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Γενικά Στοιχεία Φορέα 

i. Επωνυμία του Φορέα : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  

ii. ∆ιακριτικός τίτλος : ΑΝΕΘ 

iii. Τόπος εγκατάστασης και λοιπά γενικά στοιχεία του Φορέα  

o Ταχ. ∆/νση/ Ταχ. Κώδικας : ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 27, 546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

o αριθμός τηλεφώνου : 2310801070 

o αριθμός FAX : 2310403593 

o Ε- mail : aneth@aneth.gr 

o Α.Φ.Μ. : 094371333 

o ∆.Ο.Υ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

o Υπεύθυνος για επαφές: Παπαβασιλείου Βασίλης, Γενικός ∆ιευθυντής ΑΝΕΘ 

Περιοχή Παρέμβασης 

Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της δυτικής ακτής του 
Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία εκτείνεται σε 3 Νομούς (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και 
Πιερίας). Ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τα Τοπικά ∆ιαμερίσματα 
Κυμίνων*, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου*, και Χαλάστρας* του ∆ήμου ∆έλτα 
στο Νομό Θεσσαλονίκης, το Τοπικό ∆ιαμέρισμα Κλειδίου* του ∆ήμου Αλεξάνδρειας 
στο Νομό Ημαθίας και τα Τοπικά ∆ιαμερίσματα  Κορινού του ∆ήμου Κατερίνης 
καιΜακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης, και Πύδνας του ∆ήμου Πύδνας-
Κολινδρού στο Νομό Πιερίας. 

(∗Περιλαμβάνεται η περιοχή του Τοπικού Διαμερίσματος μέχρι το όριο των 10km από την 

ακτογραμμή) 

Η συνολική έκταση της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε 388,2 Km2 και ο 
συνολικός πληθυσμός αυτής σε 35.238 κατοίκους. 

Συνολικά Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

Συνολικό Κόστος 6.727.102,56€ 
∆ημόσια ∆απάνη 4.990.000,00€ 
Κοινοτική Συμμετοχή 3.742.500,00€ 
Εθνική Συμμετοχή 1.247.500,00€ 
Ιδία Συμμετοχή 1.737.102,56€ 

Χαρακτηριστικός Τίτλος Προγράμματος 

Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ∆ήμοι και τα Τοπικά ∆ιαμερίσματα της 
περιοχής παρέμβασης, η έκταση, ο πραγματικός πληθυσμός τους (στοιχεία 2001) 
καθώς και ο χαρακτηρισμός τους σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ (όπως αυτή 
ισχύει).  

Η περιοχή παρέμβασης δεν έχει διαφοροποιηθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αναλυτική Παρουσίαση της Περιοχής Παρέμβασης  

ΝΟΜΟΣ/ 
∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ/ 
ΤΟΠΙΚΟ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(km2) 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(στοιχεία 2001 – 
πραγματικός 
πληθυσμός) 

Περιοχές 
Άξονα 3 του 

ΠΑΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Κύμινα* 26,9 3.692 -

Νέα Μάλγαρα 41,6 2.443 -

Σύνολο 68,5 6.135 -
Καλοχώρι 31,9 3.950 -

Σίνδος* 46,3 7.540 -
Σύνολο 78,2 11.490 -

Χαλάστρα* 83,9 7.298 -

∆ήμος ∆έλτα 

Σύνολο 83,9 7.298 -

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
Κορινός 30,7 4.097 -

∆ήμος Κατερίνης 
Σύνολο 30,7 4.097 

Μακρύγιαλος 12,1 1.872 -

Μεθώνη 10,3 1.022 -

Νέα Αγαθούπολη 3,8 421 -

Σύνολο 26,2 3.315 -

Πύδνα 41,3 1.556 -

∆ήμος Πύδνας - 
Κολινδρού 

Σύνολο 41,3 1.556 -
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  

Κλειδί* 59,4 1.347 -
∆ήμος Αλεξάνδρειας 

Σύνολο 59,4 1.347 -
Σύνολο περιοχής παρέμβασης 388,2 35.238 

ΠΗΓΗ : Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 
 Περιλαμβάνεται η περιοχή του Τοπικού ∆ιαμερίσματος μέχρι το όριο των 10km από την ακτογραμμή 

 

 Πληθυσμιακή πυκνότητα περιοχής: 90,77 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (2001). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Περιοχές Natura 2000 / Ramsar εντός των ορίων της περιοχής 
παρέμβασης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (km2) 

GR1220002 (SCI) 
∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥ∆ΙΑ-
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 

168,08 

GR1220010 (SPA) 
∆ΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥ∆IΑ-
ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ 

77,61 

GR1250004 (SCI) 
ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

11,89 

ΣΥΝΟΛΟ 257,58 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΕΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ* 

-63,24 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ NATURA 

194,34 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 50,06% 

    ΠΗΓΗ : Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., 2008 
   * Υπάρχουν περιοχές NATURA που επικαλύπτονται 
 

Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται τα ακριβή όρια της περιοχής 
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος και τα διοικητικά όρια των Τοπικών 
∆ιαμερισμάτων, ∆ήμων και Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
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Άγιος Παύλος
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Ανθούπολη (τ.Ανθόκηποι)
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Βαλτότοπος

Νέος Άνω Άγιος Ιωάννης

Πευκόδασος

Μονή Αγίου Αθανασίου Σφην

Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ

Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Δ. ΠΥΔΝΑΣ

Δ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δ. ΑΞΙΟΥ

Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δ. ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Δ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Δ. ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Δ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ

Δ. ΚΟΡΙΝΟΥ

Δ. ΜΕΘΩΝΗΣ

Δ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Δ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Δ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Δ. ΣΥΚΕΩΝ

Δ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Δ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

  

Ν .  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΣΝ .  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Ν .  Π Ι Ε Ρ Ι Α ΣΝ .  Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ

Ν .  Η Μ Α Θ Ι Α ΣΝ .  Η Μ Α Θ Ι Α Σ

Ν .  Π Ε Λ Λ Α ΣΝ .  Π Ε Λ Λ Α Σ

Δ.Δ.Χαλάστρας

Δ.Δ.Κλειδίου

Δ.Δ.Σίνδου

Δ.Δ.Πύδνας

Δ.Δ.Κορινού

Δ.Δ.Κυμίνων

Δ.Δ.Νέων Μαλγάρων

Δ.Δ.Καλοχωρίου

Δ.Δ.Μεθώνης

Δ.Δ.Μακρυγιάλου

Δ.Δ.Νέας Αγαθουπόλεως

Υ π ό μ ν η μ α
Ζώνη 10 Km (από ακτή)

Όρια
Δημ.Διαμ.
Δήμων
Νομών
Ακτογραμμής

Οδικό Δίκτυο
Αυτοκινητόδρομοι
Κύριο Εθνικό
Δευτερεύον Εθνικό

Οικισμοί
Εντός Περιοχής Παρέμβασης
Εκτός Περιοχής

Περιοχή Παρέμβασης

Θερμαϊκός κόλπος

0 2.700 5.400 8.100 10.8001.350
Μέτρα£ Σεπτέμβριος 2010

1:150.000

Χάρτης :Χάρτης :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ""ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ"
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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. 

 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 την 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. 

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

 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. ∆ημιουργία 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 ανάπτυξή 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 
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οικονομικές δραστηριότητες αυτής, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιοχής (γειτνίαση με Πολεοδομικό 
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και άλλα σημαντικά αστικά κέντρα της 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 προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος :  

i. ∆ημιουργία 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. ∆ημιουργία 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. 

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από σειρά ενεργειών ενίσχυσης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας με την αναβάθμιση και συμπλήρωση αναπτυξιακών 
υποδομών και υποδομών υποστήριξης της τουριστικής ανάπτυξης, τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους κατοίκους της περιοχής, τη διασύνδεση παραγωγικών 
τομέων και τη δικτύωση των επιχειρήσεων, με αντίστοιχες ενέργειες για την 
συμπλήρωση και αναβάθμιση των πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με ενέργειες 
προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ως συντελεστών ανάπτυξης και εμπλουτισμού και οικονομικών 
δραστηριοτήτων της περιοχής, αλλά και με την κινητοποίηση και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το προτεινόμενο Τοπικό Πρόγραμμα, που παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια 
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικής περιοχής, για 
την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης (∆υτική Ακτή Θερμαϊκού Κόλπου).  

Η κατάρτιση του έγινε με βάση τους στόχους και τη στρατηγική που αναλύθηκαν στο 
Κεφάλαιο 6 της αρχικής πρότασης, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τη γενικότερη 
φιλοσοφία του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 και τους όρους της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Η διάρθρωση του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος ακολουθεί την τυπολογία: 
∆ράσεις, Κατηγορία Πράξης, Ενέργειες/Κατηγορίες Ενεργειών. Σε ό, τι αφορά το 
ύψος του προϋπολογισμού των επιμέρους ∆ράσεων, Κατηγοριών Πράξεων και 
Ενεργειών/Κατηγοριών Ενεργειών 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 γύρω από τις 2 παρακάτω 
∆ράσεις (με τις αντίστοιχες Κατηγορίες Πράξεων). 

 

Πράξη 4.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών 
Περιοχών 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων 
πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 
2003/361/ΕΚ 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 σύμφωνα με την Οδηγία 
2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που 
υλοποιούνται από μη αλιείς. 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3: Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας   
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Πράξη 4.1.2 ∆ημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών 
Περιοχών 

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 
Πράξης Αλιείας 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.6:  ∆ιατοπική-∆ιακρατική συνεργασία μεταξύ παράκτιων 
περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης 
βέλτιστων πρακτικών 

 

3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Προτεινόμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου του 
Τοπικού Προγράμματος    

Η διάρθρωση του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος ανά Πράξη, Κατηγορία 
Πράξεων και Ομάδες Πράξεων  παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:  
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

∆ΡΑΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ∆ΗΜ. ∆ΑΠΑΝΗ Ι∆ΙΩΤ. ΣΥΜ.

4.1.1.1.1

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

153.846,15      100.000,00      53.846,15        

4.1.1.1.2

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 υπηρεσίες
τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς κ

76.923,08        50.000,00        26.923,08        

4.1.1.1.3 Ιδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής 230.769,23      150.000,00      80.769,23        

4.1.1.1.4
Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για
την παραγωγική ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπες βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας    

246.153,85      160.000,00      86.153,85        

4.1.1.1.5
Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α'
μεταποίηση

123.076,92      80.000,00        43.076,92        

4.1.1.2.1

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

382.500,00      229.500,00      153.000,00      

4.1.1.2.2

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 υπηρεσίες
τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς κ

166.666,67      100.000,00      66.666,67        

4.1.1.2.3
∆ημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομής
διανυκτέρευσης 

500.000,00      300.000,00      200.000,00      

4.1.1.2.4 Ιδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής 833.333,33      500.000,00      333.333,33      

4.1.1.2.5
Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για
την παραγωγική ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπες βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας    

416.666,67      250.000,00      166.666,67      

4.1.1.2.6
Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α'
μεταποίηση

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        

4.1.2.1.1 Υποδομές με στόχο την τουριστική αξιοποίηση των παράκτιων
περιοχών

67.000,00        67.000,00        -                    

4.1.2.1.2 ∆ημιουργία Τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης 248.000,00      248.000,00      -                    

4.1.2.1.3
Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους 
και πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του 
πολιτισμού

413.000,00      413.000,00      -                    

4.1.2.2.1

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία
που σχετίζονται με την αλιευτική / λαογραφική πολιτιστική κληρονομιά,
κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία,
χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

255.000,00      255.000,00      -                    

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

174.000,00      174.000,00      -                    

4.
1

.2
.4

 
Ε
Κ
Σ
Υ
Γ
Χ
Ρ
Ο

Ν
ΙΣ
Μ
Ο
Ι Κ

Α
Ι 

Ε
Ξ
Ο
Π
Λ
ΙΣ
Μ
Ο

Ι Λ
ΙΜ
Ε
Ν
Ω
Ν

 
Α
Λ
ΙΕ
ΙΑ
Σ

 Κ
Α
Ι 

Α
Λ
ΙΕ
Υ
Τ
ΙΚ
Ω

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 ΟΤ∆ 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 ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 5.500,00          5.500,00          -                    

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

20.000,00        20.000,00        -                    

4.1.2.6.2
∆ιακρατική Συνεργασία "Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ποιότητας και Ανάπτυξης
Αλιευτικών Περιοχών Γηραιάς Ηπείρου"

29.000,00        29.000,00        -                    

6.727.102,56   4.990.000,00   1.737.102,56   
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3.2 Αναλυτική Περιγραφή ∆ράσεων, Κατηγοριών Πράξεων, Ομάδων Πράξεων 
του Τοπικού Προγράμματος  

Στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται συνοπτική περιγραφή κάθε ∆ράσης και ακολουθούν τα 
Τεχνικά ∆ελτία Κατηγοριών Πράξεων της κάθε ∆ράσης και τα Τεχνικά ∆ελτία 
Ομάδων Πράξεων για κάθε Κατηγορία Πράξης. 

 

∆ΡΑΣΗ 4.1.1 : Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

Πρόκειται για τη βασική ∆ράση του Προγράμματος που αποτελείται από 3 
Κατηγορίες Πράξεων και 13 Ομάδες Πράξεων και συγκεντρώνει το 54,30 % των 
πόρων του Τοπικού Προγράμματος σε επίπεδο ∆ημόσιας ∆απάνης.  

Μέσω της ∆ράσης αυτής επιδιώκεται η κινητοποίηση του τοπικού ανθρώπινου 
δυναμικού, τόσο των αλιέων όσο και μη αλιέων, καθώς και συλλογικών φορέων, στην 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής και της 
διαφοροποίησης και εμπλουτισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων της με στόχο 
τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της.  

Η ∆ράση αυτή εντάσσεται επομένως στο πλαίσιο των 2 πρώτων Γενικών Στόχων του 
Προγράμματος και εξυπηρετεί τον 1ο, 2ο, 4ο και εν μέρει τον 3ο και 6ο Ειδικό Στόχο 
του Τοπικού Προγράμματος.  

Η ∆ράση 1 αναλύεται σε 3 Κατηγορίες Πράξεων :  

Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων 
πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 
2003/361/ΕΚ 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 σύμφωνα με την Οδηγία 
2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που 
υλοποιούνται από μη αλιείς. 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3: Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας   

  

Το συνολικό ύψος της αιτούμενης ∆ημόσιας ∆απάνης για τη ∆ράση 4.1.1 ανέρχεται 
σε 2.709.500 €. 

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η έμφαση που δίνεται στο πλαίσιο της ∆ράσης στην 
κατοχύρωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό 
τομέα, που με βάση τη στρατηγική και τη στόχευση του Τοπικού 
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Προγράμματος αποτελεί την αιχμή στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης και 
του εμπλουτισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής. 

Έτσι στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού 
(καταλύματα, κέντρα εστίασης, επιχειρήσεις εναλλακτικών και ειδικών μορφών 
τουρισμού) τίθεται στους υποψήφιους επενδυτές η υποχρέωση τήρησης ειδικών 
δεσμεύσεων. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις και προδιαγραφές περιλαμβάνονται σε γενικό 
επίπεδο στο Κεφ. 6 του Παραρτήματος της αρχικής πρότασης και θα εξειδικευθούν 
από την ΟΤ∆ Αλιείας στο πλαίσιο της προκήρυξης των αντίστοιχων δράσεων.   

Οι τουριστικές επενδύσεις θα πρέπει επιπλέον να ακολουθήσουν υποχρεωτικά 
συγκεκριμένες προδιαγραφές σήμανσης, οι οποίες θα εξειδικευθούν από την ΟΤ∆ 
Αλιείας και θα αφορούν επιπλέον και τη σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, διαδρομών, 
κλπ. στην περιοχή παρέμβασης.  

Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις, η χωροθέτησή τους με βάση τα πορίσματα ειδικής μελέτης για τη 
χωροθέτηση τουριστικών υποδομών, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά 
τουριστικών υπηρεσιών και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας επιμέρους 
μικροπεριοχών. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνεται στην Ομάδα πράξεων 4.1.2.5.2. 

Η εκπόνηση της προαναφερθείσας μελέτης θα προηγηθεί και θα αποτελέσει 
προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης ενεργειών αγροτικού τουρισμού στο 
πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2.  

Τέλος, στοιχείο αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τις επιχειρήσεις 
αγροτικού τουρισμού θα αποτελεί η συμμετοχή τους σε δίκτυο (άτυπο ή τυπικό) 
ομοειδών επιχειρήσεων. 

Επιπλέον θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ο καινοτόμος χαρακτήρας προτάσεων 
στο πλαίσιο των ενεργειών που αφορούν την μεταποίηση της αλιευτικής παραγωγής 
ή την παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση (ομάδες πράξεων 
4.1.1.1.5, 4.1.1.2.6 και 4.1.1.3.1), με έμφαση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 
παραγωγής, συντήρησης, συσκευασίας των προϊόντων, την παραγωγή νέων 
προϊόντων, την πρόβλεψη ειδικών χώρων προβολής των προϊόντων. Η σχετική 
διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν θα εξειδικευθούν 
από την ΟΤ∆ Αλιείς στο πλαίσιο της προκήρυξης των αντίστοιχων δράσεων. 

Ακολουθούν τα Τεχνικά ∆ελτία των Κατηγοριών Πράξεων και των Ομάδων Πράξεων 
ανά Κατηγορία Πράξης.  
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Η Ι∆ΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ 

ΚΩ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

4.1.1.1 

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της αρχικής πρότασης και την συνακόλουθη ανάλυση SWOT 
προέκυψαν τα εξής : 

 σημαντική αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης. 

 συνακόλουθη ανάγκη διαφοροποίησης της απασχόλησης των αλιέων στην κατεύθυνση της πολυαπασχόλησης 
και της δημιουργίας πρόσθετων πηγών εισοδήματος. 

Παράλληλα εντοπίσθηκαν σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία διεξόδου από την ανωτέρω κατάσταση με την 
αξιοποίηση των παρακάτω δυνατοτήτων/ευκαιριών : 

 αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης από τους κατοίκους του ΠΣΘ και των άλλων αστικών κέντρων της 
ευρύτερης περιοχής για τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

 Αυξανόμενη ζήτηση του αστικού πληθυσμού για γνωριμία με τη φύση, ημερήσια αναψυχή και ψυχαγωγία 

 ∆υνατότητα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος που συνδέεται με τις παραδοσιακές δραστηριότητες του 
τομέα της υδατοκαλλιέργειας και παράκτιας αλιείας. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην επέκταση των δραστηριοτήτων των αλιέων προς 
μη αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας στοχευμένης προσπάθειας για τη δημιουργία ενός προτύπου 
πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των παραγωγικών τομέων μεταξύ τους και τελικά τη δημιουργία 
προϋποθέσεων αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής μέσα από την πολύπλευρη αξιοποίηση των πλούσιων τοπικών 
πόρων της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και την καινοτομία (όπως αναλυτικά φαίνεται στην περιγραφή 
των επιμέρους ενεργειών κατηγοριών ενεργειών που ακολουθεί). 

Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, Σημείο β, 
του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξης 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η Κατηγορία Πράξης εναρμονίζεται πλήρως με τον 2ο Γενικό 
Στόχο και εν μέρει με τον 1ο Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος. 

Ειδικότερα η Κατηγορία Πράξης εξυπηρετεί κατά βάση τον 1ο, 2ο και 4ο Ειδικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

830.769,23 540.000,00 290.769,23 

Αναλυτική περιγραφή Κατηγορίας Πράξης – Ομάδες πράξεων Κατηγορία Πράξης 

Η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει 5 Πράξης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων για 
τους αλιείες της περιοχής παρέμβασης και δίνουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης της απασχόλησης τους προς μη 
αλιευτικές δραστηριότητες, με στόχο την δημιουργία πρόσθετων πηγών εισοδήματος και τη συγκράτηση νέου 
κυρίως πληθυσμού στην περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού 
τουρισμού αξιοποιώντας το διεθνούς σημασίας φυσικό περιβάλλον της περιοχής και το πολιτιστικό απόθεμα των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής, σε συνδυασμό με την ευνοϊκή γεωγραφική θέση της περιοχής, έναντι 
του ΠΣΘ και άλλων σημαντικών αστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής.  

Αναλυτικότερα η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες πράξεων :  

4.1.1.1  Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του 
θαλάσσιου τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. 

4.1.1.2  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 
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  
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4.1.1.3  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής  

4.1.1.4 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγική ειδών 
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας     

4.1.1.5  Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, 
του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου τουρισμού, του θαλάσσιου και 
καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.1.1.1 

Αναλυτική περιγραφή 

Η  Ομάδα Πράξης αυτή αφορά στην ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού 
της υπαίθρου στην περιοχή παρέμβασης, υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν 
το φυσικό  και δομημένο περιβάλλον, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 

Τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται οι εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, , οι ημερήσιες περιηγήσεις με τους 
αλιείς και η συμμετοχή των τουριστών στη διαδικασία του ψαρέματος, της ταξινόμησης και συσκευασίας των 
αλιευμάτων ή η ξενάγηση ανάμεσα στις μονάδες μυδοκαλλιέργειας, παράλληλα με πληροφόρηση για τη μορφολογία 
και την ιστορία της περιοχής, τη σημασία των εκβολικών συστημάτων Λουδία και Αλιάκμονα αλλά και με 
παρατήρηση της πληθώρας πουλιών, οι χώροι αθλοπαιδιών οι οποίες μόνες τους ή συνδυασμένες μεταξύ τους 
μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρες ελκυστικό τουριστικό πακέτο για τους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού, 
των σπορ ή ακόμη και της υγιεινής ζωής. Θα μπορούσε να ενισχυθεί η δημιουργία κατάλληλων υποδομών, η 
διαμόρφωση εξωτερικών χώρων για τη δημιουργία αθλοπαιδιών, η κατασκευή  χώρων εξυπηρέτησης των 
επισκεπτών και η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.  

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις ειδικές δεσμεύσεις. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις 
και προδιαγραφές θα εξειδικευθούν από την ΟΤ∆ Αλιείας στο πλαίσιο της προκήρυξης των αντίστοιχων δράσεων. 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις, η χωροθέτησή τους με βάση 
τα πορίσματα ειδικής μελέτης για τη χωροθέτηση τουριστικών υποδομών, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά 
τουριστικών υπηρεσιών και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας επιμέρους μικροπεριοχών (Η μελέτη αυτή 
περιλαμβάνεται στην Ομάδα πράξεων4.1.2.5.2). Τέλος, στοιχείο αξιολόγησης  θα αποτελεί η συμμετοχή τους σε 
δίκτυο (άτυπο ή τυπικό) ομοειδών επιχειρήσεων.  

Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον τίτλο του Τοπικού Προγράμματος 
«Αειφόρος Ανάπτυξη ∆υτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που θα καθοριστεί από την 
ΟΤ∆ Αλιείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

153.846,15 100.000,00 53.846,15 

% στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

18,52 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα 
% στη ∆.∆. της ∆ράσης 3,69 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η Ομάδα Πράξης εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση 
SWOT για την περιοχή παρέμβασης, σε σχέση με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς η ύπαρξη 
του πλούσιου και διεθνούς σημασίας φυσικού περιβάλλοντος και του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
μπορούν να αποτελέσουν πόλους τουριστικής έλξης. 

Με βάση τα παραπάνω, η πράξη εναρμονίζεται με τον 1ο Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος και εξυπηρετεί 
κατά βάση τον 1ο, 2ο και 4ο ειδικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος και εν μέρει τον 6ο ειδικό στόχο. 
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Η χρηματοδοτική βαρύτητα της πράξης είναι ανάλογη του ενδιαφέροντος που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία 
διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό (bottom-up διαδικασία) από αλιείς για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.   

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου/Τοπικού ∆ιαμερίσματος) - Αιτιολόγηση 

Η χωροθέτηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου θα πρέπει 
να συνάδει, κατά προτεραιότητα, με τη φέρουσα ικανότητα των οικισμών και των ευαίσθητων περιβαλλοντικά 
περιοχών, με βάση τα πορίσματα της μελέτης στο πλαίσιο της ομάδας πράξεων 2.1.2.5.2, και με το συνολικό 
σχεδιασμό τουριστικών διαδρομών στην περιοχή παρέμβασης, όπου είναι ανεπτυγμένη ή δύναται να αναπτυχθεί η 
τουριστική δραστηριότητα και συγκεντρώνονται τουριστικοί πόροι (βλ. Κεφ 6.3.1.β αρχικής πρότασης). 

Οι περιοχές όπου κατά προτεραιότητα μπορούν να ενισχυθούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού των εναλλακτικών μορφών τουρισμού θα προσδιορισθούν από την σχετική μελέτη 
(Ομάδα Πράξης 4.1.2.5.2).  

∆ικαιούχοι 

Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, Σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται 
από την κείμενη εθνική νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξης με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η ομάδα Πράξης συσχετίζεται κυρίως με τις ομάδες πράξεων 4.1.1.1.3 και 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1, 
τις ομάδες πράξεων 4.1.1.2.1, 4.1.1.2.3, 4.1.1.2.4 και 4.1.1.2.6 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 και τις ομάδες 
πράξεων 4.1.1.3.1 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.3 και δευτερευόντως με τις ομάδες πράξεων 4.1.2.2.1 και 4.1.2.2.2 
της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.2 στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και 
διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης. 

Συνέργια υπάρχει και με τις ομάδες πράξεων της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6, καθώς μέσω των δράσεων διατοπικής 
και διακρατικής συνεργασίας επιδιώκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, με στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και η ένταξη των επιχειρήσεων σε ευρύτερα δίκτυα προβολής. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Με την ενέργεια/κατηγορία πράξης αυτή ενισχύονται υποδομές που έχουν βασικό χαρακτηριστικό τις πρόσθετες 
προδιαγραφές ποιότητας, την τομεακή οργάνωση των επιχειρήσεων του τουρισμού (μέσω της προαιρετικής 
συμμετοχής σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων) και τη διατομεακή οργάνωση αυτών (μέσω της προσφοράς 
τοπικών προϊόντων και της αλληλοτροφοδότησης των επιμέρους τομέων της τοπικής οικονομίας). Όλα αυτά 
αποτελούν σημαντικότατη καινοτομία για την περιοχή παρέμβασης. 

Οι προαναφερθείσες προδιαγραφές ποιότητας θα κοινοποιηθούν στους δυνητικούς δικαιούχους στη φάση της 
δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, καθώς προβλέπεται να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο των σχετικών 
οδηγών που θα καταρτίσει η ΟΤ∆ για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στην περιοχή των Τοπικών ∆ιαμερισμάτων Κυμίνων/Μαλγάρων, Κορινού 
και Χαλάστρας. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 2  

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

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 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 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.1.2 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας Πράξεων ενισχύεται η βελτίωση ήδη υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά επιχειρήσεων υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, 
μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, επιχειρήσεις υπηρεσιών 
τροφοδοσίας, επιχειρήσεις υπηρεσιών φωτογραφικών τεχνών, παιδότοπων, παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, 
κουρείων, κομμωτηρίων, κλπ). 

