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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά Στοιχεία Φορέα
Επωνυμία

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Α.Ε.)

Έδρα

Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη 84100, Σύρος

Αρμόδιος για επαφές

Καλλιόπη Τσαγκαράκη

Τηλέφωνο

22810 88834

FAX

22810 87982

E-MAIL

info@e-cyclades.gr

ΑΦΜ

094198058

ΔΟΥ

Σύρου

Τίτλος του προγράμματος
«Κοχύλια στο Αιγαίο»

Περιοχή Παρέμβασης
Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από 14 νησιά του Νομού Κυκλάδων, συνολικής έκτασης 669,933
τετ. χλμ., με συνολικό πληθυσμό 33.858.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ/
ΤΟΠΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ
(km2)
(Στοιχεία
ΕΣΥΕ)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (Στοιχεία
ΕΣΥΕ 2001πραγματικός
πληθυσμός)

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

Δ.Δ.
Ερμουπόλεως

3,606

11.799

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

Δ.Δ. Μάννα

7,575

1.601

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Δ.Δ. Αμοργού

38,000

414

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Δ.Δ. Αιγιάλης

30,970

487

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Δ.Δ. Αρκεσίνης

21,020

218

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Δ.Δ. Βρούτση

10,800

82

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Δ.Δ. Θολαρίων

14,580

173

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Δ.Δ. Καταπόλων

10,970

485

ΝΟΜΟΣ/ ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
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ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Δ.Δ. Κύθνου

49,961

746

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Δ.Δ. Δρυοπίδος

50,226

862

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Πάρου

59,120

5.812

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Αγκαιριάς

32,570

981

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Αρxιλόχου

13,520

910

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Κώστου

14,220

374

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Λευκών

30,000

765

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Μαρπήσσης

17,830

984

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Ναούσης

29,020

3.027

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ

Κ.Δ. Ανάφης

38,340

273

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Κ.Δ. Αντιπάρου

34,820

1.037

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΗΣ

Κ.Δ. Δονούσης

13,470

163

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Κ.Δ. Ηρακλείας

17,590

151

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ

Κ.Δ. Κιμώλου

35,710

769

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ

Κ.Δ.
Κουφονησίων

5,700

366

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ

Κ.Δ. Θηρασιάς

9,299

268

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ

Κ.Δ. Σικίνου

41,030

238

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ

Κ.Δ. Σχοινούσσης

7,770

206

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Κ.Δ.
Φολεγάνδρου

18,717

374

Κ.Δ. Άνω Μεριάς

13,499

293

669,933
50,54
5.316,5

33.858

ΣΥΝΟΛΟ
Πληθυσμιακή πυκνότητα
Συνολική έκταση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

6.976.252,61 4.520.000,00 3.254.400,00 1.265.600,00 2.456.252,61
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ/
ΤΟΠΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ (km2)
(Στοιχεία ΕΣΥΕ)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(Στοιχεία ΕΣΥΕ
2001πραγματικός
πληθυσμός)

Δ.Δ.
Ερμουπόλεως

3,606

11.799

Δ.Δ. Μάννα

7,575

1601

Δ.Δ. Αμοργού

38,000

414

Δ.Δ. Αιγιάλης

30,970

487

Δ.Δ. Αρκεσίνης

21,020

218

Δ.Δ. Βρούτση

10,800

82

Δ.Δ. Θολαρίων

14,580

173

Δ.Δ. Καταπόλων

10,970

485

Δ.Δ. Κύθνου

49,961

746

Δ.Δ. Δρυοπίδος

50,226

862

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Πάρου

59,120

5.812

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Αγκαιριάς

32,570

981

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Αρxιλόχου

13,520

910

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Κώστου

14,220

374

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Λευκών

30,000

765

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Μαρπήσσης

17,830

984

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ.Δ. Ναούσης

29,020

3.027

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΦΗΣ

Κ.Δ. Ανάφης

38,340

273

ΝΟΜΟΣ/ ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΚΥΘΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΚΥΘΝΟΥ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Περιοχές
Άξονα 3 του
ΠΑΑ

v

-σελ. 6-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΟΝΟΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΙΚΙΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Κ.Δ. Αντιπάρου

34,820

1.037

Κ.Δ. Δονούσης

13,470

163

v

Κ.Δ. Ηρακλείας

17,590

151

v

Κ.Δ. Κιμώλου

35,710

769

v

Κ.Δ.
Κουφονησίων

5,700

366

v

Κ.Δ. Θηρασιάς

9,299

268

v

Κ.Δ. Σικίνου

41,030

238

v

Κ.Δ. Σχοινούσσης

7,770

206

v

Κ.Δ.
Φολεγάνδρου

18,717

374

v

Κ.Δ. Άνω Μεριάς

13,499

293

v

669,933
50,5393823
5.316,5

33.858

ΣΥΝΟΛΟ
Πληθυσμιακή πυκνότητα
Συνολική έκταση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
Περιοχές Natura 2000/ Ramsar εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης
ΠΕΡΙΟΧΕΣ Natura 2000/Ramsar εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ σε ha

GR4220002

SCI

ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ - ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ

GR4220004

SCI/SPA

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

7.011,26

GR4220006

SCI

13.855,78

GR4220010

SCI

GR4220012

SCI

GR4220013

SCI

ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΘΕΡΑΣ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΖΩΝΗ
ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΑΠΟ ΚΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ,
ΚΕΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

GR4220016

SCI

ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

GR4220017

SCI

GR4220021

SPA

ΝΗΣΟΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕIΑ, ΝΗΣΟI ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ,
ΝΗΣIΔΑ ΒΕΝΕΤIΚΟ ΗΡΑΚΛΕIΑΣ

GR4220022

SPA

ΝΗΣΟI ΧΡIΣΤIΑΝΑ

146,00

GR4220023

SPA

ΝΗΣIΔΕΣ ΑΝΑΦΗΣ: ΦΤΕΝΑ, ΠΑΧIΑ, ΜΑΚΡΑ

209,00

SPA

ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΨΑΛIΔΑ,
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΝIΚΟΥΡIΑ, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟ ΒIΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣI,
ΠΕΤΑΛIΔI

GR4220024

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

1.143,05

2.855,19
6.068,62
12.595,25
97,69
1.858,35
1.983,00

3.038,00
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GR4220025

SPA

ΝΗΣIΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑI ΝΟΤIΑ ΑΝΤIΠΑΡΟΣ

2.414,00

Όλες οι περιοχές περιλαμβάνουν παράκτια και θαλάσσια ζώνη

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(Το ποσοστό αυτό αφορά μόνο το χερσαίο τμήμα των περιοχών Natura στο σύνολο του χερσαίου τμήματος της
περιοχής παρέμβασης)
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53.275,19
20,08%
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η πολυδιάσπαση της περιοχής παρέμβασης λόγω της έντονης νησιωτικότητας της σε πολλές
μικροπεριοχές, αν και αναμφισβήτητα εμπεριέχει σημαντικά αναπτυξιακά μειονεκτήματα (επικοινωνία,
μεταφορές, συγκοινωνίες…), θα πρέπει από την άλλη, σε μια λογική τοπικής ανάπτυξης, να ιδωθεί ως
πρόκληση. Η διαφορετικότητα της μιας μικροπεριοχής με την άλλη, ο πολιτισμικός πλούτος που
ενυπάρχει σε κάθε μια απ’ αυτές, η ποικιλία και μοναδικότητα του τοπίου, ο πλούτος των τοπικών
γεύσεων και των τοπικών προϊόντων, συνθέτουν ένα σύνολο ζωντανών οργανισμών στο Αρχιπέλαγος
του Αιγαίου, μοναδικό ίσως στον κόσμο. Η συνειδητοποίηση της αξίας της τοπικής θαλασσινής
παράδοσης και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της μοναδικής αυτής νησιωτικής περιοχής
αποτελεί την προϋπόθεση για την ουσιαστική αποστασιοποίηση της από φθίνουσες αναπτυξιακές
πρακτικές και την ένταξη της σε μια λογική αναπτυξιακής αειφορίας. Η ανάδειξη, πέραν αυτού, και
αξιοποίηση, της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της κάθε μιας μικροπεριοχής της περιοχής παρέμβασης ως
πηγής έμπνευσης και δημιουργίας είναι αυτό που θα προσδώσει πλούτο και θα αναδείξει τη
μοναδικότητα της περιοχής. Κι όπως τα θαλασσινά κοχύλια αποτελούν πλούτο και στολίδι για τις
θάλασσες που ζούνε κι αναπτύσσονται έτσι και τα νησάκια αυτά των Κυκλάδων θα πρέπει να
συνεχίσουν να αποτελούν στολίδι για τη δική τους θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος. Στη διαφύλαξη έτσι της
μοναδικότητας αυτής των μικρών αυτών Κυκλαδονήσων και την αξιοποίηση της σε μια λογική
αειφορίας αποσκοπεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Με βάση τα παραπάνω καθορίζονται οι ακόλουθοι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος:
 Στόχος 1: Διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης
των κατοίκων της περιοχής
Αποτελεί τον βασικό στόχο του Τοπικού Προγράμματος, με τον οποίο επιδιώκεται η
διαμόρφωση ελκυστικών προοπτικών πολυαπασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό, η
δημιουργία συμπληρωματικών πηγών εισοδήματος και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
νοικοκυριών. Η επίτευξη του στόχου αναμένεται να συμβάλει ειδικότερα στη διατήρηση και
ενίσχυση της απασχόλησης καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής
δραστηριοποίησης των κατοίκων γενικότερα και στη συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού στα
νησιά. Έμφαση θα δίνεται στην προώθηση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 Στόχος 2:

Διαφοροποίηση & εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς

Με τον στόχο αυτό επιδιώκεται ο αναπροσανατολισμός του υφιστάμενου προτύπου τουριστικής
ανάπτυξης των νησιών και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος στην κατεύθυνση
ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού, προκείμενου να αποτελέσουν έναν δημιουργικό
χώρο απασχόλησης και μια πραγματικά βιώσιμη εναλλακτική μορφή επιχειρηματικής
δραστηριότητας για τους κατοίκους της περιοχής (σε αντίθεση με τις περιορισμένες δυνατότητες
που προσφέρει η ευκαιριακή και χαμηλής ανταγωνιστικότητας ενασχόληση με τις παραδοσιακές
μορφές τουρισμού). Συνδέεται δε άμεσα με τον πρώτο στόχο που επιδιώκει τη διαμόρφωση
δυνατοτήτων συμπληρωματικής απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας των αλιέων.
Η επίτευξη του στόχου αποτελεί επίσης κύριο μοχλό για τη διαμόρφωση συγκριτικών
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πλεονεκτημάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νησιών της περιοχής ως
τουριστικών προορισμών στο σύγχρονο περιβάλλον της τουριστικής αγοράς.
 Στόχος 3: Προώθηση δράσεων και επιχειρηματικών πρακτικών φιλικών προς το
περιβάλλον
Με δεδομένες τις πιέσεις που υφίσταται η περιοχή εφαρμογής στο φυσικό, οικιστικό και
κοινωνικό περιβάλλον, ο συγκεκριμένος στόχος επιδιώκει την προώθηση δράσεων και
επιχειρηματικών πρακτικών που θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη
διατήρηση της παραδοσιακής φυσιογνωμίας του οικιστικού χώρου.
 Στόχος 4: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αλιευτική παράδοση
της περιοχής εφαρμογής
Τέλος, κρίσιμο στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της αλιευτικής
παράδοσης, του ρόλου των αλιέων στις νησιωτικές κοινωνίες και των παραδοσιακών
επαγγελμάτων που συνδέονται με την αλιεία.

Στρατηγική επίτευξης των στόχων
Ως αντιστάθμισμα στα ενδογενή μειονεκτήματα της περιοχής εφαρμογής, το Τοπικό Πρόγραμμα
επιδιώκει τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού, με έμφαση στον παραδοσιακό
κλάδο της αλιείας και των συναφών επαγγελμάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διατήρηση του
ενεργού πληθυσμού – ειδικά στα μικρότερα νησιά – και να ενισχυθεί ο οικονομικός και κυρίως ο
κοινωνικός ιστός της περιοχής. Η προώθηση νέων – ανταγωνιστικών και βιώσιμων – ευκαιριών
επιχειρηματικής δραστηριότητας των κατοίκων, η πρόσβασή τους σε προηγμένες και καινοτόμες
μορφές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας καθώς και η προώθηση της εξωστρέφειας μπορούν να
διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη διεισδυτικότητα της
τοπικής οικονομίας, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους αλιείς από την εφαρμογή της νέας Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής, τη μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων κλπ, η άμβλυνση των επιπτώσεων στη
ζωή των κατοίκων από την γεωγραφική απομόνωση και η σταδιακή προσέγγιση του επιπέδου
διαβίωσης της περιοχής με αυτές των αστικών κέντρων και κατά συνέπεια η ισόρροπη ανάπτυξη.
Η στρατηγική που υιοθετείται για την επίτευξη των επιλεγμένων στόχων στηρίζεται στη
διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης, μέσα από τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού φάσματος
εναλλακτικών και συμπληρωματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της
περιοχής και την αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού δυναμικού (τόσο στον κλάδο της αλιείας και
των συναφών δραστηριοτήτων, όσο και εκτός αλιευτικού κλάδου), και ειδικότερα την παραγωγή,
τυποποίηση και διάθεση επώνυμων τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας,
καθώς και με «ταυτότητα» προέλευσης. Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του Τοπικού
Προγράμματος συνίστανται στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ποσοτική και ποιοτική
διεύρυνση των επιλογών επιχειρηματικής δραστηριότητας (διαφοροποίηση του οικονομικού
περιβάλλοντος), την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη της ελκυστικότητας της
περιοχής παρέμβασης σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, στην
προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Οι κατευθύνσεις αυτές της στρατηγικής, αν και αφορούν όλους τους παραγωγικούς τομείς,
επικεντρώνονται στον τομέα της αλιείας και στον τουρισμό, όπου η περιοχή διαθέτει σαφή συγκριτικά
πλεονεκτήματα, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της παραδοσιακής παραγωγικής βάσης της
τοπικής οικονομίας καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, μέσα
από την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.
Βασική συνιστώσα της στρατηγικής του προτεινόμενου Τοπικού Προγράμματος αποτελεί επίσης η
αλλαγή του κυρίαρχου τουριστικού μοντέλου, στην κατεύθυνση αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων
του θαλασσίου περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων της περιοχής σε συνδυασμό με τη σημαντική
αλιευτική παράδοση, που προσφέρονται για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού, με έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται
ειδικότερα η εμπλοκή των επαγγελματιών αλιέων σε τουριστικές δραστηριότητες, προκειμένου να
επιτευχθεί η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η συγκράτηση του πληθυσμού στις αλιευτικές κοινότητες
και η ενδυνάμωση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, επιδιώκεται η σύνδεση της αλιευτικής
παραγωγής με τις τουριστικές επιχειρήσεις, π.χ. για την τροφοδοσία των τουριστικών μονάδων με
αλιευτικά προϊόντα τοπικής προέλευσης.
Είναι φανερό ότι μέσω του εναλλακτικού τουρισμού και ειδικότερα του θαλάσσιου τουρισμού
προκύπτουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τους αλιείς, αλλά και για μία σειρά από κοινωνικές ομάδες
οι οποίες σχετίζονται με την αλιεία ή παρέχουν τουριστικές διευκολύνσεις στην περιοχή. Η στρατηγική
για την επίτευξη των στόχων του Τοπικού Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των δράσεων
που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
Δράση 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

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων
Η αναγκαιότητα της παρέμβασης προκύπτει από τα εξής χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης,
και τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης:
 Την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου της αλιείας, η οποία, αν και αποτελεί τον θύλακα της
αλιευτικής δραστηριότητας του Νομού (ώστε να δικαιολογούνται παρεμβάσεις που σχετίζονται
με τη δραστηριότητα αυτή), εν τούτοις χαρακτηρίζεται από φθίνουσα πορεία στη συνολική
απασχόληση της εν λόγω περιοχής. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι και οι δυσοίωνες
προβλέψεις όσον αφορά το μέλλον του κλάδου, δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται από απουσία
νέων ατόμων, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των ήδη εργαζομένων και ανασφάλεια όσον αφορά
τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλιεία.
 Το μονοδιάστατο προσανατολισμό στον τουριστικό τομέα οποίος αποτελεί απειλή και αδύνατο
σημείο για την περιοχή παρέμβασης από την μία πλευρά, αλλά και την προοπτική της
ανάπτυξης ειδικών ή/και θεματικών μορφών τουρισμού από την άλλη, κάτι που αποτελεί και
περιεχόμενο ορισμένων Ενεργειών της Κατηγορίας Πράξεων, ως εναλλακτική /
συμπληρωματική δραστηριότητα για τους αλιείς.
 Η αξιόλογη τοπική παραγωγή αλλά και ο περιορισμένος βαθμός αξιοποίησης των
αγροδιατροφικών προϊόντων λόγω του χαμηλού βαθμού ανάπτυξης της μεταποίησης των
προϊόντων αυτών.
 Την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης.

