάζια Ανάπτυξη, ως
μοχλό της οικονομίας των περιοχών με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη και
εργαλείο για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Δημιουργεί την ανάγκη για
νέες ιδέες που προκύπτουν από την ανταλλαγή γνώσης και αντίληψης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και οδηγούν στην ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής, σε σχέση με την ευρωπαϊκή εμπειρία.
Συντονιστής εταίρος: Εταιρεία τοπικής ανάπτυξης Λέσβου
Ενδεικτικές δράσεις:
 Δράσεις ένταξης επιπλέον περιοχών στο Δίκτυο των καταδυτικών Διαδρομών, με εμπλουτισμό
από νέους εταίρους και περιοχές και ενδυνάμωσή του
 Δράσεις δικτύωσης Αλιευτικού Τουρισμού
 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης μέσω εργαστηρίων
επικεντρωμένων σε θεματικά αντικείμενα διαφοροποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων,
εξειδίκευσης παροχής υπηρεσιών και περιβαλλοντικής μέριμνας για την Θάλασσα και Αλιεία.
 Δράσεις Ενίσχυσης ιστοσελίδας προβολής και εφαρμογών του Έργου Συνεργασίας.
 Δράσεις Συμμετοχής σε εξειδικευμένες τουριστικές εκθέσεις - ειδική εκστρατεία προβολής
 Δράσεις Σηματοδότησης των Περιοχών
 Εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων της Συνεργασίας
Οι δράσεις θα οριστικοποιηθούν μετά από την ολοκλήρωση των προκηρύξεων των Στρατηγικών
Τοπικής Ανάπτυξης στις συμμετέχουσες χώρες και την τελική έγκριση των Ομάδων που θα τις
υλοποιήσουν.
Αναζήτηση εν δυνάμει εταίρων (κριτήρια επιλογής, χαρακτηριστικά των εταίρων κτλ) και πόροι που
θα διατεθούν (ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοοικονομικοί πόροι)
Στη νέα προγραμματική περίοδο - βασιζόμενοι στην επιτυχία του υλοποιηθέντος σχεδίου - κρίνεται
σκόπιμη και αναγκαία η διεύρυνση. Διεύρυνση στόχων - δράσεων, αλλά και περιοχών και εταίρων για
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την επίτευξη όχι μόνον μιας απλής συνέχειας ενός προγραμματικού έργου αλλά και για τον
εμπλουτισμό δράσεων, αποτελεσμάτων και πολλαπλασιαστικού οφέλους.
Η σκοπιμότητα αρχικά της δημιουργίας και τώρα της ενίσχυσης της συμμετοχής σε ένα δίκτυο
συνεργασίας για την ανάδειξη των περιοχών καταδυτικού ενδιαφέροντος, αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του σχεδιασμού και των εμπλεκόμενων Τοπικών Προγραμμάτων και των περιοχών παρέμβασης
τους, που αποσκοπούν μεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη σε οικολογικά ευαίσθητες παράκτιες και
θαλάσσιες περιοχές και αρθρώνεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από την προσπάθεια ορθολογικής
διαχείρισης της κληρονομιάς του φυσικού περιβάλλοντός μας.
Το Έργο Συνεργασίας έχει πλέον ως βάση τις κοινές μεθόδους εργασίας και συντονισμού για την
εξειδίκευση των δράσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης του. Βασίζεται στην αμεσότητα
επικοινωνίας των εταίρων και στη δυναμική που έχει αναπτυχθεί σε μια σειρά από προγενέστερες
συνεργασίες.
Για την υλοποίηση του Έργου θα απασχοληθούν ένα με δύο άτομα από τον υπηρεσιακό πυρήνα της
κάθε Ομάδας και θα υπάρχει συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες, όπως π.χ. ειδικό εμπειρογνώμονα
σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, νέων τεχνολογιών κ.α. Οι πόροι που θα απαιτηθούν θα
καλυφθούν από τα Τοπικά Προγράμματα και αφορούν στην κάλυψη δαπανών