Επιλέξιμες δαπάνες θα μπορούσαν ενδεικτικά να είναι ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι 
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αναγκαίος για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η αγορά και εγκατάσταση 
καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και γενικά κόστη συνδεόμενα με τα παραπάνω, όπως δαπάνες μηχανικών, 
αρχιτεκτόνων, συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

76.923,08 50.000,00 26.923,08 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 1,85 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

9,26 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση SWOT της αρχικής πρότασης διαπιστώνεται η ανάγκη διαφοροποίησης της 
αλιευτικής απασχόλησης και δημιουργίας πρόσθετων εισοδημάτων στην τοπική οικονομία. Οι επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών, καθώς συνήθως πραγματοποιούνται από νέους ανθρώπους, είναι σκόπιμο να ενισχυθούν προκειμένου 
να ενθαρρυνθούν οι εξωαλιευτικές τους δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος και 
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για συγκράτηση των ανωτέρω κυρίως ομάδων του αλιευτικού 
πληθυσμού στην περιοχή.  

Η Ομάδα Πράξης εντάσσεται επομένως στο πλαίσιο του 1ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και 
ειδικότερα εξυπηρετεί τον 1ο και 2ο Ειδικό Στόχο. Η χρηματοδοτική βαρύτητα δικαιολογείται από το ενδιαφέρον που 
εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της bottom up προσέγγισης. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο Δήμου/Τοπικού Διαμερίσματος) ‐ Αιτιολόγηση  

Όλη η περιοχή παρέμβασης καθώς σε όλη την περιοχή υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

∆ικαιούχοι : Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, Σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως 
ορίζονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή 
παρέμβασης. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξης με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του σχεδίου  

Η Ομάδα πράξης συσχετίζεται άμεσα με την Ομάδα πράξης 4.1.1.2.2 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Η πράξη δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερο καινοτομικό χαρακτήρα. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 3  

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.1.1.3 

Αναλυτική περιγραφή 

Η Ομάδα Πράξης αυτή αφορά στη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ. 
παραδοσιακά καφενεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια) στην περιοχή παρέμβασης, υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα, θα ενισχυθεί η δημιουργία ή βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, η προμήθεια του αναγκαίου 
εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης, καθώς και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.  

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις ειδικές δεσμεύσεις. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις 
και προδιαγραφές θα εξειδικευθούν από την ΟΤ∆ Αλιείας στο πλαίσιο της προκήρυξης των αντίστοιχων δράσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά γευμάτων που θα βασίζονται στις τοπικές πρώτες ύλες ή στην τοπική 
γαστρονομία και τις συνταγές της περιοχής, η προσφορά υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από άλλα καταστήματα, 
όπως χρήση υλικών από βιολογικές καλλιέργειες ή ακόμη και από την ίδια τη συγκομιδή του αλιέα, η πληροφόρηση 
για πιθανές δραστηριότητες ή περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή, η αγορά τοπικών προϊόντων, κλπ. 

Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης για τις επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού, η χωροθέτησή τους 
με βάση τα πορίσματα ειδικής μελέτης για τη χωροθέτηση τουριστικών υποδομών, με βάση τη ζήτηση και την 
προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας επιμέρους μικροπεριοχών. (Η μελέτη 
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αυτή περιλαμβάνεται στην Ομάδα πράξεων4.1.2.5.2). Τέλος, στοιχείο αξιολόγησης  θα αποτελεί η συμμετοχή τους 
σε δίκτυο (άτυπο ή τυπικό) ομοειδών επιχειρήσεων.  

Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον τίτλο του Τοπικού Προγράμματος 
«Αειφόρος Ανάπτυξη ∆υτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που θα καθοριστεί από την 
ΟΤ∆ Αλιείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

230.769,23 150.000,00 80.769,23 

% στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

27,78 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα 
% στη ∆.∆. της ∆ράσης 5,54 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Ο κλάδος της εστίασης στην περιοχή παρέμβασης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, χωρίς όμως να βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο από την άποψη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αναλύθηκε στο Κεφ. 3 
και στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT της αρχικής πρότασης, ενώ αυξανόμενη είναι η ζήτηση του αστικού 
πληθυσμού για διατροφικά προϊόντα αλλά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, η 
Ομάδα Πράξης αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργίας της περιοχής ως διεξόδου για ικανοποίηση των κατοίκων 
της Θεσσαλονίκης, της Κατερίνης και των άλλων αστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής, για ημερήσια αναψυχή 
και ως τουριστικό προορισμό για τους επισκέπτες των παραθαλάσσιων περιοχών της Κατερίνης κυρίως, μέσω της 
παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

Με βάση τα παραπάνω, η Ομάδα πράξης εναρμονίζεται με τον 2ο Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος και 
εξυπηρετεί κατά βάση τον 1ο, 2ο και 4ο ειδικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος και εν μέρει τον 6ο ειδικό στόχο. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας πράξης δικαιολογείται από το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία διαβούλευσης 
με τον τοπικό πληθυσμό (bottom-up διαδικασία) προέκυψε μικρό επενδυτικό ενδιαφέρον από αλιείς για δημιουργία ή 
εκσυγχρονισμό υποδομών εστίασης και αναψυχής.   

Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας πράξης (σε επίπεδο ∆ήμου/ Τοπικού ∆ιαμερίσματος) - Αιτιολόγηση 

Η χωροθέτηση των υποδομών εστίασης και αναψυχής θα πρέπει να συνάδει, κατά προτεραιότητα, με τη φέρουσα 
ικανότητα των οικισμών και των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, με βάση τα πορίσματα της μελέτης στο 
πλαίσιο της πράξης 4.2.2.5.2, και με το συνολικό σχεδιασμό τουριστικών διαδρομών στην περιοχή παρέμβασης, 
όπου είναι ανεπτυγμένη ή δύναται να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα και συγκεντρώνονται τουριστικοί 
πόροι (βλ. Κεφ 6.3.1.β της αρχικής πρότασης). 

Οι περιοχές όπου κατά προτεραιότητα μπορούν να ενισχυθούν υποδομές εστίασης και αναψυχής θα 
προσδιορισθούν από την σχετική μελέτη (Ομάδα πράξεων 4.1.2.5.2).  

∆ικαιούχοι 

Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, Σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται 
από την κείμενη εθνική νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξης με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η ομάδα πράξης συσχετίζεται κυρίως με τις ομάδες πράξεων 4.1.1.1.1 και 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1, 
τις ομάδες πράξεων 4.1.1.2.1, 4.1.1.3, 4.1.1.4 και 4.1.1.2.6 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 και την ομάδες πράξεων 
4.1.2.1.1 και 4.1.2.1.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1 και δευτερευόντως με την ενέργεια/κατηγορία πράξης 
4.1.2.1.3 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1 και τις ομάδες πράξεων 4.1.2.2.1 και 4.1.2.2.2 της Κατηγορίας Πράξης 
4.1.2.2 στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και διαφοροποιημένου τουριστικού 
προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης. 

Συνέργια υπάρχει και με τις ομάδες πράξεων της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6, καθώς μέσω των δράσεων διατοπικής 
και διακρατικής συνεργασίας επιδιώκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, με στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και η ένταξη των επιχειρήσεων σε ευρύτερα δίκτυα προβολής. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Με την ενέργεια/κατηγορία πράξης αυτή ενισχύονται υποδομές που έχουν βασικό χαρακτηριστικό τις πρόσθετες 
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προδιαγραφές ποιότητας, την τομεακή οργάνωση των επιχειρήσεων του τουρισμού (μέσω της προαιρετικής 
ένταξης σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων) και τη διατομεακή οργάνωση αυτών (μέσω της προσφοράς τοπικών 
προϊόντων και της αλληλοτροφοδότησης των επιμέρους τομέων της τοπικής οικονομίας). Όλα αυτά αποτελούν 
σημαντικότατη καινοτομία για την περιοχή παρέμβασης. 

Οι προαναφερθείσες προδιαγραφές ποιότητας θα κοινοποιηθούν στους δυνητικούς δικαιούχους στη φάση της 
δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, καθώς προβλέπεται να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο των σχετικών 
οδηγών που θα καταρτίσει η ΟΤ∆ για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 
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ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας 
για την παραγωγική ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές 
βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.1.4 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας Πράξεων επιδιώκεται η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών βιοτεχνικών 
μονάδων εκτός του τομέα της αλιείας. 

Ενδεικτικά έργα είναι η δημιουργία  ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα 
μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής-υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα 
κουζίνας). 

Επιλέξιμες δαπάνες θα μπορούσαν να είναι επενδύσεις σε πάγια (π.χ. δημιουργία ή/και ανακαίνιση ή/και μετατροπή 
κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού) και γενικά κόστη συνδεόμενα 
με τα παραπάνω, όπως δαπάνες μηχανικών, αρχιτεκτόνων, συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

246.153,85 160.000,00 86.153,85 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 5,91 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

29,63 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο Κεφ. 3 και τη συνακόλουθη ανάλυση SWOΤ (Κεφ. 4) 
διαπιστώθηκε η ανάγκη διαφοροποίησης της απασχόλησης των αλιέων στην κατεύθυνση της πολυαπασχόλησης και 
της δημιουργίας πρόσθετων πηγών εισοδήματος. Επιπλέον, η περιοχή παρέμβασης είναι «εξοικειωμένη» με αυτού 
του είδους τις ενέργειες λόγω της μακρόχρονης άσκησης της αλιευτικής δραστηριότητας και της συνδεόμενης με 
αυτήν ανάγκη διαθεσιμότητας σχετικών προϊόντων. 

Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση του αλιευτικού πληθυσμού για την ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας 
προς την κατεύθυνση του μοντέλου της πολυδραστηριότητας στον τομέα της αλιείας προκειμένου να δημιουργηθούν 
πηγές συμπληρωματικού εισοδήματος και συνακόλουθα προϋποθέσεις συγκράτησης του πληθυσμού.  

Οι παρεμβάσεις αυτής της ομάδας πράξης εντάσσονται επομένως στο πλαίσιο του 1ο Γενικού Στόχου του Τοπικού 
Προγράμματος (Κεφ. 6.3). Ειδικότερα, εξυπηρετούν τον 1ο και 2ο ειδικό στόχο αυτού. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα είναι ανάλογη της στόχευσης και των προτεραιοτήτων του Τοπικού Προγράμματος και 
του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της bottom up προσέγγισης. Το υψηλότερο ποσοστό της πράξης 
σε σχέση με την Κατηγορία Πράξης προκύπτει από την ενσωμάτωση των δύο αντίστοιχων δράσεων της αρχικής 
πρότασης. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Όλοι οι δήμοι της περιοχής παρέμβασης, καθώς δεν απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
της. 

∆ικαιούχοι 

Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, Σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται 
από την κείμενη εθνική νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. 
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Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες του σχεδίου 

Η Ομάδα Πράξης συσχετίζεται άμεσα με τις Ενέργειες 4.1.1.2.5 και κατά περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο των 
επενδυτικών σχεδίων με τις Ενέργειες 4.1.1.1.1. και 4.1.1.2.1.  

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Η ενέργεια δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερο καινοτομικό χαρακτήρα. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 
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ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής με την α’ μεταποίηση 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.1.5 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας Πράξεων ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση/ επέκταση ήδη υφιστάμενων 
επιχειρήσεων παραγωγής ή/και ανάπτυξης και προβολής σειράς τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Τα τοπικά 
αυτά προϊόντα μπορούν να προέρχονται τόσο από την αλιευτική (π.χ. μύδι) όσο και από την αγροτική παραγωγή 
της περιοχής (π.χ. ρύζι). Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να ενισχυθούν επιχειρήσεις παραγωγής εδεσμάτων με πρώτη 
ύλη τα κύρια τοπικά προϊόντα της περιοχής, δηλαδή μύδι, ρύζι, κλπ. 

Επιλέξιμες δαπάνες θα μπορούσαν να είναι επενδύσεις σε πάγια (π.χ. δημιουργία ή/και ανακαίνιση ή/και μετατροπή 
κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού) και γενικά κόστη συνδεόμενα 
με τα παραπάνω, όπως δαπάνες μηχανικών, αρχιτεκτόνων, συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης είναι επιλέξιμες 
δαπάνες οι μελέτες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που 
καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική 
πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

123.076,92 80.000,00 43.076,92 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 2,95 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

14,81 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Κεφ. 3 και την ανάλυση SWOT (Κεφ. 4 της αρχικής πρότασης), 
διαπιστώνεται η ανάγκη διαφοροποίησης της αλιευτικής απασχόλησης και δημιουργίας πρόσθετων εισοδημάτων 
στην τοπική οικονομία. Παράλληλα καταγράφεται μία αυξημένη ζήτηση των κατοίκων του ΠΣΘ και άλλων αστικών 
κέντρων της ευρύτερης περιοχής για κατανάλωση τοπικών προϊόντων και ειδικότερα μία αυξητική τάση για 
κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών, οπότε ο κλάδος της παραγωγής ειδών 
διατροφής μπορεί να ενισχυθεί και να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία δημιουργίας συμπληρωματικού εισοδήματος 
στον τοπικό πληθυσμό.  

Η Ομάδα Πράξης εντάσσεται επομένως στο πλαίσιο του 1ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος (Κεφ. 6.3 
της αρχικής πρότασης) και ειδικότερα εξυπηρετεί τον 1ο και 2ο Ειδικό Στόχο και εν μέρει τον 6ο. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα δικαιολογείται από το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της bottom up 
προσέγγισης. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξης (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Όλη η περιοχή παρέμβασης, καθώς σε όλη την περιοχή υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

∆ικαιούχοι : Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, Σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως 
ορίζονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή 
παρέμβασης. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξης με άλλες προτεινόμενες του σχεδίου

Η ομάδα πράξης συσχετίζεται άμεσα με την Ομάδα Πράξης 4.1.1.2.6 και έμμεσα με τις Ομάδες Πράξεων του 
τουρισμού των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2 στη λογική της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και 
διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης και ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής. 
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Έμμεση συσχέτιση υπάρχει με την Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6 «∆ιατοπική και ∆ιακρατική Συνεργασία» για 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Η καινοτομία στον τομέα του αγροτικού προϊόντος παίρνει διάφορες μορφές και σχετίζεται είτε με τη δημιουργία 
«νέων προϊόντων», είτε την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, είτε ακόμη στην εφαρμογή 
νέων ενεργειών μεθόδων οργάνωσης και προβολής του προϊόντος. 

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία θα δώσει την ευκαιρία να επιλυθούν βασικά 
προβλήματα ανάπτυξης και βιωσιμότητας με την εισαγωγή της «καινοτομίας» στην περιοχή τους. 

Η εφαρμογή νέων ενεργειών μεθόδων οργάνωσης και προβολής του προϊόντος αποτελεί μια νέα καινοτόμα μορφή 
marketing των τοπικών προϊόντων. Νέοι τρόποι προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων, θα μπορούσαν 
να εξασφαλίσουν την προώθησή τους μέσα από την ταυτόχρονη ανάδειξη της ταυτότητας των περιοχών τους, όπως 
για παράδειγμα ειδικοί χώροι πολυδραστηριοτήτων, χώροι εκθετηρίων τοπικών προϊόντων, χώροι γευσιγνωσίας. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα, μέσω του συστήματος 
αξιολόγησης (πριμοδότηση) επιχειρήσεις με καινοτόμο χαρακτήρα, σε σχέση με το αντικείμενο παρέμβασης (π.χ. η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας παραγωγής συντήρησης, συσκευασίας, η προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής νέων 
προϊόντων, η πρόβλεψη ειδικών χώρων προβολής των προϊόντων κ.λ.π.). 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στα Τ.∆. Χαλάστρας, Μαλγάρων και Μακρύγιαλου. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Η Ι∆ΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ 

ΚΩ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

4.1.1.2 

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης (Κεφ. 3) και της ανάλυσης SWOT (Κεφ. 4) στην αρχική 
πρόταση καταγράφηκαν σημαντικοί αναξιοποίητοι πόροι που αποτελούν προϋποθέσεις ανάπτυξης εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού με έμφαση στον οικοτουρισμό. Επίσης καταγράφηκε η δυνατότητα αξιοποίησης του πολιτιστικού 
αποθέματος που συνδέεται με τις παραδοσιακές δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειες και της παράκτιας αλιείας για 
την ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής στην κατεύθυνση αύξησης της επισκεψιμότητας της. Παράλληλα 
διαπιστώθηκε όμως και η ελλειμματικότητα της περιοχής σε υποδομές και υπηρεσίες που θα αξιοποιούν τα 
πλεονεκτήματα του φυσικού περιβάλλοντος, της παραγωγικής φυσιογνωμίας της σε συνδυασμό βέβαια με την 
πλεονεκτική γεωγραφική της θέση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η υψηλή ζήτηση των κατοίκων των αστικών κέντρων για 
διατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στην περιοχή, κυρίως στο τμήμα 
αυτής εντός του Ν. Θεσσαλονίκης, οι αναγκαίες υποδομές εγκατάστασης βιοτεχνικών μονάδων. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω επιχειρείται μέσω τις παρούσας Κατηγορίας Πράξης η τόνωση της τουριστικής και βιοτεχνικής 
δραστηριότητας με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία (όπως αναλυτικότερα φαίνεται στην παρουσίαση των 
επιμέρους ομάδων πράξεων της Κατηγορίας Πράξης) με στόχο τον εμπλουτισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων 
της περιοχής, την δημιουργία πρόσθετων κοιτασμάτων απασχόλησης και εισοδήματος και τελικά τη συμβολή στη 
δημιουργία προϋποθέσεων αειφόρου ανάπτυξης της.  

Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω 
κατηγορία, και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, 
που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξης 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η Κατηγορία Πράξης εναρμονίζεται πλήρως με τον 2ο Γενικό 
Στόχο και εν μέρει με τον 1ο Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος.  

Ειδικότερα η Κατηγορία Πράξης εξυπηρετεί κατά βάση τον 1ο, 2ο και τον 4ο Ειδικό Στόχο του Τοπικού 
Προγράμματος. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

2.532.000,00 1.519.000,00 1.013.000,00 

Αναλυτική περιγραφή Κατηγορίας Πράξης – Ομάδες πράξεων  

Η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνεται 8 Ομάδες πράξεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών 
δραστηριοτήτων για μη αλιείες που κατοικούν μόνιμα ή έχουν έδρα την περιοχή παρέμβασης και αφορούν στην 
ανάληψη επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού κατά κύριο λόγο, αλλά και στην 
βιοτεχνική, χειροτεχνική δραστηριότητας και την παραγωγή ειδών διατροφής.  

Αναλυτικότερα η Κατηγορίας Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ομάδες πράξεων :   

4.1.1.2.1   Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του 
θαλάσσιου τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού.  

4.1.1.2.2   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 
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  

4.1.1.2.3    ∆ημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομής διανυκτέρευσης 

4.1.1.2.4    Ίδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής  

4.1.1.2.5 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγική ειδών 
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας     

4.1.1.2.6   Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση.  
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ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

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 και 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.1.2.1 

Αναλυτική περιγραφή 

Η Ομάδα Πράξεων αυτή αφορά στην ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων με θέμα την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον, υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που αφορούν το φυσικό  και δομημένο περιβάλλον, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 
Τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται οι καταδύσεις (με εξειδικευμένο εξοπλισμό ή ελεύθερη)  για παρατήρηση και 
φωτογράφηση του υποθαλάσσιου πλούτου της περιοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες υποθαλάσσιας συμπεριφοράς, το 
θαλάσσιο σκι, το windsurf, το κανό θαλάσσης, η ιστιοπλοΐα αλλά και η μίσθωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, 
επανδρωμένα ή μη (yachting),  οι οποίες μόνες τους ή συνδυασμένες μεταξύ τους μπορούν να αποτελέσουν ένα 
πλήρες ελκυστικό τουριστικό πακέτο. Επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εναλλακτικές και ειδικές μορφές 
τουρισμού, όπως δραστηριότητες ιππασίας, ποδηλασίας, πεζοπορίας, τοξοβολίας, σκοποβολής και 
αιωροπτερισμού, η ξενάγηση ανάμεσα στις μονάδες μυδοκαλλιέργειας, οι χώροι αθλοπαιδιών και οι χώροι 
γευσιγνωσίας, οι οποίες μόνες τους ή συνδυασμένες μεταξύ τους μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρες ελκυστικό 
τουριστικό πακέτο. Ειδικότερα, θα μπορούσε να ενισχυθεί η δημιουργία κατάλληλων υποδομών, η διαμόρφωση 
εξωτερικών χώρων για τη δημιουργία αθλοπαιδιών, η κατασκευή  χώρων εξυπηρέτησης των επισκεπτών και η 
προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.  

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις ειδικές δεσμεύσεις. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις 
και προδιαγραφές θα εξειδικευθούν από την ΟΤ∆ Αλιείας στο πλαίσιο της προκήρυξης των αντίστοιχων δράσεων. 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις, η χωροθέτησή τους με βάση 
τα πορίσματα ειδικής μελέτης για τη χωροθέτηση τουριστικών υποδομών, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά 
τουριστικών υπηρεσιών και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας επιμέρους μικροπεριοχών (Η μελέτη αυτή 
περιλαμβάνεται στην Ομάδα πράξεων 4.1.2.5.2). Τέλος, στοιχείο αξιολόγησης  θα αποτελεί η συμμετοχή τους σε 
δίκτυο (άτυπο ή τυπικό) ομοειδών επιχειρήσεων.  
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον τίτλο του Τοπικού Προγράμματος 
«Αειφόρος Ανάπτυξη ∆υτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που θα καθοριστεί από την 
ΟΤ∆ Αλιείας. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

382.500,00 229.500,00 153.000,00 

% στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

15,10 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα 
% στη ∆.∆. της ∆ράσης 8,47 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η Ομάδα Πράξεων εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση 
SWOT (Κεφ. 4 της αρχικής πρότασης) για την περιοχή παρέμβασης, σε σχέση με την ανάπτυξη του θαλάσσιου, 
αλιευτικού, καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου και συνδέονται με τις καλές καιρικές 
συνθήκες, τα ασφαλή ύδατα, την υποθαλάσσια μορφολογία αλλά και την εύκολη πρόσβαση της περιοχής. Εξάλλου, 
η ζήτηση για δραστηριότητες ψυχαγωγίας τόσο στη θάλασσα όσο και στην ύπαιθρο είναι αυξημένη τόσο εκ μέρους 
των κατοίκων των αστικών κέντρων όσο και από τουρίστες των παραθαλάσσιων περιοχών. 

Με βάση τα παραπάνω, η πράξη εναρμονίζεται με τον 2ο Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος και εξυπηρετεί 
κατά βάση τον 1ο, 2ο και 4ο ειδικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος και εν μέρει τον 6ο ειδικό στόχο. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της ενέργειας/κατηγορίας πράξης δικαιολογείται από το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία 
διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό (bottom-up διαδικασία) προέκυψε ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον για ίδρυση 
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ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.   

 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξης (σε επίπεδο ∆ήμου/Τοπικού ∆ιαμερίσματος) - Αιτιολόγηση 

Η χωροθέτηση των επιχειρήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με θέμα το θαλάσσιο 
περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του 
τουρισμού της υπαίθρου θα πρέπει να συνάδει με το συνολικό σχεδιασμό τουριστικών διαδρομών στην περιοχή 
παρέμβασης, όπου είναι ανεπτυγμένη ή δύναται να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα και συγκεντρώνονται 
τουριστικοί πόροι (βλ. Κεφ 6.3.1.β της αρχικής πρότασης). 

Οι περιοχές όπου κατά προτεραιότητα μπορούν να ενισχυθούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου θα προσδιορισθούν από την σχετική μελέτη που θα υλοποιηθεί (Ομάδα 
πράξεων 4.1.2.5.2).  

∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και είναι κατά προτεραιότητα 
κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Περιγραφή της συνέργιας της  ομάδας πράξης με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η ομάδα πράξης συσχετίζεται κυρίως με τις ομάδες πράξεων 4.1.1.2.3  4.1.1.2.4 και 4.1.1.2.6 της Κατηγορίας 
Πράξης 4.1.1.2, τις ομάδες πράξεων 4.1.1.1.1, 4.1.1.1.3 και 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις ομάδες 
πράξεων 4.1.2.1.1 και 4.1.2.1.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1 στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ενός 
ολοκληρωμένου και διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης. 

Συνέργια υπάρχει και με τις ομάδες πράξεων της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6, καθώς μέσω των δράσεων διατοπικής 
και διακρατικής συνεργασίας επιδιώκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, με στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και η ένταξη των επιχειρήσεων σε ευρύτερα δίκτυα προβολής. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Με την ομάδα πράξης αυτή ενισχύονται υποδομές που έχουν βασικό χαρακτηριστικό τις πρόσθετες προδιαγραφές 
ποιότητας, την τομεακή οργάνωση των επιχειρήσεων του τουρισμού (μέσω της προαιρετικής ένταξης σε δίκτυο 
ομοειδών επιχειρήσεων) και τη διατομεακή οργάνωση αυτών (μέσω της προσφοράς τοπικών προϊόντων και της 
αλληλοτροφοδότησης των επιμέρους τομέων της τοπικής οικονομίας). Όλα αυτά αποτελούν σημαντικότατη 
καινοτομία για την περιοχή παρέμβασης. 

Οι προαναφερθείσες προδιαγραφές ποιότητας θα κοινοποιηθούν στους δυνητικούς δικαιούχους στη φάση της 
δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, καθώς προβλέπεται να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο των σχετικών 
οδηγών που θα καταρτίσει η ΟΤ∆ για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στην περιοχή του Τοπικού ∆ιαμερίσματος Κορινού και των Τοπικών 
∆ιαμερισμάτων Χαλάστρας, Κυμίνων και Μαλγάρων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 2  

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

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 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 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2.2 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας Πράξεων ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση ήδη υφιστάμενων πολύ μικρών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά επιχειρήσεων υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αλιευτικών 
σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, επιχειρήσεις υπηρεσιών 
τροφοδοσίας, επιχειρήσεις υπηρεσιών φωτογραφικών τεχνών, παιδότοπων, παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, 
κουρείων, κομμωτηρίων, κλπ. 