Από τον συνδυασμό των παραπάνω, έχει αναδειχθεί η λογική της διαφοροποίησης προς μη αλιευτικές
δραστηριότητες από αλιείς, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η απασχόληση αυτής της ομάδας
πληθυσμού, όσο και εν γένει η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Για την εν λόγω κατηγορία
παρεμβάσεων έχει εκφραστεί και σημαντικό ενδιαφέρον από άτομα, κατά την φάση των
διαβουλεύσεων.
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-σελ. 13-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται από κάθε Κατηγορία Πράξεων
Οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξεων, είναι οι εξής:
 Η διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων
της περιοχής, και ειδικότερα των αλιέων
 Η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς
 Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αλιευτική παράδοση.

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Κατηγορίας Πράξεων
Συνολικό κόστος: 2.375.833,33€
Δημόσια Δαπάνη: 1.425.500,00€
Ίδια Συμμετοχή: 950.333,33€

Ομάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων
Οι Ομάδες Πράξεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.1, είναι επτά
(7) ως εξής:
4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού)
4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την συντήρηση εξοπλισμού αλιείας, την
επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, την εμπορία ναυτιλιακών
ειδών, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως
αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων
κλπ.
4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,
δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα
4.1.1.1.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
4.1.1.1.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας
4.1.1.1.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 14-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
Αναλυτική περιγραφή
Το περιεχόμενο της Ομάδας Πράξεων συνίσταται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, που θα
είναι προσανατολισμένες στην αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα, για σκοπούς
αναψυχής ή / και άθλησης. Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με σκοπό την
ανάπτυξη των εξειδικευμένων μορφών του θαλάσσιου τουρισμού όπως ο αλιευτικός τουρισμός, ο
ιστιοπλοϊκός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός κ.α. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους ή γυναίκες
αλιείς. Θα τηρηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου, την
ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η επιχείρηση θα συμμετέχει στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών
τουρισμού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)
Συνολικό κόστος: 162.500,00€
Δημόσια Δαπάνη: 97.500,00€
Ίδια Συμμετοχή: 65.000,00€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 6,84%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 2,99%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η σκοπιμότητα της Ομάδας Πράξεων, αιτιολογείται από τις παρακάτω παραμέτρους, όπως έχει
επισημανθεί και στην SWOT ανάλυση:
 Τη συνεχιζόμενη μείωση της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας και την ανησυχητικά
διαγραφόμενη κατάσταση του κλάδου στο μέλλον
 Τον χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης (και του ευρύτερου νησιωτικού χώρου των
Κυκλάδων) ως σημαντικών τουριστικών προορισμών
 Την ύπαρξη ενός μονοδιάστατου και «κορεσμένου» τουριστικού μοντέλου

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 15-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
 Την ύπαρξη αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα του θαλάσσιου στοιχείου

Η Ομάδα Πράξεων χρηματοδοτικά κυμαίνεται σε μικρό ποσοστό (6,84%) της συνολικής δημόσιας
δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων, ωστόσο είναι σημαντική, εξυπηρετώντας τους στόχους του
Τοπικού Προγράμματος που αφορούν στην τουριστική και επιχειρηματική διαφοροποίηση, στον
εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς καθώς και στη διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης των
κατοίκων (αλιέων) της περιοχής παρέμβασης.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης. Σύμφωνα με τη στρατηγική
της ΟΤΔ Αλιείας, οι ενέργειες για τους αλιείς μπορούν να υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, δεδομένων
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Τόσο από την SWOT ανάλυση όσο και από τα στοιχεία της
υφιστάμενης κατάστασης, προκύπτει ότι οι περιοχές αυτές έχουν σαφή τουριστικό προσανατολισμό,
αιτιολογώντας έτσι την επιλογή τους για την εφαρμογή της δράσης. Η Ομάδα Πράξεων, συνάδει με
τους προαναφερόμενους στόχους της ενίσχυσης της απασχόλησης των αλιέων και τη διαφοροποίηση
της τουριστικής προσφοράς, καθώς και στη στρατηγική της διαμόρφωσης κατάλληλων συνθηκών για
τη βελτίωση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βασιζόμενου στην ανάπτυξη
διαφοροποιημένου τουριστικού μοντέλου.

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

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργια με τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.1.2 – 4.1.1.1.5 της παρούσας
Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων προς την
αλιεία τουριστικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται ή όχι με την αλιευτική δραστηριότητα (π.χ.
επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού και υποδομές διανυκτέρευσης αντίστοιχα).
Επίσης, συνέργεια υπάρχει με την αντίστοιχη Ομάδα Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2
(Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.1) που απευθύνεται σε διαφορετική ομάδα Δικαιούχων (μη αλιείς). Επίσης, η
Ομάδα Πράξεων συνεργεί και με την Ομάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 του Τοπικού Προγράμματος, η οποία
αφορά στη δημιουργία τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης τα οποία θα δίνουν πληροφορίες
και θα προβάλλουν - ανάμεσα στα άλλα – και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων της παρούσας
Ομάδας Πράξεων.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 16-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η καινοτομία της Ομάδας Πράξεων έγκειται στα εξής:
 Η καινοτομία της Ομάδας Πράξεων εντοπίζεται στο ότι η Ομάδα Πράξεων αξιοποιεί τους
φυσικούς πόρους (θαλάσσιο περιβάλλον) για επιχειρηματικούς σκοπούς συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού μοντέλου, βασισμένο στο θαλάσσιο τουρισμό.
 Αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι της περιοχής (θαλάσσιο περιβάλλον).
 Αναπτύσσεται ένα νέο τουριστικό μοντέλο, αυτό του θαλάσσιου τουρισμού.
Η καινοτομία επίσης έγκειται στη συμμετοχή της επιχείρησης στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθμός των παρεμβάσεων (επενδύσεων) προβλέπεται να ανέλθει σε μία επένδυση.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισμού)
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από αλιείς. Πιο
συγκεκριμένα αναφέρεται στις ειδικές μορφές τουρισμού εκτός του θαλάσσιου τουρισμού. Οι ειδικές
μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν είναι πολλές σε αριθμό, οι κυριότερες εκ των οποίων
είναι: περιπατητικός – ορειβατικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, οικοτουρισμός, γεωτουρισμός,
αθλητικός τουρισμός, γαστρονομικός, συνεδριακός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, τουρισμός
υγείας κ.α. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην παρούσα Ομάδα
Πράξεων είναι πολλές ανάλογα με το θέμα δραστηριότητας όπως: δημιουργία οργανωμένων εκδρομών
σε περιοχές με οικολογικό, αρχαιολογικό και ιστορικό αντικείμενο, οργάνωση ειδικευμένων σεμιναρίων,
θερινών ακαδημιών υψηλής στάθμης και εμβέλειας σε τομείς αιχμής της περιοχής (αρχαιολογία,
αρχιτεκτονική, γεωλογία, τέχνη, μουσική, γαστρονομία), διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και με
τη συμμετοχή – ένταξη επισκεπτών (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, λαογραφία, παρατήρηση της φύσης),
χώροι γευσιγνωσίας, θεματικές σχολές κ.α.
Η επιχείρηση θα συμμετέχει στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη
επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 17-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Συνολικό κόστος: 162.500,00€
Δημόσια Δαπάνη: 97.500,00€
Ίδια Συμμετοχή: 65.000,00€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 6,84%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 2,99%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η παρούσα Ομάδα Πράξεων, όπως και στην περίπτωση της προηγούμενης, έχει ως βάση την
αναγκαιότητα και τον προσανατολισμό της διαφοροποίησης της δραστηριότητας των αλιέων της
περιοχής παρέμβασης, λόγω της υφιστάμενης και μελλοντικά εκτιμώμενης εικόνας του κλάδου σε
όρους απασχόλησης και εισοδήματος.
Παράλληλα, και η Ομάδα Πράξεων αυτή εξυπηρετεί τους στόχους της τουριστικής διαφοροποίησης και
της ενίσχυσης της απασχόλησης, για τον κλάδο των αλιέων.
Η χρηματοδοτική βαρύτητα είναι μικρή, της τάξεως του 6,84% στη συνολική δημόσια δαπάνη της
Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης. Σύμφωνα με τη στρατηγική
της ΟΤΔ Αλιείας, οι ενέργειες για τους αλιείς μπορούν να υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, δεδομένων
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Όπως και στην περίπτωση της προηγούμενης Ομάδας
Πράξεων, η περιοχή εφαρμογής αποτελεί μεν σαφή τουριστικό προορισμό που να δικαιολογεί την
ανάπτυξη τέτοιου τύπου δραστηριοτήτων, από την άλλη πλευρά όμως, λόγω της προαναφερόμενης
κατάστασης του αλιευτικού κλάδου, η εφαρμογή της Ομάδας Πράξεων εκεί συνάδει με τους στόχους
και τη στρατηγική του τοπικού σχεδίου για διαφοροποιημένο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης μέσω της
εμπλοκής των αλιέων σε τουριστικές δραστηριότητες.

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

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 18-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η συνέργια εντοπίζεται με την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.1 και τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.1.3 - 4.1.1.1.5
της Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες έχουν παρόμοιο περιεχόμενο που άπτεται τουριστικών /
εναλλακτικών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.
Συνέργεια υπάρχει επίσης με την αντίστοιχη Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.2 που απευθύνεται σε
διαφορετική ομάδα δικαιούχων (μη αλιείς).
Ακόμη, συνέργεια υπάρχει και με την Ομάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που, όπως αναφέρθηκε, αφορά σε
τοπικά κέντρα πληροφόρησης, τα οποία θα προβάλλουν και τις επιχειρήσεις της παρούσας Ομάδας
Πράξεων.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Ο καινοτόμος χαρακτήρας προκύπτει τόσο από την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και
χαρακτηριστικών (π.χ. τοπικές γεύσεις) για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τουριστικού μοντέλου,
βασισμένο στις ειδικές μορφές τουρισμού. Επιπλέον πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρουν στους
επισκέπτες εμπειρίες με ποιότητα και «χρώμα». Η καινοτομία επίσης έγκειται στη συμμετοχή της
επιχείρησης στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός επενδύσεων ανέρχεται σε μία επένδυση.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την συντήρηση
εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, την εμπορία ναυτιλιακών ειδών, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και
την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και
απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, επισκευή ειδών
ατομικής και οικιακής χρήσης, υπηρεσίες τροφοδοσίας, υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, παιδότοποι,
παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, εμπορία ναυτιλιακών ειδών, κουρεία, κομμωτήρια κλπ.
Προτεραιότητα ωστόσο θα δοθεί σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
αλιευτικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν για
τέτοιες επιχειρήσεις στις περιοχές. Επιπλέον, τέτοιες ενέργειες τις γνωρίζουν καλά οι αλιείς που
αποτελούν και τους δικαιούχους της Ομάδας Πράξεων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους, στην
περίπτωση φυσικών προσώπων. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών
τουρισμού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)
Συνολικό κόστος: 225.000,00€
Δημόσια Δαπάνη: 135.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 90.000,00€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 9,47%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 4,13%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων αυτή, όπως και οι δύο προηγούμενες της Κατηγορίας Πράξεων, έχει ως βάση τη
φθίνουσα πορεία του κλάδου της αλιείας και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του τοπικού εισοδήματος των
αλιέων μέσω της διεύρυνσης των πεδίων απασχόλησης αυτών, που αποτελεί και έναν από τους
στόχους του Τοπικού Προγράμματος, μέσω της ενίσχυσης του τομέα των υπηρεσιών.
Επιπλέον, η Ομάδα Πράξεων δίνει προτεραιότητα σε δράσεις προσανατολισμένες στον κλάδο της
αλιείας (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού
αλιείας), που όπως έχει επισημανθεί και στη SWOT ανάλυση αποτελεί τη βασική δραστηριότητα (και σε
επίπεδο Νομού) για την περιοχή παρέμβασης, συνεπώς προκύπτει και η ανάγκη για τη στήριξη των εν
λόγω δράσεων.
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων παρουσιάζεται μέτρια και ανέρχεται στο 9,47% επί
της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης. Σύμφωνα με τη στρατηγική
της ΟΤΔ Αλιείας, οι ενέργειες για τους αλιείς μπορούν να υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, δεδομένων
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Όλα τα νησιά παρουσιάζουν μεν χαμηλά επίπεδα
απασχόλησης, αλλά από την άλλη πλευρά έχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη υπηρεσιών, είτε αυτές
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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σχετίζονται άμεσα τον κλάδο της αλιείας για τον οποίο έχει καταδειχθεί η σημαντική του θέση στις εν
λόγω περιοχές, είτε αφορούν ευρύτερα το πεδίο των υπηρεσιών.
Η Ομάδα Πράξεων, όπως αναφέρθηκε, είναι εναρμονισμένη με τον στόχο της διεύρυνσης της
απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής μέσω της στρατηγικής της δημιουργίας ευκαιριών
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.

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

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων /Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργια με τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.1.1, 4.1.1.1.2 και 4.1.1.1.4,
4.1.1.1.5. της Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες έχουν παρεμφερές περιεχόμενο (υπηρεσίες) αλλά σε
άλλου τύπου (τουριστικές) δραστηριότητες. Επίσης, συνέργεια υπάρχει και με την αντίστοιχη Ομάδα
Πράξεων 4.1.1.2.3. που απευθύνεται σε μη αλιείς.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η καινοτομία της Ομάδας Πράξεων έγκειται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Δίκτυο – Τοπικό
Σύμφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός επενδύσεων ανέρχεται σε μία επένδυση.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχόντων υποδομών,
με μέγιστο αριθμό κλινών τις 40. Οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο
ούτως ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το
τοπικό φυσικό περιβάλλον. Θα απαιτηθεί να τηρηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ανάδειξης της
αλιευτικής παράδοσης της περιοχής και να ενταχθούν τα καταλύματα στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας. Επίσης το κατάλυμα θα πρέπει να προσφέρει χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για τη
διευκόλυνση των επισκεπτών. Τέλος, στην περίπτωση προσφοράς πρωινού ή/και γεύματος από το
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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κατάλυμα, θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνει και τοπικά προϊόντα (τοπικό τυρί, μέλι, γλυκά, αλιεύματα
κλπ).
Θα εφαρμοσθούν υποχρεωτικά οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2974/08.04.2009 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 αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως κάθε φορά ισχύει.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)
Συνολικό κόστος: 1.050.000,00€
Δημόσια Δαπάνη: 630.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 420.000,00€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 44,20%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 19,29%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων
/Κατηγορίας Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του
Τοπικού Προγράμματος
Όπως έχει καταδειχθεί και από τη SWOT ανάλυση και έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα, ένα από
τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης είναι η φθίνουσα πορεία του κλάδου της αλιείας
και η μικρή εισροή νέων ατόμων στον κλάδο αυτό. Από την άλλη πλευρά, η περιοχή έχει σαφώς
τουριστικό χαρακτήρα, που μπορεί να αιτιολογήσει την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές
διανυκτέρευσης.
Με την παρούσα Ομάδα Πράξεων, εξυπηρετείται ο στόχος της διεύρυνσης και αλλαγής των πεδίων
απασχόλησης για τους απασχολούμενους στον κλάδο αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί η
διατηρησιμότητα ενός ικανοποιητικού επιπέδου στην εργασία και το εισόδημα των ατόμων αυτών. Για
το λόγο αυτό, η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων σε σχέση με τον π/υ της Κατηγορίας
Πράξεων είναι υψηλή (ποσοστό 44,20% στη συνολική δημόσια δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων).
Άλλοι λόγοι για τους οποίους η χρηματοδοτική βαρύτητα είναι υψηλή, είναι η χρηματοδότηση της
επέκτασης καταλυμάτων και το υψηλό κόστος αυτής.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΟΤΔ Αλιείας, ή ίδρυση υποδομών διανυκτέρευσης θα πραγματοποιηθεί
στα μικρά νησιά εκτός της Σύρου και Πάρου ενώ ο εκσυγχρονισμός θα αφορά όλα τα νησιά της
περιοχής παρέμβασης, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αλιείς. Η αναγκαιότητα
εκσυγχρονισμού καταλυμάτων από αλιείς συνάδει με τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος στην
περιοχή εφαρμογής για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των αλιέων προκειμένου να επιτευχθεί η
διαφοροποίηση του επαγγελματικού τους αντικειμένου.