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τρεις (3) ΟΤΔ στην Ελλάδα και τρεις (3) από την Κύπρο και είναι οι
εξής:
1. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ Α.Ε. - Νήσος Λέσβος
2. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας - Αμμοχώστου ΑΝ.ΕΤ.Ε.Λ. ΛΤΔ
3. Αναπτυξιακή Εταιρεία Δωδεκανήσου ΑΝ.ΔΩ Α.Ε
4. Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΝΗ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
5. Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού, ΑΝ.Ε.ΛΕΜ ΛΤΔ
6. Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ , ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ
Οι πόροι που θα διατεθούν από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου είναι 21.550,00€
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (βραχυπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα)
Φιλοδοξία του προτεινόμενου Έργου είναι να αποτελέσει όχι μόνο τη συνέχεια αλλά τον εμπλουτισμό
και την αναβάθμιση μιας πρώτης πιλοτικής προσπάθειας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και
εφαρμογών στη προβολή των περιοχών και στην ενσωμάτωση καινοτομιών με στόχο την ένταξη και
αποτύπωση των περιοχών στους χάρτες των ευρωπαϊκών προορισμών καταδυτικού ενδιαφέροντος,
ενδιαφέροντος άσκησης αλιευτικού τουρισμού και περιοχές όπου ασκείται η δραστηριότητα στη
θάλασσα με ευθύνη και περιβαλλοντική συνείδηση.
Ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για την συγκρότηση της συνεργασίας
Όλες οι υφιστάμενες Ομάδες – Εταίροι του Έργου Συνεργασίας προβλέπεται να υποβάλουν
Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Η συνεργασία που έχουν αναπτύξει οι Εταίροι, μέσα από την υλοποίηση του Έργου Συνεργασίας,
καθώς και η ευρύτερη συνεργασία τους σε άλλα έργα διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας,
εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επίτευξη της συνεργασίας και την ορθή
υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου.
Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής του σχεδίου συνεργασίας
Μετά την έγκριση των Τοπικών Στρατηγικών, οι εταίροι του Έργο θα καταρτίσουν το αναλυτικό σχέδιο
δράσεων καθώς και τον αναλυτικό προϋπολογισμό, με πρωτοβουλία του Συντονιστή – Επικεφαλή
Εταίρου του Έργου (Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου) και συμμετοχή όλων των εταίρων σε φάση
προπαρασκευής. Ακολούθως, θα συστήσουν Συντονιστική Επιτροπή με έναν εκπρόσωπο από κάθε
Ομάδα που θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης των δράσεων του Έργου και
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σύστημα εσωτερικής διαχείρισης και υλοποίησης των δράσεων.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
Μέσω της υλοποίησης της δράσης 4.3.2 εξυπηρετείται η θεματική κατεύθυνση «Η διαφοροποίηση
της τοπικής οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής». Η δράση 4.3.2 συνδέεται με το
Στρατηγικό Στόχο 1: «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας
της αλιευτικής αλυσίδας» και με τους Ειδικούς Στόχους 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ζ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσοστό σε επίπεδο
μέτρου
21.550,00
30,12%
21.550,00
30,12%
0,00
0,00%
ΚΑΘΕΣΤΩΣ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ποσό (€)