Επιλέξιμες δαπάνες θα μπορούσαν να είναι επενδύσεις σε πάγια (π.χ. δημιουργία ή/και ανακαίνιση ή/και μετατροπή 
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κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού) και γενικά κόστη συνδεόμενα με 
τα παραπάνω, όπως δαπάνες μηχανικών, αρχιτεκτόνων, συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι μέσω του 
συστήματος αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων θα δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη γυναικών και νέων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

166.666,67 100.000,00 66.666,67 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 3,69% Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

6,58% 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Κεφ. 3 και της ανάλυσης SWOT (Κεφ. 4) της αρχικής πρότασης, 
διαπιστώνεται η ανάγκη διαφοροποίησης της απασχόλησης στην περιοχή και δημιουργίας πρόσθετων εισοδημάτων 
στην τοπική οικονομία. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς συνήθως πραγματοποιούνται από νέους 
ανθρώπους ή γυναίκες, είναι σκόπιμο να ενισχυθούν προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση ως συμπληρωματικό εισόδημα και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για 
συγκράτηση των ανωτέρω κυρίως ομάδων του τοπικού πληθυσμού στην περιοχή.  

Η Ομάδα Πράξης εντάσσεται επομένως στο πλαίσιο του 1ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και 
ειδικότερα εξυπηρετεί τον 1ο και  2ο Ειδικό Στόχο. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα δικαιολογείται από το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της bottom up 
προσέγγισης. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξης (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Όλη η περιοχή παρέμβασης, καθώς σε όλη την περιοχή υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

∆ικαιούχοι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, και είναι κατά 
προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύνανται να υλοποιήσουν 
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξης με άλλες προτεινόμενες του σχεδίου 

Η ομάδα πράξης συσχετίζεται άμεσα με την ομάδα πράξης 4.1.1.1.2. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Η ομάδα πράξεων δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερο καινοτομικό χαρακτήρα. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 4  

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

∆ημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομής 
διανυκτέρευσης  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.1.2.3  

Αναλυτική περιγραφή 

Η Ομάδα Πράξεων αυτή αφορά στη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης υψηλής ποιότητας 
στην περιοχή παρέμβασης, μικρής δυναμικότητας (μέχρι 40 κλίνες), σύμφωνα με την ΚΥΑ 2974/8.4.2009 των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά με τον «Προσδιορισμό των 
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που 
εντάσσονται σε προγράμματα καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε 
προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά. Το 
στοιχείο της ποιότητας αφορά τόσο στην κτιριακή υποδομή (αρχιτεκτονική, υλικά) και τον εξοπλισμό, όσο και στη 
λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Επομένως, σε αυτή την κατηγορία πράξης προβλέπονται δαπάνες για τη κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 
ή/και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιρίων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τη προμήθεια του 
αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες προβολής και προώθησης. 

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις ειδικές δεσμεύσεις. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις 
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και προδιαγραφές θα εξειδικευθούν από την ΟΤ∆ Αλιείας στο πλαίσιο της προκήρυξης των αντίστοιχων δράσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στο πλαίσιο του πρωινού ή των γευμάτων, η 
πληροφόρηση για πιθανές δραστηριότητες ή περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή, η αγορά τοπικών προϊόντων, κλπ. 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις, η χωροθέτησή τους με βάση 
τα πορίσματα ειδικής μελέτης για τη χωροθέτηση τουριστικών υποδομών, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά 
τουριστικών υπηρεσιών και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας επιμέρους μικροπεριοχών (Η μελέτη αυτή 
περιλαμβάνεται στην Ομάδα πράξεων4.1.2.5.2). Τέλος, στοιχείο αξιολόγησης  θα αποτελεί η συμμετοχή τους σε 
δίκτυο (άτυπο ή τυπικό) ομοειδών επιχειρήσεων.  

Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον τίτλο του Τοπικού Προγράμματος 
«Αειφόρος Ανάπτυξη ∆υτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που θα καθοριστεί από την 
ΟΤ∆ Αλιείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

500.000 300.000,00 200.000 

% στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

19,74 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα 
% στη ∆.∆. της ∆ράσης 11,07 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η Ομάδα Πράξεων εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων-ευκαιριών που εντοπίστηκαν στην 
ανάλυση SWOT (Κεφ. 4) της αρχικής πρότασης για την περιοχή σε σχέση με την αυξανόμενη ζήτηση των κατοίκων 
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κυρίως και των άλλων αστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής 
δευτερευόντως, για υπηρεσίες αναψυχής και γνωριμίας με τη φύση. Επισημαίνεται ότι η ανάγκη για υποδομές 
διανυκτέρευσης είναι σχετικά μικρή στην περιοχή παρέμβασης λόγω της ζήτησης κυρίως για ημερήσια αναψυχή, 
πλην της περιοχής των παραλιακών ∆ήμων του Νομού Πιερίας, όπου όπως προκύπτει από την ανάλυση SWOT 
υπάρχει σχετικά αξιόλογος αριθμός υποδομών, οι οποίες όμως στο μεγαλύτερο μέρος τους χαρακτηρίζονται από 
χαμηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και απαιτείται η ποιοτική αναβάθμιση τους.  

Με βάση τα παραπάνω, η πράξη εναρμονίζεται με τον 2ο Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος και εξυπηρετεί 
κατά βάση τον 1ο, 2ο και 4ο ειδικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος και εν μέρει τον 6ο ειδικό στόχο. 

Η μικρή χρηματοδοτική βαρύτητα της ενέργειας/κατηγορίας πράξης (σε σχέση με το είδος των επενδύσεων) 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι λόγω της εγγύτητας προς το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τα άλλα 
αστικά κέντρα, ζητούνται κυρίως υπηρεσίες ημερήσιας αναψυχής, όπως προέκυψε από την ανάλυση SWOT. Η 
χρηματοδοτική βαρύτητα είναι ανάλογη και με το επενδυτικό ενδιαφέρον που προέκυψε κατά τη διαδικασία 
διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό (bottom-up διαδικασία). 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου/ Τοπικού ∆ιαμερίσματος) - Αιτιολόγηση 

Η χωροθέτηση των υποδομών διανυκτέρευσης θα πρέπει να συνάδει, κατά προτεραιότητα, με τη φέρουσα ικανότητα 
των οικισμών και των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, με βάση τα πορίσματα της μελέτης στο πλαίσιο της 
ομάδας πράξης 4.1.2.5.2, και με το συνολικό σχεδιασμό τουριστικών διαδρομών στην περιοχή παρέμβασης, όπου 
είναι ανεπτυγμένη ή δύναται να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα και συγκεντρώνονται τουριστικοί πόροι (βλ. 
Κεφ 6.3.1.β της αρχικής πρότασης). 

Οι περιοχές όπου κατά προτεραιότητα μπορούν να ενισχυθούν υποδομές διανυκτέρευσης θα προσδιορισθούν από 
τη σχετική μελέτη (Ομάδα πράξεων 4.1.2.5.2).  

 

∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, και είναι κατά προτεραιότητα 
κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η ομάδα πράξης συσχετίζεται κυρίως με τις ομάδες πράξεων 4.1.1.2.1, 4.1.1.2.3 και 4.1.1.2.6 της Κατηγορίας 
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Πράξης 4.1.1.2, τις ομάδες πράξεων 4.1.1.1.1, 4.1.1.1.3 και 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις ομάδες 
πράξεων 4.1.2.1.1 και 4.1.2.1.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1 και δευτερευόντως με την ομάδα πράξεων 4.1.2.1.3 
της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1 και τις ομάδες πράξεων 4.1.2.2.1 και 4.1.2.2.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.2 στο 
πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην 
περιοχή παρέμβασης. 

Συνέργια υπάρχει και με τις ομάδες πράξεων της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6, καθώς μέσω των δράσεων διατοπικής 
και διακρατικής συνεργασίας επιδιώκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, με στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και η ένταξη των επιχειρήσεων σε ευρύτερα δίκτυα προβολής. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Με την ενέργεια/κατηγορία πράξης αυτή ενισχύονται υποδομές που έχουν βασικό χαρακτηριστικό τις πρόσθετες 
προδιαγραφές ποιότητας, την τομεακή οργάνωση των επιχειρήσεων του τουρισμού (μέσω της προαιρετικής 
ένταξης σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων) και τη διατομεακή οργάνωση αυτών (μέσω της προσφοράς τοπικών 
προϊόντων και της αλληλοτροφοδότησης των επιμέρους τομέων της τοπικής οικονομίας). Όλα αυτά αποτελούν 
σημαντικότατη καινοτομία για την περιοχή παρέμβασης. 

Οι προαναφερθείσες προδιαγραφές ποιότητας θα κοινοποιηθούν στους δυνητικούς δικαιούχους στη φάση της 
δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, καθώς προβλέπεται να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο των σχετικών 
οδηγών που θα καταρτίσει η ΟΤ∆ για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στην περιοχή του Τοπικού ∆ιαμερίσματος Κορινού και Τοπικού 
∆ιαμερίσματος Μαλγάρων. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 1  

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.1.2.4 

Αναλυτική περιγραφή 

Η Ομάδα Πράξεων αυτή αφορά στη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής (π.χ. 
παραδοσιακά καφενεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια, ταβέρνες) στην περιοχή παρέμβασης, υψηλής ποιότητας και 
σύμφωνα με πρότυπα συμβατά με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. Ειδικότερα, θα ενισχυθεί η δημιουργία ή 
βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της 
επένδυσης, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, καθώς και δαπάνες προβολής και προώθησης. 

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις ειδικές δεσμεύσεις. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις 
και προδιαγραφές θα εξειδικευθούν από την ΟΤ∆ Αλιείας στο πλαίσιο της προκήρυξης των αντίστοιχων δράσεων. 
Επισημαίνεται ότι θα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις, η χωροθέτησή τους με βάση 
τα πορίσματα ειδικής μελέτης για τη χωροθέτηση τουριστικών υποδομών, με βάση τη ζήτηση και την προσφορά 
τουριστικών υπηρεσιών και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας επιμέρους μικροπεριοχών (Η μελέτη αυτή 
περιλαμβάνεται στην Ομάδα πράξεων 4.1.2.5.2).  

Τέλος, στοιχείο αξιολόγησης  θα αποτελεί η συμμετοχή τους σε δίκτυο (άτυπο ή τυπικό) ομοειδών επιχειρήσεων.  

Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα φέρουν το ειδικό «σήμα» με τον τίτλο του Τοπικού Προγράμματος 
«Αειφόρος Ανάπτυξη ∆υτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένο τύπο σήμανσης που θα καθοριστεί από την 
ΟΤ∆ Αλιείας. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

833.333,33 500.000,00 333.333,33  

% στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

32,91 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα 
% στη ∆.∆. της ∆ράσης 18,45 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT
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ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Ο κλάδος της εστίασης στην περιοχή παρέμβασης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, όπως αναλύθηκε στο Κεφ. 3, χωρίς 
όμως να βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο από την άποψη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ από 
την ανάλυση SWOT (Κεφ. 4) της αρχικής πρότασης, μεταξύ των κρίσιμων ζητημάτων και αναγκών για την ανάπτυξη 
του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή διατυπώθηκε η απαίτηση για την τόνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών 
ημερήσιας αναψυχής και ψυχαγωγίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί η αυξανόμενη σχετική ζήτηση που υπάρχει για 
τους κατοίκους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και των λοιπών αστικών κέντρων της ευρύτερης 
περιοχής. Παράλληλα διαπιστώθηκε η απαίτηση διασύνδεσης της τοπικής παραγωγής (ανάδειξη παραδοσιακών 
τεχνικών, γαστρονομία) με την προσφορά υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού. 

Με βάση τα παραπάνω, η πράξη εναρμονίζεται με τον 2ο Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος και εξυπηρετεί 
κατά βάση τον 1ο, 2ο και 4ο ειδικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος και εν μέρει τον 6ο ειδικό στόχο. 

Η σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα της ενέργειας/κατηγορίας πράξης δικαιολογείται από το γεγονός ότι κατά τη 
διαδικασία διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό (bottom-up διαδικασία) προέκυψε επενδυτικό ενδιαφέρον για 
δημιουργία ή εκσυγχρονισμό υποδομών εστίασης και αναψυχής. Εξάλλου, η περιοχή παρέμβασης, λόγω της 
πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης και της γειτνίασης τόσο με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης όσο και 
με άλλα αστικά κέντρα της περιοχής παρέμβασης, συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών και τουριστών που 
μετακινούνται εκεί για να γευματίσουν, όπως προέκυψε από την ανάλυση του Κεφ. 3 της αρχικής πρότασης (στο 
νότιο τμήμα της περιοχής εντός των ορίων του Νομού Πιερίας υπάρχει επιπλέον και μόνιμο θερινό τουριστικό 
ρεύμα).   

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου/ Τοπικού ∆ιαμερίσματος) - Αιτιολόγηση 

Η χωροθέτηση των υποδομών εστίασης και αναψυχής θα πρέπει να συνάδει, κατά προτεραιότητα, με τη φέρουσα 
ικανότητα των οικισμών και των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, με βάση τα πορίσματα της μελέτης στο 
πλαίσιο της πράξης 4.1.2.5, και με το συνολικό σχεδιασμό τουριστικών διαδρομών στην περιοχή παρέμβασης, όπου 
είναι ανεπτυγμένη ή δύναται να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα και συγκεντρώνονται τουριστικοί πόροι (βλ. 
Κεφ 6.3.1.β αρχικής πρότασης). 
Οι περιοχές όπου κατά προτεραιότητα μπορούν να ενισχυθούν υποδομές εστίασης και αναψυχής θα 
προσδιορισθούν από τη σχετική μελέτη (Ομάδα πράξεων 4.1.2.5.2). 
∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, και είναι κατά προτεραιότητα 
κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες στο πλαίσιο του σχεδίου 

Η ομάδα πράξεων συσχετίζεται κυρίως με τις ομάδες πράξεων 4.1.1.2.1 και 4.1.1.2.6 της Κατηγορίας Πράξης 
4.1.1.2, τις ομάδες πράξεων 4.1.1.1.1, 4.1.1.1.3 και 4.1.1.1.6 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και τις ομάδες πράξεων 
4.1.2.1.1 και 4.1.2.1.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1 και δευτερευόντως με την ενέργεια/κατηγορίας πράξης 
4.1.2.1.3 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1 και τις ομάδες πράξεων 4.1.2.2.1 και 4.1.2.2.2 της Κατηγορίας Πράξης 
4.1.2.2 στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και διαφοροποιημένου τουριστικού 
προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης. 

Συνέργια υπάρχει και με τις ομάδες πράξεων της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6, καθώς μέσω των δράσεων διατοπικής 
και διακρατικής συνεργασίας επιδιώκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, με στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και η ένταξη των επιχειρήσεων σε ευρύτερα δίκτυα προβολής. 

 

 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Με την ενέργεια/κατηγορία πράξης αυτή ενισχύονται υποδομές που έχουν βασικό χαρακτηριστικό τις πρόσθετες 
προδιαγραφές ποιότητας, την τομεακή οργάνωση των επιχειρήσεων του τουρισμού (μέσω της προαιρετικής 
ένταξης σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων) και τη διατομεακή οργάνωση αυτών (μέσω της προσφοράς τοπικών 
προϊόντων και της αλληλοτροφοδότησης των επιμέρους τομέων της τοπικής οικονομίας). Όλα αυτά αποτελούν 
σημαντικότατη καινοτομία για την περιοχή παρέμβασης. 

Οι προαναφερθείσες προδιαγραφές ποιότητας θα κοινοποιηθούν στους δυνητικούς δικαιούχους στη φάση της 
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δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, καθώς προβλέπεται να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο των σχετικών 
οδηγών που θα καταρτίσει η ΟΤ∆ για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 5  

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για 
την παραγωγική ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές 
δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2.5 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας Πράξεων επιδιώκεται η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών οικοτεχνιών και 
βιοτεχνικών μονάδων που δεν σχετίζονται με τον τομέα της αλιείας. 

Ενδεικτικά έργα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η δημιουργία  ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων 
παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής-υφαντουργίας, 
ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας). Επίσης, ενδεικτικά έργα στην κατηγορία αυτή θα 
μπορούσαν να είναι ο εκσυγχρονισμός ή η δημιουργία υποστηρικτικών μονάδων για τη διευκόλυνση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, όπως π.χ. κατασκευή δολωμάτων και αλιευτικού εξοπλισμού. 

Επιλέξιμες δαπάνες θα μπορούσαν να είναι επενδύσεις σε πάγια (π.χ. δημιουργία ή/και ανακαίνιση ή/και μετατροπή 
κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού) και γενικά κόστη συνδεόμενα με 
τα παραπάνω, όπως δαπάνες μηχανικών, αρχιτεκτόνων, συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

416.666,67 250.000,00 166.666,67 

% στη ∆.∆. της Πράξης 9,23 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

16,45 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο Κεφ. 3 και τη συνακόλουθη ανάλυση SWOΤ  
(Κεφ. 4) της αρχικής πρότασης στη περιοχή παρέμβασης καταγράφεται έλλειμμα εκσυγχρονισμού των βιοτεχνικών 
μονάδων και υψηλό επίπεδο ανεργίας στο δευτερογενή  τομέα. Σκοπός της πράξης είναι να ενθαρρύνει την 
επιχειρηματική πρωτοβουλία για τη δημιουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, να ενισχύσει τη 
δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης, εκτός του τομέα της αλιείας και συνακόλουθα να συμβάλει στη δημιουργία 
των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συγκράτηση και αύξηση του πληθυσμού και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή. Καθώς η περιοχή έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένο τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, είναι 
σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία για τη δημιουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 
υποστηρικτικών μονάδων για την διευκόλυνση των αλιέων της περιοχής, να ενισχύσει τη δημιουργία δυνατοτήτων 
απασχόλησης, εκτός του πρωτογενή τομέα και της αλιείας και επομένως να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας. 

Οι παρεμβάσεις αυτής της πράξης εντάσσονται στο πλαίσιο του 1ο Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος. 
Ειδικότερα, εξυπηρετούν τον 1ο και 2ο ειδικό στόχο αυτού. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα είναι ανάλογη της στόχευσης και των προτεραιοτήτων του Τοπικού Προγράμματος και 
του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της bottom up προσέγγισης. 

 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Όλοι οι δήμοι της περιοχής παρέμβασης, καθώς δεν απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
της. 

∆ικαιούχοι 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, και είναι κατά προτεραιότητα 
κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ 
μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
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Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες του σχεδίου 

Η ομάδα πράξεων συσχετίζεται άμεσα με την ομάδα πράξεων 4.1.1.1.4 και κατά περίπτωση ανάλογα με το 
αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων με τις ομάδες πράξεων 4.1.1.1.1 και 4.1.1.2.1 . 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Η ενέργεια δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερο καινοτομικό χαρακτήρα. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 5  

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2.6 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας Πράξεων ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση/ επέκταση ήδη υφιστάμενων 
επιχειρήσεων παραγωγής ή/και ανάπτυξης και προβολής σειράς τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Τα τοπικά 
αυτά προϊόντα μπορούν να προέρχονται τόσο από την αλιευτική, όσο και από την αγροτική παραγωγή της περιοχής. 
Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να ενισχυθούν επιχειρήσεις παραγωγής εδεσμάτων με πρώτη ύλη τα κύρια τοπικά 
προϊόντα της περιοχής, δηλαδή μύδι, ρύζι, κλπ. 

Επιλέξιμες δαπάνες θα μπορούσαν να είναι επενδύσεις σε πάγια (π.χ. δημιουργία ή/και ανακαίνιση ή/και μετατροπή 
κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού) και γενικά κόστη συνδεόμενα με 
τα παραπάνω, όπως δαπάνες μηχανικών, αρχιτεκτόνων, συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης είναι επιλέξιμες 
δαπάνες οι μελέτες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που 
καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική 
πιστοποίηση τν συστημάτων αυτών. Επισημαίνεται ότι μέσω του συστήματος αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων 
θα δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη γυναικών και νέων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

233.333,33 140.000,00 93.333,33 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 5,17 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

9,21 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Κεφ. 3 και την ανάλυση SWOT (Κεφ. 4) της αρχικής πρότασης, 
διαπιστώνεται η ανάγκη διαφοροποίησης της αλιευτικής απασχόλησης και δημιουργίας πρόσθετων εισοδημάτων 
στην τοπική οικονομία. Παράλληλα καταγράφεται μία αυξημένη ζήτηση των κατοίκων του ΠΣΘ και άλλων αστικών 
κέντρων της ευρύτερης περιοχής για κατανάλωση τοπικών προϊόντων και ειδικότερα μία αυξητική τάση για 
κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται σημαντική ενεργοποίηση γυναικών και αυξημένο ενδιαφέρον για σύσταση 
γυναικείων συνεταιρισμών, που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν σημαντικές 
ποσότητες πρώτων υλών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος της παραγωγής ειδών διατροφής μπορεί να 
ενισχυθεί και να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία δημιουργίας συμπληρωματικού εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό.  

Η ενέργεια εντάσσεται επομένως στο πλαίσιο του 1ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και ειδικότερα 
εξυπηρετεί τον 1ο και 2ο ειδικό στόχο και εν μέρει τον 6ο. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα βρίσκεται σε αντιστοιχία με το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της bottom up 
προσέγγισης. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Όλη η περιοχή παρέμβασης, καθώς σε όλη την περιοχή υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

∆ικαιούχοι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, και είναι κατά 
προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύνανται να υλοποιήσουν 
επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες του σχεδίου 

Η ομάδα πράξεων συσχετίζεται άμεσα με την ομάδα πράξεων 4.1.1.2.5 και έμμεσα με τις ομάδες πράξεων του 
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τουρισμού των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 (4.1.1.1.1 και 4.1.1.1.3) και 4.1.1.2 (4.1.1.2.1, 4.1.1.2.3 και 4.1.1.2.4) 
στη λογική της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην περιοχή 
παρέμβασης και ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής. Έμμεση συσχέτιση υπάρχει με την Κατηγορία Πράξης 
4.1.2.6 «∆ιατοπική και ∆ιακρατική Συνεργασία» για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Η καινοτομία στον τομέα του αγροτικού προϊόντος παίρνει διάφορες μορφές και σχετίζεται είτε με τη δημιουργία 
«νέων προϊόντων», είτε την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, είτε ακόμη στην εφαρμογή 
νέων ενεργειών μεθόδων οργάνωσης και προβολής του προϊόντος. 

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία θα δώσει την ευκαιρία να επιλυθούν βασικά 
προβλήματα ανάπτυξης και βιωσιμότητας με την εισαγωγή της «καινοτομίας» στην περιοχή τους. 

Η εφαρμογή νέων ενεργειών μεθόδων οργάνωσης και προβολής του προϊόντος αποτελεί μια νέα καινοτόμα μορφή 
marketing των τοπικών προϊόντων. Νέοι τρόποι προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων, θα μπορούσαν 
να εξασφαλίσουν την προώθησή τους μέσα από την ταυτόχρονη ανάδειξη της ταυτότητας των περιοχών τους, όπως 
για παράδειγμα ειδικοί χώροι πολυδραστηριοτήτων, χώροι εκθετηρίων τοπικών προϊόντων, χώροι γευσιγνωσίας. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα, μέσω του συστήματος 
αξιολόγησης (πριμοδότηση) επιχειρήσεις με καινοτόμο χαρακτήρα, σε σχέση με το αντικείμενο παρέμβασης (π.χ η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας παραγωγής συντήρησης, συσκευασίας, η προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής νέων 
προϊόντων, η πρόβλεψη ειδικών χώρων προβολής των προϊόντων κ.λ.π.). 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 3  
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΚΩ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

4.1.1.3 

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης (Κεφ. 3) και της συνακόλουθης ανάλυσης SWOT (Κεφ.4) της 
αρχικής πρότασης προέκυψε η σημαντικότατη (εθνικής σημασίας) παραγωγή οστράκων (κυρίως μυδιών) στην 
προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. Παράλληλα καταγράφηκαν όμως σημαντική προβλήματα στην άσκηση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας καθώς και χαμηλή τοπικά  ενσωματωνόμενη προστιθέμενη αξία, ως αποτέλεσμα της 
ελλειμματικότητας των αναγκαίων υποδομών, της χαμηλής μεταποιητικής δραστηριότητας και του ελλείμματος 
εκσυγχρονισμού, καινοτομίας, υιοθέτησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω επιδιώκεται μέσω της Κατηγορίας Πράξης η ενίσχυση στοχευμένης επενδυτικής δραστηριότητας στην 
κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων παραγωγής, της ενίσχυσης και βελτίωσης της μεταποιητικής δραστηριότητας 
και της ανάληψης συλλογικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας και ασφάλειας των 
παραγόμενων προϊόντων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής του τοπικού 
προγράμματος καθώς και στην προβολή της περιοχής παρέμβασης.  

Έμφαση δίνεται στην εισαγωγή καινοτομίας ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης (όπως αναλυτικά φαίνεται στην 
περιγραφή της σχετικής πράξης / κατηγορίας  

ενεργειών που ακολουθεί).  

Επισημαίνεται ότι ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής.  

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξης 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η Κατηγορίας Πράξης εναρμονίζεται με τον 1ο Γενικό Στόχο του 
Τοπικού Προγράμματος (Κεφ. 6.3). Ειδικότερα η Κατηγορία Πράξης εξυπηρετεί τον 1ο και τον 2ο Ειδικό Στόχο του 
Τοπικού Προγράμματος (Κεφ. 6.3.1).  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

1.083.333,33 650.000,00 433.333,33 

Αναλυτική περιγραφή Κατηγορίας Πράξης – Ομάδες πράξεων  

Η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει 2 Ομάδες πράξεων που καλύπτουν σημαντικό φάσμα των απαιτούμενων 
παρεμβάσεων για την ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας και βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.  

Αναλυτικότερα η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες πράξεων :  

4.1.1.3.1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης 

4.1.1.3.2 Πιστοποίηση Ποιότητας 

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων για τις ανωτέρω Κατηγορίες Πράξεων, το είδος, το ύψος και η ένταση της ενίσχυσης, 
οι επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες και οι λοιπές διαδικασίες και προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους θα 
προσδιορίζονται σαφώς από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες είναι υπό έκδοση, για τον καθορισμό των 
διαδικασιών, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στο Καν(ΕΚ) 1198/06,  
καθώς και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους. 