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

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων /Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργεια με τις υπόλοιπες της Κατηγορίας Πράξεων και ειδικά από
την 4.1.1.1.1. έως την 4.1.1.1.7 που αφορούν υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, ειδικά δε με την
επόμενη (χώροι εστίασης και αναψυχής) η οποία συμπληρώνει την παρούσα Ομάδα Πράξεων αφού
και οι δύο αφορούν σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες για τους επισκέπτες (διαμονή / διατροφή).
Επίσης, συνέργεια υπάρχει με την αντίστοιχη Ομάδα Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2
(Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.4) που απευθύνεται σε διαφορετική ομάδα Δικαιούχων (μη αλιείς), καθώς και
με την Ομάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που αφορά σε δημόσιες επενδύσεις για τη δημιουργία τοπικών
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, τα οποία ανάμεσα στις πληροφορίες που θα παρέχουν θα είναι
και για τις επιχειρήσεις διανυκτέρευσης.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η καινοτομία της δράσης έγκειται στην δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό καταλυμάτων που θα
προσφέρουν σύνδεση και γνωριμία των τουριστών με την αλιευτική παράδοση. Η καινοτομία έγκειται
επίσης στην τήρηση και γενικά προδιαγραφών ποιότητας των υποδομών διανυκτέρευσης, στην ένταξή
τους στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, στην αξιοποίηση των προϊόντων διατροφής της
περιοχής (με την προσφορά τοπικών προϊόντων στο πρωινό, με την προσφορά τοπικών προϊόντων
στα γεύματα σε περίπτωση ύπαρξης χώρων εστίασης), στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής για
δικτύωση με άλλες ομοειδείς και μη επιχειρήσεις, χρήση του διαδικτύου, κλπ.
Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός επενδύσεων ανέρχεται σε δύο επενδύσεις.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη χώρων εστίασης και αναψυχής από αλιείς. Οι
παρεμβάσεις αυτές, σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διατηρηθούν τα
χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον.
Οι χώροι εστίασης και αναψυχής θα τηρούν προδιαγραφές ποιότητας και θα απαιτηθεί να ενταχθούν
στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά
ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή. Θα αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής,
και θα προσφέρουν τοπικά προϊόντα - τοπικές σπεσιαλιτέ συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)
Συνολικό κόστος: 375.000,00€
Δημόσια Δαπάνη: 225.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 150.000,00€

Χρηματοδοτική βαρύτητα:
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 15,78%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 6,89%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων
/Κατηγορίας Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του
Τοπικού Προγράμματος
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της παρούσας Ομάδας Πράξεων σαν ποσοστό της Κατηγορίας Πράξεων
είναι μέτρια (15,78% στο σύνολο της δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων). Αιτιολογείται από
την αναγκαιότητα ενίσχυσης του εισοδήματος των αλιέων, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το στόχο της
διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης της επαγγελματικής αυτής ομάδας. Και στην περίπτωση αυτή,
η SWOT ανάλυση έχει επισημάνει τις δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης ως πόλου συγκέντρωσης
τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας, συνεπώς το περιεχόμενο της Ομάδας Πράξεων (χώροι
εστίασης και αναψυχής) είναι συμβατό με τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 24-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται σε όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης. Σύμφωνα με τη στρατηγική
της ΟΤΔ Αλιείας, οι ενέργειες για τους αλιείς μπορούν να υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά, δεδομένων
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Οι σχετικές υποδομές χρήζουν συμπλήρωσης αλλά και
ποιότητας, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στη στρατηγική και τους στόχους του τοπικού σχεδίου, περί
αντισταθμίσματος των ενδογενών μειονεκτημάτων μέσω της διαφοροποιημένης οικονομικής
δραστηριότητας. Όπως αναφέρθηκε πριν, στις περιοχές αυτές έχει καταδειχθεί ο τουριστικός τους
χαρακτήρας, που κάνει αναγκαίες τις επενδύσεις αυτού του είδους. Στην προτεινόμενη δράση θα
ενταχθούν λοιπόν εστιατόρια που συνδέουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες με τοπικά προϊόντα και στα
οποία απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας και υγιεινής. Η δράση θα
συμβάλει στη δημιουργία γαστρονομικού τουρισμού στην περιοχή. Με τον τρόπο αυτό η δράση
αξιοποιεί τα τοπικά/παραδοσιακά προϊόντα και την ιδιαίτερη τοπική κουζίνα, απαντά σε αδυναμίες που
επισημαίνονται στη SWOT ανάλυση, όπως στις διαρθρωτικές αδυναμίες τουριστικής ανάπτυξης.

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

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η συνέργεια εντοπίζεται στις λοιπές Ομάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης, από την 4.1.1.1.1 έως
την 4.1.1.1.7, που έχουν - όπως έχει αναφερθεί - παρεμφερές περιεχόμενο, προσανατολισμένο σε
υπηρεσίες που συνδέονται με την αλιεία.
Συνέργεια εντοπίζεται και με την αντίστοιχη Ομάδα Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2 ( Ομάδα
Πράξεων 4.1.1.2.5) που απευθύνεται σε μη αλιείς, καθώς και με την Ομάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που
αφορά στη δημιουργία τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, τα οποία ανάμεσα στις
πληροφορίες που θα παρέχουν θα είναι και για τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων διατροφής που θα
διατίθενται στους χώρους εστίασης, συνιστούν τον καινοτόμο χαρακτήρα της δράσης.
Η καινοτομία έγκειται επίσης στην τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και στην ένταξή τους στο Δίκτυο –
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 25-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Ο προβλεπόμενος αριθμός επενδύσεων ανέρχεται σε δύο.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας
για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός
του τομέα της αλιείας
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό οικοτεχνιών και στη δημιουργία ή
εκσυγχρονισμό βιοτεχνιών παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπών βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων, από αλιείς. Η δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής αλιευτικού εξοπλισμού,
υφαντών ή κεντημάτων, μονάδων κεραμικών ειδών κ.λπ., εκτιμάται ότι θα προβάλει την αξία των
παραδοσιακών ειδών και προϊόντων και θα συμβάλλει στη διατήρηση της παράδοσης και των εθίμων
της περιοχής. Οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να
διασφαλιστεί το τοπικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας.
Ενδεικτικές δαπάνες: Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού
παραγωγής κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)
Συνολικό κόστος: 116.666,67€
Δημόσια Δαπάνη: 70.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 46.666,67€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 4,91%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 2,14%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων, που εκφράζεται με την συμμετοχή της στο 4,21%
της δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων είναι μικρή. Ωστόσο η Ομάδα Πράξεων είναι
σημαντική και αιτιολογείται από το γεγονός ότι εξυπηρετεί τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος
τόσο για την διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού, όσο και του
εμπλουτισμού της τουριστικής προσφοράς (μέσα από την ανάδειξη της τοπικής οικοτεχνίας και της

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 26-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
χειροτεχνίας και την παραγωγή ειδών παραδοσιακής και αλιευτικής τέχνης), δεδομένου του τουριστικού
χαρακτήρα της περιοχή παρέμβασης.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι σύμφωνα με την στρατηγική της ΟΤΔ Αλιείας, όλα τα
νησιά της περιοχής παρέμβασης. Δεδομένου ότι τα νησιά αυτά αποτελούν μεν δυναμικούς
προορισμούς επισκεπτών, αντιμετωπίζουν δε προβλήματα απασχόλησης, οι σχετικές δραστηριότητες
της Ομάδας Πράξεων μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους. Η Ομάδα
Πράξεων είναι σύμφωνη με τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος, για διαμόρφωση εναλλακτικών
και συμπληρωματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της περιοχής και την
αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού δυναμικού, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, τον εμπλουτισμό της
τουριστικής προσφοράς και την προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης.

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

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργια με τις Ομάδες Πράξεων της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων,
οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων προς την αλιεία τουριστικών
δραστηριοτήτων, που συνδέονται ή όχι με την αλιευτική δραστηριότητα.
Επίσης, συνέργεια υπάρχει με την αντίστοιχη Ομάδα Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2
(Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.6) που απευθύνεται σε διαφορετική ομάδα Δικαιούχων (μη αλιείς), καθώς και
με την Ομάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 του Τοπικού Προγράμματος, η οποία αφορά στη δημιουργία τοπικών
κέντρων τουριστικής πληροφόρησης τα οποία θα δίνουν πληροφορίες και θα προβάλλουν - ανάμεσα
στα άλλα – και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων της παρούσας Ομάδας Πράξεων.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Στην περίπτωση επιχειρήσεων παραδοσιακής και αλιευτικής τέχνης, υφαντών-κεντημάτων, κεραμικών
κ.λπ., η καινοτομία έγκειται στη δημιουργία προϊόντων που θα αναδείξουν την παράδοση της περιοχής.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθμός των παρεμβάσεων (επενδύσεων) προβλέπεται να ανέλθει σε μία επένδυση.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 27-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ενίσχυση επενδύσεων από αλιείς, σε δραστηριότητες σχετικά με
την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση. Θα
δημιουργηθούν ή θα ενισχυθούν επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων όπου οι πρώτες ύλες θα
προέρχονται από την αγροτική και αλιευτική παραγωγή π.χ. αρτοποιήματα, ζαχαρωτά, ζυμαρικά κλπ.
Οι επιχειρήσεις αυτές θα παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ειδών διατροφής, αξιοποιώντας τις
πρώτες ύλες της περιοχής και προωθώντας την αξία των παραδοσιακών τοπικών ειδών και
προϊόντων. Οι επιχειρήσεις θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και θα συμμετέχουν
στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.
Ενδεικτικές δαπάνες: Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού
παραγωγής, δαπάνες για την αγορά ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού μεταφοράς προϊόντων και
πρώτων υλών εντός της επιχείρησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία (Συνολικό Κόστος – Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)
Συνολικό κόστος: 284.166,67€
Δημόσια Δαπάνη: 170.500,00€
Ίδια Συμμετοχή: 113.666,67€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 11,96%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 5,22%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Όπως έχει αναφερθεί και στη SWOT ανάλυση, η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από την μη
αξιόλογη αξιοποίηση της τοπικής της παραγωγής, παρά την ύπαρξη ιδιαίτερων τοπικών /
παραδοσιακών προϊόντων. Με δεδομένη τη ζήτηση σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για παραγωγή
και τυποποίηση τοπικών προϊόντων ποιότητας (όπως έχει επισημανθεί στη SWOT ανάλυση), η Ομάδα
Πράξεων αντλεί τη σκοπιμότητά της από την υποστήριξη επιχειρήσεων στο πεδίο αυτό,
αντιμετωπίζοντας παράλληλα και το πρόβλημα της ανεργίας, εφόσον διευρύνει τα πεδία απασχόλησης
για τον τοπικό πληθυσμό.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 28-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Η βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων είναι μέτρια, σε ποσοστό 5,22% της συνολικής δημόσιας δαπάνης
της Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι σύμφωνα με την στρατηγική της ΟΤΔ Αλιείας, όλα τα
νησιά της περιοχής παρέμβασης. Η Ομάδα Πράξεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης στις
περιοχές αυτές, μέσω της στρατηγικής της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης με την ενίσχυση
νέων μορφών επιχειρηματικότητας και την στήριξη του ενδογενούς δυναμικού. Ειδικότερα, αξιοποιεί
την πλούσια τοπική παραγωγή προϊόντων για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε ένα πεδίο το οποίο –
βάσει των χαρακτηριστικών της περιοχής εφαρμογής – χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη δυναμική και
προοπτική.

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

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Συνέργεια υπάρχει με τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.1.4 και 4.1.1.1.5 της Παρούσας Κατηγορίας Πράξεων
καθώς και με τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.2.4, 4.1.1.2.5 και 4.1.1.2.7.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η καινοτομία έγκειται στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Έγκειται επίσης στη συμμετοχή των
επιχειρήσεων στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθμός των παρεμβάσεων (επενδύσεων) προβλέπεται να ανέλθει σε μία επένδυση.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 29-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
Δράση 4.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
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

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων
Η λογική της παρέμβασης προκύπτει από το γεγονός ότι η περιοχή παρέμβασης, όπως έχει
επισημανθεί από τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης, παρουσιάζει τα εξής θετικά και αρνητικά
χαρακτηριστικά, τα οποία χρήζουν ενίσχυσης και αντιμετώπισης αντίστοιχα:
 Σημαντική αύξηση της ανεργίας, η οποία επιδεινώνεται από την συρρίκνωση της απασχόλησης
στον πρωτογενή τομέα και την έντονη εποχικότητα του τριτογενή τομέα της τουριστικής
δραστηριότητας.
 Ο δυναμικός τουριστικός χαρακτήρας αλλά και – στον αντίποδα - η μονοδιάστατη τουριστική
ανάπτυξη, η οποία όμως έχει φθίνουσα πορεία ως προς την ανταγωνιστικότητά της και η οποία
είναι σκόπιμο να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία τουριστικής «προσφοράς». Ειδικότερα τα
μικρότερα νησιά, αποτελούν μεν δυναμικούς και ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς, από
την άλλη πλευρά όμως είναι πιο ευάλωτα στις συνθήκες ανταγωνισμού.
 Η εποχικότητα της τουριστικής περιόδου.
 Η αξιόλογη τοπική παραγωγή αλλά και ο περιορισμένος βαθμός αξιοποίησης των
αγροδιατροφικών και προϊόντων λόγω του χαμηλού βαθμού ανάπτυξης της μεταποίησης των
προϊόντων αυτών.
 Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης.

Σημαντικό επίσης είναι και το ενδιαφέρον που εκφράστηκε από τον τοπικό πληθυσμό για το
περιεχόμενο της Κατηγορίας Πράξεων, κατά τη φάση των διαβουλεύσεων.

Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται από κάθε Κατηγορία Πράξεων
Οι Ομάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων επικεντρώνονται στους εξής στόχους του Τοπικού
Προγράμματος:
 Στη διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των
κατοίκων της περιοχής, μέσω της διαμόρφωσης ευκαιριών απασχόλησης
 Στη διαφοροποίηση και εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, μέσα από την ανάπτυξη
εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 30-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
 Στη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αλιευτική παράδοση.