Συνολικός προϋπολογισμός
Δημόσια Δαπάνη
Ιδιωτική Συμμετοχή
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Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας
0,70%
1,00%
0,00%
100%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο συνεργασίας.
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.
ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν στα εξής:
Το σχέδιο συνεργασίας και οι δράσεις του θα πρέπει:
 Να είναι συνδεδεμένο με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της κάθε ΟΤΔ και να αποδεικνύεται η
συμπληρωματικότητα του με τις επιμέρους δράσεις του τοπικού προγράμματος του κάθε εταίρου.
 Να είναι δυνατή και μετρήσιμη η αποτύπωση των αποτελεσμάτων των δράσεων.
 Να ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στις δράσεις του
 Να είναι σύμφωνο με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και
 Να προωθεί την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δράση 4.3.2 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις παρακάτω δράσεις του Τ.Π.:
4.2.1 και 4.2.2: Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.
4.2.1 και 4.2.2: Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.
4.2.3: 1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης.
4.2.3: 2. Υποδομές για τη ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.
4.2.3: 4. Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
των φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.
4.3.1: Διαπεριφερειακή συνεργασία (Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία).
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η δράση 4.3.2 βρίσκεται σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020
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Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία:
Α.Π. 1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020:
Α.Π. 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
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4.4 Δαπάνες λειτουργίας και Συντονισμού (Πολυταμειακό Πρόγραμμα): Μέτρο 4.4 του ΕΠΑλΘ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δαπάνες λειτουργίας και Συντονισμού (Πολυταμειακό Πρόγραμμα)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