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.3.1 

Αναλυτική περιγραφή 

Η Ομάδα Πράξεων αφορά στη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στον τομέα 
της μεταποίησης τοπικών αλιευτικών προϊόντων με προτεραιότητα στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Ειδικότερα θα 
ενισχυθούν μονάδες παραγωγής μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων της τοπικής παραγωγής (συσκευαστήρια, 
ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι), επέκταση ή εκσυγχρονισμός κέντρων αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, 
εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού σε σκάφη για ελαφριάς μορφής μεταποίηση και εμπορία. Επιπλέον, μπορεί να 
ενισχυθεί η υποστήριξη συστημάτων logistics και των σύγχρονων μεθόδων διακίνησης και εμπορίας των αλιευτικών 
προϊόντων (ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας). Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση και βελτίωση 
της  ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής περιοχής με έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, που είναι 
στόχος του τοπικού προγράμματος, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, της εισαγωγής νέας 
τεχνολογίας και καινοτομίας, της δημιουργίας «νέων προϊόντων», της βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων 
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προϊόντων, καθώς επίσης και της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων, καθώς και της υιοθέτησης 
φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων μεταποίησης σε συνάρτηση με το ιδιαίτερης σημασίας φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

916.666,67 550.000,00 366.666,67 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 20,30 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

84,62 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο Κεφ. 3 και τη συνακόλουθη ανάλυση SWOΤ  (Κεφ. 4) της 
αρχικής πρότασης διαπιστώθηκε η σημαντική παραγωγή τοπικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας εθνικής σημασίας 
(μύδια). Παράλληλα όμως προέκυψε και χαμηλή τοπικά ενσωματωμένη προστιθέμενη αξία ως αποτέλεσμα του 
χαμηλού βαθμού μεταποίησης και του ελλείμματος εκσυγχρονισμού και εισαγωγής καινοτομίας στον τομέα αυτό. 

Σε συνδυασμό με την εγγύτητα της περιοχής στο δεύτερο σε μέγεθος αστικό κέντρο της χώρας με σημαντικές 
υποδομές μεταφορών (εθνικές οδοί, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνι, αεροδρόμιο) προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες 
για τα προϊόντα της περιοχής. Επομένως, τα αλιευτικά προϊόντα της περιοχής παρέμβασης θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
που επικρατεί στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων διατροφής. Η αγορά μεταποιημένων προϊόντων 
είναι μια αγορά, η οποία συνεχώς μεγεθύνεται, γεγονός που οφείλεται στο σύγχρονο τρόπο σίτισης του πληθυσμού.  

Μέσω της ενίσχυσης που παρέχεται από την παρούσα ενέργεια δίνεται η δυνατότητα παραγωγής μεταποιημένων 
προϊόντων με διευρυμένη δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά του μεγάλου αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και 
άλλων μικρότερων αστικών κέντρων της ευρύτερης περιοχής και με ισχυρά εξαγωγικό προσανατολισμό.  

Η ενέργεια εντάσσεται επομένως στο πλαίσιο του 1ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και ειδικότερα 
εξυπηρετεί τον 1ο και 2ο Ειδικό Στόχο. 

Η σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα δικαιολογείται από τα συμπεράσματα της ανάλυσης SWOT και τη στρατηγική 
του Τοπικού Προγράμματος, αλλά και από το ενδιαφέρον του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης κατά 
τη διαβούλευση. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Όλη η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης με προτεραιότητα τα Τ.∆. Χαλάστρας, Μαλγάρων, Κυμίνων και 
Μακρύγιαλου, όπου συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη παραγωγή μυδιών. 

∆ικαιούχοι Οι δικαιούχοι θα προσδιορισθούν από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που θα συνταχθούν για τον 
καθορισμό των διαδικασιών, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής των αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων 
στον Καν (ΕΚ) 1198/06. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες του σχεδίου 

Η ομάδα πράξεων συσχετίζεται άμεσα με τις ομάδες πράξεων 4.1.1.1.5 και 4.1.1.2.6. Έμμεση συσχέτιση υπάρχει με 
τις ομάδες πράξεων των τουριστικών δραστηριοτήτων των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2, καθώς η 
προσφορά τοπικών προϊόντων από τις τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
προώθησή τους. Σημαντική είναι τέλος η συσχέτιση με τις ομάδες πράξεων της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6 
«∆ιατοπική και ∆ιακρατική Συνεργασία», καθώς μέσω των συνεργασιών αυτών αναμένεται η απόκτηση σημαντικής 
τεχνογνωσίας στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των τρόπων διάθεσής τους και 
ειδικότερα με την Ενέργεια 4.1.2.6.2 της ∆ιακρατικής Συνεργασίας. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Ο καινοτομικός χαρακτήρας του προϊόντος παίρνει διάφορες μορφές και σχετίζεται είτε με τη δημιουργία νέων 
προϊόντων (μύδι), είτε με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία ώστε ο καταναλωτής να έχει 
πλήρη και σαφή εικόνα για το προϊόν που αγοράζει, είτε ακόμη στην εφαρμογή νέων ενεργειών μεθόδων οργάνωσης 
και προβολής του προϊόντος. Με τις κατάλληλες ενέργειες μπορούν να δημιουργηθούν «νέα» προϊόντα και τρόποι 
συσκευασίας καθώς και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών με σκοπό την αναβάθμιση της θέσης τους στην 
αγορά. Η διάθεση στην αγορά μιας νέας συσκευασίας ενός προϊόντος που θα εξυπηρετεί καλύτερα τον καταναλωτή 
και θα συμβάλει στην καλύτερη διατήρηση του προϊόντος, θα έχει ως συνέπεια μεγαλύτερη τιμή πώλησης και σαφώς 
συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.  

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία θα δώσει την ευκαιρία σε πολλές περιοχές να 
επιλύσουν βασικά προβλήματα ανάπτυξης και βιωσιμότητας με την εισαγωγή της «καινοτομίας» στην περιοχή τους. 



ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007 ‐ 2013 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  34 

 

Ιδιαίτερα επισημαίνεται και η προτεραιότητα για την εισαγωγή καινοτομίας σε ότι αφορά την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής συμβατότητας των μεθόδων παραγωγής. Η εφαρμογή νέων ενεργειών μεθόδων οργάνωσης και 
προβολής του προϊόντος αποτελεί μια νέα καινοτόμα μορφή marketing των τοπικών προϊόντων. Νέοι τρόποι 
προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την προώθησή τους μέσα από 
την ταυτόχρονη ανάδειξη της ταυτότητας των περιοχών τους, όπως για παράδειγμα ειδικοί χώροι γευσιγνωσίας, 
χώροι εκθετηρίων τοπικών προϊόντων για την άμεση ενημέρωση του καταναλωτή. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα, μέσω του συστήματος 
αξιολόγησης (πριμοδότηση) επιχειρήσεις με καινοτόμο χαρακτήρα, σε σχέση με το αντικείμενο παρέμβασης (π.χ. 
αναμόρφωση ή/και ανακαίνιση ή/και μετατροπή κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου 
εξοπλισμού, ειδικούς χώρους προβολής προϊόντων, κλπ). 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον έχει καταγραφεί στην περιοχή των ∆ήμων Χαλάστρας, Αξιού και Μεθώνης. 
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ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Πιστοποίηση ποιότητας 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.3.2 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας Πράξεων δίνεται η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης, στη βελτίωση του εισοδήματος και στην ανάπτυξη της υπαίθρου 
μέσω της παραγωγής και διασφάλισης της ποιότητας παραγωγής και του ελέγχου της γραμμής παραγωγής 
σύμφωνα με διεθνείς, ευρωπαϊκές ή κλαδικές προδιαγραφές και πρότυπα. 

Οι παρεμβάσεις αυτής της πράξης εντάσσονται στο πλαίσιο του 1ο Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και 
εξυπηρετούν τον 2ο ειδικό στόχο αυτού. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα είναι ανάλογη του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της bottom up 
προσέγγισης. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

166.666,67 100.000,00 66.666,67 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 3,69 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

15,38 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος  

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στο Κεφ. 3 και της ανάλυσης SWOΤ της αρχικής πρότασης 
καταγράφεται η σημαντική συμβολή του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας (μύδι) στο τοπικό εισόδημα με ισχυρό 
εξαγωγικό προσανατολισμό, αλλά όμως υπάρχει έλλειμμα στην υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των 
προϊόντων. Η σωστή παραγωγή και διακίνηση των οστρακοειδών απαιτεί καθαρά - υγιεινά νερά καλλιέργειας 
(ζώνες), εγκεκριμένα ελεγχόμενα κέντρα αποστολής οστρακοειδών και ειδικά αποκελυφωτήρια μυδιών. Ο έλεγχος 
της υγιεινής των νερών των ζωνών αλιείας και καλλιέργειας όσο και των εγκαταστάσεων υποστήριξης της διακίνησής 
τους πρέπει να είναι συνεχής, γρήγορος, αποτελεσματικός και αξιόπιστος.  

Είναι επομένως μονόδρομος στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τα δυναμικά προϊόντα τους με σημάνσεις, να αυξήσουν 
την προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού, 
κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

 
Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο του 1ου Γενικού Στόχου του Προγράμματος και εξυπηρετεί τον 2ο Ειδικό Στόχο 
του Προγράμματος. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της πρότασης προκύπτει από το εκδηλωθέν ενδιαφέρον και το είδος των παρεμβάσεων. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Όλη η περιοχή παρέμβασης, καθώς η ενέργεια αφορά στο σύνολο αυτής.  

∆ικαιούχοι : Οι δικαιούχοι θα προσδιορισθούν από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που θα συνταχθούν για τον 
καθορισμό των διαδικασιών, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής των αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων 
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στον Καν (ΕΚ) 1198/06. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες του σχεδίου 

Η πράξη συσχετίζεται με την ενέργεια 4.1.1.3.1 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Η ομάδα πράξεων δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερο καινοτομικό χαρακτήρα.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης προέκυψε σημαντικό ενδιαφέρον από τους μυδοκαλλιεργητές για τη διασφάλιση 
της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 7 
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ΙΙ. ∆ΡΑΣΗ 4.1.2 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

Η δεύτερη ∆ράση του Προγράμματος αποτελείται από 5 Κατηγορίες Πράξεων και 12 
Ομάδες πράξεων και συγκεντρώνει το 45,70% των πόρων του Τοπικού 
Προγράμματος σε επίπεδο ∆ημόσιας ∆απάνης. 

Με τη ∆ράση αυτή επιδιώκεται η βελτίωση της ελκυστικότητας της αλιευτικής 
περιοχής, μέσω της ενίσχυσης βασικών υποδομών και της προστασίας του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η οργάνωση και 
αποτελεσματική λειτουργίας της ΟΤ∆ και η προαγωγή της διαπεριφερειακής και 
διακρατικής συνεργασίας μεταξύ αλιευτικών περιοχών. Η ∆ράση αυτή εντάσσεται 
επομένως στο πλαίσιο του 2ου και 3ου Γενικού Στόχου του Προγράμματος και 
εξυπηρετεί τον 3ο, 5ο και 6ο και εν μέρει με τον 2ο και 4ο Ειδικό Στόχο του Τοπικού 
Προγράμματος.  

 

Η ∆ράση 4.1.2 αναλύεται σε 5 Κατηγορίες Πράξεων:  

 

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 
Πράξης Αλιείας 

Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.6:  ∆ιατοπική – διακρατική συνεργασία μεταξύ 
παράκτιων περιοχών μέσω της δικτύωσης και 
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών 

Το συνολικό ύψος της αιτούμενης ∆ημόσιας ∆απάνης για τη ∆ράση 2 ανέρχεται σε 
2.280.500,00 €. 

∆ιευκρινίζεται ότι στα Τεχνικά ∆ελτία των Ομάδων Πράξεων για τις Κατηγορίες 
Πράξεων 4.1.2.1, 4.1.2.2 και 4.1.2.4 αναφέρονται (σύμφωνα και με το άρθρο 2, παρ. 
7 της σχετικής προκήρυξης) ονομαστικά τα δημόσια έργα τα οποία προτείνονται για 
ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα. Ειδικότερα κάθε Ομάδα Πράξεων περιλαμβάνει έργα 
1ης και 2ης προτεραιότητας, με τρόπο ώστε το άθροισμα του προϋπολογισμού των 
έργων 1ης προτεραιότητας να ισούται με το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης 
Ομάδας Πράξεων. Τα έργα 2ης προτεραιότητας συμπεριλαμβάνονται επίσης στο 
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Τεχνικό ∆ελτίο της αντίστοιχης ∆ράσης και αναφέρονται χωρίς προϋπολογισμό, 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης τους στην περίπτωση ενδεχόμενης 
αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου έργου 1ης προτεραιότητας. 

Ακολουθούν τα Τεχνικά ∆ελτία των Κατηγοριών Πράξεων και των Ομάδων Πράξεων 
ανά Κατηγορία Πράξης.  



ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007 ‐ 2013 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ  38 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ  

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

4.1.2.1 

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης (Κεφ. 3) και της συνακόλουθης ανάλυσης SWOT (Κεφ. 4) 
της αρχικής πρότασης καταγράφηκε η λειτουργία της περιοχής παρέμβασης ως διεξόδου για ικανοποίηση της 
ζήτησης των κατοίκων του ΠΣΘ και άλλων αστικών κέντρων για ημερήσια αναψυχή και ψυχαγωγία. Επίσης 
καταγράφηκε ένας σημαντικός πλούτος αναξιοποίητων τουριστικών πόρων και πόλων προσέλκυσης επισκεπτών 
στην περιοχή. Επιπλέον τα τελευταία όμως χρόνια με την αυξανόμενη ανάγκη και ζήτηση του αστικού πληθυσμού 
για υψηλής αξίας φυσικό περιβάλλον και υγιεινό τρόπο διαβίωσης, καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για 
περιήγηση στον διεθνούς σημασίας προστατευόμενο από τη συνθήκη RAMSAR υγρότοπο του ∆έλτα Αξιού - 
Λουδία - Αλιάκμονα και Αλυκών Κίτρους. Οι εξελίξεις αυτές στη ζήτηση του τουρισμού  και ειδικότερα στη ζήτηση 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ευνοούν την περιοχή παρέμβασης, καθώς λόγω της γειτνίασής της με το 
Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και άλλα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής μπορεί να αποτελέσει 
υποδοχέα ενός σημαντικού ρεύματος επισκεπτών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, με τις παρεμβάσεις της παρούσας Κατηγορίας Πράξης επιχειρείται, μέσω 
δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεων, η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ενός ελκυστικού τουριστικού 
προϊόντος (σε άμεση συνέργεια με τις σχετικές ενέργειες της Πράξης 1) που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
κυρίως των κατοίκων του κατοίκων του ΠΣΘ και άλλων αστικών κέντρων για ημερήσια αναψυχή και ψυχαγωγία. Η 
ανάπτυξη του τουρισμού και η σύνδεση του με τον πρωτογενή τομέα, με το ιδιαίτερης σημασίας φυσικό περιβάλλον 
της περιοχής και την πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση της, μπορεί μέσο/ μακροπρόθεσμα να διαφοροποιήσει 
την εικόνα της περιοχής και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομικής της 
βάσης, και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.      

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξης 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η Κατηγορίας Πράξης εναρμονίζεται με τον 2ο και 3ο Γενικό 
Στόχο του Τοπικού Προγράμματος. Ειδικότερα η Κατηγορία Πράξης εξυπηρετεί τον 3ο και 4ο Ειδικό Στόχο του 
Τοπικού Προγράμματος. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

728.000 728.000 - 

Αναλυτική περιγραφή Κατηγορίας Πράξης – Ομάδες πράξεων Κατηγορίας Πράξης 

Η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει 3 Ομάδες πράξεων που καλύπτουν σημαντικό φάσμα των απαιτούμενων 
τεχνικών υποδομών για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής.  

 

Αναλυτικότερα η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ομάδες πράξεων :  

4.1.2.1.1 Υποδομές με στόχο την τουριστική αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών 

4.1.2.1.2 Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης 

4.1.2.1.3 Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της 
φύσης ή του πολιτισμού, εξαιρουμένων των μνημείων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Πολιτισμού. 

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

Υποδομές με στόχο την τουριστική αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.2.1.1 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο αυτής της Ομάδας Πράξεων θα υλοποιηθεί μια παρέμβαση που αφορά στη δημιουργία υποδομών για 
την τουριστική αξιοποίηση της παράκτιας περιοχής της εκβολής Λουδία.  

 

Το έργο που προτείνεται είναι : 

∆ιαμόρφωση – αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου εκβολής ποταμού Λουδία, συνολικού προϋπολογισμού 
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67.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας το ∆ήμο Αλεξάνδρειας. 

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση του χώρου της ακτής, δίπλα από την εκβολή του ποταμού Λουδία, στο Θερμαϊκό 
Κόλπο (περιοχή Αγίου Νικολάου ∆ήμου Αλεξάνδρειας).  

Οι επιμέρους εργασίες περιλαμβάνουν: 

α) Την κατασκευή ξύλινης προβλήτας, μήκους 15,00 μ. και πλάτους 1,50 μ. τουλάχιστον, η οποία θα αποτελείται 
από: 8-10 ξύλινους πασσάλους διαμέτρου 25 εκ., οι οποίοι θα πακτωθούν σε κατάλληλο βάθος, ξύλινο σκελετό από 
πελεκητή ξυλεία και δάπεδο εξωτερικού χώρου, από ξυλεία σκληρή, βάρους 750-950 Kg/m3, τύπου Αφρικής. Η 
προβλήτα θα εξυπηρετεί την πρόσβαση και τον ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών τόσο των επαγγελματιών όσο και 
των ερασιτεχνών αλιέων της περιοχής (ενδεικτικής δαπάνης 20.000 €). 

β) Την ήπια διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της περιοχής ώστε αυτή να καταστεί επισκέψιμη, με την 
τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών (μεγάλα κιόσκια, παγκάκια, κλπ.) κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων και 
περιορισμένη φύτευση θάμνων και δένδρων (ενδεικτικής δαπάνης 35.000 €). 

γ) Την κατασκευή «γλίστρας» από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και 
ερασιτεχνών αλιέων (ενδεικτικής δαπάνης 12.000 €). 

Η ανάλυση προϋπολογισμού είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί με την ανάθεση του έργου. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

67.000,00 67.000,00  - 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 2,94 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

9,20 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος. 

Η Ομάδα Πράξεων εντάσσεται κυρίως στο πλαίσιο, της διαπιστωθείσας από την ανάλυση SWOT της αρχικής 
πρότασης, ανάγκης δημιουργίας υποδομών για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. 

Με βάση τα ανωτέρω η Ενέργεια αυτή εναρμονίζεται με τον 2ο Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος. Στο 
πλαίσιο αυτό εξυπηρετεί τον 4ο και εν μέρει τον  5ο Ειδικό Στόχο. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης Πράξης προκύπτει από το δηλωθέν, κατά τη διαδικασία bottom up 
προσέγγισης, ενδιαφέρον ενός ∆ήμου. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) – Αιτιολόγηση. 

Προτείνεται μία παρέμβαση στο Τ.∆. Κλειδίου (∆ήμος Αλεξάνδρειας), με τίτλο ∆ιαμόρφωση-αξιοποίηση 
περιβάλλοντος χώρου εκβολής ποταμού Λουδία. 

∆ικαιούχοι. 

Η κατηγορία πράξεων περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες θα υλοποιηθούν από το ∆ήμο 
Αλεξάνδρειας. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες ενέργειες του σχεδίου. 

Η ομάδα πράξης συνδέεται άμεσα με τις ομάδες πράξεων 4.1.2.1.2, 4.1.2.1.3, αλλά και τις Ενέργειες του τουρισμού 
των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2, στη λογική της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και 
διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης και ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του. 

Τα έργα αυτόνομα δεν παρουσιάζουν καμιά καινοτομία καθώς πρόκειται για βασικές υποδομές εξυπηρέτησης μίας 
παράκτιας περιοχής. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία. 

Προέκυψε ενδιαφέρον για την υλοποίηση του ονοματισμένου έργου με τίτλο : ∆ιαμόρφωση-αξιοποίηση 
περιβάλλοντος χώρου εκβολής ποταμού Λουδία. 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 1 

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.1.2 
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Αναλυτική περιγραφή 

Η Ομάδα Πράξεων περιλαμβάνει τη δημιουργία κέντρων αλλά και περιπτέρων για την παροχή τουριστικών 
πληροφοριών στους επισκέπτες και συγκεκριμένα πληροφοριών για τα αξιοθέατα της περιοχής αλλά και για την 
υποδομή διαμονής, εστίασης, αναψυχής, για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, κλπ. 

Τα κέντρα αυτά θα λειτουργούν σταθερά ως ∆ομές Πληροφόρησης, αλλά περιστασιακά θα αναλαμβάνουν και 
ειδικές δράσεις για την διάδοση και διάχυση των πληροφοριών, π.χ. δημοσιοποίηση μιας εκδήλωσης που 
πραγματοποιείται στην περιοχή. Τα τουριστικά περίπτερα θα λειτουργούν εποχιακά ή περιστασιακά, ανάλογα με 
την επισκεψιμότητα της περιοχής που βρίσκονται. 

Η Ομάδα Πράξεων αφορά στην ενίσχυση αρμόδιων φορέων για τη διαμόρφωση του χώρου και την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των κέντρων και των περιπτέρων. 

Τα έργα που προτείνονται είναι :   

 

 Η Ανακαίνιση Κέντρου Υποδοχής, Πληροφόρησης και Φιλοξενίας Περιηγητών Παραλίας Χαλάστρας, 
συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας το ∆ήμο 
∆έλτα. Το έργο αφορά στην υλοποίηση εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης στο υφιστάμενο Κέντρο 
Υποδοχής και Πληροφόρησης, σε κομβικό σημείο στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου, για την γνωριμία με 
το ∆έλτα του ποταμού Αξιού (ενδεικτικής δαπάνης 15.000€). Επίσης περιλαμβάνει και την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού (γραφείου, βιβλιοθήκης, Η/Υ, κλπ) για τη λειτουργία του Κέντρου ως σημείου παροχής 
τουριστικής πληροφόρησης (ενδεικτικής δαπάνης 5.000€). 

 Κατασκευή Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στην περιοχή του επισκοπικού συγκροτήματος 
«Λουλουδιών» Κίτρους, συνολικού προϋπολογισμού 158.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ) με φορέα 
υλοποίησης και λειτουργίας το ∆ήμο Πύδνας-Κολινδρού. Το έργο θα υλοποιηθεί από το ∆ήμο Πύδνας-
Κολινδρού και περιλαμβάνει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (ενδεικτικής δαπάνης 53.000€), τη 
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (ενδεικτικής δαπάνης 103.000€) και την τοποθέτηση πινακίδας 
πληροφόρησης για την ενημέρωση των επισκεπτών (ενδεικτικής δαπάνης 2.000€). 

 ∆ημιουργία τουριστικού περιπτέρου στο Τ.∆. Μακρυγιάλου, προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπ. του 
ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας το ∆ήμο Πύδνας-Κολινδρού. Το έργο αφορά την κατασκευή 
ξύλινου τουριστικού περίπτερου εντός ορίων του οικισμού για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες της 
περιοχής και περιλαμβάνει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (ενδεικτικής δαπάνης 58.500€), τη διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου (ενδεικτικής δαπάνης 3.000€), την προμήθεια επίπλων, Η/Υ και την τοποθέτηση 
πινακίδων πληροφόρησης για την ενημέρωση των επισκεπτών (ενδεικτικής δαπάνης 8.500€). 

 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί με την ανάθεση των έργων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

248.000 248.000 - 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 10,87 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

34,07 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Ως προς τη λειτουργία κέντρων τουριστικής πληροφόρησης στην περιοχή, από την καταγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης για τον τουρισμό της αρχικής πρότασης διαπιστώθηκε η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης ∆έλτα 
Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού και του Θεματικού Περίπτερου του Υγροτόπου του ∆έλτα του Αλιάκμονα και της 
Αλυκής Κίτρους, που επικεντρώνονται όμως σε θέματα περιβαλλοντικά. Στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT 
καταγράφονται ως πλεονεκτήματα της περιοχής, ότι διαθέτει σημαντικούς πόρους που αποτελούν προϋποθέσεις 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η λειτουργία της ως διέξοδος για ημερήσια αναψυχή, ψυχαγωγία 
και κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Τα τοπικά Κέντρα Τουριστικής Πληροφόρησης αλλά και τα τουριστικά 
περίπτερα μπορούν να παρέχουν στον  επισκέπτη που φτάνει στην περιοχή παρέμβασης τις πληροφορίες που θα 
του δώσουν τη δυνατότητα να γνωρίσει τον τόπο και να περάσει ευχάριστα.  

Ειδικά για τη πράξη της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, σκοπός της είναι να 
συγκεντρώσει, να εξειδικεύσει και να προβάλλει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τόσο τα φυσικά, όσο 
και τα ανθρωπογενή. Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της αρχικής πρότασης φαίνεται ότι η περιοχή 
διαθέτει φυσικές ομορφιές, υγροβιότοπους, σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, πολιτιστική κληρονομιά και 
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χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα. Επίσης στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT διαπιστώθηκε ότι οι τουριστικοί πόροι 
μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ενώ μέχρι τώρα 
γίνεται ανεπαρκής αξιοποίηση τους (Κεφ.4 της αρχικής πρότασης).  

Η προβολή της περιοχής είναι αναγκαία και έχει στρατηγική σημασία γιατί προβάλλεται συνολικά η ταυτότητα της, 
δημιουργούνται νέες δραστηριότητες, ανοίγονται νέες αγορές και ενισχύεται η βιωσιμότητα των επενδύσεων. Με τη 
πράξη αυτή επιδιώκεται να συντεθεί μία σαφής και συγκεκριμένη εικόνα για την περιοχή. 

Η Ομάδα Πράξεων εντάσσεται κυρίως στο πλαίσιο του 2ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και 
εξυπηρετεί έμμεσα τον 4ο ειδικό στόχο που αφορά στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και τον 5ο για την 
ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Για τη πράξη των Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης προτείνεται να δημιουργηθούν  οι εξής παρεμβάσεις : 

 Ανακαίνιση Κέντρου Υποδοχής, Πληροφόρησης και Φιλοξενίας Περιηγητών Παραλίας Χαλάστρας 

 Κατασκευή Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στην Πύδνα 

 ∆ημιουργία τουριστικού περιπτέρου στο ∆.∆. Μακρυγιάλου 

 

∆ικαιούχοι 

Η κατηγορία πράξεων περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες θα υλοποιηθούν από το ∆ήμο 
∆έλτα και από το ∆ήμο Πύδνας-Κολινδρού. 