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Κατηγορίας Πράξεων
Συνολικό κόστος: 3.275.810,91€
Δημόσια Δαπάνη: 1.801.696,00€
Ίδια Συμμετοχή: 1.474.114,91€

Ομάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων
Οι Ομάδες Πράξεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2 είναι 8:
4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός
των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού)
4.1.1.2.3 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, την εμπορία ναυτιλιακών ειδών, τις υπηρεσίες φωτογραφικών
τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και
απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.
4.1.1.2.4 Επιχειρήσεις εκσυγχρονισμού μικρής
δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα

δυναμικότητας

υποδομών

διανυκτέρευσης,

4.1.1.2.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
4.1.1.2.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών
παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός του τομέα της αλιείας
4.1.1.2.7 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός
των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας
κλπ.)

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία

Αναλυτική περιγραφή
Το περιεχόμενο της Ομάδας Πράξεων συνίσταται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων από μη αλιείς, που θα
είναι προσανατολισμένες στην αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικότερα, για σκοπούς
αναψυχής ή / και άθλησης. Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με σκοπό την
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 31-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
ανάπτυξη των εξειδικευμένων μορφών του θαλάσσιου τουρισμού όπως ο αλιευτικός τουρισμός, ο
ιστιοπλοϊκός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός κ.α). Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους ή γυναίκες
αλιείς. Θα τηρηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος χώρου, την
ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η επιχείρηση θα συμμετέχει στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών
τουρισμού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 472.727,27€
Δημόσια Δαπάνη: 260.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 212.727,27€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 14,43%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 7,96%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων
/Κατηγορίας Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του
Τοπικού Προγράμματος
Η σκοπιμότητα της Ομάδας Πράξεων, αιτιολογείται από τις παρακάτω παραμέτρους που
χαρακτηρίζουν την περιοχή παρέμβασης, όπως έχει επισημανθεί και στην SWOT ανάλυση:
 Την επιδείνωση της ανεργίας
 Τον χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης (και του ευρύτερου νησιωτικού χώρου των
Κυκλάδων) ως σημαντικών τουριστικών προορισμών
 Την ύπαρξη ενός μονοδιάσταστου και «κορεσμένου» τουριστικού μοντέλου
 Την ύπαρξη αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα του θαλάσσιου στοιχείου.
Με δεδομένη την στόχευση του Τοπικού Προγράμματος στη δημιουργία νέων - και εναλλακτικών –
μορφών απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης καθώς και στη διεύρυνση των πεδίων
απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό, η Ομάδα Πράξεων είναι αρκετά σημαντική για το Τοπικό
Πρόγραμμα, κάτι που αποτυπώνεται και στη χρηματοδοτική της βαρύτητα, η οποία ανέρχεται σε μέτριο
ποσοστό (14,43%) της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 32-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Η περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα
με την στρατηγική της ΟΤΔ Αλιείας για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε όλη την
περιοχή για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε συνδυασμό με την αειφόρο ανάπτυξη.
Η περιοχή εφαρμογής, εμφανίζει σαφώς μία δυναμική τουριστικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί όμως να
εμπλουτιστεί με το περιεχόμενο της Ομάδας Πράξεων, μέσω της στρατηγικής της αλλαγής του
κυρίαρχου τουριστικού μοντέλου και της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την
διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των περιοχών αυτών. Με τον τρόπο αυτό, η Ομάδα Πράξεων
βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος για τη διεύρυνση των
πεδίων απασχόλησης και τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς.

Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αλιέων
κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία, και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων παρουσιάζει συνέργεια με τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.2.2 – 4.1.1.2.5 της παρούσας
Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες έχουν παρεμφερές περιεχόμενο προσανατολισμένο στην παροχή
τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης. Συνέργεια υπάρχει και με τις Ομάδες Πράξεων
4.1.1.1.1 - 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.1 καθώς και τις ενέργειες των δημόσιων έργων
εφόσον συμβάλλουν στην προσέλκυση επισκεπτών.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
 Η καινοτομία της Ομάδας Πράξεων εντοπίζεται στο ότι η Ομάδα Πράξεων αξιοποιεί τους
φυσικούς πόρους (θαλάσσιο περιβάλλον) για επιχειρηματικούς σκοπούς συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού μοντέλου, βασισμένο στο θαλάσσιο τουρισμό.
 Αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι της περιοχής (θαλάσσιο περιβάλλον).
 Αναπτύσσεται ένα νέο τουριστικό μοντέλο, αυτό του θαλάσσιου τουρισμού.
Η καινοτομία επίσης έγκειται στη συμμετοχή της επιχείρησης στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 33-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων ανέρχεται σε δύο.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού (εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισμού)
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από μη αλιείς.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις ειδικές μορφές τουρισμού εκτός του θαλάσσιου τουρισμού. Οι ειδικές
μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν είναι πολλές σε αριθμό, οι κυριότερες εκ των οποίων
είναι: περιπατητικός – ορειβατικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, οικοτουρισμός, γεωτουρισμός,
αθλητικός τουρισμός, γαστρονομικός, συνεδριακός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, τουρισμός
υγείας κ.α. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην παρούσα Ομάδα
Πράξεων είναι πολλές ανάλογα με το θέμα δραστηριότητας όπως: δημιουργία οργανωμένων εκδρομών
σε περιοχές με οικολογικό, αρχαιολογικό και ιστορικό αντικείμενο, οργάνωση ειδικευμένων σεμιναρίων,
θερινών ακαδημιών υψηλής στάθμης και εμβέλειας σε τομείς αιχμής της περιοχής (αρχαιολογία,
αρχιτεκτονική, γεωλογία, τέχνη, μουσική, γαστρονομία), διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και με
τη συμμετοχή – ένταξη επισκεπτών (αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, λαογραφία, παρατήρηση της φύσης),
χώροι γευσιγνωσίας, θεματικές σχολές, κ.α.
Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη
επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 472.727,27€
Δημόσια Δαπάνη: 260.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 212.727,27€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 14,43%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 7,96%

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 34-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων είναι μέτρια, ανέρχεται σε ποσοστό 14,43% επί της
συνολικής δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων. Η Ομάδα Πράξεων ωστόσο είναι σημαντική,
ως αποτέλεσμα της σημασίας που έχει για την εξυπηρέτηση του στόχου της δημιουργίας εναλλακτικών
μορφών απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό και της συμβολής της στην διαφοροποίηση από το
υφιστάμενο «μαζικό» τουριστικό μοντέλο. Όπως έχει καταγραφεί και στη SWOT ανάλυση, η περιοχή
εφαρμογής αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεργίας, ενώ το υφιστάμενο «μαζικό» τουριστικό μοντέλο
επιφέρει την χαμηλή τουριστική περίοδο και επιδρά αρνητικά στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οι
δράσεις που προβλέπονται στην παρούσα Ομάδα Πράξεων αποσκοπούν στο να απαντήσουν στα εν
λόγω προβλήματα, αξιοποιώντας το χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης ως δυναμικό πόλο έλξης
επισκεπτών και τουριστικών δραστηριοτήτων.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Η περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα
με την στρατηγική της ΟΤΔ Αλιείας για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε όλη την
περιοχή για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε συνδυασμό με την αειφόρο ανάπτυξη.
Για όλα τα νησιά, έχει καταδειχθεί μια σημαντική δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών τους πόρων,
από την άλλη όμως πλευρά η υφιστάμενη κατάσταση σε όρους απασχόλησης (επιδείνωση της
ανεργίας) και επιχειρηματικότητας κάνει αναγκαία την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα
από νέες διαφοροποιημένες και ελκυστικές για το κοινό, δραστηριότητες.
Με την υλοποίηση της Ομάδας Πράξεων, εξυπηρετούνται οι προαναφερόμενοι στόχοι, μέσω της
στρατηγικής της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης και της ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού,
καθώς και της στήριξης του ενδογενούς δυναμικού τους για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων στα
νησιά αυτά.

Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αλιέων
κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία, και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η συνέργια εντοπίζεται με την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.1 και τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.2.3 – 4.1.1.2.5
της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων, οι οποίες, έχουν παρόμοιο περιεχόμενο προσανατολισμένο σε

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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τουριστικές / εναλλακτικές δραστηριότητες αλλά και γενικότερα παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
Συνέργια υπάρχει και με τις ενέργειες 4.1.1.1.1 - 4.1.1.1.5 της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.1 καθώς και
τις ενέργειες των δημόσιων έργων εφόσον συμβάλλουν στην προσέλκυση επισκεπτών.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Ο καινοτόμος χαρακτήρας προκύπτει τόσο από την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και
χαρακτηριστικών (π.χ. τοπικές γεύσεις) για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τουριστικού μοντέλου,
βασισμένο στις ειδικές μορφές τουρισμού. Επιπλέον πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρουν στους
επισκέπτες εμπειρίες με ποιότητα και «χρώμα». Η καινοτομία επίσης έγκειται στη συμμετοχή των
επιχειρήσεων στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο
την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων ανέρχεται σε δύο.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.3 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, την εμπορία ναυτιλιακών
ειδών, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών
όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων,
κομμωτηρίων κλπ
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, επισκευή ειδών
ατομικής και οικιακής χρήσης, υπηρεσίες τροφοδοσίας, υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, παιδότοποι,
παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, εμπορία ναυτιλιακών ειδών, κουρεία, κομμωτήρια κλπ.
Προτεραιότητα ωστόσο θα δοθεί σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
αλιευτικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν για
τέτοιες επιχειρήσεις στις περιοχές. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους, στην περίπτωση φυσικών
προσώπων. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες
ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 363.636,36€
Δημόσια Δαπάνη: 200.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 163.636,36€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 11,10%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 6,12%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων, αποσκοπεί στην δυνατότητα διεύρυνσης των πεδίων απασχόλησης του τοπικού
πληθυσμού, μέσω της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συγκράτηση του
τοπικού πληθυσμού στα νησιά (περιοχή παρέμβασης) και να τονωθεί η απασχόληση και το εισόδημα.
Συνάδει με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης η οποία έχει καταδείξει σημαντική αύξηση της
ανεργίας. Επίσης, περιλαμβάνει και δράσεις οι οποίες είναι χρήσιμες στους αλιείς (π.χ. υπηρεσίες
συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού αλιείας), που όπως έχει
επισημανθεί και στη SWOT ανάλυση αποτελεί βασική δραστηριότητα της περιοχής παρέμβασης.
Η Ομάδα Πράξεων είναι σημαντική και η χρηματοδοτική της βαρύτητα είναι μέτρια και ανέρχεται σε
ποσοστό 11,10% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων σύμφωνα με την στρατηγική της ΟΤΔ Αλιείας, είναι όλα τα
νησιά σε ότι αφορά στις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, μηχανών και
εξοπλισμού αλιείας. Οι υπόλοιπες δράσεις θα εφαρμοσθούν στα μικρά νησιά εκτός της Σύρου και
Πάρου. Η στρατηγική αυτή, της ενίσχυσης νέων δραστηριοτήτων και της στήριξης του ενδογενούς
δυναμικού, εξυπηρετεί τον προαναφερόμενο στόχο της ανάπτυξης νέων πεδίων απασχόλησης για τον
τοπικό πληθυσμό, στις εν λόγω περιοχές εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων.

Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αλιέων
κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία, και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων συνεργεί με την αντίστοιχη 4.1.1.1.3 που αφορά σε αλιείς, καθώς με τον τρόπο
αυτό δίνεται η δυνατότητα να επωφεληθεί το σύνολο του δυναμικού της περιοχής εφαρμογής (αλιείς και
μη). Επίσης, συνέργεια υπάρχει με τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.2.1, 4.1.1.2.2, 4.1.1.2.4 και 4.1.1.2.5 της
παρούσας Κατηγορίας Πράξεων, εφόσον όλες μαζί σχηματίζουν ένα πλαίσιο υπηρεσιών
προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η καινοτομία της Ομάδας Πράξεων έγκειται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Δίκτυο – Τοπικό
Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά ποιοτικών
υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός επενδύσεων ανέρχεται σε δύο.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.4 Επιχειρήσεις εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα

Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην επέκταση ή εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχόντων υποδομών
διανυκτέρευσης, με μέγιστο αριθμό κλινών τις 40.Οι παρεμβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν
με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να
διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Θα απαιτηθεί να τηρηθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές
ανάδειξης της αλιευτικής παράδοσης της περιοχής και να ενταχθούν τα καταλύματα στο Δίκτυο –
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας. Επίσης τα καταλύματα θα πρέπει να προσφέρουν χρήση τεχνολογιών
επικοινωνίας για την διευκόλυνση των επισκεπτών. Τέλος, στην περίπτωση προσφοράς πρωινού ή/και
γεύματος από το κατάλυμα, θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνει και τοπικά προϊόντα (τοπικό τυρί, μέλι,
γλυκά, αλιεύματα κλπ).
Θα εφαρμοσθούν υποχρεωτικά οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 2974/08.04.2009 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 αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως κάθε φορά ισχύει.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 38-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 909.090,91€
Δημόσια Δαπάνη: 500.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 409.090,91€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 27,75%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 15,31%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων
/Κατηγορίας Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του
Τοπικού Προγράμματος
Η συμμετοχή της Ομάδας Πράξεων στη συνολική δημόσια δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων είναι
μεγάλη, σε ποσοστό 27,75%. Η χρηματοδοτική βαρύτητα είναι υψηλή και λόγω της χρηματοδότησης
της επέκτασης των καταλυμάτων και του υψηλού κόστους αυτής. Η Ομάδα Πράξεων είναι σημαντική
γιατί εξυπηρετεί το στόχο για διασφάλιση και τόνωση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης,
μέσω ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Ομάδα Πράξεων σκοπεύει - βασιζόμενη στα
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης – να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας για τον τοπικό
πληθυσμό αλλά και να εκμεταλλευτεί την τουριστική δυναμική της περιοχής παρέμβασης, η οποία
συνάδει με τον εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι σύμφωνα με την στρατηγική της ΟΤΔ Αλιείας, τα μικρά
νησιά εκτός της Σύρου και Πάρου. Στα μικρά νησιά υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα για
εκσυγχρονισμό των σχετικών υποδομών διανυκτέρευσης, λόγω της δυναμικής των νησιών αυτών ως
τουριστικών προορισμών. Στα νησιά αυτά η Ομάδα Πράξεων εξυπηρετεί το στόχο του Τοπικού
Προγράμματος για τόνωση της απασχόλησης μέσω της στρατηγικής της ανάπτυξης βιώσιμης
επιχειρηματικότητας.

Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αλιέων
κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 39-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
νομοθεσία, και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Όπως έχει αναφερθεί και για τις προηγούμενες Ομάδες Πράξεων, η Ομάδα Πράξεων συνεργεί με τις
υπόλοιπες (4.1.1.2.1 – 4.1.1.2.5) της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων, δεδομένου του
προσανατολισμού τους στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, κυρίως τουριστικού
χαρακτήρα. Υπάρχει συνέργεια με την αντίστοιχη 4.1.1.1.4 που απευθύνεται σε αλιείς, όπως και με την
Ομάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που αφορά σε δημόσιες επενδύσεις για τη δημιουργία τοπικών κέντρων
τουριστικής πληροφόρησης. Τα κέντρα αυτά μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση και να προβάλλουν
και τις επιχειρήσεις διανυκτέρευσης της παρούσας Ομάδας Πράξεων.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η καινοτομία της Ομάδας Πράξεων έγκειται: στον εκσυγχρονισμό καταλυμάτων που θα προσφέρουν
σύνδεση και γνωριμία των τουριστών με την αλιευτική παράδοση. Η καινοτομία έγκειται επίσης στην
τήρηση και γενικά προδιαγραφών ποιότητας των υποδομών διανυκτέρευσης, στην ένταξή τους στο
Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, στην αξιοποίηση των προϊόντων διατροφής της περιοχής (με την
προσφορά τοπικών προϊόντων στο πρωινό, με την προσφορά τοπικών προϊόντων στα γεύματα σε
περίπτωση ύπαρξης χώρων εστίασης), στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής για δικτύωση με
άλλες ομοειδείς και μη επιχειρήσεις, χρήση του διαδικτύου, κλπ.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός επενδύσεων ανέρχεται σε δύο.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.5 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής

Αναλυτική περιγραφή
Η ενίσχυση επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη χώρων εστίασης και αναψυχής από μη αλιείς. Οι
παρεμβάσεις αυτές, σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διατηρηθούν τα
χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και να διασφαλιστεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον.
Οι χώροι εστίασης και αναψυχής θα τηρούν προδιαγραφές ποιότητας και θα απαιτηθεί να ενταχθούν
στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις με στόχο την προσφορά
ποιοτικών υπηρεσιών τουρισμού στην περιοχή. Θα αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής,

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 40-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
και θα προσφέρουν τοπικά προϊόντα - τοπικές σπεσιαλιτέ συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της περιοχής.
Ενδεικτικές δαπάνες: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες αγοράς βοηθητικού εξοπλισμού για τη
λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 445.454,55€
Δημόσια Δαπάνη: 245.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 200.454,55€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 13,60%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 7,50%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων αυτή, όπως και η προηγούμενη, αφορά σε βασικές τουριστικές δραστηριότητες
(εστίαση, αναψυχή) αλλά ποιοτικές και με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται στο βασικό στόχο του
Τοπικού Προγράμματος για αύξηση της απασχόλησης, επιχειρηματική ανάπτυξη και βελτίωση του
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Και στην περίπτωση αυτή η Ομάδα Πράξεων, στη βάση και
της SWOT ανάλυσης, σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας αλλά και να αξιοποιήσει
τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης, προωθώντας δράσεις (εστίαση και αναψυχή)
που είναι συμβατές με τον χαρακτήρα αυτό. Η Ομάδα Πράξεων αποτελεί το 13,60% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων, και συνεπώς είναι μέτρια η βαρύτητά της.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι σύμφωνα με την στρατηγική της ΟΤΔ Αλιείας, τα μικρά
νησιά εκτός της Σύρου και Πάρου. Εκεί έχει καταγραφεί η δυναμική τουριστικής ανάπτυξης αλλά και η
αναγκαιότητα συμπλήρωσης των σχετικών υποδομών, που αποτελούν το περιεχόμενο της Ομάδας
Πράξεων. Εξυπηρετούνται ο στόχος και η στρατηγική της διεύρυνσης της απασχόλησης μέσω της
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης του ενδογενούς δυναμικού.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 41-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αλιέων
κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία, και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων συνεργεί με τις προηγούμενες Ομάδες Πράξεων 4.1.1.2.1 – 4.1.1.2.4 της
Κατηγορίας Πράξεων, εφόσον το περιεχόμενό τους είναι προσανατολισμένο σε τουριστικές κυρίως
υπηρεσίες. Επίσης, συνεργεί με την όμοιου περιεχομένου της Ομάδας Πράξεων 4.1.1.1.5 (αλιείς) ενώ
συνέργεια υπάρχει και με την Ομάδα Πράξεων 4.1.2.1.1 που αφορά στη δημιουργία τοπικών κέντρων
τουριστικής πληροφόρησης, τα οποία θα συμπεριλάβουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους
(πληροφόρηση, προβολή) και τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων διατροφής που θα
διατίθενται στους χώρους εστίασης, συνιστούν τον καινοτόμο χαρακτήρα της δράσης.
Η καινοτομία έγκειται επίσης στην τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και στην ένταξή τους στο Δίκτυο –
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Προβλέπεται να υλοποιηθεί δύο παρεμβάσεις.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.6 Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας
για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες εκτός
του τομέα της αλιείας

Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό οικοτεχνιών και στη δημιουργία ή
εκσυγχρονισμό βιοτεχνιών παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπών βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων. Η δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής αλιευτικού εξοπλισμού, υφαντών ή
κεντημάτων, μονάδων κεραμικών ειδών κ.λπ., εκτιμάται ότι θα προβάλει την αξία των παραδοσιακών
ειδών και προϊόντων και θα συμβάλλει στη διατήρηση της παράδοσης και των εθίμων της περιοχής. Οι

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 42-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
παρεμβάσεις αυτές σχεδιάζονται να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλιστεί το
τοπικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Ενδεικτικές δαπάνες: Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού
παραγωγής κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 190.909,09 €
Δημόσια Δαπάνη: 105.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 85.909,09€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 5,83%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 3,21%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων, που εκφράζεται με την συμμετοχή της στο 5,83%
της δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων είναι μικρή. Ωστόσο η Ομάδα Πράξεων είναι
σημαντική και αιτιολογείται από το γεγονός ότι εξυπηρετεί τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος
τόσο για την διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού, όσο και του
εμπλουτισμού της τουριστικής προσφοράς (μέσα από την ανάδειξη της τοπικής οικοτεχνίας και της
χειροτεχνίας και την παραγωγή ειδών παραδοσιακής και αλιευτικής τέχνης), δεδομένου του τουριστικού
χαρακτήρα της περιοχή παρέμβασης.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι σύμφωνα με την στρατηγική της ΟΤΔ Αλιείας, όλη η
περιοχή παρέμβασης. Δεδομένου ότι τα νησιά αυτά αποτελούν μεν δυναμικούς προορισμούς
επισκεπτών, αντιμετωπίζουν δε προβλήματα απασχόλησης, οι σχετικές δραστηριότητες της Ομάδας
Πράξεων μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους. Η Ομάδα Πράξεων είναι
σύμφωνη με τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος, για διαμόρφωση εναλλακτικών και
συμπληρωματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους της περιοχής και την
αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού δυναμικού, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, τον εμπλουτισμό της
τουριστικής προσφοράς και την προώθηση νέων ευκαιριών απασχόλησης.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 43-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αλιέων
κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία, και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Όπως έχει αναφερθεί και για τις προηγούμενες Ομάδες Πράξεων, η Ομάδα Πράξεων συνεργεί με τις
υπόλοιπες της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων, δεδομένου του προσανατολισμού τους στην ανάπτυξη
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, κυρίως τουριστικού χαρακτήρα. Συνέργεια υπάρχει και με τις
αντίστοιχες για τους αλιείς ενέργειες, συμβάλλοντας στην προώθηση νέων προσφερόμενων
προϊόντων.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Στην περίπτωση οικοτεχνιών παραδοσιακής αλιευτικής τέχνης, υφαντών-κεντημάτων, κεραμικών, κ.λπ.
η καινοτομία έγκειται στη δημιουργία νέων μοναδικών προϊόντων που θα αναδείξουν την παράδοση
της περιοχής.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (επενδύσεων) ανέρχεται σε μία.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.7: Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ενίσχυση επενδύσεων, σε δραστηριότητες σχετικά με την ίδρυση,
επέκταση, εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση. Θα δημιουργηθούν
ή θα ενισχυθούν επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων όπου οι πρώτες ύλες θα προέρχονται
από την γεωργική και αλιευτική παραγωγή π.χ. αρτοποιήματα, ζαχαρωτά, ζυμαρικά κλπ. Οι
επιχειρήσεις αυτές θα παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ειδών διατροφής, αξιοποιώντας τις
πρώτες ύλες της περιοχής και προωθώντας την αξία των παραδοσιακών τοπικών ειδών και
προϊόντων. Οι επιχειρήσεις θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και θα συμμετέχουν
στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 44-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Ενδεικτικές δαπάνες: Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και
διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού
παραγωγής, δαπάνες για την αγορά ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού μεταφοράς προϊόντων και
πρώτων υλών εντός της επιχείρησης κ.α.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 381.818,18€
Δημόσια Δαπάνη: 210.000,00€
Ίδια Συμμετοχή: 171.818,18€

Χρηματοδοτική βαρύτητα:
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 11,66%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 6,43%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Όπως έχει αναφερθεί και στη SWOT ανάλυση, η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από την μη
αξιόλογη αξιοποίηση της τοπικής της παραγωγής, παρά την ύπαρξη ιδιαίτερων τοπικών /
παραδοσιακών προϊόντων. Με δεδομένη την ζήτηση σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για
παραγωγή και τυποποίηση τοπικών προϊόντων ποιότητας (όπως έχει επισημανθεί στη SWOT
ανάλυση), η Ομάδα Πράξεων αντλεί τη σκοπιμότητά της από την υποστήριξη επιχειρήσεων στο πεδίο
αυτό, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και το πρόβλημα της ανεργίας, εφόσον διευρύνει τα πεδία
απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό.
Η βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων είναι μέτρια και ανέρχεται σε ποσοστό 6,43% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι σύμφωνα με την στρατηγική της ΟΤΔ, όλα τα νησιά της
περιοχής παρέμβασης. Η Ομάδα Πράξεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης στις περιοχές
αυτές, μέσω της στρατηγικής της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης με την ενίσχυση νέων
μορφών επιχειρηματικότητας και την στήριξη του ενδογενούς δυναμικού. Ειδικότερα, αξιοποιεί την
πλούσια τοπική παραγωγή προϊόντων για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε ένα πεδίο το οποίο – βάσει
των χαρακτηριστικών της περιοχής εφαρμογής – χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη δυναμική και
προοπτική.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 45-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αλιέων
κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία, και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Συνέργεια υπάρχει με την Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.4 και 4.1.1.2.5 της παρούσας Κατηγορίας Πράξεων
καθώς και με τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.1.1.4, 4.1.1.1.1.5 και 4.1.1.1.1.7.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η καινοτομία έγκειται στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Έγκειται επίσης στη συμμετοχή των
επιχειρήσεων στο Δίκτυο – Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός των παρεμβάσεων (επενδύσεων) ανέρχεται σε μία.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του
περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ.)
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στη βελτίωση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας
του περιβάλλοντος με παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας
τους κάνοντας χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αξιοποίηση γεωθερμίας, φωτοβολταϊκά,
ανεμογεννήτριας κ.λπ., με απώτερο σκοπό την ιδία κατανάλωση. Με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, επιχειρείται η μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, γεγονός που θα τις
καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικές και θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα της περιοχής.
Ενδεικτικές δαπάνες: Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως
φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 46-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Συνολικό κόστος: 39.447,27€
Δημόσια Δαπάνη: 21.696,00€
Ίδια Συμμετοχή: 17.751,27€

Χρηματοδοτική βαρύτητα:
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 1,20%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 0,66%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων είναι πολύ μικρή (ποσοστό 1,20% επί της συνολικής
δημόσιας δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων), ωστόσο πιστεύεται ότι θα λειτουργήσει παραδειγματικά
και ότι θα έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην περιοχή. Η Ομάδα Πράξεων εξυπηρετεί το στόχο
του Τοπικού Προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής
παρέμβασης, ενώ βρίσκεται αντιστοιχία με τη SWOT ανάλυση ως προς τις πιέσεις που δέχεται το
φυσικό περιβάλλον και την ανεπάρκεια των φυσικών πόρων.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης.
Προσδοκώντας να συμβάλλει η Ομάδα Πράξεων έστω και σε μικρή κλίμακα αλλά με πολλαπλασιαστικό
χαρακτήρα, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, η
Ομάδα Πράξεων εξυπηρετεί τη στρατηγική της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε
συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης μέσω της προώθησης των εφαρμογών που προβλέπονται,

Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αλιέων
κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία, και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα
Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με
τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 47-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Συνέργεια υφίσταται όχι σε σχέση με τις Κατηγορίες Πράξεων αλλά με την επίτευξη του Στόχου 3 του
Τοπικού Προγράμματος «Προώθηση δράσεων και επιχειρηματικών πρακτικών φιλικών προς το
περιβάλλον».

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αποτελεί το περιεχόμενο της Ομάδας Πράξεων,
είναι εκ φύσεως καινοτομική. Η αξιοποίηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (αιολική ενέργεια,
ήλιος, γεωθερμία κλπ) με σκοπό την ίδια κατανάλωση, αποτελεί ένα νέο σχετικά για τη Ελλάδα
δεδομένο το οποίο δεν έχει ίσως τύχει μεγάλης εφαρμογής ακόμα και για το λόγο αυτό, η δράση
καινοτομεί εισάγοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην «καθημερινή» λειτουργία των
επιχειρήσεων, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και αντίστοιχου «know how».

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων ανέρχεται σε μία.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 48-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
Δράση 4.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3 Λοιπές Ιδιωτικές Επενδύσεις τομέα αλιείας

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων
Η παρέμβαση βασίζεται στα εξής χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, όπως έχουν αποτυπωθεί
στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και στα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης:
 Στην επιδείνωση της ανεργίας, η οποία κάνει επιτακτική την υλοποίηση παρεμβάσεων τόνωσης
της απασχόλησης, σε διαφορετικά πεδία από το κλασσικό του τουρισμού, το οποίο δεν είναι
ικανό να απορροφήσει το εργατικό δυναμικό λόγω της φθίνουσας συμμετοχής του στην
απασχόληση
 Στην ύπαρξη όμως μίας δυναμικής τοπικής οικονομίας, προσανατολισμένης στον τριτογενή
τομέα, καθώς και στην ύπαρξη αξιόλογων αλιευτικών προϊόντων και αλιευτικής δραστηριότητας
εν γένει, που μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για δράσεις μεταποίησης και εμπορίας,
δραστηριότητες οι οποίες σήμερα απουσιάζουν από την περιοχή
 Στον κίνδυνο υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάγκη υλοποίησης ενεργειών
που προκαλούν μικρές επιπτώσεις σε αυτό, κατά την παραγωγή ή και εκτροφή των αλιευτικών
προϊόντων
 Στην αυξανόμενη ζήτηση που παρουσιάζεται για επώνυμα προϊόντα ποιότητας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, ειδικά για αλιευτικά προϊόντα, γεγονός που υπαγορεύει την εισαγωγή συστημάτων
και διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας στην παραγωγή / εκτροφή αλιευτικών προϊόντων.

Σημειώνεται, ότι κατά τη φάση των διαβουλεύσεων, η Ομάδα Πράξεων που περιλαμβάνεται στην
παρούσα Κατηγορία Πράξεων έχει τύχει αποδοχής από τον τοπικό πληθυσμό και φορείς.

Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται από κάθε Κατηγορία Πράξεων
Οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται είναι οι εξής:
 Η διεύρυνση των πεδίων απασχόλησης και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων
της περιοχής
 Η προώθηση δράσεων και επιχειρηματικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Κατηγορίας Πράξεων
Συνολικό κόστος: 70.676,36€
Δημόσια Δαπάνη: 38.872,00€
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 49-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Ίδια Συμμετοχή: 31.804,36€

Ομάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων:
Η Ομάδα Πράξεων που προβλέπεται να υλοποιηθεί στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3 είναι:
4.1.1.3.1: Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή
προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση
της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων
τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.1.3.1: Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης στοχεύοντας
ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία
νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ίδρυση, βελτίωση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης
αλιευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.
Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την Ομάδα Πράξεων μπορούν να υλοποιηθούν εφόσον:
-

σχετίζονται με αλιευτικά προϊόντα τοπικής παραγωγής

-

συμβάλλουν στην επίτευξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής του τοπικού προγράμματος καθώς
και στην προβολή της περιοχής παρέμβασης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις δεν αφορούν στη λιανική πώληση.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 70.676,36€
Δημόσια Δαπάνη: 38.872,00€
Ίδια Συμμετοχή: 31.804,36€

Χρηματοδοτική βαρύτητα:
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 100,00%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 1,19%

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 50-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Όπως έχει αναφερθεί και στη SWOT ανάλυση, η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από την μη
αξιόλογη αξιοποίηση της τοπικής της παραγωγής, παρά την ύπαρξη ιδιαίτερων τοπικών /
παραδοσιακών προϊόντων π.χ. «γούνας». Με δεδομένη την ζήτηση σε ελληνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο για παραγωγή και τυποποίηση τοπικών προϊόντων ποιότητας (όπως έχει επισημανθεί στη
SWOT ανάλυση), η Ομάδα Πράξεων αντλεί τη σκοπιμότητά της από την υποστήριξη επιχειρήσεων στο
πεδίο αυτό, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και το πρόβλημα της ανεργίας, εφόσον διευρύνει τα πεδία
απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό.
Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων θα είναι όλα τα νησιά της περιοχής παρέμβασης. Με αυτό
τον τρόπο θα αξιοποιηθεί η πλούσια εμπειρία που υπάρχει στην περιοχή παρέμβασης μέσω της
ενίσχυσης επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

Δικαιούχοι και επιλέξιμες δαπάνες
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων για τις Κατηγορίες Πράξεων του παρόντος Άρθρου, 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 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, καθώς και καταβολής των οικονομικών
ενισχύσεων στους δικαιούχους. Στα ποσοστά χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις
που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως 37 του κανονισμού
498/2007 «θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1108/2006 του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.
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Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
ΙΙ. Δράση 4.1.2: Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων
δραστηριότητας

4.1.2.1:

Υποδομές

για

την

ενθάρρυνση

της

τουριστικής

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων
Η περιοχή όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, έχει ανάγκη υποδομών που
θα της προσδώσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης, επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Θα της
προσδώσουν ένα νέο τουριστικό «προϊόν», συνδεόμενο με την αλιευτική, ναυτική, πολιτιστική
παράδοσή της που θα τη διαφοροποιήσει από άλλες. Η Κατηγορία Πράξεων για την ενθάρρυνση
τουριστικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ενέργειες με στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας νέου
τουριστικού προϊόντος, (σήμανση αξιοθέατων, ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, μνημείων της
φύσης και του πολιτισμού, έργα αξιοποίησης των παράκτιων περιοχών), την οργάνωση του
τουριστικού προϊόντος (κέντρα τουριστικής πληροφόρησης, προβολή-προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της).

Με τον τρόπο αυτό η Κατηγορία Πράξεων: απαντά σε αδυναμίες που επισημαίνονται στη SWOT
ανάλυση, όπως στις διαρθρωτικές αδυναμίες της τουριστικής ανάπτυξης. Αξιοποιεί τις προοπτικές
νέων και ανερχόμενων μορφών τουρισμού (εναλλακτικός, θεματικός τουρισμός). Απαντά στις απειλές
εκτροπής της τουριστικής ανάπτυξης και στην αδυναμία αντιμετώπισης του ανταγωνισμού από άλλους
τουριστικούς προορισμούς, αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής που είναι το αξιόλογο
φυσικό περιβάλλον του νησιωτικού χώρου, αξιοποιεί το πλεονέκτημα της περιοχής που είναι η πλούσια
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά των νησιών των Κυκλάδων, αξιοποιεί το αλιευτικό στοιχείο που
χαρακτηρίζει τον τόπο και την ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής. Οι Ενέργειες που
περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Πράξεων αποτελούν προϊόν διαβουλεύσεων με τον τοπικό πληθυσμό
και τους φορείς της περιοχής.

Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται από την Κατηγορία Πράξεων:
Οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται είναι οι εξής:
Στόχος 2: Διαφοροποίηση & εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς
Στόχος 3: Προώθηση δράσεων και επιχειρηματικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον
Στόχος 4: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αλιευτική παράδοση της περιοχής
εφαρμογής
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Χρηματοδοτικά στοιχεία της Κατηγορίας Πράξεων
Συνολικό κόστος: 172.557,15€
Δημόσια Δαπάνη: 172.557,15€
Ίδια Συμμετοχή: 0,00€

Ομάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων:
Οι Ομάδες Πράξεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.1, είναι:
4.1.2.1.1 Δημιουργία Τοπικών Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης (όπως γραφεία τουριστικών
πληροφοριών, τουριστικά περίπτερα και λοιπά σημεία προβολής και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών)
4.1.2.1.2 Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και πολιτιστικής
κληρονομιάς, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού εξαιρουμένων των μνημείων που
εμπίπτουν σε αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.2.1.1: Δημιουργία Τοπικών Κέντρων Τουριστικής Πληροφόρησης (όπως
γραφεία τουριστικών πληροφοριών, τουριστικά περίπτερα και λοιπά σημεία προβολής και
προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών)
Αναλυτική περιγραφή
Η δράση αφορά στην προβολή και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τόσο του φυσικού όσο και
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του νησιωτικού συμπλέγματος της Κιμώλου-Πολυαίγου με
γενικότερη αναφορά στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των Κυκλάδων. Η ανάδειξη και
προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής θα
πραγματοποιηθεί μέσω της δημιουργίας στην Κίμωλο ενός πρότυπου οικολογικού περιπτέρου
τουριστικής πληροφόρησης, την παράλληλη δημιουργία ενός ειδικού δικτυακού τόπου καθώς και την
δημιουργία κατάλληλου έντυπου ενημερωτικού υλικού (πολυσέλιδο έγχρωμο ενημερωτικό έντυπο).
Όλο το υλικό (φωτογραφίες, υποβρύχιες φωτογραφίες, επίγεια και εναέρια πανοράματα, βίντεο και
υποβρύχιο βίντεο, ηλεκτρονική περιήγηση, επιστημονικά τεκμηριωμένα κείμενα, χάρτες και
σχεδιαγράμματα) θα παρέχει πληροφορίες για το πλούσιο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, το
οποίο φιλοξενεί πλήθος οργανισμών καθώς και για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν άμεση
σχέση με αυτό όπως η αλιεία και ο τουρισμός. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο γεγονός ότι στην περιοχή
ζει και αναπαράγεται ένας από τους σημαντικότερους πληθυσμούς μεσογειακής φώκιας Monachus
monachus, που είναι ένα από τα σπανιότερα θηλαστικά στον πλανήτη. Θα παρουσιάζεται επίσης η
συνύπαρξη ανάμεσα στην παραδοσιακή αλιεία και την μεσογειακή φώκια και η προσπάθεια για την
προστασία του σπάνιου αυτού είδους και του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη
διατήρηση της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας, μιας σημαντικής παραδοσιακής δραστηριότητας στη
περιοχή των Κυκλάδων. Επίσης, θα επιδιωχθεί η προβολή στοιχείων που συνδέονται με την
κουλτούρα της θάλασσας και της παραδοσιακής αλιείας μικρής κλίμακας είτε πρόκειται για μουσεία

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 53-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
αλιευτικών εργαλείων, ναυτικά μουσεία, ενυδρεία, τοπική γαστρονομία με βάση τα θαλάσσια προϊόντα,
αλιευτικά σκάφη, αλιευτική παράδοση κλπ.
Το περίπτερο ενημέρωσης θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, θα
λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα τηρεί τις προδιαγραφές που θα
εκπονήσει η ΟΤΔ Αλιείας. Επίσης και ο δικαιούχος θα συμμετέχει στο Δίκτυο - Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας. Φορέας λειτουργίας του περιπτέρου θα είναι η ΜOm / Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία
της Μεσογειακής Φώκιας η οποία θα χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό στελέχη της και εθελοντές.
Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει σε 59.824€ και θα αφορά δαπάνες κατασκευής του
περιπτέρου ενημέρωσης (ύψους 25.000€) καθώς και υλικού προβολής: ανάπτυξη ιστοσελίδας,
σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού, έκδοση ενημερωτικού υλικού, αγορά εποπτικού υλικού κ.α (ύψους
34.824€). Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός όπως και η ανάλυσή του και θα οριστικοποιηθούν με
την ανάθεση του έργου.
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών: Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση μη μόνιμων κατασκευών
προκειμένου να λειτουργήσουν ως σημεία τουριστικής πληροφόρησης, προμήθεια εξοπλισμού για τη
λειτουργία τοπικών κέντρων πληροφόρησης και σημείων τουριστικής πληροφόρησης, σχεδιασμός και
εκτύπωση τουριστικών οδηγών και εντύπων, διαφημιστικών οδηγών και ηλεκτρονικής διαφήμισης κλπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 59.824,00€
Δημόσια Δαπάνη: 59.824,00€
Ίδια Συμμετοχή: 0,00€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 34,67%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 4,77%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
H χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων, σε σχέση με τη Κατηγορία Πράξεων, είναι σχετικά
μέτρια. Ωστόσο η Ομάδα Πράξεων είναι σημαντική εφόσον το περίπτερο και το υλικό ενημέρωσης
αποτελούν τους πυρήνες πληροφόρησης, που αποσκοπούν στη διάχυση της πληροφόρησης και
ενημέρωσης του κοινού / επισκεπτών για όσα θέματα σχετίζονται με την τουριστική εικόνα της
περιοχής παρέμβασης. Το περίπτερο ενημέρωσης και οι ενέργειες προβολής θα δίνουν έμφαση στην
πληροφόρηση για θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για εναλλακτικό τουρισμό, για ότι
υπάρχει στην περιοχή που σχετίζεται με την κουλτούρα της θάλασσας και την αλιευτική παράδοση. Με
τον τρόπο αυτό θα δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν τα νησιά από εντελώς διαφορετική
σκοπιά και να τους προσελκύσει το ενδιαφέρον να ανακαλύψουν νέα τουριστικά προϊόντα και σε άλλες
εποχές του χρόνου. Η Ομάδα Πράξεων ανταποκρίνεται στους στόχους του Προγράμματος για τον
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εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και την ανάδειξη και αξιοποίηση
της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της αλιευτικής
παράδοσης, του ρόλου των αλιέων στις νησιωτικές κοινωνίες και των παραδοσιακών επαγγελμάτων
που συνδέονται με την αλιεία. Συνδέεται επίσης με τους στόχους του Προγράμματος για την προστασία
του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Το έργο θα υλοποιηθεί στη Κίμωλο και θα αφορά στο σύμπλεγμα Κιμώλου-Πολυαίγου αλλά και με
αναφορά σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Ομάδας Πράξεων θα είναι Νομικά Πρόσωπα στο καταστατικό σκοπό των οποίων
προβλέπεται η υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα δικαιούχος θα είναι η ΜOm /
Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, φορέας με μεγάλη εμπειρία στην
πραγματοποίηση παρόμοιων δράσεων.

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων συνεργεί με όλες τις Ομάδες Πράξεων των Κατηγοριών Πράξεων του Τοπικού
Προγράμματος εφόσον από τα Κέντρα Πληροφόρησης θα προβάλλονται τα αποτελέσματα των
Ενεργειών.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η καινοτομία του έργου συνίσταται στα εξής: Στην έμφαση της προώθησης – προβολής, της
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της θαλάσσιας και αλιευτικής παράδοσης της περιοχής,
στη χρήση multimedia για την καλύτερη προβολή της περιοχής στους επισκέπτες, στη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στη συμμετοχή του δικαιούχου στο Δίκτυο – Τοπικό
Σύμφωνο Ποιότητας.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθμός των προβλεπόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται σε μία.
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Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.2.1.2: Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού
κάλλους και πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού
εξαιρουμένων των μνημείων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων περιλαμβάνει έργα δημόσιου χαρακτήρα που θα πραγματοποιηθούν στη Πάρο και
στην Ανάφη και αφορούν στη βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, διαμόρφωση θέσεων θέας και
τεχνικών έργων μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους. Σε σημεία θέας και εποπτείας
αξιόλογων περιοχών θα εγκατασταθούν πινακίδες απεικόνισης του τοπίου με σύντομη αναφορά στα
σημαντικά στοιχεία. Η σήμανση θα αναφέρεται σε διάφορα στοιχεία ενδιαφέροντος των επισκεπτών,
όπως πολιτιστικά μνημεία, στοιχεία της φύσης, αξιοθέατα, μνημεία, κτίρια αγροτικής κληρονομιάς κλπ
με έμφαση σε θέματα ναυτικής και αλιευτικής παράδοσης κλπ. και θα περιλαμβάνει πληροφοριακό
υλικό για τα προαναφερόμενα. Τα είδη των σημάνσεων θα έχουν ενιαία εμφάνιση για λόγους
αναγνωρισιμότητας και θα είναι προσαρμοσμένες στην τοπική αρχιτεκτονική. Επιπλέον δεδομένου ότι
η σήμανση θα γίνει με τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, θα ομορφύνουν διάφορα σημεία
της περιοχής, προβάλλοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα
υπάρξουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη σήμανση.
Όλες οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος.
Στην Πάρο, οι υποδομές θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νάουσας Δήμου Πάρου,
όπου προβλέπεται στη χερσόνησο του Αη Γιάννη του Δέτη η αποκατάσταση δικτύου μονοπατιών, η
δημιουργία πλατωμάτων και η σήμανση της περιοχής. Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 55.000 ευρώ
και αφορά σε κατασκευές (ύψους 20.000€), εξοπλισμό όπως ενδεικτικά είδη σήμανσης (ύψους
20.000€) και διαμόρφωση χώρων (ύψους 15.000€). Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός όπως και η
ανάλυσή του και θα οριστικοποιηθούν με την ανάθεση του έργου. Φορέας λειτουργίας του έργου θα
είναι ο Δήμος Πάρου.
Στην Ανάφη, προβλέπεται η δημιουργία περιπατητικής διαδρομής με φωτισμό της παλαιάς επαρχιακής
οδού Χώρα – Λιμάνι Ανάφης. Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 57.733,15 ευρώ και αφορά σε
κατασκευές (ύψους 7.000€) και εξοπλισμό όπως ενδεικτικά είδη σήμανσης - φωτιστικά (ύψους
50.733,15€). Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός όπως και η ανάλυσή του και θα οριστικοποιηθούν με
την ανάθεση του έργου. Φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι η Κοινότητα Ανάφης (η νέα ονομασία
βάσει του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα είναι Δήμος Ανάφης).
Ενδεικτικές Δαπάνες: Εργασίες διαμόρφωσης θέας και παρατήρησης, προμήθεια και τοποθέτηση μη
μόνιμων κατασκευών από ξύλο (καθίσματα, κάδοι, τραπεζόπαγκοι κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης
υφιστάμενων μονοπατιών και διαμόρφωση πρόσβασης σε αξιόλογες θέσεις θέας- παρατήρησης της
περιοχής, ανακατασκευή λιθόστρωτου και λιθοδομών, βελτίωση βατότητας με κοπή παρασιτικής
βλάστησης, κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων (κατευθύνσεις διαδρομών, ερμηνείας τοπίου,
πληροφόρησης για το οικοσύστημα της περιοχής) και συναφείς δαπάνες.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 56-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 112.733,15€
Δημόσια Δαπάνη: 112.733,15€
Ίδια Συμμετοχή: 0,00€

Χρηματοδοτική βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 65,33%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 8,99%
Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων ως προς τη Δράση είναι μικρή, ωστόσο η Ομάδα
Πράξεων είναι πολύ σημαντική εφόσον αξιοποιεί και αναδεικνύει τους φυσικούς και πολιτιστικούς
πόρους. Η Ομάδα Πράξεων ανταποκρίνεται στους στόχους του τοπικού προγράμματος για τον
εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, για την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αλιευτική παράδοση της περιοχής εφαρμογής. Η Ομάδα
Πράξεων αξιοποιεί το πλεονέκτημα της περιοχής που είναι η πλούσια ιστορική και πολιτιστική
κληρονομιά των νησιών των Κυκλάδων, αξιοποιεί το αλιευτικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τόπο και
την ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής, διευρύνει το κλασσικό μοντέλο της τουριστικής
ανάπτυξης, συμβάλει στην ανάπτυξη θεματικού τουρισμού, αναδεικνύει τους οικισμούς, τις περιοχές
φυσικού κάλλους.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων θα υλοποιηθεί στα νησιά Πάρος και Ανάφη.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Ομάδας Πράξεων θα είναι Νομικά Πρόσωπα στο καταστατικό σκοπό των οποίων
προβλέπεται η υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα δικαιούχοι θα είναι ο Δήμος
Πάρου και η Κοινότητα Ανάφης (η νέα ονομασία βάσει του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα
είναι Δήμος Ανάφης).

