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ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στην Δυτική Ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου και
εκτείνεται σε 3 Νομούς (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας). Ειδικότερα η περιοχή
παρέμβασης περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων*, Νέων Μαλγάρων,
Καλοχωρίου, Σίνδου*, και Χαλάστρας* του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης,
την Τοπική Κοινότητα Κλειδίου* του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νομό Ημαθίας και τις
Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες Κορινού του Δήμου Κατερίνης και Μακρυγιάλου,
Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης, και Πύδνας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο Νομό
Πιερίας.
(∗Περιλαμβάνεται η περιοχή της Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας μέχρι το όριο των 10km από
την ακτογραμμή)
Η συνολική έκταση της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε 388,2 Km2 και ο
συνολικός πληθυσμός της σε 35.238 κατοίκους.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συνολικό Κόστος

6.727.102,56€

Δημόσια Δαπάνη

4.990.000,00€

- Κοινοτική Συμμετοχή

3.742.500,00€

- Εθνική Συμμετοχή

1.247.500,00€

Ιδία Συμμετοχή

1.737.102,56€

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Τα ιδιαίτερα δεδομένα της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης όπως προκύπτουν
από την αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης και ιδιαίτερα την ανάλυση SWOT
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Πλεονεκτήματα/Ευκαιρίες:
•

Η περιοχή παρέμβασης, που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής ακτής
του Θερμαϊκού Κόλπου, συγκεντρώνει πάνω από το 80% της παραγωγής
οστράκων της Ελλάδας.

•

Η εγγύτητα της περιοχής προς το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
(Π.Σ.Θ.) και άλλα σημαντικά αστικά κέντρα, με συνέπεια την εύκολη πρόσβαση
σε μεγάλες αγορές, σε υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις υγείας, σε χώρους άσκησης
πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και σε άντληση εξειδικευμένου
προσωπικού.

•

Το σύνολο της περιοχής εντάσσεται σε 1 από τις 11 προστατευόμενες από τη
συνθήκη RAMSAR περιοχές της Ελλάδας, ενώ υπάρχουν και 3 περιοχές
προστασίας του δικτύου NATURA 2000 σ’ αυτή, γεγονός που δίνει αυξημένη
δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον
οικοτουρισμό.

•

Η ενίσχυση μορφών πολυαπασχόλησης στις εξαρτώμενες από την αλιεία
περιοχές σε συνδυασμό με τη δυνητική ζήτηση υπηρεσιών αναψυχής, εστίασης
και δραστηριοτήτων υπαίθρου από τους κατοίκους των μεγάλων αστικών
κέντρων της περιοχής παρέμβασης.

•

Οι ευρύτερες θεσμικές ρυθμίσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η
προοπτική θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ, δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων με ενσωματωμένη την περιβαλλοντική διάσταση.

•

Η δυνατότητα βελτίωσης των προοπτικών
των τοπικών προϊόντων του
αλιευτικού τομέα και της πρώτης μεταποίησής τους μέσω της ανάδειξης της
οικολογικής αξίας των περιοχών παραγωγής.

•

Η δυνατότητα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος που συνδέεται με
παραδοσιακές δραστηριότητες του τομέα υδατοκαλλιέργειας & παράκτιας
αλιείας για την ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, στην κατεύθυνση της
αύξησης της επισκεψιμότητάς της.

Μειονεκτήματα/Απειλές
•

Έλλειμμα εκσυγχρονισμού, εισαγωγής καινοτομίας και υιοθέτησης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ειδικότερα του τομέα της μεταποίησης
αλιευτικών προϊόντων με αποτέλεσμα χαμηλή τοπικά ενσωματωνόμενη
προστιθέμενη αξία.

•

Ελλειμματικότητα της περιοχής σε υποδομές και υπηρεσίες που θα αξιοποιούν
τα πλεονεκτήματα του φυσικού περιβάλλοντος, της γεωγραφικής θέσης και της
παραγωγικής της φυσιογνωμίας.

•

Χαμηλή ποιότητα υφιστάμενων υποδομών και χαμηλό επίπεδο παρεχόμενων
τουριστικών υπηρεσιών (φιλοξενίας – εστίασης).
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•

Έλλειψη εμπειρίας του τοπικού πληθυσμού για την αναγνώριση του φυσικού
περιβάλλοντος ως προϋπόθεσης ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού και
δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος

•

Παγίωση πρακτικών εντατικής εκμετάλλευσης και έλλειψη προσανατολισμού σε
νέες μεθόδους παραγωγής και δυσκολία ενσωμάτωσης πρακτικών αειφορίας.

•

Αδυναμία γρήγορης προσαρμογής του τοπικού πληθυσμού στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις και τους περιορισμούς που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας
στην άσκηση αλιευτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

•

Η συνέχιση των εμφανιζόμενων καθυστερήσεων στην υλοποίηση των αναγκαίων
τεχνικών υποδομών (λειτουργία ΠΟΑΥ) θα έχει αρνητικές συνέπειες στην
παραγωγική διαδικασία, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ελκυστικότητα
της περιοχής.