Περιγραφή της συνέργιας της πράξης / κατηγορίας πράξης με άλλες προτεινόμενες με άλλες  του σχεδίου 

Η πράξη συσχετίζεται άμεσα με τις ενέργειες 4.1.1.1.1 και 4.1.1.1.3 Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1,  με τις ενέργειες 
4.1.1.2.1, 4.1.1.2.3, 4.1.1.2.4, 4.1.1.2.5 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2, με τις ενέργειες 4.1.2.1.1, 4.1.2.1.3 της  
Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1 και με τις δράσεις 4.1.2.2.1 και 4.1.2.2.2 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.2. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Ο τύπος των παρεμβάσεων που ενισχύονται από την παρούσα πράξη δεν περιλαμβάνει από τη φύση τους κάποιο 
ιδιαίτερο καινοτομικό στοιχείο. Επισημαίνεται όμως ότι δημιουργείται, μέσω της πράξης αυτής, ένα δίκτυο δομών 
τουριστικής πληροφόρησης στην περιοχή παρέμβασης που προσφέρει πρωτόγνωρες δυνατότητες τουριστικής 
προβολής της. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Προέκυψε ενδιαφέρον από τους αντίστοιχους ∆ήμους της περιοχής παρέμβασης για τα εξής ονοματισμένα έργα :  

 Ανακαίνιση Κέντρου Υποδοχής, Πληροφόρησης και Φιλοξενίας Περιηγητών Παραλίας Χαλάστρας. 

 Κατασκευή Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στην περιοχή του επισκοπικού συγκροτήματος 
«Λουλουδιών» Κίτρους. 

 ∆ημιουργία τουριστικού περιπτέρου στο Τ.∆. Μακρυγιάλου. 
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ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, 
αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού, εξαιρουμένων των 
μνημείων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.2.1.3 

Αναλυτική περιγραφή 

Η Ομάδα πράξεων αφορά στη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών φυσικού κάλλους και τοπίων, 
κατά προτεραιότητα σε περιοχές προστασίας της φύσης (π.χ. Natura 2000) και περιλαμβάνει έργα που αφορούν 
στην περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος (εργασίες φύτευσης, καθαρισμού κ.α.), 
καθώς και σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής που 
συνδέεται με την αλιευτική κληρονομιά, μέσω της αποκατάστασης και ανάδειξης αξιόλογων αρχιτεκτονικών 
στοιχείων της, όπως  παραδοσιακών κτισμάτων σχετιζόμενων με την αλιευτική δραστηριότητα και τη θρησκευτική 
παράδοση.  

 

Τα έργα που προτείνονται είναι : 
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 Περιβαλλοντική Αποκατάσταση - Οικοτουριστική Ανάπτυξη Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, συνολικού 
προϋπολογισμού 353.000,0 € (συμπ. του ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας το ∆ήμο ∆έλτα. 

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:  

• Προσδιορισμό βελτιωτικών φυτοκομικών έργων, εγκατάσταση φυτοφρακτών με ενδημικά είδη θάμνων και 
δημιουργία πεζόδρομων(ενδεικτικής δαπάνης 71.000€) 

• Κατασκευή ειδικών παρατηρητηρίων και ξύλινων κιοσκιών παρατήρησης με τα ενδεδειγμένα υλικά για τον 
έλεγχο των περιοχών & την εκπαίδευση & ψυχαγωγία των επισκεπτών στα πλαίσια ανάπτυξης του 
οικοτουρισμού (ενδεικτικής δαπάνης 92.000€) 

• Εξοπλισμός των παρατηρητηρίων με τα κατάλληλα μέσα παρατήρησης (διόπτρες, τηλεσκόπια, κλπ) 
(ενδεικτικής δαπάνης 10.000€) 

• Έργα βελτίωσης, σήμανσης και οριοθέτησης σημαντικών διαδρομών πρόσβασης όπως 
πεζοδρόμων/μονοπατιών/ποδηλατοδρόμων και ξύλινων γεφυριών – προβλητών με σκοπό την 
κατεύθυνση & ενημέρωση του περιηγητή για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες  (ενδεικτικής δαπάνης 
100.000€). 

• Αισθητική διαμόρφωση θέσεων θέας  (ενδεικτικής δαπάνης 30.000€). 

• Τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους από τοπικά φαινόμενα διάβρωσης – 
ολίσθησης (ενδεικτικής δαπάνης 50.000€). 

 Αναβάθμιση – Ανάδειξη Βήματος Αποστόλου Παύλου στο Τ.∆. Μεθώνης, συνολικού προϋπολογισμού 
60.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας το ∆ήμο Πύδνας-Κολινδρού.  

Το έργο περιλαμβάνει έργα περιβάλλοντος χώρου των πολιτισμικών μνημείων (ενδεικτικής δαπάνης 26.000€), 
τεχνικά έργα συντήρησης (ενδεικτικής δαπάνης 7.000€), φωτισμού (ενδεικτικής δαπάνης 17.000€), φυτεύσεων 
(ενδεικτικής δαπάνης 5.000€) και σήμανσης για τη πληροφόρηση των επισκεπτών (ενδεικτικής δαπάνης 5.000€). 

 

Η ανάλυση προϋπολογισμού είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί με την ανάθεση των έργων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

413.000,00 413.000,00 - 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 18,11 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

56,73 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος. 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανάγκης βελτίωσης της διαχείρισης των πλούσιων 
αποθεμάτων φυσικών πόρων της περιοχής και της ανάδειξης τους, καθώς και της διατήρησης – αναβάθμισης και 
ανάδειξης των σημαντικών πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών πόρων της παράκτιας ζώνης που προέρχονται από την 
παραδοσιακή άσκηση της αλιείας όπως αυτά διαπιστώθηκαν από την SWOT ανάλυση (Κεφ. 4 της αρχικής 
πρότασης).  Ειδικότερα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης διαπιστώθηκε ότι μεγάλα τμήματα της 
προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης αποτελούν προστατευόμενες περιοχές της συνθήκης RAMSAR και των 
περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000, για τα οποία έχει καταγραφεί σημαντικότατη χλωρίδα και πανίδα.  

Οι περιοχές αυτές, που αποτελούν επίσης τμήμα του Εθνικού Πάρκου ∆έλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα & Αλυκών 
Κίτρους,  μπορούν να αποτελέσουν κομβικό σημείο οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης στο 
σύνολό της. Επίσης η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κατέδειξε την ύπαρξη στην περιοχή σημαντικών 
πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών πόρων, σχετιζόμενων με την αλιευτική και οστρακοκαλλιεργητική δραστηριότητα 
στην παράκτια ζώνη, όπως οι ξύλινες καλύβες των ψαράδων, τα γραφικά ξωκλήσια του Αγίου Νικολάου στα 
αλιευτικά καταφύγια και λιμάνια κλπ. Το σύνολο των προαναφερθέντων πόρων μέσω μιας σειράς κατάλληλα 
στοχευμένων και οργανωμένων δράσεων μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο γα την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού στην περιοχή. 

Στόχος της πράξης είναι η ανάδειξη του τεράστιου αποθέματος φυσικού καθώς και του σημαντικού πολιτιστικού 
πλούτου της περιοχής ως κεφαλαίου ανάπτυξης νέων και περιβαλλοντικά ήπιων οικονομικών δραστηριοτήτων, που 
μπορούν να αποτελέσουν την βάση για διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και την δημιουργία πρόσθετου 
εισοδήματος. Παράλληλα η παραπάνω ανάδειξη θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταστροφή της συλλογικής αντίληψης 
της τοπικής κοινωνίας σ’ ότι αφορά τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς από την θεώρηση της απαγόρευσης και 
του περιορισμού προς την θεώρηση της αξιοποίησης ενός «δωρεάν» προσφερόμενου φυσικού πόρου ως βάση για 
την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.  
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Επομένως η ομάδα πράξεων εντάσσεται στο πλαίσιο του 2ου Γενικού Στόχου και εξυπηρετεί τον 3ο & 5ο και εν μέρει 
τον 4ο Ειδικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος. 

Η σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης πράξης στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης προκύπτει 
από την ανωτέρω αναλυθείσα σκοπιμότητα για την εξυπηρέτηση των στόχων του Τοπικού Προγράμματος, το 
δηλωθέν κατά την διαδικασία bottom up προσέγγισης ενδιαφέρον των ΟΤΑ για την υλοποίηση παρόμοιων έργων 
στην περιοχή. 

Περιοχή εφαρμογής της πράξης (σε επίπεδο ∆ήμου) – Αιτιολόγηση. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν ως περιοχή εφαρμογής τα παρακάτω Τ.∆. : :  

 Το Τ.∆. Καλοχωρίου,  τα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται υπό καθεστώς των Τόπων Κοινοτικής 
Σημασίας του ∆ικτύου Natura 2000, καθώς και αυτό των Ζωνών Α2 «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» 
του Εθνικού Πάρκου. 

 Το Τ.∆. Μεθώνης, στα διοικητικά όρια του οποίου υπάρχει ιστορικό σημείο εντασσόμενο στην μακραίωνη 
θρησκευτική παράδοση της περιοχής, γνωστό ως το βήμα που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος κατά 
την πορεία διάδοσης του χριστιανισμού στην αρχαία Ελλάδα. 

∆ικαιούχοι 

Η κατηγορία πράξεων περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες θα υλοποιηθούν από το ∆ήμο 
∆έλτα και από το ∆ήμο Πύδνας-Κολινδρού. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες με άλλες  του σχεδίου. 

Η ομάδα πράξεων συνδέεται άμεσα με τις υπόλοιπες ομάδες πράξεων της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1. Επίσης έχει 
σημαντικό βαθμό συνέργιας με τις ομάδες πράξεων της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.2. και ιδιαίτερα τις ομάδες 
πράξεων 4.1.2.2.1. και 4.1.2.2.2., καθώς οι προβλεπόμενες προς υλοποίηση παρεμβάσεις συμβάλλουν σημαντικά 
στο επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής. 

Τέλος συσχετίζεται βέβαια με όλες τις ενέργειες που αφορούν τον τουρισμό των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 και 
4.1.1.2. στη λογική της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην 
περιοχή παρέμβασης και της ενίσχυσης της ταυτότητας της περιοχής. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του. 

Η ομάδα πράξεων περιλαμβάνει εφαρμογή μιας σειράς έργων για τα οποία υπάρχει σημαντική σώρευση 
τεχνογνωσίας εδώ και αρκετά χρόνια. Η καινοτομία στα έργα αυτά έγκειται στην συνεχή εξέλιξη των μεθόδων 
εφαρμογής αυτών των έργων, ώστε να προσεγγίζεται η ελάχιστη δυνατή πρόκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την κατασκευή & λειτουργία τους. Το εύρος των χρησιμοποιούμενων μεθόδων & τεχνικών περιλαμβάνει την 
εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, στη βάση και της σχετικής μελέτης, 
τη χρήση τοπικών υλικών για τα τεχνικά έργα, την χρήση ενδημικών ειδών στις φυτεύσεις, αλλά και την χρήση 
πλέον σύνθετων υλικών & μεθόδων για ειδικές περιπτώσεις όπως γεωμεβράνες & γεωυφάσματα για στήριξη, 
ενίσχυση, απομόνωση εδαφών, κλπ. 

Για την περιοχή παρέμβασης οι παραπάνω μέθοδοι & τεχνικές προσέγγισης της υλοποίησης αυτών των έργων 
αποτελούν καινοτομία σε σχέση με τα όσα προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του 
περιβάλλοντος αλλά και από το γεγονός ότι η οργανωμένη διαχείριση των περιοχών (Φορείς ∆ιαχείρισης) 
πραγματοποιούν τα πρώτα τους βήματα στη συγκρότηση και ανάληψη ευθυνών για τις περιοχές ευθύνης τους. 

Άλλο καινοτόμο χαρακτηριστικό των προτεινόμενων δράσεων αποτελεί η χρήση ενιαίου τύπου σήμανσης των 
μνημείων, των αξιοθέατων, των υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, εναρμονισμένο με τη σήμανση στις 
ενισχυόμενες ιδιωτικές επενδύσεις της περιοχής (τις προδιαγραφές θα τις προσδιορίσει η ΟΤ∆ Αλιείας), γεγονός 
που αναμένεται να συμβάλλει στην ανάδειξη της ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας της περιοχής παρέμβασης. 
Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της πράξης είναι η τήρηση των περιβαλλοντικών περιορισμών και το 
γεγονός ότι οι διαδικασίες εφαρμογής των έργων θα πρέπει να εμπεριέχουν τη συνεργασία και έγκριση του Φορέα 
∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού. 

 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία. 

 Προέκυψε ενδιαφέρον για τα εξής ονοματισμένα έργα : 

 Περιβαλλοντική Αποκατάσταση - Οικοτουριστική Ανάπτυξη Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. 

 Αναβάθμιση – Ανάδειξη Βήματος Αποστόλου Παύλου. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ  

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΩ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

4.1.2.2 

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (Κεφ. 3 της αρχικής πρότασης) και την συνακόλουθη ανάλυση 
SWOT (Κεφ. 4 της αρχικής πρότασης) καταγράφηκε η δυνατότητα αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της 
περιοχής που συνδέεται με την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής στον αλιευτικό τομέα αλλά και με την εν 
γένει τοπική παράδοση στην κατεύθυνση της βελτίωσης ποιότητας ζωής των κατοίκων της και την αύξηση της 
επισκεψιμότητας της, καθώς επίσης και η ανάγκη αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων σε επίπεδο τεχνικών 
υποδομών με στόχο τη βελτίωση των όρων εργασίας των αλιέων και της παραγωγικότητάς τους και γενικά τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι παρεμβάσεις της παρούσας Κατηγορίας Πράξης αποσκοπούν στην αξιοποίηση του 
υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος για την ικανοποίηση νέων χρήσεων για την ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής 
κληρονομιάς και στη βελτίωση των όρων εργασίας των αλιέων και οστρακοκαλλιεργητών της περιοχής. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξης 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η Κατηγορία Πράξης εναρμονίζεται με τον 3ο  και εν μέρει τον 1ο 
Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος. Ειδικότερα η Κατηγορία Πράξης εξυπηρετεί τον 5ο και εν μέρει τον 2ο 
και 4ο Ειδικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

429.000,00 429.000,00 - 

Αναλυτική περιγραφή Κατηγορίας Πράξης – Ομάδες πράξεων  

Η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει 2 Ομάδες πράξεων που καλύπτουν σημαντικό φάσμα των απαιτούμενων 
τεχνικών πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη συγκεκριμένη αλιευτική 
περιοχή.  

Αναλυτικότερα η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ομάδες πράξεων :  

4.1.2.2.1  Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπής τους σε μουσεία που σχετίζονται με την αλιευτική / 
λαογραφική πολιτιστική κληρονομιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, 
ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

4.1.2.2.2  Παρεμβάσεις για την στήριξη πολιτιστικών φορέων για δημιουργία υποδομών μικρής κλίμακας και την 
προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κλπ. Οι συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις δεν 
μπορούν να συνδέονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπής τους σε μουσεία που 
σχετίζονται με την αλιευτική / λαογραφική πολιτιστική κληρονομιά, κέντρα 
φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι 
άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.2.2.1  

Αναλυτική περιγραφή 

Αυτή η ομάδα πράξεων περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε υφιστάμενα κτίρια για τη 
μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια αντικειμένων που σχετίζονται με την πλούσια αλιευτική / 
λαογραφική / πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, σε χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων αλλά και σε 
χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ) . 

Στην ομάδα πράξεων μπορούν να συμπεριληφθούν έργα για την βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου, την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

Στην ομάδα πράξεων περιλαμβάνονται έργα 1ης και 2ης προτεραιότητας. Τα έργα της 2ης προτεραιότητας 
αναφέρονται χωρίς προϋπολογισμό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης τους στην περίπτωση 
ενδεχόμενης αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου έργου 1ης προτεραιότητας. 

Τα έργα που προτείνονται είναι:  
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1η προτεραιότητα 

 Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου (νηπιαγωγείου) σε αλιευτικό μουσείο στα Κύμινα, συνολικού 
προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας το ∆ήμο ∆έλτα. 

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου, όπως εσωτερικές διαρρυθμίσεις, 
αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων και δαπέδων, βάψιμο, αντικατάσταση υδραυλικών, 
ηλεκτρολογικών και εγκαταστάσεων θέρμανσης (ενδεικτικής δαπάνης 85.000€) και τέλος τη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος το κτίριο αύλειου χώρου για την έκθεση αλιευτικών αντικειμένων (ενδεικτικής δαπάνης 15.000€). 

 ∆ιαμόρφωση και ο εξοπλισμός χώρων ωδείου φιλαρμονικής ορχήστρας Σίνδου, προϋπολογισμού 
90.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το ∆ήμο ∆έλτα και φορέα λειτουργίας το Ωδείο της 
Φιλαρμονικής Ορχήστρας Σίνδου. 

Το έργο περιλαμβάνει την εσωτερική διαμόρφωση του χώρου της φιλαρμονικής ορχήστρας Σίνδου που 
στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήμου (κτίριο ΚΕΠΕΣ). Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής: 

- Εσωτερική διαμόρφωση του χώρου πρόβας της νεανικής ορχήστρας (ενδεικτικής δαπάνης 20.000€). 

- Ηχομόνωση δαπέδου (ενδεικτικής δαπάνης 15.000€) 

- Ηχομόνωση τοιχοποιίας – υποστυλωμάτων (ενδεικτικής δαπάνης 30.000€) 

- Ηχομόνωση οροφής (ενδεικτικής δαπάνης 10.000€) 

- Ακουστική χώρου – Επενδύσεις επιφανειών τοίχων και οροφής (ενδεικτικής δαπάνης 15.000€). 

 Αναβάθμιση της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό, προϋπολογισμού 65.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ) 
με φορέα υλοποίησης το ∆ήμο Κατερίνης και φορέα λειτουργίας το Πολιτιστικό Οργανισμό του ∆ήμου 
Κατερίνης. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση προθηκών (βιβλιοθηκών) εντός των εγκαταστάσεων της 
βιβλιοθήκης (ενδεικτικής δαπάνης 26.000€), την προμήθεια αναγνωστηρίων και καρεκλών (ενδεικτικής δαπάνης 
21.000€) και την προμήθεια βιβλίων (ενδεικτικής δαπάνης 10.000€) και 6 Η/Υ (ενδεικτικής δαπάνης 8.000€). 

 

Η ανάλυση προϋπολογισμού είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί με την ανάθεση των έργων . 

2η προτεραιότητα 

 H μετατροπή υφιστάμενου οικήματος (εντός του ∆ημοτικού Σχολείου) για τη δημιουργία Μουσείου 
Λαογραφικής –Παραδοσιακής Αλιευτικής Κληρονομιάς στο Κλειδί, με φορέα υλοποίησης το ∆ήμο 
Πλατέος 

 H μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε πολυχώρο πολιτισμού στις Αλυκές Κίτρους, με φορέα 
υλοποίησης το ∆ήμο Πύδνας 

 Ο εκσυγχρονισμός του Κέντρου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος στα Μάλγαρα, με φορέα υλοποίησης το 
∆ήμο Αξιού 

 Η ανακαίνιση παλαιού ∆ημοτικού Σχολείου Κορινού για χρήση Πολιτιστικού Κέντρου, με φορέα 
υλοποίησης το ∆ήμο Κορινού 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

255.000,00 255.000,00 - 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 11,18 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορία 
Πράξης 

59,44 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Η παραγωγική δραστηριότητα, η λαογραφική και πολιτιστική κληρονομιά μιας περιοχής είναι σημαντικό στοιχείο της 
ταυτότητα της. Η περιοχή παρέμβασης είναι γνωστή για την μυδοκαλλιέργεια, μια δραστηριότητα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα και εντελώς άγνωστη στο ευρύ κοινό, ενώ στο παρελθόν είχε μεγάλη παράδοση στην αλιεία. Σήμερα 
στην περιοχή φτάνουν πολλοί επισκέπτες (κύρια σχολεία) που ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής. Η λειτουργία ενός μουσείου αλιείας θα συμβάλλει στην πληρέστερη γνωριμία τους με τον τόπο. Στο 
πλαίσιο της ανάλυσης SWOT (βλέπε Κεφάλαιο 4 της αρχικής πρότασης) καταγράφηκε ως ευκαιρία για την περιοχή 
η δυνατότητα  αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος που συνδέεται με παραδοσιακές δραστηριότητες του 
τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της παράκτιας αλιείας για την ενίσχυση της ταυτότητας της στην κατεύθυνση της 
αύξησης της επισκεψιμότητας της. 
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Επιπλέον οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στους κατοίκους καθώς και η πολιτιστική ζωή ενός τόπου είναι 
σημαντικοί παράγοντες για την ποιότητα της ζωή τους. Όπως αναφέρεται στη SWOT ανάλυση, στην περιοχή 
καταγράφεται μια τάση εγκατάστασης νέων πληθυσμών με κίνητρο – προσδοκία τις καλύτερες συνθήκες ζωής. 
Είναι σκόπιμο να γίνουν παρεμβάσεις-έργα που πραγματικά θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής.   

Τα προτεινόμενα έργα εντάσσονται στο πλαίσιο του 2ου και 3ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και 
συμβάλουν στην επίτευξη του 4ου και 5ου Ειδικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της πράξης δικαιολογείται από τη σημασία της και το επενδυτικό ενδιαφέρον που 
προέκυψε από την bottom up διαδικασία.  

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Περιοχή εφαρμογής είναι όλη η περιοχή εκτέλεσης των παρακάτω έργων :  

1η προτεραιότητα 

 Αλιευτικό μουσείο στα Κύμινα 

 ∆ιαμόρφωση και εξοπλισμός χώρων ωδείου φιλαρμονικής ορχήστρας Σίνδου 

 Αναβάθμιση ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό 

 

2η προτεραιότητα 

 Μουσείο Λαογραφικής –Παραδοσιακής Αλιευτικής Κληρονομιάς στο Κλειδί   

 Πολυχώρος πολιτισμού στις Αλυκές Κίτρους  

 Εκσυγχρονισμός του Κέντρου πολιτισμού και περιβάλλοντος στα Μάλγαρα  

 Ανακαίνιση παλαιού ∆ημοτικού Σχολείου Κορινού για χρήση Πολιτιστικού Κέντρου 

Οι ανωτέρω προτεραιότητες προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των επιμέρους 
∆ήμων και βέβαια από τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς- δυνητικούς δικαιούχους. 

∆ικαιούχοι  

Η κατηγορία πράξεων περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες θα υλοποιηθούν από το ∆ήμο 
∆έλτα και από το ∆ήμο Κατερίνης. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες με άλλες  του σχεδίου 

Η ομάδα πράξεων συνδέεται άμεσα με την ομάδα πράξεων 4.1.2.2.2 της Κατηγορία Πράξης 4.1.2.2 και έμμεσα με 
όλες τις κατηγορίες πράξης του προγράμματος που αφορούν στην ανάπτυξη του τουρισμού. 

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Ο τύπος των παρεμβάσεων που ενισχύονται από την παρούσα πράξη δεν περιλαμβάνει από τη φύση τους κάποιο 
ιδιαίτερο καινοτομικό στοιχείο. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Προέκυψε ενδιαφέρον από τους ∆ήμους της περιοχής για τα εξής ονοματισμένα έργα (1ης προτεραιότητας) :  

 Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου (νηπιαγωγείου) σε αλιευτικό μουσείο στα Κύμινα 

 ∆ιαμόρφωση και ο εξοπλισμός χώρων ωδείου φιλαρμονικής ορχήστρας Σίνδου 

 Αναβάθμιση της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό 

 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 3 

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Παρεμβάσεις για την στήριξη πολιτιστικών φορέων για δημιουργία 
υποδομών μικρής κλίμακας και την προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών 
οργάνων, στολών κλπ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.2.2.2 

Αναλυτική περιγραφή 

Η ομάδα πράξεων αφορά στην ενίσχυση των αρμόδιων φορέων για την βελτίωση των υποδομών, των 
οργανωτικών μέσων για την διοργάνωση τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά 
τοπικά προϊόντα αλλά και με την παράδοση του τόπου. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα ενίσχυσης για την 
κατασκευή- αγορά παραδοσιακών στολών, για την κατασκευή-αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις 
ανάγκες των εκδηλώσεων, δαπάνες για υποδομή μικρής κλίμακας: την προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού 
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γραφείου και οπτικοακουστικών μέσων (Η/Υ fax, έπιπλα γραφείου βιβλιοθήκες) μόνο από συλλογικούς φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει την έδρα του (με βάση το καταστατικό του) 
στην περιοχή παρέμβασης. 

Στην Ομάδα Πράξεων περιλαμβάνονται έργα 1ης και 2ης προτεραιότητας. Τα έργα της 2ης προτεραιότητας 
αναφέρονται χωρίς προϋπολογισμό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης τους είτε στην περίπτωση 
ενδεχόμενης αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου έργου 1ης προτεραιότητας, είτε στην περίπτωση αύξησης του συνολικού 
προϋπολογισμού του Τοπικού Προγράμματος, σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας πράξεων και αναφορικά προς τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες δαπανών 
προτείνεται  προς ενίσχυση οι παρακάτω Συλλογικοί (Πολιτιστικοί) Φορείς της περιοχής για την κάλυψη 
αντίστοιχων δαπανών των τοπικών εκδηλώσεών τους: 

1η προτεραιότητα 

 Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Σίνδου για την προμήθεια μουσικών οργάνων (π.χ. τρομπέτες, σαξόφωνο, 
marimba, chimes, φλάουτα, ηλεκτρικό μπάσο, κλπ.) και στολών της, συνολικού προϋπολογισμού 
85.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ), με φορέα λειτουργίας τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σίνδου. 

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρυγιάλου για τη δημιουργία κατάλληλης μικρής κλίμακας υποδομής 
(π.χ. κιόσκια ενδεικτικής δαπάνης 19.000€) και την προμήθεια καινούριου εξοπλισμού (ενδεικτικής 
δαπάνης 10.000€) για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστική εκδήλωσης «Μυδοχαρά», συνολικού 
προϋπολογισμού 29.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ), με φορέα λειτουργίας το Πολιτιστικό Σύλλογο 
Μακρυγιάλου.  

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού για τη δημιουργία κατάλληλης μικρής 
κλίμακας υποδομής (ενδεικτικής δαπάνης 2.000€) και την προμήθεια εξοπλισμού (ενδεικτικής 
δαπάνης 28.000€, που περιλαμβάνει την αγορά στολών 15.000€, την αγορά εξοπλισμού 10.000€ και 
Η/Υ 3.000€) για τη διενέργεια της  τοπικής εκδήλωσης «Το Κουρμπάνι»,  συνολικού 
προϋπολογισμού 30.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ), με φορέα λειτουργίας το Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού. 

 Ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Κορινού για τη δημιουργία κατάλληλης μικρής κλίμακας υποδομής 
(ενδεικτικής δαπάνης 5.000€ για εσωτερική διαμόρφωση αιθουσών)  και την προμήθεια εξοπλισμού 
(ενδεικτικής δαπάνης 25.000€ που περιλαμβάνει την αγορά στολών 10.000€, καινούριου εξοπλισμού 
π.χ. βιβλιοθήκες 10.000€ και Η/Υ 5.000€) για τη διενέργεια της τοπικής εκδήλωση «∆ιεθνές Παιδικό 
Φολκλορικό Φεστιβάλ», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ), με φορέα 
λειτουργίας το Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Κορινού. 