4.4

ΕΔΕΤ

ΕΤΘΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 62, ΚΑΝ
508/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση «Δαπάνες λειτουργίας και Συντονισμού» περιλαμβάνει τα εξής:
Α. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (παράγουν απλοποιημένο κόστος)
1. Αμοιβές τακτικού και έκτακτου προσωπικού (μισθωτοί, συμβάσεις εργασίας αορίστου και
ορισμένου χρόνου, συμβάσεις μίσθωσης έργου) της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ».
Β. ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (δαπάνες που δεν παράγουν απλοποιημένο κόστος)
2. Πάγια και λοιπός εξοπλισμός: η τεχνολογική υποστήριξη σε πάγιο εξοπλισμό γραφείου και
πληροφοριακά συστήματα.
3. Εμψύχωση: προβλέπονται δραστηριότητες εμψύχωσης με τη σύνταξη και υλοποίηση σχεδίου
ενεργούς πληροφόρησης για την εμψύχωση και υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού.
4. Υποστηρικτικές δράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: μετακινήσεις, ενέργειες αξιολόγησης,
ενέργειες επιμόρφωσης, μελέτες υποστήριξης δράσεων του τοπικού προγράμματος (Τ.Π.), αμοιβές
ορκωτών λογιστών, νομικών συμβούλων κλπ που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΟΤΔ.
5. Λοιπές Δαπάνες, που αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποίηση της Τοπικής Αναπτυξιακής
Στρατηγικής (Τ.Α.Σ.).
Γ. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
6. Λειτουργικές Δαπάνες. Οι έμμεσες Δαπάνες που αναφέρονται στην υποστήριξη των λειτουργικών
δαπανών της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ» που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση
του έργου αλλά μπορούν να προσδιορισθούν και να τεκμηριωθούν μέσω του λογιστικού συστήματος
όσον αφορά τον συσχετισμό τους με τις άμεσες δαπάνες.
Αναλυτικότερα:
ΠΕ 1 : ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (παράγουν απλοποιημένο κόστος)
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Η υποστήριξη του Τ.Π. μέσω ομάδας εργασίας της ΟΤΔ για την εφαρμογή του σχεδιασμού της
Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην περιοχή παρέμβασης.
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες
 η στελέχωση και υποστήριξη από στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ (και εφόσον
απαιτηθεί με νέα στελέχη) με τον κατάλληλο επιμερισμό, όπου εφαρμόζεται, και την
κατάλληλη χρονοχρέωση τους.
Παραδοτέα:
Π1.1 :
Η υποστήριξη και εφαρμογή της Τ.Α.Σ. του Τοπικού Προγράμματος μέσω του στελεχιακού
δυναμικού της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ. σύμφωνα με το οργανόγραμμά της, όπως
παρουσιάζεται στο κεφ. 1.3.1 & 1.3.2. της εγκεκριμένης πρότασης.
ΠΕ 2 : ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (δαπάνες που δεν παράγουν απλοποιημένο κόστος)
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Η Τεχνολογική υποστήριξη σε πάγιο εξοπλισμό γραφείου και πληροφοριακά συστήματα για τα
γραφεία της ΟΤΔ.
 Η Υποστήριξη και Εμψύχωση του συνόλου του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης και των
φορέων αυτής, με τεκμηρίωση και ανοικτές διαδικασίες για τις δυνατότητες που παρέχει το
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Τ.Π.
Η αποτελεσματική υλοποίηση της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και η διαμόρφωση
δράσεων που θα εμπλουτίσουν τα αποτελέσματά της και τις επιπτώσεις της στην περιοχή
παρέμβασης.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες
 Πάγια και λοιπός εξοπλισμός. Ενδεικτικά: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού
γραφείων και λοιπού εξοπλισμού της έδρας και των παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της
ΟΤΔ εφόσον υπάρχουν (υφιστάμενα ή προβλεπόμενα νέα), Διαμόρφωση και αναβάθμιση,
συντήρηση και επισκευή χώρων γραφείων, Προμήθεια ή και ανάπτυξη λειτουργικών
συστημάτων π.χ. λογιστικά προγράμματα, προγράμματα διαχείρισης έργου, Αναβάθμιση
υφιστάμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού, Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση
ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες μετακίνησης του Υπηρεσιακού πυρήνα στο
πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 Ενέργειες εμψύχωσης που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, δραστηριότητες εμψύχωσης με τη
σύνταξη και υλοποίηση σχεδίου ενεργούς πληροφόρησης για την εμψύχωση και υποστήριξη
του τοπικού πληθυσμού.
 Ενέργειες Υποστήριξης που περιλαμβάνουν ενδεικτικά μετακινήσεις για την υποστήριξη της
Τ.Α.Σ., ενέργειες αξιολόγησης, ενέργειες επιμόρφωσης, μελέτες υποστήριξης δράσεων του