Επομένως, η Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος οριοθετείται ως εξής :
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού κόλπου
ως ενιαίας αλιευτικής περιοχής με εθνικής σημασίας παραγωγική
δραστηριότητα στην οστρακοκαλλιέργεια, παράλληλα με την προστασία του
περιβάλλοντος (θαλάσσια, εκβολικά συστήματα – δέλτα μεγάλων ποταμών),
την ανάπτυξη εναλλακτικών βιώσιμων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του
εισοδήματος και την αναβάθμιση της υποδομής και των υπηρεσιών για την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος διατυπώνονται οι 3
παρακάτω Γενικοί Στόχοι :
i.

Ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής περιοχής με
έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

ii.

Δημιουργία προϋποθέσεων και συνθηκών εναλλακτικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και αύξησης της απασχόλησης και του εισοδήματος στον τομέα
του τουρισμού μέσω της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της περιοχής, κυρίως
έναντι του γειτονικού Μητροπολιτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και άλλων
αστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής, με έμφαση στην προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάδειξη του ως βασικού συντελεστή ανάπτυξής της.

iii. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης των
υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Από την περιγραφή της στρατηγικής και των γενικών στόχων γίνεται σαφές ότι στο
επίκεντρο του προτεινόμενου σχεδίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
της ανταγωνιστικότητας, ως βασικών όρων εξασφάλισης της βιωσιμότητας του
διαφοροποιούμενου παραγωγικού συστήματος, και η ενίσχυση της ελκυστικότητας
της περιοχής.
Η βέλτιστη ενσωμάτωση της αειφόρου εκμετάλλευσης των ενδογενών αναξιοποίητων
πόρων της περιοχής (τοπική αλιευτική παραγωγή και φυσικό περιβάλλον) στις
οικονομικές δραστηριότητες αυτής, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση
της
γεωγραφικής
θέσης
της
περιοχής
(γειτνίαση
με
ΠολεοδομικόΣυγκρότημα Θεσσαλονίκης και άλλα σημαντικά αστικά κέντρα της
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ευρύτερης περιοχής και με σημαντικούς μεταφορικούς άξονες) και του υφιστάμενου
ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική ευρωστία και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η προτεινόμενη στρατηγική διασφαλίζει τον πολυτομεακό χαρακτήρα των
παρεμβάσεων, μεγιστοποιεί τις συνέργιες των παρεμβάσεων και εγγυάται τη διάχυση
των ωφελειών στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος του συστήματος της
επιχειρηματικότητας.
Η επιτυχία της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των παρακάτω ειδικών
στόχων του Τοπικού Προγράμματος :
i.

Δημιουργία προϋποθέσεων πολυαπασχόλησης και ενίσχυση του εισοδήματος
του τοπικού πληθυσμού της αλιευτικής περιοχής.

ii.

Βελτίωση των όρων παραγωγής και ενίσχυση της μεταποιητικής
δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης της τοπικής αλιευτικής
παραγωγής στην κατεύθυνση της αύξησης της τοπικά παραγόμενης
προστιθέμενης αξίας μέσω ενίσχυσης επενδύσεων εκσυγχρονισμών, εισαγωγής
στοιχείων ποιότητας και νέων τεχνολογιών, καθώς και νέων μεθόδων
παραγωγής.

iii.

Ανάδειξη του πλούσιου και ιδιαίτερα σημαντικού φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής σε σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής και βασικό
συντελεστή ανάπτυξής της.

iv.

Ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, με έμφαση στον οικοτουρισμό, μέσω της
ενίσχυσης για την δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και την ενίσχυση και
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

v.

Δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της ελκυστικότητας της περιοχής και
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των κατοίκων της μέσω της
δημιουργίας νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών κοινωνικών και
πολιτιστικών υποδομών.

vi.

Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών τεχνικής στήριξης για την εφαρμογή της
τοπικής στρατηγικής με έμφαση στην ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών
σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό επίπεδο.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Τοπικό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης
αλιευτικής περιοχής, για την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης (Δυτική Ακτή
Θερμαϊκού Κόλπου). Η κατάρτιση του έγινε με βάση τους στόχους και τη στρατηγική
που παρουσιάζονται ανωτέρω, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τη γενικότερη
φιλοσοφία του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013.
Η διάρθρωση του Τοπικού Προγράμματος ακολουθεί την τυπολογία: Δράσεις,
Κατηγορίες Πράξεων, Ομάδες Πράξεων. Σε ότι αφορά το ύψος του προϋπολογισμού
των επιμέρους Δράσεων, Κατηγοριών Πράξεων και Ομάδων Πράξεων λήφθηκαν
υπόψη το τοπικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αυτό εκδηλώθηκε στη διαδικασία της
bottom up προσέγγισης, οι διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής και οι
προτεραιότητες της στρατηγικής και των στόχων του Τοπικού Προγράμματος, και
βέβαια η τελική έγκριση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το
συνολικό ύψος των διατιθέμενων πιστώσεων στο Πρόγραμμα.
Το προτεινόμενο Τοπικό Πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής :
Δράση 4.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις
Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων
πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς,
που υλοποιούνται από αλιείς, με στόχο τη
διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.
Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2: Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων
πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς,
που υλοποιούνται από μη αλιείς.
Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3: Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας.
Δράση 4.1.2 Δημόσιες Επενδύσεις
Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.1:

Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής
δραστηριότητας

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.2:

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

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.4:

Εκσυγχρονισμοί και εξοπλισμοί λιμένων αλιείας και
αλιευτικών καταφυγίων

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.5:

Οργάνωση και λειτουργία των Ομάδων Τοπικής
Δράσης Αλιείας

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.6:

Διατοπική-Διακρατική συνεργασία μεταξύ παράκτιων
περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης
βέλτιστων πρακτικών

Η διάρθρωση του Τοπικού Προγράμματος ανά Δράση, Κατηγορία Πράξεων και
Ομάδες Πράξεων παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007 – 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1.2.4
4.1.1.3
4.1.2.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣ
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 4.1.2.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΜΟΙ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ
ΕΙΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

4.1.1.2 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ή
ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΟ MH ΑΛΙΕΙΣ

4.1.1.1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ

4.1.2.6 ΔΙΑΤΟΠΙΚ Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
4.1.2.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΤΩΝ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

4.1.2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΔΡΑΣΗ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ

153.846,15

100.000,00

53.846,15

76.923,08

50.000,00

26.923,08

230.769,23

150.000,00

80.769,23

246.153,85

160.000,00

86.153,85

123.076,92

80.000,00

43.076,92

382.500,00

229.500,00

153.000,00

166.666,67

100.000,00

66.666,67

500.000,00

300.000,00

200.000,00

833.333,33

500.000,00

333.333,33

416.666,67

250.000,00

166.666,67

233.333,33

140.000,00

93.333,33

4.1.1.3.1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης

916.666,67

550.000,00

366.666,67

4.1.1.3.2 Πιστοποίηση ποιότητας

166.666,67

100.000,00

66.666,67

67.000,00

67.000,00

-

248.000,00

248.000,00

-

413.000,00

413.000,00

-

255.000,00

255.000,00

-

Παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτιστικών φορέων για τη δημιουργία
4.1.2.2.2 υποδομών μικρής κλίμακας και τη προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών
οργάνων, στολών, κλπ.

174.000,00

174.000,00

-

4.1.2.4.1 Εξοπλισμοί Λιμένων Αλιείας και Βελτίωση Αλιευτικών Καταφυγίων

575.500,00

575.500,00

-

4.1.2.5.1 Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΔ Αλιείας

479.000,00

479.000,00

-

4.1.2.5.2 Εκπόνηση μελετών / εμπειρογνωμοσυνών

8.000,00

8.000,00

-

4.1.2.5.3 Ενέργειες πληροφόρησης

6.500,00

6.500,00

-

4.1.2.5.4 Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής

5.500,00

5.500,00

-

Διατοπική Συνεργασία "Προώθηση του οικοτουρισμού, προστασία και
4.1.2.6.1 ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων σε προστατευόμενες
αλιευτικές περιοχές"

20.000,00

20.000,00

-

Διακρατική Συνεργασία "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας και
Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Γηραιάς Ηπείρου"

29.000,00

29.000,00

-

6.727.102,56

4.990.000,00

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου τουρισμού,
του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του
τουρισμού της υπαίθρου
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την συντήρηση
και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού
αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις
4.1.1.1.2 υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς
και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται
με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, την λειτουργία κουρείων,
κομμωτηρίων

4.1.1.1.1

4.1.1.1.3 Ιδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής
Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για
4.1.1.1.4 την παραγωγική ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπες βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας
Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α'
4.1.1.1.5
μεταποίηση
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου τουρισμού,
4.1.1.2.1
του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του
τουρισμού της υπαίθρου
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την συντήρηση
και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού
αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις
4.1.1.2.2 υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς
και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται
με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, την λειτουργία κουρείων,
κομμωτηρίων
Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομής
4.1.1.2.3
διανυκτέρευσης
4.1.1.2.4 Ιδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής
Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για
4.1.1.2.5 την παραγωγική ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπες βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας
Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α'
4.1.1.2.6
μεταποίηση

Υποδομές με στόχο την τουριστική αξιοποίηση των παράκτιων
4.1.2.1.1
περιοχών
4.1.2.1.2 Δημιουργία Τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού
4.1.2.1.3 κάλλους και πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοθέατων και μνημείων της
φύσης ή του πολιτισμού
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία
που σχετίζονται με την αλιευτική / λαογραφική πολιτιστική
4.1.2.2.1
κληρονομιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

4.1.2.6.2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ

ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜ.

1.737.102,56
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