 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί με την ανάθεση των έργων.  

O εξοπλισμός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο αυτό θα επαναχρησιμοποιείται. 

 

2η προτεραιότητα 

 Το Κέντρο Νεότητας Χαλάστρας για τη δημιουργία κατάλληλης μικρής κλίμακας υποδομής και την 
προμήθεια εξοπλισμού για τη διενέργεια της τοπικής εκδήλωσης «Γιορτή Μυδιού». 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

174.000,00 174.000,00 - 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 7,63 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

40,56 

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (Κεφ. 3 της αρχικής πρότασης) διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικού 
αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδέονται τόσο με τα τοπικά προϊόντα της περιοχής («γιορτή μυδιού» στη 
Χαλάστρα, η «Μυδοχαρά» στο Μακρύγιαλο, κλπ), όσο και με τις παραδόσεις των κατοίκων (το έθιμο της Μπάμπως 
στον Κορινό και η αναβίωση της Τζαμάλας στο Καλοχώρι) αλλά και με το σύγχρονο πολιτισμό (οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στη Σίνδο, στον Κορινό και στο Καλοχώρι). 

Επίσης στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOΤ της αρχικής πρότασης διαπιστώθηκαν ως ευκαιρίες της περιοχής η 
ενίσχυση της ταυτότητας της με συστηματική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος που συνδέεται με την τοπική 
παραγωγική δραστηριότητα και συνακόλουθα η ενίσχυση των τοπικών συλλογικών δομών πολιτιστικής 
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δημιουργίας. 

Έτσι η παρούσα πράξη εντάσσεται κυρίως στο πλαίσιο του 3ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και 
εξυπηρετεί κατά βάση τον 5ο και εν μέρει τον 4ο Ειδικό Στόχο. 

Το προτεινόμενο ύψος του προϋπολογισμού της Πράξης προκύπτει από το ενδιαφέρον που προέκυψε στο πλαίσιο 
της τοπικής διαβούλευσης. 

 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) - Αιτιολόγηση 

Περιοχή εφαρμογής της πράξης είναι τα αντίστοιχα τοπικά διαμερίσματα όπου δραστηριοποιούνται οι ανώτεροι 
αναφερόμενοι συλλογικοί (πολιτιστικοί) φορείς.   

 

∆ικαιούχοι 

Η κατηγορία πράξεων περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες θα υλοποιηθούν από τους εξής 
δικαιούχους: Φιλαρμονική Ορχήστρα Σίνδου, Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυγιάλου, Πολιτιστικό Σύλλογο 
Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού και Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Κορινού. 

Περιγραφή της συνέργιας της ομάδας πράξεων με άλλες προτεινόμενες με άλλες  του σχεδίου 

Η ομάδα πράξεων συσχετίζεται άμεσα με τις λοιπές ομάδες πράξεων του Τοπικού Προγράμματος που συνδέονται 
με την ανάπτυξη του τουρισμού της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1, και της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 και τις ομάδες 
πράξεων 4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2, 4.1.2.1.3 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1 καθώς συμβάλλει στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας στην περιοχή.  

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του  

Ο τύπος των παρεμβάσεων που ενισχύονται από την παρούσα πράξη δεν περιλαμβάνει από τη φύση τους κάποιο 
ιδιαίτερο καινοτομικό στοιχείο. 

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία 

Προέκυψε ενδιαφέρον από τους Συλλογικούς (Πολιτιστικούς) Φορείς της περιοχής για τα εξής ονοματισμένα έργα 
(1ης προτεραιότητας) :  

 Προμήθεια μουσικών οργάνων και στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Σίνδου. 

 ∆ημιουργία κατάλληλης μικρής κλίμακας υποδομής και προμήθεια εξοπλισμού για τη διενέργεια της 
τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Μυδοχαρά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυγιάλου. 

 ∆ημιουργία κατάλληλης μικρής κλίμακας υποδομής και προμήθεια εξοπλισμού για τη διενέργεια της  
τοπικής εκδήλωσης «Το Κουρμπάνι» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικορωμυλιωτών 
Κορινού. 

 ∆ημιουργία κατάλληλης μικρής κλίμακας υποδομής και προμήθεια εξοπλισμού για τη διενέργεια της 
τοπικής εκδήλωση «∆ιεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ» από τον Μορφωτικό Σύλλογο Νέων 
Κορινού. 

 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών) 4 
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ 

ΚΩ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

4.1.2.4 

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και από την ανάλυση SWOT της αρχικής πρότασης 
διαπιστώθηκε η ανάγκη αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων σε επίπεδο τεχνικών υποδομών των αλιευτικών 
λιμένων και καταφυγίων της περιοχής παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση των όρων εργασίας των αλιέων και της 
παραγωγικότητάς τους και γενικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. 

Τα αλιευτικά καταφύγια & οι αλιευτικοί λιμένες στο σύνολο της περιοχής παρουσιάζουν σημαντικές απαιτήσεις 
συντήρησης και συμπλήρωσης των υποδομών τους αλλά και οργάνωση της λειτουργικής διαχείρισής τους, ώστε να 
εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής, αλλά και την 
επιχειρούμενη διαφοροποίησή της.  

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξης 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η Κατηγορία Πράξης εναρμονίζεται με τον 3ο  και εν μέρει τον 1ο 
Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος. Ειδικότερα η Κατηγορία Πράξης εξυπηρετεί τον 5ο  και εν μέρει τον 2ο 
και 4ο Ειδικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

575.500,00 575.500,00 - 

Αναλυτική περιγραφή Κατηγορίας Πράξης – Ομάδες πράξεων  

Η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει 1 Ομάδα πράξεων που καλύπτουν σημαντικό φάσμα των απαιτούμενων 
τεχνικών πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη συγκεκριμένη αλιευτική 
περιοχή.  

Αναλυτικότερα η Κατηγορίας Πράξης περιλαμβάνει την ακόλουθη Ομάδα πράξεων:  

4.1.2.4.1 Εκσυγχρονισμοί και εξοπλισμοί λιμένων αλιείας και αλιευτικών καταφυγίων 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

Εκσυγχρονισμοί και εξοπλισμοί λιμένων αλιείας και αλιευτικών καταφυγίων 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

4.1.2.4.1 

Αναλυτική περιγραφή 

Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας πράξεων θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αφορούν στη συμπλήρωση 
υφιστάμενων βασικών υποδομών εξυπηρέτησης της αλιευτικής δραστηριότητας στην προτεινόμενη περιοχή, στην 
κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων αξιοποίησης της αλιευτικής παραγωγής, της βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας των αλιέων / οστρακοκαλλιεργητών, της βελτιστοποίησης της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων & των 
αναπτυγμένων υποδομών αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, ιδιαίτερα σε περιοχές υπό καθεστώς προστασίας και της 
ασφαλούς και ευχερούς πρόσβασης στην παράκτια θαλάσσια ζώνη.  

Στο πλαίσιο αυτό τα προτεινόμενα δημόσια έργα θα αφορούν στην εκτέλεση μικρών συμπληρωματικών εργασιών 
στα υφιστάμενα φυσικά αλιευτικά καταφύγια της περιοχής παρέμβασης. 

Τα έργα που προτείνονται είναι : 

 Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του ποταμού Λουδία-, συνολικού 
προϋπολογισμού 215.000,00 € (συμπ. του ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας το ∆ήμο 
∆έλτα. 

Το έργο αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του ποταμού Λουδία, 
το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2000-2006 και αφορούσε στην κατασκευή της 
βασικής αποβάθρας ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών, τη δημιουργία των χερσαίων εκσκαφών και 
θαλάσσιων εκβαθύνσεων, τη μόνιμη φωτοσήμανσή του κατά μήκος του διαύλου πρόσβασης και την κατασκευή 
ενός συστήματος πυρόσβεσης με τροφοδότηση από τη θάλασσα. Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η ΝΑ 
Θεσσαλονίκης, με φορέα λειτουργίας το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο. 

Με το παρόν έργο προτείνεται η υλοποίηση σειράς συμπληρωματικών παρεμβάσεων και υποδομών προς την 
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κατεύθυνση βελτίωσης λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας ο ∆ήμος 
∆έλτα, στον οποίο περιέρχεται από 1-1-2011 η αρμοδιότητα κατασκευής και λειτουργίας αλιευτικών καταφυγίων, 
υποδομών και εξοπλισμών σε αλιευτικούς λιμένες ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη (Ν.3852/2010, 
άρθρο 94, εδάφιο 5, σημείο 67). 

 Ειδικότερα προτείνονται οι παρακάτω εργασίες : Κατασκευή ξύλινων προβλητών για την εξυπηρέτηση των 
αλιευτικών σκαφών και των ερασιτεχνών αλιέων (ενδεικτικής δαπάνης 40.000€). 

 Κατασκευή στεγάστρων για τα αλιευτικά σκάφη και τον κινητό εξοπλισμό τους (ενδεικτικής δαπάνης 
40.000€). 

 Έργα διαμόρφωσης πρανών στην άμεση έκταση των λιμένων με στόχο την βελτίωση της απορροής των 
όμβριων και την προστασία των πρανών από τη διάβρωση (ενδεικτικής δαπάνης 45.000€).  

 Έργα βελτίωσης της ασφάλειας κίνησης των οχημάτων εξυπηρέτησης των σκαφών όπως ρυθμίσεις 
κυκλοφορίας, σημάνσεις,  διαγραμμίσεις, θέσεις ελιγμών και στάθμευσης (ενδεικτικής δαπάνης 5.000€). 

 Εγκατάσταση συστημάτων αντιμετώπισης κινδύνων πυρκαγιάς και ρύπανσης (ενδεικτικής δαπάνης 
5.000€)..  

 Έργα περίφραξης – οριοθέτησης χώρων (ενδεικτικής δαπάνης 25.000€). 

 Έργα ηλεκτροφωτισμού των αλιευτικών καταφυγίων και λιμένων (ενδεικτικής δαπάνης 25.000€). 

 Έργα διαμόρφωσης άμεσου χώρου των αλιευτικών καταφυγίων & αλιευτικών λιμένων (ενδεικτικής 
δαπάνης 30.000€). 

 

 Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία Χαλάστρας, συνολικού προϋπολογισμού 
360.500,00 € (συμπ. του ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας το ∆ήμο ∆έλτα. 

Το έργο αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στην ακτογραμμή της παραλίας 
Χαλάστρας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2000-2006 και αφορούσε στην 
κατασκευή 4 βασικών τμημάτων αποβάθρας ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών, τη δημιουργία των χερσαίων 
εκσκαφών και θαλάσσιων εκβαθύνσεων, τη μόνιμη φωτοσήμανσή του κατά μήκος του διαύλου πρόσβασης και 
την κατασκευή ενός συστήματος πυρόσβεσης με τροφοδότηση από τη θάλασσα. Φορέας υλοποίησης του έργου 
ήταν η ΝΑ Θεσσαλονίκης, με φορέα λειτουργίας το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο. 

Με το παρόν έργο προτείνεται η υλοποίηση σειράς συμπληρωματικών παρεμβάσεων και υποδομών προς την 
κατεύθυνση βελτίωσης λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου. Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας προτείνεται ο 
∆ήμος ∆έλτα, στον οποίο περιέρχεται από 1-1-2011 η αρμοδιότητα κατασκευής και λειτουργίας αλιευτικών 
καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε αλιευτικούς λιμένες ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη 
(Ν.3852/2010, άρθρο 94, εδάφιο 5, σημείο 67). 

Ειδικότερα προτείνονται οι παρακάτω εργασίες : 

 Έργα ανακατασκευής οδοστρώματος στις οδούς πρόσβασης προς το αλιευτικό καταφύγιο και τους 
οικίσκους, καθώς και τα απαιτούμενα τεχνικά παροχέτευσης όμβριων (ενδεικτικής δαπάνης 85.000€). 

 Κατασκευή –  ολοκλήρωση δικτύου παροχής πόσιμου νερού και εγκατάσταση συστημάτων αντιμετώπισης 
κινδύνων πυρκαγιάς (ενδεικτικής δαπάνης 30.000€). 

 Περίφραξη – οριοθέτηση του χώρου του αλιευτικού καταφυγίου (ενδεικτικής δαπάνης 95.500€). 

 Ηλεκτροδότηση – ηλεκτροφωτισμός των υποδομών του αλιευτικού καταφυγίου (ενδεικτικής δαπάνης 
65.000€). 

 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου (φυτεύσεις, κλπ) του αλιευτικού καταφυγίου (ενδεικτικής δαπάνης 
85.000€). 

 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί με την ανάθεση των έργων. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

575.500,00 575.500,00  - 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 25,24 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

100 
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Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT 
ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος. 

Η Ομάδα πράξεων εντάσσεται κυρίως στο πλαίσιο, της διαπιστωθείσας από την ανάλυση SWOT ανάγκης 
αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων σε επίπεδο τεχνικών υποδομών με στόχο τη βελτίωση των όρων 
εργασίας των αλιέων και της παραγωγικότητάς τους και γενικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.  

Με βάση τα ανωτέρω η Ομάδα πράξεων αυτή εναρμονίζεται με τον 3ο Γενικό Στόχο του Τοπικού Προγράμματος και 
εμμέσως με τον 1ο Γενικό Στόχο αυτού. Στο πλαίσιο αυτό εξυπηρετεί τον 5ο Ειδικό Στόχο και μερικώς τον 2ο Ειδικό 
Στόχο. 

Τα αλιευτικά καταφύγια & οι αλιευτικοί λιμένες στο σύνολο της περιοχής παρουσιάζουν σημαντικές απαιτήσεις 
συντήρησης και συμπλήρωσης των υποδομών τους αλλά και οργάνωση της λειτουργικής διαχείρισής τους, ώστε να 
εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής, αλλά και την 
επιχειρούμενη διαφοροποίησή της.  

Εξ’ άλλου η επιβολή μέσω των Οδηγιών της Ε.Ε. νέων αυστηρότερων πλαισίων διαχείρισης των φυσικών πόρων 
και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα υδάτινα σώματα, προδιαγράφουν την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων στις παράκτιες 
υποδομές και κυρίως σ’ ότι αφορά τις μεθόδους και τα συστήματα διαχείρισης.  

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της συγκεκριμένης πράξης στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης προκύπτει από την 
ανωτέρω αναλυθείσα σκοπιμότητα για την εξυπηρέτηση των στόχων του Τοπικού Προγράμματος, και από το 
δηλωθέν, κατά τη διαδικασία bottom up προσέγγισης, ενδιαφέρον των ΟΤΑ. 

Περιοχή εφαρμογής της ομάδας πράξεων (σε επίπεδο ∆ήμου) – Αιτιολόγηση. 

Τα έργα αφορούν στις επιλεγμένες περιοχές του ∆ήμου ∆έλτα, όπου και προβλέπεται η εκτέλεση έργων βελτίωσης 
και εκσυγχρονισμού των αντίστοιχων αλιευτικών καταφυγίων.  

∆ικαιούχοι 

Νομικά Πρόσωπα στο καταστατικό σκοπό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα που 
εντάσσονται στη συγκεκριμένη Κατηγορία Πράξεων και θα υλοποιηθούν από το ∆ήμο ∆έλτα. 

Περιγραφή της συνέργιας της πράξης / κατηγορίας πράξης με άλλες προτεινόμενες ενέργειες του σχεδίου. 

Η ομάδα πράξεων συνδέεται έμμεσα με τις ομάδες πράξεων 4.1.1.3.1 και 4.1.1.3.2 καθώς συμβάλλει στη 
δημιουργία προϋποθέσεων βελτίωσης της αλιευτικής παραγωγής, αλλά και με τις ομάδες πράξεων 4.1.2.2.1, 
4.1.2.2.2 στην κατεύθυνση της βελτίωσης ποιότητας ζωής των κατοίκων της αλιευτικής περιοχής.   

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα και προϋποθέσεις / διαδικασίες  για την εφαρμογή του. 

Τα έργα αυτόνομα δεν παρουσιάζουν καμιά καινοτομία καθώς πρόκειται για βασικές υποδομές εξυπηρέτησης και 
ανάπτυξης της παράκτιας αλιείας. Η καινοτομία της παρέμβασης συνίσταται κυρίως στην συμπλήρωση των 
απαραίτητων έργων που οργανώνουν αποτελεσματικότερα τα σημεία βασικής εξυπηρέτησης των αλιέων, με τρόπο 
που επιτρέπει την εφαρμογή διαχειριστικών μεθόδων ελέγχου & ελαχιστοποίησης των ανθρωπογενών επιδράσεων 
σε περιοχές με αυστηρό καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος.  

Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την «bottom up» διαδικασία. 

Προέκυψε ενδιαφέρον για την υλοποίηση των εξής ονοματισμένων έργων : 

 Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του ποταμού Λουδία. 

 Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία της Χαλάστρας 

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών). 2 
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤ∆ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΚΩ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

4.1.2.5 

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης 

Στόχο της Κατηγορίας Πράξης αποτελεί η πλήρης στήριξη της λειτουργίας της ΟΤ∆ Αλιείας ΑΝΕΘ, η οποία θα 
αναλάβει την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με 
την ενίσχυση της λειτουργίας του τοπικού εταιρικού σχήματος και ιδιαίτερα της υπηρεσιακής του δομής. 
Επισημαίνεται η σημαντική σχετική εμπειρία των διατιθέμενων από την ΑΝΕΘ μόνιμων στελεχών της για την 
υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και οι υψηλές προδιαγραφές που τίθενται για τα στελέχη που θα 
συμπληρώσουν τον υπηρεσιακό μηχανισμό της ΟΤ∆ Αλιείας. Με τον τρόπο αυτό η ΟΤ∆ Αλιείας αναμένεται να 
αποτελέσει ικανό και επαρκή φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος.  

Η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών για τη στελέχωση, τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά 
έξοδα, την εκπόνηση 1 μελέτης για την χωροταξία των επιχειρήσεων τουριστικών υποδομών και τέλος την 
υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών πληροφόρησης και εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού και τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων προβολής της περιοχής και του Τοπικού Προγράμματος.  

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι το σχετικά μεγάλο μέγεθος της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, καθώς και οι 
σύνθετες διαδικασίες υλοποίησης συνηγορούν στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός ισχυρού, τόσο από ποσοτική, 
όσο κυρίως και από ποιοτική άποψη, και καλά οργανωμένου και εξοπλισμένου υπηρεσιακού μηχανισμού της ΟΤ∆ 
Αλιείας. 

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξης 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η Κατηγορία Πράξης αποτελεί βασική προϋπόθεση για της 
επίτευξη της Στρατηγικής του Τοπικού Προγράμματος και συσχετίζεται επομένως με το σύνολο των Γενικών και 
Ειδικών Στόχων Προγράμματος. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

499.000,00 499.000,00 0,00 

Αναλυτική περιγραφή Κατηγορίας Πράξης – Ομάδες πράξεων  

Η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει 4 Ομάδες πράξεων που διασφαλίζουν  την οργάνωση και λειτουργία της ΟΤ∆ 
Αλιείας. 

Αναλυτικότερα η Κατηγορίας Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ομάδες πράξεων :  

4.1.2.5.1 ∆απάνες της ΟΤ∆ Αλιείας 

4.1.2.5.2 Εκπόνηση μελετών 

4.1.2.5.3 Ενέργειες πληροφόρησης 

4.1.2.5.4 ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ∆απάνες λειτουργίας της Ο.Τ.∆. Αλιείας 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.5.1 

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης 

Στόχο της ομάδας πράξεων αποτελεί η πλήρης στήριξη της λειτουργίας της ΟΤ∆ Αλιείας ΑΝΕΘ, η οποία θα 
αναλάβει την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος στην περιοχή παρέμβασης. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με 
την ενίσχυση της λειτουργίας του τοπικού εταιρικού σχήματος και ιδιαίτερα της υπηρεσιακής του δομής. 
Επισημαίνεται η σημαντική σχετική εμπειρία των διατιθέμενων από την ΑΝΕΘ μόνιμων στελεχών για τη υλοποίηση 
του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και οι υψηλές προδιαγραφές που τίθενται για τα στελέχη που θα 
συμπληρώσουν τον υπηρεσιακό μηχανισμό της ΟΤ∆ Αλιείας. Με τον τρόπο αυτό η ΟΤ∆  Αλιείας αναμένεται να 
αποτελέσει ικανό και επαρκή φορέα υλοποίησης του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος.  

Η ομάδα πράξεων περιλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών για τη στελέχωση, τις μετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα 
της ΟΤ∆ Αλιείας. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι το μεγάλο μέγεθος της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, καθώς 
και οι σύνθετες διαδικασίες υλοποίησης (ανάληψη ειδικών δεσμεύσεων από τους επενδυτές και επίβλεψη της 
τήρησής τους από την ΟΤ∆ Αλιείας) και κατά την παρουσίαση των επιμέρους Ενεργειών του Σχεδίου συνηγορούν 
στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός ισχυρού, τόσο από ποσοτική, όσο κυρίως και από ποιοτική άποψη, και καλά 
εξοπλισμένου υπηρεσιακού μηχανισμού της ΟΤ∆ Αλιείας. 
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Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από το Υπομέτρο 

Η συγκεκριμένη ομάδα πράξεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της Στρατηγικής του Τοπικού 
Προγράμματος. Συσχετίζεται επομένως με το σύνολο των Γενικών Στόχων και Ειδικών Στόχων του Τοπικού 
Προγράμματος. 

Απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος 

Με βάση την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση Τοπικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
Χωρικής Προσέγγισης και τις απαιτήσεις του Σχεδίου Τοπικού Προγράμματος, προκύπτει η ανάγκη υλοποίησης 
των παρακάτω βασικών ενεργειών, μετά την έγκριση, προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του Τοπικού 
Προγράμματος : 

 Ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων του προγράμματος (έκδοση Ε.Ε. καλής εκτέλεσης, υπογραφή σύμβασης). 

 Συμπλήρωση του υπηρεσιακού μηχανισμού της ΟΤ∆ Αλιείας, μέσω διαδικασιών που προβλέπονται από το 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει και το σύστημα ποιότητας που υιοθέτησε η ΑΝΕΘ. 

 ∆ιαδικασία επιλογής Τράπεζας συνεργασίας. 

 Κωδικοποίηση του πλαισίου εφαρμογής του προγράμματος. 

 Εκπόνηση ειδικής μελέτης οριζόντιας υποστήριξης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων 
του προγράμματος. 

 Προσαρμογή πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των έργων του προγράμματος. 

 Προετοιμασία τευχών προκήρυξης, ενημερωτικού υλικού, φακέλου υποψηφιότητας, κλπ. 

 ∆ιενέργεια εκδηλώσεων ευρείας δημοσιοποίησης των δράσεων του προγράμματος και ενημέρωσης του 
τοπικού πληθυσμού, φορέων, κλπ. 

Εκτίμηση της απαιτούμενης στελεχιακής δομής της ΟΤ∆, εξοπλισμός & λειτουργικά έξοδα 

Η ΟΤ∆ Αλιείας ΑΝΕΘ συνθέτει μία εταιρική σχέση αποτελούμενη από 49 φορείς. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 
τοπικών προγραμμάτων LEADER Ι & II, αλλά ιδιαίτερα του προγράμματος LEADER+, δημιουργήθηκε σταδιακά 
υπηρεσιακός μηχανισμός αποτελούμενος από ιδιαίτερα έμπειρα στελέχη. Με βάση την απόφαση 97/24-11-2008 του 
∆.Σ. της ΑΝΕΘ που περιλαμβάνεται στον ξεχωριστό φάκελο της αρχικής πρότασης με βάση το Κεφ. 8.5.1.v) 3), 
αποφασίσθηκε η διάθεση 2 στελεχών ΠΕ και 1 στελέχους ΤΕ που απασχολούνται στην Εταιρία με εξαρτημένη 
σχέση εργασίας, για απασχόληση στο Τοπικό Πρόγραμμα από την έναρξη υλοποίησης του. Τα στελέχη αυτά 
συμμετείχαν και στην Ομάδα Έργου της ΟΤ∆ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+. 
Με την προσθήκη επιπλέον στελεχών θα συγκροτηθεί ο υπηρεσιακός μηχανισμός της ΟΤ∆ Αλιείας που θα 
αναλάβει σε περίπτωση έγκρισης του, την ευθύνη υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος. Ο μηχανισμός αυτός 
εκτιμάται ότι μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στις απαιτήσεις του Τοπικού Προγράμματος. Ο προτεινόμενος 
υπηρεσιακός μηχανισμός, οι ειδικότητες, η εργασιακή σχέση, το επίπεδο εμπειρίας και οι αρμοδιότητες των 
στελεχών που τον συνθέτουν απεικονίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες του Προγράμματος και το χαμηλά διαθέσιμο προϋπολογισμό για τις λειτουργικές δαπάνες της ΟΤ∆ Αλιείας, 
η απασχόληση των στελεχών αυτών θα είναι μερική. 

Για την εύρυθμη λειτουργία της ΟΤ∆ απαιτείται η πρόβλεψη δαπανών, για τη συμβουλευτική υποστήριξή της από 
ειδικούς σε θέματα τα οποία από την φύση τους είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν από το υφιστάμενο στελεχιακό 
δυναμικό (κατά κανόνα θέματα υψηλής εξειδίκευσης), όπως θέματα εξωτερικών αξιολογήσεων, επικοινωνιακής 
πολιτικής και εμψύχωσης, θέματα δημιουργικού σχεδιασμού, Νομικό Σύμβουλο για θέματα συμβάσεων και 
παράγωγου δικαίου, λογιστική υποστήριξη, κλπ. 

Επίσης στις δαπάνες λειτουργίας της ΟΤ∆ περιλαμβάνονται γενικές δαπάνες λειτουργίας, όπως γραφική ύλη, 
αναλώσιμα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αναπαραγωγή πληροφοριακού υλικού, δαπάνες ∆ΕΚΟ, ενοίκια. (Οι δαπάνες 
ενοικίου και ∆ΕΚΟ αφορούν τόσο στην έδρα της ΑΝΕΘ, όσο και σε χώρους που θα παραχωρηθούν στην ΑΝΕΘ 
στις έδρες της Πιερικής Αναπτυξιακής και της ΑΝΗΜΑ, όπως προβλέπεται από το Σχετικό Πρακτικό ∆ιαβούλευσης 
– Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της ΑΝΕΘ και των 2 ανωτέρω αναφερόμενων Αναπτυξιακών Ανώνυμων 
Εταιριών ΟΤΑ, που περιλαμβάνεται στο χωριστό φάκελο της αρχικής πρότασης, σύμφωνα με το σημείο iv) του Κεφ. 
8.5.1 της Προκήρυξης) κλπ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ : Προτεινόμενη Σύνθεση Υπηρεσιακού Μηχανισμού της ΟΤ∆ Αλιείας  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤ- 
ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣ
ΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(%, 2010) 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣ
ΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(%, 2011-

2015) 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1.  Βασίλειος 
Παπαβασιλείου 

Πολιτικός Μηχανικός 
Γενικός Δ/ντής 

Σύμβαση 
Εργασίας 

28 έτη 20* 10 Εποπτεία προγράμματος σε συνεργασία με Συντονιστή ΟΤΔ, λήψη αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, σύνδεση ΟΤΔ 
Αλιείας με άλλα Προγράμματα και δράσεις της Εταιρίας. Συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της ΕΔΤΠ 
Αλιείας. 