τοπικού προγράμματος.
Παραδοτέα:
Π2.1 : Συγκροτημένη υποδομή σε τεχνολογικό επίπεδο και εξοπλισμό της έδρας-γραφείων της ΟΤΔ για
την υποστήριξη του Τ.Π. σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (πάγια και λοιπός εξοπλισμός).
Π2.2 : Ενέργειες Εμψύχωσης και Πληροφόρησης για την περιοχή παρέμβασης και την τοπική
αναπτυξιακή στρατηγική και ενδεικτικά, Ενέργειες ευαισθητοποίησης, εμψύχωσης και παροχής
συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους. Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του τοπικού
προγράμματος και των αποτελεσμάτων του. Οι ενέργειες σχετίζονται ενδεικτικά, με τη διοργάνωση
εκδηλώσεων, ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων (δαπάνες μίσθωσης αιθουσών, μικροφωνικών
εγκαταστάσεων, υλικών, κλπ), σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού
(φυλλάδια, έντυπα, αφίσες, spot, ντοκιμαντέρ, κλπ), έντυπη και ηλεκτρονική προβολή, δημοσιεύσεις,
καταχωρήσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), κλπ, Έντυπα ή/και
video παρουσίασης αποτελεσμάτων του τοπικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των
δαπανών για την πολλαπλή αναπαραγωγή και διάδοσή τους, Δαπάνες υλοποίησης διαγωνισμών
βράβευσης ιδεών και καλών πρακτικών.
Π2.3 : Εκπόνηση μελετών και εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Υποστήριξης Δράσεων του
Τοπικού Προγράμματος, Ενέργειες επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΔ αλλά και των εκπροσώπων
των φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (πχ τα μέλη του Επιπέδου
Λήψης Αποφάσεων). Σαν τέτοιες αναφέρονται, ενδεικτικά, η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες,
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους και αφορούν σε θέματα συναφή με την στρατηγική
τοπικής ανάπτυξης, Ενέργειες αυτό-αξιολόγησης της ΟΤΔ και του σχεδιασμού της για την Τοπική
Αναπτυξιακή Στρατηγική κ.α.
Δαπάνες μετακινήσεων, διαμονής και αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια,
συσκέψεις, συμβούλια και άλλες συναφείς δραστηριότητες στο πλαίσιο συμμετοχής της ΟΤΔ σε
δίκτυα και όργανα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (ενδεικτικά, ΕΑΔ, FARNET, DG MARE, Εθνικά
Δίκτυα άλλων χωρών). Οι εν λόγω δαπάνες θα αφορούν τα στελέχη της υπηρεσιακής δομής της ΟΤΔ
και του Επιπέδου Λήψης Απόφασης LEADER/CLLD και τυχόν εξωτερικών συνεργατών (π.χ. αναδόχων
μελετών εφόσον δεν προβλέπεται στη σύμβαση). Αμοιβές ορκωτών λογιστών, νομικών συμβούλων
κλπ που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΟΤΔ. Λοιπές Δαπάνες, που αποδεδειγμένα σχετίζονται με την
υλοποίηση της Τ.Α.Σ. π.χ. Τραπεζικά έξοδα.
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ΠΕ 3 : ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
 Η υποστήριξη της έδρας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ, επί των λειτουργικών
δαπανών με τον κατάλληλο επιμερισμό και διαδικασίες που προβλέπονται στον εσωτερικό
κανονισμό της και στο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος.
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:
 Ενδεικτικά. Στήριξη λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ όπως, ενοίκιο του χώρου στέγασης της ΟΤΔ
και των παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων της εφόσον υπάρχουν (υφιστάμενα ή
προβλεπόμενα νέα), δαπάνες καθαρισμού, λογαριασμοί τηλεφωνίας και δεδομένων,
λογαριασμοί οργανισμών παροχής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και
κοινόχρηστα, έξοδα αλληλογραφίας και ταχυμεταφορών, αναλώσιμα υλικά, γραφική ύλη και
έντυπα, δαπάνες μετακίνησης που συνδέονται άμεσα με ενέργειες και δράσεις του Τ.Π.,
δαπάνες προμήθεια βιβλίων και συνδρομές σχετικές με την τοπική ανάπτυξη ή φορολογικά,
λογιστικά, νομικά, εργατικά και τεχνικά θέματα καθώς και αντίστοιχες δαπάνες για σύνδεση ή
συνδρομές σε βάσεις δεδομένων αντίστοιχων ή συναφών θεμάτων καθώς και συμμετοχής σε
συλλογικές εκπροσωπήσεις π.χ. Επιμελητήρια, Δαπάνες συνδρομών σε αντίστοιχα Δίκτυα και
οργανισμούς.
Παραδοτέα:
Π3.1 :
Συγκροτημένη Νομική Εταιρική μορφή της ΟΤΔ με έδρα-γραφεία για την υποστήριξη του
Τ.Π. σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσό (€)
Ποσοστό σε επίπεδο
μέτρου
Συνολικός προϋπ/σμός
537.500,00
100,00%
Δημόσια Δαπάνη
537.500,00
100,00%
Ιδιωτική Συμμετοχή
0,00
0,00%
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
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Ποσοστό σε επίπεδο
προτεραιότητας
17,54%
25,00%
0,00%