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Υπάρχει συνέργεια με την Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.2 και τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.1.1, 4.1.1.1.2,
4.1.1.1.4, 4.1.1.1.5 για τους αλιείς και τις αντίστοιχες για τους μη αλιείς γιατί όλες συνάδουν στην
προσφορά ενός νέου εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 57-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Η καινοτομία της Ομάδας Πράξεων προκύπτει από την ενιαία αισθητική της σήμανσης για λόγους
αναγνωσιμότητας, από την προσαρμογή των δράσεων στην τοπική αρχιτεκτονική, από τη χρήση
υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ώστε να αναδείξουν διάφορα σημεία της περιοχής.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθμός των προβλεπόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται σε δύο.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 58-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
Δράση 4.1.2: Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.2 Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αλιευτικές περιοχές

Λογική της παρέμβασης σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, τα
αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και των διαβουλεύσεων
Η περιοχή παρέμβασης παρόλο που χαρακτηρίζεται από πλούσια αλιευτική παράδοση στερείται
υποδομών ανάδειξης της ταυτότητάς της και πολλές από τις παραδόσεις της μένουν αναξιοποίητες. Οι
ενέργειες της παρούσας Κατηγορίας Δράσεων, συμβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής
κληρονομιάς και της αλιευτικής παράδοσης. Η δημιουργία μουσείων που σχετίζονται με την αλιευτική
κληρονομιά, η προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι παραδοσιακές στολές, αξιοποιούν την ιστορία
και τον πολιτισμό της περιοχής και απαντούν στην ευκαιρία της ανάπτυξης νέων και ανερχόμενων
ειδικών μορφών τουρισμού με την προσέλκυση επισκεπτών που θέλουν να γνωρίσουν την ιδιαίτερη
ταυτότητα της περιοχής.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Πράξεων αποτελούν προϊόν διαβουλεύσεων με τον
τοπικό πληθυσμό και τους φορείς της περιοχής.

Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται από κάθε Κατηγορία Πράξεων
Οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος που εξυπηρετούνται είναι οι εξής:
Στόχος 1: ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Στόχος 2: Διαφοροποίηση & εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς
Στόχος 4: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην αλιευτική παράδοση της περιοχής
εφαρμογής.

Χρηματοδοτικά στοιχεία της Κατηγορίας Πράξεων αποτυπωμένα σε πίνακα (Συνολικό Κόστος –
Δημόσια Δαπάνη – Ίδια Συμμετοχή)
Συνολικό κόστος: 358.174,86€
Δημόσια Δαπάνη: 358.174,86€
Ίδια Συμμετοχή: 0,00€

Ομάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων
Οι Ομάδες Πράξεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.2, είναι 2 ως
εξής:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 59-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
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 (θέατρο ή κινηματογράφος)
4.1.2.2.2 Παρεμβάσεις για τη 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.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 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 (θέατρο ή κινηματογράφος)
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων περιλαμβάνει:
Στη Κύθνο θα αποκατασταθεί το κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου που βρίσκεται στη Δρυοπίδα. Κατ΄
αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η προβολή και διατήρηση της αλιευτικής - γεωργικής κληρονομιάς και
θα δοθεί η δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει τον τρόπο δουλειάς των ψαράδων και των
γεωργών (από παλιά μέχρι σήμερα), τα εργαλεία τους (αλιευτικά – γεωργικά) και γενικά την πολιτιστική
κληρονομιά του νησιού.

Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 108.724 ευρώ και αφορά σε κατασκευές (ύψους 80.000,00€) και
αγορά εξοπλισμού (ύψους 28.724€). Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός όπως και η ανάλυσή του και
θα οριστικοποιηθούν με την ανάθεση του έργου. Φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι ο Δήμος
Κύθνου.

Στην Θηρασιά προβλέπεται η δημιουργία χώρου προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο
περιλαμβάνει την επισκευή στον οικισμό Μανωλά ενός συγκροτήματος παλαιών υπόσκαφων χώρων
που έχουν δωρηθεί στην Κοινότητα και τη μετατροπή τους σε χώρο προβολής της πολιτιστικής
κληρονομιάς, χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και βιβλιοθήκης. Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει σε
108.724 ευρώ και αφορά σε κατασκευές (ύψους 83.000€), εξοπλισμό (ύψους 20.000€) και
διαμόρφωση χώρων (ύψους 5.724€). Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός όπως και η ανάλυσή του και
θα οριστικοποιηθούν με την ανάθεση του έργου. Φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι η Κοινότητα
Οίας-Θηρασιάς (η νέα ονομασία βάσει του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα είναι Δήμος
Θήρας).

Στη Σίκινο θα δημιουργηθεί κέντρο απασχόλησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και για τον σκοπό
αυτό θα μετασκευαστεί στη Χώρα ένα κτίριο χαρακτηριστικής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής με
περιβάλλοντα χώρο το οποίο θα χρησιμοποιείται και ως χώρος άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 60-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 108.726,86 ευρώ και αφορά σε κατασκευές (ύψους 75.000€),
εξοπλισμό (ύψους 23.000€) και διαμόρφωση χώρων (ύψους 10.726,86€). Ο προϋπολογισμός είναι
ενδεικτικός όπως και η ανάλυσή του και θα οριστικοποιηθούν με την ανάθεση του έργου. Φορέας
λειτουργίας του έργου θα είναι η Κοινότητα Σικίνου (η νέα ονομασία βάσει του Ν.3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα είναι Δήμος Σικίνου).

Οι προαναφερόμενες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και θα
βοηθήσουν τους κατοίκους στην καθημερινότητα τους βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο και την
ποιότητα ζωής τους.
Ενδεικτικές Δαπάνες: δαπάνες για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την ολοκληρωμένη
αποκατάσταση και ανάδειξη των κτισμάτων και λοιπών αρχιτεκτονικών στοιχείων, δαπάνες που
αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών, δαπάνες για υποδομή μικρής κλίμακας όπως την προμήθεια
καινούργιου εξοπλισμού H/Y, fax κ.α., δαπάνες για αγορά εκθεμάτων κλπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 326.174,86€
Δημόσια Δαπάνη: 326.174,86€
Ίδια Συμμετοχή: 0,00€

Χρηματοδοτική βαρύτητα:
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 91,07%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 20,01%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων στη Δράση είναι υψηλή. Η Ομάδα Πράξεων συμβάλει
στην αξιοποίηση ενός πλεονεκτήματος της περιοχής που είναι ο πολιτιστικός της πλούτος.
Ανταποκρίνεται στους στόχους του Τοπικού Προγράμματος για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, για την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιδιαίτερα της αλιευτικής
της κληρονομιάς. Βελτιώνει επίσης το επίπεδο ζωής των κατοίκων (με τη δημιουργία πολιτιστικών
χώρων και κέντρου φροντίδας παιδιών). Απαντά στην αδυναμία του μονοδιάστατου προσανατολισμού
της τουριστικής ανάπτυξης και στην ευκαιρία για ανάπτυξη των ειδικών ή θεματικών μορφών
τουρισμού.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 61-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων θα υλοποιηθεί στα νησιά Κύθνος, Θηρασιά και Σίκινος.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Ομάδας Πράξεων μπορεί να είναι Νομικά Πρόσωπα, στον καταστατικό σκοπό των
οποίων προβλέπεται η υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα δικαιούχοι θα είναι ο
Δήμος Κύθνου, η Κοινότητα Οίας-Θηρασιάς (η νέα ονομασία βάσει του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα
Καλλικράτης» θα είναι Δήμος Θήρας) και η Κοινότητα Σικίνου (η νέα ονομασία βάσει του Ν.3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα είναι Δήμος Σικίνου).

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων έχει συνέργεια με τις υπόλοιπες Ομάδες Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.2
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, με την Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.1 για
την ενθάρρυνση τουριστικής δραστηριότητας γιατί με την παρούσα Ομάδα Πράξεων και μαζί με τις
υπόλοιπες αναδεικνύεται η πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών συμπληρωματικά προς τα στοιχεία
ανάδειξης της αλιευτικής κληρονομιάς. Επίσης υπάρχει συνέργεια με πολλές Ομάδες Πράξεων των
Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2 που αναφέρονται στην ανάπτυξη τουριστικών
δραστηριοτήτων (υποδομές διανυκτέρευσης, εστίασης, οικοτεχνίες, εναλλακτικού τουρισμού κλπ) γιατί
συμπληρώνει το τουριστικό προφίλ της περιοχής.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της Ομάδας Πράξεων, έγκειται στην ανάδειξη της αλιευτικής κληρονομιάς,
στοιχείο που τις διαφοροποιεί από άλλες και τις καθιστά μοναδικές. Επίσης συμβάλλει στη δημιουργία
ενός νέου προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, ενώ κάνει περήφανους τους κατοίκους (τους αλιείς)
αναδεικνύοντας τις παραδόσεις τους. Επίσης με τη δράση του κέντρου απασχόλησης παιδιών και
χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εξυπηρετείται μία περιοχή που αντιμετωπίζει μεγάλες
ανάγκες σ’ αυτό τον τομέα.
Αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως προέκυψε από την “bottom up” διαδικασία.
Κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ΟΤΑ στην περιοχή παρέμβασης.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθμός των προβλεπόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται σε τρείς.
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Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.2.2.2: Παρεμβάσεις για τη 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.
Αναλυτική περιγραφή
Η Ομάδα Πράξεων αναφέρεται στην ενίσχυση του Δήμου Κύθνου και του Πολιτιστικού Συλλόγου
Δονούσας «Ποσειδών» για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών κλπ. συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των
περιοχών, στη ψυχαγωγία των κατοίκων, στην προσέλκυση επισκεπτών.
Ο προϋπολογισμός για τον μεν Δήμο Κύθνου θα ανέλθει σε 11.000€ και αφορά στην αγορά
εξοπλισμού όπως ενδεικτικά παραδοσιακές στολές, για το δε Πολιτιστικό Σύλλογο Δονούσας
«Ποσειδών» θα ανέλθει σε 21.000 και αφορά στην αγορά εξοπλισμού όπως ενδεικτικά παραδοσιακές
στολές – οπτικοακουστικά μέσα. Ο προϋπολογισμός των έργων είναι ενδεικτικός όπως και η ανάλυσή
τους και θα οριστικοποιηθούν με την ανάθεση των έργων.
Οι φορείς θα πραγματοποιήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα αναφέρονται στην αλιευτική και
θαλασσινή παράδοση και στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά και θα αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά
των νησιών.
Ενδεικτικές Δαπάνες: Δαπάνες για την κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών, για την κατασκευή
– αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, δαπάνες για υποδομή
μικρής κλίμακας όπως την προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού γραφείου και οπτικοακουστικών μέσων
κλπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 32.000 €
Δημόσια Δαπάνη: 32.000€
Ίδια Συμμετοχή: 0,00€

Χρηματοδοτική βαρύτητα:
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 8,93%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 2,55%

Σκοπιμότητα και αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης και τους στόχους του Τοπικού
Προγράμματος
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Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Ομάδας Πράξεων στη Δράση είναι μικρή. Η Ομάδα Πράξεων συμβάλει
στην αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τόπο,
που αποτελεί εργαλείο για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής δραστηριότητας,
απαντά στην ευκαιρία της αξιοποίησης νέων και ανερχόμενων ειδικών μορφών τουρισμού εφόσον με
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αναδεικνύεται η τοπική ταυτότητα. Αναδεικνύεται ο πολιτιστικός πλούτος,
εμπλουτίζεται το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.

Περιοχή
εφαρμογής
της
Ομάδας
Πράξεων/Κατηγορίας
Πράξεων
(σε
επίπεδο
Δήμου/Κοινότητας) και αιτιολόγησή της σε σχέση με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,
της SWOT ανάλυσης, καθώς και τους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων θα υλοποιηθεί στα νησιά Κύθνος και Δονούσα.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Ομάδας Πράξεων θα είναι Νομικά Πρόσωπα, στον καταστατικό σκοπό των οποίων
προβλέπεται η υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα δικαιούχοι θα είναι ο Δήμος
Κύθνου και η Κοινότητα Δονούσας (η νέα ονομασία βάσει του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
θα είναι Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων).

Περιγραφή της συνέργιας της Ομάδας Πράξεων/Κατηγορίας Πράξεων με άλλες προτεινόμενες
στο πλαίσιο του σχεδίου
Η Ομάδα Πράξεων έχει συνέργεια με την Ομάδα Πράξεων 4.1.2.2.1 για τις υποδομές και υπηρεσίες για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, με την Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.1 για την
ενθάρρυνση τουριστικής δραστηριότητας γιατί με την παρούσα Κατηγορία Πράξεων και μαζί με τις
υπόλοιπες αναδεικνύεται η πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών. Επίσης υπάρχει συνέργεια με πολλές
Ομάδες Πράξεων των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2 που αναφέρονται στην ανάπτυξη
τουριστικών δραστηριοτήτων γιατί συμπληρώνει το τουριστικό προφίλ της περιοχής.

Περιγραφή του καινοτόμου χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) και προϋποθέσεις / διαδικασία για την
εφαρμογή του
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της Ομάδας Πράξεων, έγκειται στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της
περιοχής, στοιχείο που τη διαφοροποιεί από άλλες και την καθιστά μοναδική.

Προβλεπόμενος αριθμός παρεμβάσεων (δείκτης εκροών)
Ο αριθμός των προβλεπόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται σε δύο.
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Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
Δράση 4.1.2: Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.5: Οργάνωση και Λειτουργία των ΟΤΔ Αλιείας

Χρηματοδοτικά στοιχεία Κατηγορίας Πράξεων
Συνολικό κόστος: 677.999€
Δημόσια Δαπάνη: 677.999€
Ίδια Συμμετοχή: 0,00€

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.2.5.1: Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ.
Απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για την εφαρμογή του Τοπικού
Προγράμματος
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. είναι απόλυτα έτοιμη να εφαρμόσει άμεσα το Τοπικό
Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών». Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, το ευέλικτο
οργανωτικό σχήμα, η αποκτηθεί σα τεχνογνωσία, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο σύγχρονος εξοπλισμός,
το ανεπτυγμένο λογισμικό διαχείρισης (βάσεις δεδομένων και λογιστικό σύστημα αναλυτικής
λογιστικής), καθώς και το ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
φορέων, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ως προς την αξιοπιστία της για την άμεση έναρξη και
επιτυχή αποπεράτωση του έργου που θα της ανατεθεί. Σταθερή πολιτική της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Κυκλάδων Α.Ε. είναι, η εκτέλεση του αναλαμβανόμενου έργου με τρόπο που να υπερκαλύπτει τις
προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί και εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Εκτίμηση της απαιτούμενης στελεχιακής δομής της Ο.Τ.Δ.
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τις ανάγκες του Τοπικού Προγράμματος καθώς επίσης τις
ιδιαιτερότητες της νησιωτικής περιοχής παρέμβασης η στελεχιακή δομή θα περιλαμβάνει άτομα
κατάλληλων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και θα απασχολούνται με συμβάσεις
εργασίας και μίσθωσης έργου. Τα στελέχη (αριθμός, ειδικότητα, αρμοδιότητες) της ομάδας έργου
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α

ΡΟΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1.

Διοίκηση

Διευθύνων Σύμβουλος/Γενικός
Διευθυντής

20%

2.

Συντονιστής

Οικονομολόγος

40%
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3.

4.

Έλεγχοι - Πιστοποιήσεις –
Ενημέρωση
Έλεγχοι - Πιστοποιήσεις Οικονομική Παρακολούθηση
- Ενημέρωση

Αρχιτέκτων / Πολιτικός Μηχανικός

100%

Οικονομολόγος

100%

5.