2.  Γιώργος 
Πετρίδης 

Χημικός Μηχανικός 
Συντονιστής ΟΤΔ Αλιείας 

Σύμβαση 
Εργασίας 

16 έτη 30* 20 Σχεδιασμός προγράμματος, συνολική εποπτεία, συντονισμός και οικονομική διαχείριση, ευθύνη δημοσιοποίησης δράσεων – 
ευαισθητοποίησης, σύνδεση υπηρεσιακού μηχανισμού με ΕΔΤΠ Αλιείας και γενικότερα λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για 
την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος με βάση το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής του και τις αποφάσεις της 
ΕΔΤΠ Αλιείας. Συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της ΕΠΤΠ Αλιείας. 

3.  Σοφία Κοντάκη Γραμματέας Σύμβαση 
Εργασίας 

8 έτη 35* 30 Εισαγωγή δεδομένων προγράμματος, γραμματειακή υποστήριξη, παρακολούθηση αλληλογραφίας προγράμματος, διατήρηση 
αρχείου, οργάνωση εκδηλώσεων, τηλεφωνικό κέντρο. Εισαγωγή δεδομένων προγράμματος, γενική πληροφοριακή υποστήριξη. 

4.  Βασιλική 
Ζαβερδινού 

Οικονομολόγος – Λογιστής Σύμβαση 
Εργασίας 

25 έτη  40* 35 Οικονομική παρακολούθηση προγράμματος, πιστοποιήσεις έργων, σύνταξη πιστοποιήσεων, πληρωμές δικαιούχων, 
συναλλαγές με Τράπεζα. Συμμετοχή στην Ομάδα Παρακολούθησης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου. 

5.  Κατερίνα 
Τζικοπούλου 

Γεωπόνος Σύμβαση 
Εργασίας 

17 έτη  40* 35 Συμμετοχή στις Επιτροπές αξιολόγησης, υλοποίηση δράσεων διατοπικής – διακρατικής συνεργασίας, συμμετοχή στην 
υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, σύνταξη πιστοποιήσεων, Εκθέσεων, Τεχνικών Δελτίων, κλπ. 
Συμμετοχή στην Ομάδα Παρακολούθησης Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου. 

6.  Πασχάλης 
Αμπατζής 

Πολιτικός Μηχανικός Σύμβαση 
Εργασίας 

26 έτη 40** 0 Συμμετοχή στην αναμόρφωση του προγράμματος και ειδικότερα στην εξειδίκευση των ονοματισμένων έργων δημόσιου 
χαρακτήρα. Παροχή πληροφόρησης και πληροφοριών τεχνικής φύσης στους ονοματισμένους δικαιούχους των έργων.  

7.  - Πολιτικός Μηχανικός, με 
εμπειρία στη διαχείριση 
ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων ανάπτυξης 

Σύμβαση 
Έργου 

5 έτη 
(τουλάχιστον) 

0*** 100 Συμμετοχή στις Επιτροπές αξιολόγησης, πιστοποιήσεις έργων, σύνταξη εκθέσεων, τεχνικών δελτίων, συμμετοχή στο 
σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και διατοπικής – διακρατικής συνεργασίας. Συμμετοχή 
στην Ομάδα Παρακολούθησης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου. 

8.  - Πολιτικός Μηχανικός, με 
εμπειρία στην 
παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων 
επενδύσεων 

Σύμβαση 
Έργου 

3 έτη 
(τουλάχιστον) 

0*** 100 Συμμετοχή στις Επιτροπές αξιολόγησης, έλεγχος πορείας φυσικού αντικειμένου, πιστοποιήσεις έργων, σύνταξη 
πιστοποιήσεων, εκθέσεων, τεχνικών δελτίων, κλπ, συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης. Συμμετοχή στην Ομάδα Παρακολούθησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου. 

9.  - Δασολόγος, 
Περιβαλλοντολόγος με 
εμπειρία στη διαχείριση 
ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων ανάπτυξης 

Σύμβαση 
Έργου 

3 έτη 
(τουλάχιστον) 

0*** 100 Συμμετοχή στις Επιτροπές αξιολόγησης, σύνταξης εκθέσεων τεχνικών δελτίων, συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και διατοπικής – διακρατικής συνεργασίας. Επιπλέον λόγω ειδικότητας & 
προηγούμενης εμπειρίας έλεγχος περιβαλλοντικής συμβατότητας υλοποιούμενων επενδύσεων (επισημαίνεται ότι η περιοχή 
βρίσκεται σε μεγάλο μέρος της στα όρια του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού)) Επιπλέον Έλεγχος συμβατότητας επενδυτικών 
προτάσεων με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας και τις ειδικότερες ρυθμίσεις στην περιοχή παρέμβασης. 

 
*Η διαφοροποίηση των ποσοστών απασχόλησης για το έτος 2010 οφείλεται στην ανάγκη γρήγορης προετοιμασίας για την οριστικοποίηση και έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Ιδιαίτερα για τον Γεν. Δ/ντή και τον Συντονιστή, 
προκύπτει από τη σημαντική εμπλοκή τους στην αναμόρφωση και προετοιμασία υλοποίησης του προγράμματος. 
**Αφορά στην απασχόληση Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση εργασίας κατά την αναμόρφωση του προγράμματος στη διάρκεια του 2010, ο οποίος στη συνέχεια δεν θα συμμετέχει στον υπηρεσιακό μηχανισμό της ΟΤΔ Αλιείας. 
***Η διαδικασία επιλογής των 3 συνεργατών με σύμβαση έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2010.
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Καθ’ όλο το διάστημα υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, στελέχη του υπηρεσιακού μηχανισμού της ΟΤ∆ 
Αλιείας θα λαμβάνουν ενεργό μέρος στις εκδηλώσεις και στις εργασίες που θα διοργανώνονται από το ΥΠΑΑΤ και 
ειδικότερα την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Αλιείας, τις συναντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων διατοπικής και 
διακρατικής συνεργασίας Επίσης θα απατούνται συνεχείς μετακινήσεις των στελεχών της ΟΤ∆ Αλιείας για την 
επιτόπου παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων. Οι δραστηριότητες που 
αναφέρθηκαν, είναι ευνόητο ότι απαιτούν αυξημένη κινητικότητα στελεχών, η οποία αναλόγως συνεπάγεται 
μετακινήσεις και διαμονή εκτός έδρας.  

Με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που προτείνονται η ΟΤ∆ Αλιείας θα εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις 
της αναφορικά με την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

∆απάνες Στελέχωσης  

400.000,00 

Λειτουργικά Έξοδα - Μετακινήσεις 

 79.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 479.000,00 

∆απάνες Στελέχωσης 

400.000,00 

Λειτουργικά Έξοδα - Μετακινήσεις 

 79.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 479.000,00 

∆απάνες Στελέχωσης 

0,00 

Λειτουργικά Έξοδα - Μετακινήσεις 

 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

% στη ∆.∆. της Πράξης 21 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

95,99 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Εκπόνηση μελετών  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.5.2 

Αναλυτική περιγραφή 

Η ομάδα πράξεων αφορά στην εκπόνηση συγκεκριμένης μελέτης για την εξειδίκευση τομεακών στρατηγικών του 
Τοπικού Προγράμματος και ειδικότερα : 

Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των οικισμών και των ευαίσθητων 
οικολογικά περιοχών, καθώς και προσδιορισμός των αναγκαίων προϋποθέσεων και ειδικών ενεργειών για την 
τουριστική αξιοποίηση συγκεκριμένων σημείων προτεραιότητας στην παράκτια ζώνη της περιοχής παρέμβασης. 

Η μελέτη θα περιλαμβάνει ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση για τη χωροθέτηση και το πλήθος των τουριστικών 
υποδομών (ξενώνων, κέντρων εστίασης, επιχειρήσεων εξυπηρέτησης οικοτουρισμού, αλιευτικού τουρισμού, κλπ,) 
και συμπληρωματικών παρεμβάσεων, με βάση τη ζήτηση και προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και την εκτίμηση 
της φέρουσας ικανότητας και των περιορισμών του θεσμικού πλαισίου, ιδιαίτερα στις προστατευόμενες περιοχές. 
Επίσης, η μελέτη θα εξειδικεύσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων επιμέρους ενεργειών (π.χ. 
αξιοποίηση υπολειμμάτων κελυφών οστράκων, γενικός καθορισμός επιμέρους περιοχών), ως προϋποθέσεων για 
την τουριστική αξιοποίηση συγκεκριμένων σημείων προτεραιότητας και την χωροθέτηση των κατάλληλων 
υποδομών.     

Σκοπιμότητα  

Η προτεινόμενη μελέτη αποσκοπεί στην υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων πράξεων του Τοπικού Προγράμματος 
και ιδιαίτερα των ομάδων πράξεων 4.1.1.1.1 και 4.1.1.1.3 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1 και ομάδων πράξεων 
4.1.1.2.1, 4.1.1.2.3, και 4.1.1.2.4 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.2 και των ομάδων πράξεων 4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2 και 
4.1.2.1.3 της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.1. 

Η υλοποίηση των Ενεργειών αυτών απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και υψηλής ποιότητας εξειδίκευση. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της ομάδας πράξεων αποτελούν η εξειδίκευση των τομεακών 
στρατηγικών του Τοπικού Προγράμματος, η παροχή συγκεκριμένων κατευθύνσεων  στους εν δυνάμει επενδυτές, 
για θέματα οργάνωσης και διοίκησης, προώθησης προϊόντος, σύγχρονης τεχνολογίας κλπ και η εξασφάλιση 
μηχανισμών και υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης προς συγκεκριμένες προδιαγραφές, για την αναβάθμιση της 
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.  

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι μέσω της τήρησης των ειδικών προδιαγραφών θα ενισχυθεί η ταυτότητα και η 
ελκυστικότητα της περιοχής παρέμβασης και θα εδραιωθεί η φιλοσοφία που εγκαινιάσθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης 
των 3 αντίστοιχων Τοπικών Προγραμμάτων LEADER+ σε άλλες γειτονικές αγροτικές περιοχές των 3 Νομών. 

Ωφελούμενοι 

Ωφελούμενοι από την πράξη αναμένεται να είναι κατά προτεραιότητα το σύνολο σχεδόν των τουριστικών 
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επενδύσεων, αλλά και συνολικά ο τοπικός πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης. 

Έμμεσες ωφέλειες θα προκύψουν βέβαια και για τους επισκέπτες της περιοχής. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

8.000,00 8.000,00 0,00 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 0,35 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

1,6 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ενέργειες πληροφόρησης 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.5.3 

Αναλυτική περιγραφή 

Η ομάδα πράξεων αφορά στην υλοποίηση σειράς στοχευμένων ενεργειών πληροφόρησης και εμψύχωσης του 
πληθυσμού (έκδοση και διανομή ενημερωτικού υλικού, τοπικές συναντήσεις, παρουσιάσεις σε ΜΜΕ, συνεντεύξεις 
τύπου, δελτία τύπου, κλπ). 

Επισημαίνεται ότι η ΟΤ∆ Αλιείας έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση σειράς ενεργειών για τον ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της σχετικής προκήρυξης. 

Σκοπιμότητα  

Σκοπός της ομάδας πράξεων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τους στόχους, τη 
στρατηγική, τις δυνατότητες που παρέχει το Τοπικό Πρόγραμμα, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τα επιμέρους θεματικά του αντικείμενα και τις διαδικασίες εφαρμογής του. Γενικά η 
ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού πρέπει να εξυπηρετεί την "εκ των κάτω προς τα 
άνω" διαδικασία.  

Η ανάγκη πραγματοποίησης εκτεταμένης εκστρατείας ενημέρωσης υπαγορεύεται από τις διαπιστωθείσες, στο 
πλαίσιο της ανάλυσης SWOT της αρχικής πρότασης, αδυναμίες του τοπικού πληθυσμού σε σχέση με το μορφωτικό 
του επίπεδο και τον βαθμό προσαρμογής στις σύγχρονες απαιτήσεις άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
ιδιαίτερα στις αυξημένες απαιτήσεις σε ότι αφορά την ποιότητα και την καινοτομία, όπως αυτές τίθενται από το 
Τοπικό Πρόγραμμα. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της ομάδα πράξεων αποτελούν η διέγερση τόσο του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος, όσο και της συλλογικής συμμετοχής και του εθελοντισμού, η προστασία των 
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων της προτεινόμενης περιοχής, κλπ. 

Ωφελούμενοι 

Ωφελούμενοι από την ομάδα πράξεων αναμένεται να είναι κατά προτεραιότητα οι επενδυτές του Τοπικού 
Προγράμματος αλλά και πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης γενικότερα 

Έμμεσες ωφέλειες αναμένεται να προκύψουν και για τους επισκέπτες της περιοχής. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

6.500,00 6.500,00 0,00 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 0,29 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

1,3 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.5.4 

Αναλυτική περιγραφή 

Η ομάδα πράξεων αφορά την προβολή και προώθηση της περιοχής καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών της . 
Για το λόγο αυτό προτείνεται ο σχεδιασμός συγκεκριμένης στρατηγικής προβολής, η οποία θα απευθύνεται σε 
συγκεκριμένες ομάδες – στόχους την αγοράς, θα προβάλλονται ολοκληρωμένες και συνδυασμένες δραστηριότητες 
και τέλος θα προβάλλονται κατάλληλα όλες οι προδιαγραφές ποιότητας που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο 
«τουριστικό προϊόν». 

Στη συνέχεια αναφέρονται συγκεκριμένα μέσα – εκδηλώσεις προβολής :  

 Συμμετοχή σε ημερίδες 
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 ∆ημιουργία ιστοσελίδας 

 Παραγωγή Τηλεοπτικών – Ραδιοφωνικών σποτς, κλπ 

Η προβολή της περιοχής δεν θα πρέπει να στοχεύει μόνο στην παροχή πληροφορίας προς τους καταναλωτές αλλά 
και να διοχετεύει και μηνύματα προς αυτούς, μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων που εμπεριέχουν μια πολιτική 
ανάδειξης της ταυτότητας της περιοχής η οποία θα στηρίζεται σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή / και δυνατά 
σημεία.  

Σκοπιμότητα  

Η συγκεκριμένη ομάδα πράξεων κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη συνολική προβολή της ταυτότητας της 
περιοχής, η οποία διαθέτει πλούσιες φυσικές ομορφιές, υγροβιότοπους, ιαματικές πηγές, πολιτιστική κληρονομιά, 
σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα καθώς και πλήθος τοπικών προϊόντων και εδεσμάτων. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της ομάδας πράξεων αποτελούν η ευρεία προβολή της 
περιοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Το γεγονός αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την περιοχή 
γιατί, μέσω αυτής, δημιουργούνται νέες αγορές και νέες εναλλακτικές δραστηριότητες, ενώ συγχρόνως 
εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους. Αυτοί οι παράγοντες εκτιμάται ότι θα έχουν θετική συνεισφορά στη συνολική 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.  

Ωφελούμενοι 

Ωφελούμενοι από την ομάδα πράξεων αναμένεται να είναι κατά προτεραιότητα οι ενδιαφερόμενοι ως εν δυνάμει 
επενδυτές του Τοπικού Προγράμματος, αλλά και το σύνολο του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

5.500,00 5.500,00 0,00 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 0,24 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆. της Κατηγορίας Πράξης 1,10 
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ  

∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ – ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΩ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

4.1.2.6 

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης 

Με την υλοποίηση της παρούσας Κατηγορίας Πράξης επιδιώκεται η συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή 
εμπειριών για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των εν γένει τοπικών πόρων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
για την περιοχή, μέσω της εφαρμογής σχεδίων συνεργασίας σε διατοπικό και διακρατικό επίπεδο. Τα σχέδια 
συνεργασίας εντάσσονται στη συνολική στρατηγική και επικεντρώνονται στις βασικές προτεραιότητες του Τοπικού 
Προγράμματος, την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, καθώς και την 
ενίσχυση της ταυτότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Παρά τη μικρή χρηματοδοτική της βαρύτητα, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του Τοπικού Προγράμματος, καθώς 
μέσω των σχεδίων συνεργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ περιοχών με κοινά προβλήματα και κοινούς στόχους, 
επιτυγχάνεται η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών, εξασφαλίζεται πραγματική προστιθέμενη αξία για την 
περιοχή παρέμβασης, ενώ παράλληλα δημιουργούνται μονιμότερες σχέσεις συνεργασίας για το μέλλον.   

Στόχοι του τοπικού προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξης 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η Κατηγορίας Πράξης εξυπηρετεί εμμέσως το σύνολο των 
Γενικών Στόχων του Τοπικού Προγράμματος (Κεφ. 6.3). Ειδικότερα η Κατηγορίας Πράξης εξυπηρετεί τον 7ο Ειδικό 
Στόχο του Τοπικού Προγράμματος και δευτερευόντως το σύνολο των υπόλοιπων Ειδικών Στόχων. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

49.000,00 49.000,00 - 

Αναλυτική περιγραφή Κατηγορίας Πράξης – Ομάδες πράξεων Κατηγορίας Πράξης 

Η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει 2 Ομάδες πράξεων και ειδικότερα ενός σχεδίου διατοπικής και ενός σχεδίου 
διακρατικής συνεργασίας. Μάλιστα η ΟΤ∆ Αλιείας ΑΝΕΘ προτείνεται ως Συντονιστής Εταίρος στο σχέδιο 
διατοπικής συνεργασίας.  

Αναλυτικότερα η Κατηγορία Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ομάδες πράξεων :  

2.4.2.6.1 ∆ιατοπική συνεργασία «Προώθηση του οικοτουρισμού, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων σε  προστατευόμενες αλιευτικές περιοχές» 

2.4.2.6.2 Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ποιότητας και Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Γηραιάς Ηπείρου 

 

Τα ανωτέρω σχέδια θα υποβληθούν προς έγκριση από την ΟΤ∆ Αλιείας στην αρμόδια υπηρεσία ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας  
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Προώθηση του οικοτουρισμού, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων σε προστατευόμενες αλιευτικές περιοχές 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2 6.1  

Στόχοι και συσχέτισή τους με τις ανάγκες τις περιοχής παρέμβασης, τους στόχους της τοπικής 
στρατηγικής και τους στόχους του ΕΠΑΛ. 

Οι τοπικές αλιευτικές κοινωνίες στις προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται σε μια φάση αναπροσανατολισμού 
καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συνδέονται με τους περιοριστικούς όρους που τίθενται για 
τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες (άσκηση αλιείας, οστρακοκαλλιέργειας, μεταποιητική δραστηριότητα 
αλιευτικών προϊόντων, κλπ) και να αναγνωρίσουν το ιδιαίτερης σημασίας φυσικό περιβάλλον ως βασικό συντελεστή 
ανάπτυξής τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική συνεισφορά έχει η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, που αναφέρεται κατά βάση στην 
επιχειρηματική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό και με τους πολιτιστικούς πόρους των 
περιοχών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση των αστικών πληθυσμών για απόδραση στη 
φύση για αναψυχή, ψυχαγωγία αλλά και περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το παρόν σχέδιο συνεργασίας έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους: 

 δημιουργία κοινού πλαισίου για την ανάπτυξη και διαχείριση του οικοτουρισμού στις προστατευόμενες 
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περιοχές των συνεργαζόμενων περιοχών εφαρμογής προγραμμάτων του άξονα 4 του ΕΠΑΛ 

 κοινή ανάδειξη και προβολή του οκοτουριστικού προϊόντος γενικότερα και των συγκεκριμένων 
οικοτουριστικών προϊόντων των επιμέρους περιοχών ειδικότερα. 

Οι στόχοι του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας συνδέονται τόσο με τις ανάγκες των αλιευτικών περιοχών, όπως 
αυτές προέκυψαν από την ανάλυση SWOT όσο και με τους Γενικούς Στόχους των Τοπικών Προγραμμάτων. 

Οι στόχοι του σχεδίου εντάσσονται στο πλαίσιο του 2ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και 
εξυπηρετούν άμεσα τον 6ο και εμμέσως τον 3ο και 4ο Ειδικό Στόχο αυτού. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου του Άξονα Προτεραιότητας 4 του 
ΕΠΑΛ «∆ιάδοση βέλτιστων πρακτικών μέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας 
μεταξύ παραγόντων των αλιευτικών περιοχών», ενώ έμμεσα εξυπηρετεί και τον Ειδικό Στόχο του Άξονα 4 
«Προστασία και αναβάθμιση της φυσικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές». 

Περιγραφή και αντικείμενο συνεργασίας 

Το παρόν Σχέδιο αφορά στην προώθηση του οικοτουρισμού και στην παράλληλη προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικών τουριστικών πόρων σε προστατευόμενες περιοχές που ανήκουν στις 
περιοχές παρέμβασης των εταίρων του σχεδίου, με αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα στο σύνολο των περιοχών 
αυτών.  

Οι στόχοι του Σχεδίου θα επιτευχθούν με την υλοποίηση  επί μέρους δράσεων που προσβλέπουν στην ανάδειξη 
νέων, εναλλακτικών και βιώσιμων μορφών οικοτουρισμού, στην ενίσχυση των τοπικών συνεργασιών στο 
συγκεκριμένο τομέα, στη μεταφορά τεχνογνωσίας στους περιβαλλοντικούς φορείς και Οργανώσεις (π.χ. Φορείς 
∆ιαχείρισης).  

Αναλυτικότερα το σχέδιο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Η προτεινόμενη αποτύπωση αφορά στη λεπτομερή και αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις 
προστατευόμενες περιοχές. Στόχος της έρευνας είναι να καταγραφούν οι επιχειρήσεις και οι φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, οι υπηρεσίες που προσφέρουν, οι δυνατότητες ανάπτυξης που έχουν.  

Τα στοιχεία για το τοπικό οικοσύστημα (χλωρίδα και πανίδα της περιοχής) αποτελούν παράλληλα σημαντικό 
παράγοντα βάσει του οποίου μπορεί να σχεδιαστεί καλύτερα η στρατηγική των εμπλεκόμενων φορέων σε ότι αφορά 
τις δράσεις ανάδειξης της περιοχής.  

2. Μελέτες  

Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούνται από πολύπλοκα και σύνθετα οικοσυστήματα, με ιδιαίτερα αλληλένδετες 
διαδικασίες μεταξύ των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων τους. Για την ορθολογική ανάπτυξη και 
διαχείριση του οικοτουριστικού προϊόντος σε σχέση με τα ανωτέρω προτείνεται η εκπόνηση των παρακάτω μελετών 
– σχεδίων διαχείρισης :  

 Συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών για τη διαχείριση του οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές και 
πιλοτικές ενέργειες 

 Ανάλυση των οικολογικών χαρακτηριστικών κάθε προστατευόμενης περιοχής βασισμένη στο πλαίσιο 
D.P.S.I.R. ( Driving Forces – Pressure – State – Impact – Response ). 

3. Καταγραφή και ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων και εκδηλώσεων και ένταξή τους στο 
οικοτουριστικό προϊόν των περιοχών  

Για να αναδειχθούν τα μνημεία και να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες αλλά και για να εξοικειωθούν οι 
κάτοικοι των περιοχών με τον πολιτιστικό της πλούτο, θα σχεδιασθεί μια σειρά εκδηλώσεων οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν διοργάνωση επισκέψεων και ξεναγήσεων για ειδικές ομάδες επισκεπτών στα μνημεία των 
περιοχών, καθιέρωση ετήσιων «ανοιχτών» γευμάτων με τοπικές συνταγές και προϊόντα, με έμφαση στα προϊόντα 
αλιείας, Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με παρουσίαση τοπικών χορών και ενδυμασιών, έκθεση παραδοσιακών 
αλιευτικών εργαλείων και φωτογραφιών, κλπ. 

4. Σύνθεση οικοτουριστικών προγραμμάτων κατά περιοχή και διερεύνηση τρόπων διασύνδεσής τους  

Στο πλαίσιο της πράξης αυτής θα δημιουργηθούν κατ’ αρχήν με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
δράσεων τα οικοτουριστικά προϊόντα ανά περιοχή, που θα οριστικοποιηθούν μέσα από τη διαβούλευση όλων των 
εταίρων. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η δυνατότητα διασύνδεσής τους.  

5. Ενέργειες Ενημέρωσης και Προβολής  

Η συγκεκριμένη πράξη έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των εν δυνάμει επισκεπτών 
μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες προβολής των εμπλεκόμενων φορέων και του έργου τους. Οι προτεινόμενες 
ενέργειες αποσκοπούν στην προώθηση του οικοτουρισμού στις επιμέρους περιοχές αλλά και στην ενεργοποίηση 
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των κατοίκων των περιοχών προς την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών σχετικά με τον οικοτουρισμό.    

Η πράξη θα περιλαμβάνει και μια κοινή ενέργεια προβολής των επιμέρους οικοτουριστικών προϊόντων (τόσο του 
τελικού αποτελέσματος όσο και της διαδικασίας επίτευξής τους). 

6. Τεχνική στήριξη – Συντονισμός. Η ενέργεια αφορά στον συντονισμό και την παρακολούθηση – διαχείριση του 
σχεδίου της συνεργασίας από το συντονιστή και τους εταίρους του σχεδίου. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα για την περιοχή 

Το παρόν Σχέδιο αναμένεται, μεταξύ άλλων, να επιτύχει τα εξής: 

 μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών στην περιοχή για την ορθολογική ανάπτυξη οικοτουριστικού 
προϊόντος. 

 διευρυμένη προβολή του τοπικού οικοτουριστικού προϊόντος και ένταξή του σε ευρύτερο δίκτυο 

 αναγνώριση από τον τοπικό πληθυσμό της σημασίας του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος των 
προστατευόμενων περιοχών ως συντελεστή ανάπτυξης της περιοχής και ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας του. 

 

Συσχέτιση με αποτελέσματα προηγούμενων εφαρμογών 

∆εν υπήρχε εφαρμογή ανάλογου σχεδίου στο παρελθόν, σε αλιευτικές περιοχές. 