5.

Χρηματοδοτικό πλάνο
5.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜ. ΔΑΠ.

ΚΟΙΝ. ΣΥΜΜ. ΕΘΝ. ΣΥΜΜ. ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜ.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 "ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ" ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου
ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με
Πρωτοβουλία Τοπικών κοινοτήτων
(CLLD / ΤΑΠΤΟΚ):
Έργα διατοπικής
συνεργασίας

/

διακρατικής

Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμού
(Μονοταμειακό Πρόγραμμα)

4.1

15.568 €

15.568 €

0€

4.2

2.440.611 €

1.525.382 €

915.229 €

4.3

71.550 €

71.550 €

0€

4.4

537.500 €

537.500 €

0€

3.065.229,00 €

2.150.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

0,00 €

0,00 €

915.229,00 €

5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΑΛΘ 2014-2020
Συνολικό κόστος Υπομέτρου
Ποσοστό % συν. κόστους Υπομέτρου
επί του συν. κόστους της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Δημόσια Δαπάνη Υπομέτρου
Ποσοστό % δημόσιας δαπάνης
Υπομέτρου επί της δημόσιας
δαπάνης της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης

ΚΩΔΙΚΟΣ
4.1

4.2

4.3

4.4

ΣΥΝΟΛΟ Π4

15.568,00 €

2.440.611,00 €

71.550,00 €

537.500,00 €

3.065.229,00 €

0,51%

79,62%

2,33%

17,54%

100,00%

15.568,00 €

1.525.382,00 €

71.550,00 €

537.500,00 €

2.150.000,00 €

0,72%

70,95%

3,33%

25,00%

100,00%

Κοινοτική Συμμετοχή Υπομέτρου
Ποσοστό % Κοινοτικής Συμμετοχής
Υπομέτρου επί της Κοινοτικής
Συμμετοχής της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
(ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ΣΥΝΟΛΟ

Στήριξη για προπαρασκευή

4.1

15.568,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15.568,00 €

Εφαρμογή Τοπικής
Ανάπτυξης με την
Πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων

4.2

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Δραστηριότητες Συνεργασίας

4.3

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

7.550,00 €

71.550,00 €

Δαπάνες Λειτουργίας και
Συντονισμός

4.4

54.232,00 €

69.200,00 €

69.200,00 €

69.200,00 €

69.200,00 €

69.200,00 €

69.200,00 €

68.068,00 €

537.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

69.800,00 €

69.200,00 €

69.200,00 €

273.200,00 €

489.200,00 €

489.200,00 €

489.200,00 €

201.000,00 €

2.150.000,00 €

ΠΟΣΟΣΤΟ

3,25%

3,22%

3,22%

12,71%

22,75%

22,75%

22,75%

9,35%

100,00%

200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €
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400.000,00 € 125.382,00 € 1.525.382,00 €

5.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
ΚΩΔ.

ΣΥΝΟΛ.
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ /ΥΠΟΔΡΑΣΗ

4.1

Στήριξη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

4.2

Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
κοινοτήτων (CLLD / ΤΑΠΤΟΚ)

4.2.1
1
4.2.2
1
2
4.2.3

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

ΠΟΣΟ

%

15.568,00 100,00%

2.440.611,00 1.525.382,00

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΣΟ
0,00

%
0,00%

915.229,00

170.458,00

85.229,00

50,00%

85.229,00 50,00%

1.660.000,00

830.000,00

50,00%

830.000,00 50,00%

Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων (αλιείς)
Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα (που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων)
Ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών
δραστηριοτήτων (αλιείς)
Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη
Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

610.153,00

1

Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης

2

Υποδομές για τη ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

3

Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

4

Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των φορέων
και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών

4.3

15.568,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

610.153,00 100,00%

0,00

0,00%

Έργα διατοπικής / διακρατικής συνεργασίας

71.550,00

71.550,00

0,00

4.3.1

Διαπεριφερειακή συνεργασία (Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία)

50.000,00

50.000,00 100,00%

0,00

0,00%

4.3.2

Διακρατική συνεργασία (Καταδύσεις στα Νησιά μας - Dive in our islands)

21.550,00

21.550,00 100,00%

0,00

0,00%

537.500,00

537.500,00 100,00%

0,00

0,00%

4.4

Δαπάνες Λειτουργίας και Συντονισμού (Μονοταμειακό Πρόγραμμα)
ΣΥΝΟΛΟ

3.065.229,00 2.150.000,00
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915.229,00