Ενέργειες που έχουν αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 

Κατά τη φάση προετοιμασίας του προγράμματος, οι ενέργειες που έγιναν για τη συγκρότηση της ανωτέρω 
συνεργασίας ήταν: 

 επιστολή πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία από την ΑΝΕΘ 

 εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή παρατηρήσεων από τους εταίρους 

 σύνταξη και οριστικοποίηση του τεχνικού δελτίου 

 ένταξη του τεχνικού δελτίου στα προγράμματα των εν δυνάμει εταίρων 

Η ενέργεια αφορά τη συνεργασία των παρακάτω ΟΤ∆ Αλιείας που έχουν καταθέσει πρόταση τοπικού 
προγράμματος αλιείας για την περιοχή τους, στο πλαίσιο προκήρυξης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ (και παράλληλα έχουν 
καταθέσει στην ΑΝΕΘ δηλώσεις πρόθεσης συνεργασίας):  

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ 
(Συντονιστής του σχεδίου),  

 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

 ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. 

Η ανωτέρω προτεινόμενη εταιρική σχέση είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση έγκρισης του 
Σχεδίου.  

 

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής 

Μετά την έγκριση των Τοπικών Προγραμμάτων και ανάλογα με την πορεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν από 
τις εν δυνάμει ΟΤ∆ Αλιείας , θα πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες :  

 Συνάντηση εργασίας για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής  

 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι κοινές δράσεις, οι συμβαλλόμενοι, 
ο σκοπός, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το αντικείμενο του κάθε συμβαλλόμενου, οι φάσεις υλοποίησης, 
η ανάληψη του κόστους ανά φάση, ο τρόπος συντονισμού  και οργάνωσης του σχεδίου, κλπ.  

 Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου, στην αρμόδια Υπηρεσία ∆ιαχείρισης προς έγκριση.  

 Έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου προτείνονται τρία επίπεδα λειτουργίας: 

 η δημιουργία ∆ικτύου από τις ΟΤ∆ Αλιείας - εταίρους, οι οποίες θα ενεργοποιούνται τοπικά,  

 η σύσταση ολιγομελούς Επιτροπής Παρακολούθησης μ’ έναν εκπρόσωπο από κάθε ΟΤ∆-εταίρο,  η οποία 
θα είναι αρμόδια για την εν γένει παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου και  

 ο Συντονισμός του Σχεδίου από την ΑΝΕΘ, η οποία θα λειτουργεί ως εκπρόσωπος των εταίρων και θα 
καθοδηγεί τις κοινές δράσεις του σχεδίου. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

20.000,00 20.000,00 - 

% στη ∆.∆. της ∆ράσης 0,88 Χρηματοδοτική  

Βαρύτητα % στη ∆.∆.  της Κατηγορίας 
Πράξης 

40,82 

∆ικαιούχοι Συνεργασίες μπορούν ν’ αναπτυχθούν μεταξύ των Ομάδων Τοπικής ∆ράσης μία εκ των οποίων 
ορίζεται συντονίστρια 

Ωφελούμενοι 

 ΟΤΑ 

 Συλλογικοί φορείς (αλιευτικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί, κλπ) 

 ∆ίκτυα επιχειρήσεων, επιχειρήσεις περιοχής παρέμβασης, τοπικός πληθυσμός 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
∆ιακρατική Συνεργασία «Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ποιότητας και Ανάπτυξης 
Αλιευτικών Περιοχών Γηραιάς Ηπείρου» 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.6.2 

Στόχοι και συσχέτισή τους με τις ανάγκες τις περιοχής παρέμβασης, τους στόχους της τοπικής 
στρατηγικής και τους στόχους του ΕΠΑΛ. 

Οι αλιευτικές περιοχές βιώνουν μια κατάσταση αναπροσανατολισμού, καθότι αφενός πρέπει να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες που συνδέονται με τους περιοριστικούς όρους που τίθενται για τις παραδοσιακές οικονομικές 
δραστηριότητες και αφετέρου πρέπει να ανταποκριθούν στον διεθνή ανταγωνισμό και στα σύγχρονα καταναλωτικά 
πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η διασφάλιση της ποιότητας, η αναγνωρισιμότητα, η 
δικτύωση και το σύγχρονο marketing αποτελούν βασικά «εργαλεία» για την βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών, η οποία πρέπει να στηριχθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, στην αναδιάρθρωση και τον 
αναπροσανατολισμό της παραγωγικής τους βάσης, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εκτός του αλιευτικού 
τομέα και στη βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών. 

Επομένως, η υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης της εκάστοτε αλιευτικής περιοχής και των επιμέρους 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μέσα από μια οργανωμένη συλλογική δράση, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
η οποία θα ενισχύει την διαβούλευση, τον καθορισμό κοινών στόχων, την εφαρμογή κοινών κριτηρίων 
αναγνωρισιμότητας (λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες), την κοινή προβολή και την βελτίωση της 
εικόνας των αλιευτικών περιοχών και των τοπικών προϊόντων θα συμβάλει: 

 στην ομαλή προσαρμογή των αλιευτικών περιοχών στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις 

 στην ανάδειξη της ταυτότητας των αλιευτικών περιοχών 

 στη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 στην ενσωμάτωση καινοτομιών και καλών πρακτικών 

 στην αύξηση της αξίας των αλιευτικών προϊόντων και στη διευκόλυνση της εισόδου τους στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά 

 στην ανάδειξη των τουριστικών πόρων των αλιευτικών περιοχών 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το παρόν σχέδιο συνεργασίας έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους: 

 τη δημιουργία κοινού πλαισίου για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 

 τη συγκρότηση ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας των αλιευτικών περιοχών 

 την εφαρμογή και παρακολούθηση υποστηρικτικών εργαλείων για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών  

 την κοινή ανάδειξη και προβολή των αλιευτικών περιοχών  

Οι στόχοι του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας συνδέονται τόσο με τις ανάγκες των αλιευτικών περιοχών, όπως 
αυτές προέκυψαν από την ανάλυση SWOT όσο και με τους Γενικούς Στόχους των Τοπικών Προγραμμάτων. 

Ειδικότερα η προτεινόμενη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο του 1ου Γενικού Στόχου του Τοπικού Προγράμματος και 
εξυπηρετεί άμεσα τον 6ο και έμμεσα τον 2ο Ειδικό Στόχο αυτού. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «∆ιάδοση βέλτιστων πρακτικών 
μέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας μεταξύ παραγόντων των αλιευτικών 
περιοχών» και του Ειδικού Στόχου «Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων» του Άξονα 
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ.  
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Περιγραφή και αντικείμενο συνεργασίας 

Το παρόν σχέδιο συνεργασίας προωθεί τη συνεργασία αλιευτικών περιοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την 
κοινή πράξη σε θέματα ανάπτυξης και ανταπόκρισης στον ανταγωνισμό περιοχών. 

Οι στόχοι του σχεδίου θα επιτευχθούν με την υλοποίηση επί μέρους δράσεων που προσβλέπουν: 

 στη συμμετοχή και συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) σε τοπικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

 στη διαμόρφωση κριτηρίων ποιότητας και αναγνωρισιμότητας των αλιευτικών περιοχών 

 στη συγκρότηση ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας αλιευτικών περιοχών 

 στην κοινή προβολή των αλιευτικών περιοχών 

 Αναλυτικότερα το σχέδιο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. ∆ιοργάνωση εργαστηρίων (workshops) σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο 

Θα διοργανωθούν έξι (6) εργαστήρια από κάθε συμμετέχουσα περιοχή σε τοπικό επίπεδο με θέματα την αλιεία, το 
περιβάλλον, τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, τις τουριστικές υποδομές και τις τουριστικές υπηρεσίες. Στα 
εργαστήρια θα συμμετέχουν τοπικοί φορείς (ΟΤΑ, Σύλλογοι αλιέων, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί 
σύλλογοι, σύλλογοι μηχανικών, σύλλογοι ξενοδόχων) και εμπλεκόμενα πρόσωπα (ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες χώρων 
εστίασης, αλιείς κ.α.), με σκοπό τη διαμόρφωση των απαιτούμενων κριτηρίων για την ανάδειξη της ταυτότητας της 
περιοχής. Επίσης, θα διοργανωθούν έξι (6) εργαστήρια σε διακρατικό επίπεδο μεταξύ των συμμετεχουσών ΟΤ∆, με 
σκοπό τη σύνθεση των κριτηρίων και τη διαμόρφωση κοινής εμπορικής ετικέτας. Μέσω των διακρατικών 
εργαστηρίων θα προκύψουν το εγχειρίδιο και οι διαδικασίες εφαρμογής της εμπορικής ετικέτας, τα κριτήρια 
ποιότητας και η μεθοδολογία αξιολόγησής τους, το σήμα και τα έντυπα της κοινής εμπορικής ετικέτας. Η εμπορική 
ετικέτα που θα προκύψει θα αναφέρεται σε διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων (π.χ. μονάδες διανυκτέρευσης, 
μονάδες εστίασης, μονάδες μεταποίησης, πολιτιστικές εκδηλώσεις) και θα προβλέπει αντίστοιχα κριτήρια.  

2. Συγκρότηση ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας αλιευτικών περιοχών  

Οι συμμετέχουσες ΟΤ∆ σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, ΟΤΑ, περιβαλλοντικούς φορείς, πολιτιστικούς 
φορείς, φορείς εκπροσώπησης των αλιέων κ.α. θα συγκροτήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας αλιευτικών 
περιοχών, το οποίο θα αναλάβει αφενός να επικοινωνήσει την έννοια, τη σημασία και την αξία της κοινής 
διακρατικής εμπορικής ετικέτας, μέσα από στοχευμένες εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια, συμμετοχή σε εκθέσεις) 
και αφετέρου να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των αλιευτικών περιοχών οργανώνοντας μια ηλεκτρονική βάση 
πληροφόρησης, επικοινωνίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης συνεργασιών, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες του internet και διοργανώνοντας εκδηλώσεις, όπως συμπόσια, ημερίδες, συνέδρια κ.α. 

3. Κατοχύρωση της ετικέτας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (τίτλος, σήμα κλπ) και πιλοτική εφαρμογή 

Σε συνέχεια της δημιουργία της εμπορικής ετικέτας (τίτλος, σήμα, διαδικασίες κλπ) θα προωθηθούν οι απαιτούμενες 
ενέργειες για την κατοχύρωση της εμπορικής ετικέτας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την πιλοτική εφαρμογή του 
εγχειρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ανταποκρισιμότητα της εκάστοτε συμμετέχουσας περιοχής και να 
καταγραφούν αδυναμίες ή απειλές. Στο πλαίσιο αυτό θα παραχθούν τα απαιτούμενα έντυπα για την εφαρμογή της 
διαδικασίας χορήγησης της εμπορικής ετικέτας και θα οργανωθούν ενέργειες προβολής των φορέων (π.χ. 
επιχειρήσεις, πολιτιστικοί φορείς), που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή και θα σηματοποιηθούν. Οι 
ενέργειες προβολής θα περιλαμβάνουν ενημερωτικό έντυπο με τους σηματοποιημένους φορείς, καταχωρήσεις σε 
περιοδικά και εφημερίδες, καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες, διοργάνωση συμποσίων κ.α. 

4. Ενέργειες επιμόρφωσης 

Στο πλαίσιο αυτής της πράξης θα προωθηθούν ενέργειες επιμόρφωσης (ημερίδες) τόσο στελεχών που θα 
ασχοληθούν με την αξιολόγηση των υποψηφίων φορέων για τη σηματοποίησή τους όσο και στελεχών των 
υποψηφίων φορέων για την εφαρμογή και τήρηση των κριτηρίων της εμπορικής ετικέτας. Επίσης, θα διοργανωθούν 
επισκέψεις μελέτης με τη συμμετοχή στελεχών των ΟΤ∆, στελεχών τοπικών φορέων, στελεχών τοπικών 
επιχειρήσεων και αλιέων, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών που 
θα προβλέπονται στην διακρατική εμπορική ετικέτα. 

5. Ενέργειες ενημέρωσης και προβολής  

Στο πλαίσιο αυτής της πράξης θα προωθηθούν ενέργειες προβολής των συμμετεχουσών περιοχών και φορέων 
που θα αξιοποιήσουν την διακρατική εμπορική ετικέτα, όπως τουριστικοί χάρτες & τουριστικοί οδηγοί, με ειδικές 
αναφορές στους σηματοποιημένους φορείς, καταχωρήσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, ραδιοφωνικά και 
τηλεοπτικά σποτ. 

6. Τεχνική στήριξη – Συντονισμός. Η ενέργεια αφορά στον συντονισμό και την παρακολούθηση – διαχείριση του 
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σχεδίου της συνεργασίας από το συντονιστή και τους εταίρους του σχεδίου. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα για την περιοχή 

Το παρόν Σχέδιο αναμένεται, μεταξύ άλλων, να επιτύχει τα εξής: 

 μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών στην περιοχή  

 ένταξη της αλιευτικής περιοχής σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασίας 

 ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής και του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος 

 ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής και εμπέδωση της ολιστικής προσέγγισης του τουριστικού προϊόντος 

 αύξηση της τουριστικής κίνησης 

Συσχέτιση με αποτελέσματα προηγούμενων εφαρμογών 

∆εν υπήρχε εφαρμογή ανάλογου σχεδίου στο παρελθόν, σε αλιευτικές περιοχές. 

Ενέργειες που έχουν αναληφθεί για τη συγκρότηση της συνεργασίας 

Κατά τη φάση προετοιμασίας του προγράμματος, οι ενέργειες που έγιναν για τη συγκρότηση της ανωτέρω 
συνεργασίας ήταν: 

 συνεργασία με την Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδος 

 επιστολή πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη συνεργασία από την Αιτωλική Αναπτυξιακή σε ΟΤ∆ από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό 

 εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή παρατηρήσεων από τους εταίρους 

 σύνταξη και οριστικοποίηση του τεχνικού δελτίου 

 ένταξη του τεχνικού δελτίου στα προγράμματα των εν δυνάμει εταίρων 

Η πράξη αφορά τη συνεργασία των παρακάτω ΟΤ∆ Αλιείας που έχουν καταθέσει πρόταση τοπικού προγράμματος 
αλιείας για την περιοχή τους, στο πλαίσιο προκήρυξης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ (και παράλληλα έχουν καταθέσει 
στην Αιτωλική Αναπτυξιακή δηλώσεις πρόθεσης συνεργασίας):  

 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Συντονιστής του σχεδίου),  

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

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΦΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) 

 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Η ανωτέρω προτεινόμενη εταιρική σχέση είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση έγκρισης του 
Σχεδίου. 

Προβλεπόμενος τρόπος εφαρμογής 

Μετά την έγκριση των Τοπικών Προγραμμάτων και ανάλογα με την πορεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν από 
τις εν δυνάμει ΟΤ∆ Αλιείας , θα πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες :  

 Συνάντηση εργασίας για τη ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής  

 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι κοινές δράσεις, οι συμβαλλόμενοι, 
ο σκοπός, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το αντικείμενο του κάθε συμβαλλόμενου, οι φάσεις υλοποίησης, 
η ανάληψη του κόστους ανά φάση, ο τρόπος συντονισμού  και οργάνωσης του σχεδίου, κλπ.  

 Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου, στην αρμόδια Υπηρεσία ∆ιαχείρισης προς έγκριση.  

 Έναρξη υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου προτείνονται τρία επίπεδα λειτουργίας: 

 η δημιουργία ∆ικτύου από τις ΟΤ∆ Αλιείας - εταίρους, οι οποίες θα ενεργοποιούνται τοπικά,  

 η σύσταση ολιγομελούς Επιτροπής Παρακολούθησης μ’ έναν εκπρόσωπο από κάθε ΟΤ∆,  η οποία θα 
είναι αρμόδια για την εν γένει παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου και  

 ο Συντονισμός του Σχεδίου από την Αιτωλική Αναπτυξιακή, η οποία θα λειτουργεί ως εκπρόσωπος των 
εταίρων και θα καθοδηγεί τις κοινές δράσεις του σχεδίου. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ (€) Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€) 

29.000,00 29.000,00 - 

Χρηματοδοτική  % στη ∆.∆.  της ∆ράσης  1,27 
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Βαρύτητα % στη ∆.∆. της Κατηγορίας 
Πράξης 

59,18 

∆ικαιούχοι Συνεργασίες μπορούν ν’ αναπτυχθούν μεταξύ των Ομάδων Τοπικής ∆ράσης, μία εκ των οποίων 
ορίζεται συντονίστρια. 

Ωφελούμενοι 

 ΟΤΑ 
 Συλλογικοί φορείς (αλιευτικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί, κλπ) 
 ∆ίκτυα επιχειρήσεων, επιχειρήσεις περιοχής παρέμβασης, τοπικός πληθυσμός 
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Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες συσχέτισης της δημόσιας δαπάνης και του δείκτη 

εκροών της αρχικής και της αναμορφωμένης πρότασης, για κάθε κατηγορία πράξης 

και πίνακας συσχέτισης της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6.  

Εκτιμάται ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης τα επενδυτικά σχέδια που θα 

υποβληθούν θα αφορούν περισσότερους εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων από ότι 

ιδρύσεις και θα  είναι μικρότερου προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό ο δείκτης 

εκροών της αναμορφωμένης πρότασης δεν μεταβάλλεται αισθητά παρόλο που η 

δημόσια δαπάνη είναι μειωμένη έναντι της αρχικής πρότασης. 

 

Πίνακας 1 Συσχέτιση δημόσιας δαπάνης και δείκτη εκροών αρχικής και 
αναμορφωμένης πρότασης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜ. ∆ΑΠΑΝΗ 
ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ
ΕΝΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

∆ΗΜ. ∆ΑΠΑΝΗ 
ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

% ∆ΗΜ. 
∆ΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
(δείκτης εκροών) 

ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(δείκτης 
εκροών) 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕ
ΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

% ∆ΕΙΚΤΗ 
ΕΚΡΟΩΝ 

1.1.1 150.000,00     4.1.1.1.1 100.000,00      -33,33% 2 2 0,00%
1.1.2 50.000,00       4.1.1.1.2 50.000,00        0,00% 3 3 0,00%
1.1.3 250.000,00     -                   -100,00% 1 0 -100,00%
1.1.4 200.000,00     4.1.1.1.3 150.000,00      -25,00% 1 2 100,00%
1.1.5 100.000,00     -                   -100,00% 2 0 -100,00%
1.1.6 100.000,00     60,00% 2
1.1.7 100.000,00     -100,00% 3
1.1.8 100.000,00     4.1.1.1.5 80.000,00        -20,00% 2 3 50,00%

1.2.1 50.000,00       1

1.2.2 300.000,00     2

1.2.3 100.000,00     4.1.1.2.2 100.000,00      0,00% 3 4 33,33%

1.2.4 400.000,00     4.1.1.2.3 300.000,00      -25,00% 2 1 -50,00%

1.2.5 650.000,00     4.1.1.2.4 500.000,00      -23,08% 6 5 -16,67%

1.2.6 100.000,00     2

1.2.7 150.000,00     4

1.2.8 150.000,00     4.1.1.2.2 140.000,00      -6,67% 4 3 -25,00%

1.2.9 75.000,00       -                   -100,00% 1 0 -100,00%

1.3.1 150.000,00     -                   -100,00% 1 0 -100,00%
1.3.2 650.000,00     4.1.1.3.1 550.000,00      -15,38% 4 4 0,00%
1.3.3 225.000,00     4.1.1.3.2 100.000,00      -55,56% 1 7 600,00%
2.1.1 100.000,00     4.1.2.1.1 67.000,00        -33,00% 1 1 0,00%
2.1.2 620.000,00     4.1.2.1. 248.000,00      -60,00% 4 3 -25,00%
2.1.3 413.750,00     4.1.2.1.3 413.000,00      -0,18% 2 2 0,00%
2.2.1 410.650,00     4.1.2.2.1 255.000,00      -37,90% 4 3 -25,00%
2.2.2 425.600,00     4.1.2.2.2 174.000,00      -59,12% 4 4 0,00%
2.2.3 655.000,00     2
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4.1.2.4.1 575.500,00      -12,14% 2 0,00%

2.3.1 680.000,00     4.1.2.5.1 479.000,00      -29,56%

2.3.2 45.000,00       4.1.2.5.2 8.000,00          -82,22%

2.3.3 15.000,00       4.1.2.5.3 6.500,00          -56,67%

2.3.4 10.000,00       4.1.2.5.4 5.500,00          -45,00%

2.4.1 35.000,00       4.1.2.6.1 20.000,00        -42,86%

2.4.2 40.000,00       4.1.2.6.2 29.000,00        -27,50%

7.500.000,00  4.990.000,00   -33,47% 64 60 -6,25%

-34,43%

-           

3

3

5

-40,00%

0,00%

-20,00%

4.1.1.1.4 160.000,00      

4.1.1.2.1 229.500,00      

4.1.1.2.5 250.000,00      
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Πίνακας 2  Συσχέτιση δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξης 4.1.2.6 αρχικής 
και αναμορφωμένης πρότασης 

Τίτλος σχεδίου 

∆ημόσια ∆απάνη 
σχεδίου αρχικής 

πρότασης 

∆ημόσια ∆απάνη 
σχεδίου 

αναμορφωμένης 
πρότασης 

Α. ∆ιατοπικά     
Προώθηση του οικοτουρισμού, προστασία 
και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων σε προστατευόμενες αλιευτικές 
περιοχές 35.000,00 20.000,00 
Β. ∆ιεθνικά     
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ποιότητας και 
Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Γηραιάς 
Ηπείρου 40.000,00 29.000,00 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες με βάση το Υπόδειγμα 
του με Αρ. Πρωτ.1644/16-9-2010 εγγράφου της ΕΥ∆ ΕΠ Αλιείας για την 
αναμόρφωση-οριστικοποίηση του Τοπικού Προγράμματος, στο πλαίσιο του Άξονα 4 
του ΕΠΑΛ 2007-2013. 
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Πίνακας 1:  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 
ΟΜΑ∆Α ΠΡΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 
ΟΜΑ∆Α 

ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4.1.1.1.1 153.846,15           100.000,00         75.000,00            25.000,00           53.846,15            

4.1.1.1.2 76.923,08             50.000,00           37.500,00            12.500,00           26.923,08            

4.1.1.1.3 230.769,23           150.000,00         112.500,00          37.500,00           80.769,23            

4.1.1.1.4 246.153,85           160.000,00         120.000,00          40.000,00           86.153,85            

4.1.1.1.5 123.076,92           80.000,00           60.000,00            20.000,00           43.076,92            

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1

830.769,23           540.000,00         405.000,00          135.000,00         290.769,23          

4.1.1.2.1 382.500,00           229.500,00         172.125,00          57.375,00           153.000,00          

4.1.1.2.2 166.666,67           100.000,00         75.000,00            25.000,00           66.666,67            

4.1.1.2.3 500.000,00           300.000,00         225.000,00          75.000,00           200.000,00          

4.1.1.2.4 833.333,33           500.000,00         375.000,00          125.000,00         333.333,33          

4.1.1.2.5 416.666,67           250.000,00         187.500,00          62.500,00           166.666,67          

4.1.1.2.6 233.333,33           140.000,00         105.000,00          35.000,00           93.333,33            

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2

2.532.500,00        1.519.500,00      1.139.625,00       379.875,00         1.013.000,00       

4.1.1.3.1 916.666,67           550.000,00         412.500,00          137.500,00         366.666,67          

4.1.1.3.2 166.666,67           100.000,00         75.000,00            25.000,00           66.666,67            

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3

1.083.333,33        650.000,00         487.500,00          162.500,00         433.333,33          

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΡΑΣΗΣ 
4.1.1

4.446.602,56       2.709.500,00     2.032.125,00       677.375,00         1.737.102,56       

4.1.2.1.1 67.000,00             67.000,00           50.250,00            16.750,00           -                        

4.1.2.1.2 248.000,00           248.000,00         186.000,00          62.000,00           -                        

4.1.2.1.3 413.000,00           413.000,00         309.750,00          103.250,00         -                        

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 4.1.2.1

728.000,00           728.000,00         546.000,00          182.000,00         -                        

4.1.2.2.1 255.000,00           255.000,00         191.250,00          63.750,00           -                        

4.1.2.2.2 174.000,00           174.000,00         130.500,00          43.500,00           -                        

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 4.1.2.2

429.000,00           429.000,00         321.750,00          107.250,00         -                        

4.1.2.4.1            575.500,00             575.500,00   431.625,00        143.875,00                               -    
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 4.1.2.4

575.500,00           575.500,00         431.625,00          143.875,00         -                        

4.1.2.5.1 479.000,00           479.000,00         359.250,00          119.750,00         -                        

4.1.2.5.2 8.000,00               8.000,00             6.000,00              2.000,00             -                        

4.1.2.5.3 6.500,00               6.500,00             4.875,00              1.625,00             -                        

4.1.2.5.4 5.500,00               5.500,00             4.125,00              1.375,00             -                        

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 4.1.2.5

499.000,00           499.000,00         374.250,00          124.750,00         -                        

4.1.2.6.1 20.000,00             20.000,00           15.000,00            5.000,00             -                        

4.1.2.6.2 29.000,00             29.000,00           21.750,00            7.250,00             -                        

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 4.1.2.6

49.000,00             49.000,00           36.750,00            12.250,00           -                        

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΡΑΣΗΣ 
4.1.2

2.280.500,00       2.280.500,00     1.710.375,00       570.125,00         -                       

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

6.727.102,56    4.990.000,00   3.742.500,00    1.247.500,00   1.737.102,56    
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Πίνακας 2 :  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

 

∆ημόσια 
∆απάνη 
αρχικής 
πρότασης

% επί της 
συνολικής 
∆ημόσιας 

∆απάνης της 
αρχικής 
πρότασης

∆ημόσια 
∆απάνη 

αναμορφωμένης 
πρότασης

% επί της 
συνολικής 
∆ημόσιας 

∆απάνης της 
αναμορφωμένης 

πρότασης

ΣΥΝ. ΤΟΠ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.500.000,00     4.990.000,00   
∆ράση 4.1.1 4.050.000,00 54,00%     2.709.500,00   54,30%
Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1 1.050.000,00 14,00% 540.000,00          10,82%
Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2 1.975.000,00 26,33% 1.519.500,00       30,45%
Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3 1.025.000,00 13,67% 650.000,00          13,03%
∆ράση 4.1.2 3.450.000,00 46,00%     2.280.500,00   45,70%
Κατηγορία Πράξης 4.1.2.1 1.133.750,00 15,12% 728.000,00          14,59%
Κατηγορία Πράξης 4.1.2.2 836.250,00 11,15% 429.000,00          8,60%
Κατηγορία Πράξης 4.1.2.4 655.000,00 8,73% 575.500,00          11,53%
Κατηγορία Πράξης 4.1.2.5 750.000,00 10,00% 499.000,00          10,00%
Κατηγορία Πράξης 4.1.2.6 75.000,00 1,00% 49.000,00            0,98%  

 
 
 

Πίνακας 3 :  ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΡΑΞΗΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤ∆ ΑΛΙΕΙΑΣ» 

 
Σύνολο 
Δημόσιας 
Δαπάνης  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

499.000,00 34.500,00 100.300,00 90.800,00 90.800,00 91.300,00 91.300,00 
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