Νομική Στήριξη

Νομικός

15%

6.

Μηχανοργάνωση

Προγραμματιστής

5%

7.

Γραμματειακή υποστήριξη

Γραμματέας

5%

Αριθμός των στελεχών ΠΕ ή ΤΕ που κατά την υποβολή της πρότασης απασχολούνται στον
φορέα.
Ο αριθμός των στελεχών ΠΕ & ΤΕ που απασχολούνται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
κατά την υποβολή της πρότασης με εξαρτημένη σχέση εργασίας και τα οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να
χρησιμοποιήσει στη στελεχιακή δομή της Ο.Τ.Δ. από την έναρξη υλοποίησης του Τοπικού
Προγράμματος, ανέρχονται σε έξι (6).
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Το Τοπικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί καθ’ ολοκληρία σε νησιωτική περιοχή. Η περιοχή
παρέμβασης αποτελείται από Απομακρυσμένα Νησιά κατά την έννοια του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 με
ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης και επικοινωνίας μεταξύ τους. Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ανάμεσα
στα νησιά της περιοχής παρέμβασης είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους πολύ περιορισμένες
έως ανύπαρκτες με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση των ταξιδιών
μέσω του Πειραιά. Επιπλέον για την μετακίνηση στο νομό μας, τις περισσότερες φορές απαιτείται
διανυκτέρευση ενώ είναι και συχνή η διακοπή των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών λόγω δυσμενών
καιρικών συνθηκών. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου και των λειτουργικών
εξόδων.
Κατά τη διάρκεια των ετών 2010 – 2015 οι δαπάνες στελέχωσης θα ανέλθουν σε 519.044,00 €.
Τα λειτουργικά έξοδα κατά τη διάρκεια των ετών 2010 – 2015 θα ανέλθουν σε:
Έξοδα Μετακινήσεων

30.570,00

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

75.222,00

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

105.795,00

Ο εξοπλισμός και η μηχανοργάνωση της Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. ανανεώνεται όποτε
απαιτείται, και συνεπώς προβλέπεται να απαιτηθεί προμήθεια εξοπλισμού 3.000,00€ στο πλαίσιο του
Τοπικού προγράμματος Αλιείας.
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Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.2.5.2: Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή παρέμβασης.
Αναλυτική περιγραφή
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση &
ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης για τους στόχους, τη στρατηγική,
τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει το Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας σε συνδυασμό με τις
υφιστάμενες & δυναμικές αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, ξεκίνησε ήδη από τη φάση του
σχεδιασμού του Προγράμματος τις ενημερωτικές διαδικασίες σε όλη τη γεωγραφική έκταση της
περιοχής αναφοράς.
Η “bottom up” διαδικασία που εφαρμόζεται θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Τοπικού
Προγράμματος έτσι ώστε να αποτελέσει σημαντικό μηχανισμό ανατροφοδότησης, εμπλουτισμού και
διορθωτικών παρεμβάσεων όπου και όταν αυτές απαιτηθούν. Κεντρικοί στόχοι του σχεδιασμού της
δράσης αυτής, είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων και των φορέων και η
παρουσίαση της στρατηγικής, των προοπτικών και των αποτελεσμάτων του Τοπικού Προγράμματος.
Στο σχέδιο δράσης οι ενέργειες αυτές τοποθετούνται χρονικά σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά
την χρονική περίοδο μέχρι την δημοσιοποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που
θα απευθύνει η Ο.Τ.Δ. προς τους εν δυνάμει δικαιούχους για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η
δεύτερη φάση ξεκινά από την δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών της τελευταίας αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων. Η τρίτη φάση
αφορά το διάστημα από την οριστικοποίηση των ενταγμένων επενδυτικών προτάσεων μέχρι την
ολοκλήρωση του Τοπικού Προγράμματος (έτος 2015).
Η πρώτη φάση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης απευθύνεται κυρίως στους αλιείς και στους
διάφορους φορείς τους (Σωματεία, Σύλλογοι ή Ενώσεις επαγγελματιών αλιέων) αλλά και στο σύνολο
των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, με έμφαση στους φορείς εκπροσώπησης των εν δυνάμει
δικαιούχων και στους πιθανούς επενδυτές. Στη φάση αυτή τις ομάδες κοινού αποτελούν:
 Οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς εκπροσώπησης των εν δυνάμει δικαιούχων της περιοχής
παρέμβασης, οι οποίοι αποτελούν την εταιρική σχέση της Ο.Τ.Δ.
 Οι λοιποί συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης της περιοχής που δεν εκπροσωπούνται άμεσα
στην εταιρική σχέση της Ο.Τ.Δ.
 Οι ιδιώτες, νομικά πρόσωπα και λοιποί φορείς, ως πιθανοί δικαιούχοι (επιχειρήσεις,
συνεταιρισμοί κλπ).
 Οι πολιτιστικοί και λοιποί σύλλογοι ή σωματεία, οι επαγγελματικές οργανώσεις κλπ.
 Το ευρύ κοινό εντός και εκτός της περιοχής παρέμβασης
Στη δεύτερη φάση, οι ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης απευθύνονται κυρίως σε επιλεγμένες
ομάδες που τις αποτελούν:
 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εξεδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον επισκεπτόμενοι την
εταιρεία μας είτε με άλλο τρόπο (τηλεφωνικά, φαξ, e-mail).
 Οι συλλογικοί φορείς (ΟΤΑ, συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, σύλλογοι ή σωματεία κλπ) που μπορούν να
υλοποιήσουν τα έργα του Τοπικού Προγράμματος.
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 Οι μελετητές εντός και εκτός της περιοχής παρέμβασης, ως συντάκτες των επενδυτικών
προτάσεων.
 Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ως αρχικό σημείο επαφής για σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων.
 Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, τα Κ.Ε.Κ. και άλλες
Δομές Συμβουλευτικής ή/και Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.
 Τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. και οι κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. Δ.Ο.Υ., Κέντρα Υγείας,
Σχολεία, Λιμεναρχεία, Αστυνομία κ.τ.λ.), ως πολλαπλασιαστές της πληροφορίας.
 Τα καταστήματα των Τραπεζών, των ΕΛΤΑ, της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, ως πολλαπλασιαστές της
πληροφορίας.
 Άλλα σημεία ανάπτυξης κοινωνικών δραστηριοτήτων που δρουν ως πολλαπλασιαστές στις
μικρές κοινωνίες των νησιών μας (π.χ. εκκλησίες, αρτοποιεία, καταστήματα τροφίμων, καφενεία
κ.τ.λ.).
 Το ευρύ κοινό εντός και εκτός της περιοχής παρέμβασης.
Στη τρίτη φάση του σχεδίου δράσης, οι σχετικές ενέργειες απευθύνονται:





στους δικαιούχους του Τοπικού Προγράμματος,
στο ευρύ κοινό εντός και εκτός περιοχής παρέμβασης,
στους φορείς,
στους ΟΤΑ, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τους λοιπούς συλλογικούς φορείς.

Προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας της
περιοχής παρέμβασης και να κινητοποιηθεί ουσιαστικά η επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή,
καθορίσθηκαν για κάθε φάση, επιμέρους στόχοι. Στην πρώτη φάση:
 η ευρεία δημοσιοποίηση του περιεχομένου του Τοπικού Προγράμματος
 η διάχυση της πληροφορίας σε όλο τον τοπικό πληθυσμό
 η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή στην ανάπτυξη
της περιοχής
 η προσέλκυση επενδυτών και η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων
 η ενίσχυση του κύρους και της διαφάνειας του Τοπικού Προγράμματος.
Στην δεύτερη φάση:
 η ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποταμίευσης
 η εκδήλωση του μέγιστου δυνατού ενδιαφέροντος από τους δυνητικούς δικαιούχους και
επενδυτές
 η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την
υλοποίηση του Προγράμματος, για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, για τις
δεσμεύσεις, τα χρονοδιαγράμματα, τον τρόπο χρηματοδότησης κλπ.
 η λεπτομερής ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών ως προς τα κριτήρια, την μεθοδολογία
αξιολόγησης των προτάσεων και γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της.
 η κατοχύρωση της διαφάνειας και του κύρους της Ομάδας Τοπικής Δράσης.
Στην τρίτη φάση:
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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 η διάχυση των αποτελεσμάτων των ενεργειών και των δράσεων που υλοποιούνται
 η παρουσίαση των πιλοτικών και καινοτόμων επενδύσεων
 η αύξηση, πολλαπλασιαστικά, του αποτελέσματος και των ωφελειών της εφαρμογής του
Τοπικού Προγράμματος.
Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1

Ενέργειες Δημοσιότητας

1.1.2

Σύνταξη - έκδοση - αποστολή ενημερωτικού υλικού

1.1.3

Συσκέψεις με συλλογικούς παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής

1.1.4

Ενημέρωση μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας

1.1.5

Παρουσίαση στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις

1.1.6

Καθημερινή επικοινωνία με ενδιαφερόμενους

1.2
1.2.1

Συλλογή στοιχείων - δημιουργία λίστας αποδεκτών για ενημέρωση
Επικαιροποίηση Βάσεων Δεδομένων ενδιαφερόμενων, φορέων & εν δυνάμει δικαιούχων

2.1

Σύνταξη Πληροφοριακού Υλικού & Παραρτημάτων Πληροφοριακού Υλικού

2.2

Σύνταξη Φακέλων Υποψηφιότητας

2.3

Παραγωγή του Πληροφοριακού υλικού, των Παραρτημάτων του και των Φακέλων Υποψηφιότητας Παραγωγή CD

2.3.1

Εκτύπωση του πληροφοριακού υλικού, των παραρτημάτων του πληροφοριακού υλικού και φακέλων
υποψηφιότητας

2.3.2

Αποστολή του πληροφοριακού υλικού, των παραρτημάτων του πληροφοριακού υλικού, CD και φακέλων
υποψηφιότητας στους ενδιαφερόμενους

2.4

Παραγωγή έντυπου υλικού για το Πρόγραμμα: μονόφυλλο - αφίσα - φυλλάδιο - μπροσούρα

2.4.1

Σχεδιασμός - εκτύπωση καθώς και αποστολή του στα νησιά της περιοχής παρέμβασης

2.4.2

Αποστολή και ανάρτηση της αφίσας σε ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς και λοιπούς φορείς

2.5

Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2.5.1

Δημοσιοποίηση της προκήρυξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

2.5.2

Αποστολή της προκήρυξης στους ενδιαφερόμενους, φορείς & εν δυνάμει τελικούς αποδέκτες

2.6

Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά)

2.7

Παρουσίαση στο διαδίκτυο (www.e-cyclades.gr) των Προσκλήσεων, του Πληροφοριακού υλικού,
των Παραρτημάτων του και των Φακέλων Υποψηφιότητας

2.8

Διοργάνωση συναντήσεων/ημερίδων στα νησιά της περιοχής παρέμβασης

3

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (Επιτόπου στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων ΑΕ)

4

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

4.1

Έκδοση εντύπων & λοιπού ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα υλοποιηθέντα έργα

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 69-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)

4.2

Παραγωγή εντύπων σε σχέση με την αξιολόγηση του Προγράμματος

4.3

Ενημέρωση μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας

4.4

Παραγωγή και μετάδοση διαφημιστικών spot σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα

4.5

Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά)

4.6

Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής στα νησιά παρουσίασης των έργων του Τοπικού Προγράμματος

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

29.400,00 €

Πιστεύοντας ότι η παροχή υπηρεσιών αρίστης ποιότητας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο
δυναμικό, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση και συνεχή
εκπαίδευση των μελών του επιπέδου λήψης αποφάσεων και των συντονιστών του Τοπικού
Προγράμματος διαθέτοντας για το σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους. Στα πλαίσια αυτά
έχουν ήδη σχεδιαστεί διαδικασίες για τη συνεχή και με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευση του
προσωπικού και ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την πραγματοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης των
ατόμων με ηγετικό ρόλο σε θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφαρμογής προγράμματος, διοίκησης
κλπ).
Το σύνολο των δαπανών για τις ενέργειες επιμόρφωσης θα ανέλθει σε 5.760,00 ευρώ.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω η Ομάδα Πράξεων περιλαμβάνει και την εκπόνηση μιας μελέτης –
εμπειρογνωμοσύνης που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος.

Μελέτη 1. «Εμπειρογνωμοσύνη για ανάπτυξη DMO στην περιοχή εφαρμογής»


Η προτεινόμενη μελέτη αναφέρεται στην προώθηση της ανάπτυξης Οργανισμού Διαχείρισης
Προορισμού (Destination Management Organization) και στην ανάπτυξη Επιχειρηματικού
Σχεδίου (Business Plan) για τον οργανισμό αυτό. Ο οργανισμός αυτός θα αφορά τις αλιευτικές
περιοχές εφαρμογής του προγράμματος και θα έχει ως στόχο της διαχείριση του θαλάσσιουαλιευτικού προορισμού καθώς και όλων των υπολοίπων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην
περιοχή.

Το κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 15.000 € .

Σκοπιμότητα
Σε μια περιοχή με έντονη νησιωτικότητα και μεγάλο γεωγραφικό κατακερματισμό, όπως οι Κυκλάδες,
και ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης, η επίτευξη συνοχής και η ομογενοποίηση της στα πλαίσια μιας
ολοκληρωμένης παρέμβασης, πέραν του ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, αποτελεί και ένα
ιδιαίτερα απαιτητικό έργο.
Η επιλογή των κατάλληλων μέσων, η ένταξη των κατάλληλων ανθρώπων και φορέων σε κάθε
μικροπεριοχή στη λογική και φιλοσοφία του προγράμματος και η συνεχής διατήρηση της συμμετοχής
και του ενδιαφέροντος των εν λόγω συντελεστών κάτω από τις αντίξοες συνθήκες που δημιουργεί η
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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αδυναμία συχνής προσωπικής επαφής και συνεργασίας με την ηγετική ομάδα είναι ο σκοπός των
ενεργειών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του Τοπικού Προγράμματος, παράλληλα με την
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος του τοπικού πληθυσμού για ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Η διευκόλυνση του έργου των προηγούμενων συντελεστών και της συντονιστικής ομάδας του
προγράμματος μέσα από τις δράσεις προβολής, αλλά και η ανάδειξη των αποτελεσμάτων του
προγράμματος σε επιτυχή παραδείγματα για την τοπική κοινωνία με σκοπό την πολλαπλασιαστικότητα
τους αποτελεί το αντικείμενο των εν λόγω δράσεων.
Σε αντιστοιχία με τα προηγούμενα, ανάλογες είναι και οι απαιτήσεις του προγράμματος σχετικά με τις
ικανότητες των στελεχών της ομάδας στήριξης και της ηγετικής ομάδας του προγράμματος. Είναι
προφανές ότι οι αντίξοες συνθήκες στις οποίες υποχρεούνται να λειτουργούν και να επιτυγχάνουν
στόχους απαιτούν και μια μακράν διαφορετική εργασιακή ηθική, αλλά και ικανότητες, τόσο από το
στελεχιακό δυναμικό όσο και από την ηγεσία της ΟΤΔ.
Η πλήρης κατανόηση της στρατηγικής και των στόχων του προγράμματος, η εκμάθηση των διοικητικών
λειτουργιών του, αλλά και η δυνατότητα επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων στο μέτρο των εκάστοτε
απαιτήσεων θα αποτελέσουν σημαντικά εφόδια για την επιτυχία του προγράμματος συνολικά.

Περιοχή εφαρμογής- Αιτιολόγηση
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.
Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται με σκοπό την:







Κατανόηση στόχων και φιλοσοφίας του προγράμματος από τους συντελεστές και τον τοπικό
πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης και ένταξη τους στη συλλογική προσπάθεια
Αύξηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στελεχών και ηγετικής ομάδας προγράμματος
Αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση των δράσεων και στην εφαρμογή του
προγράμματος συνολικά
Δημιουργία παραδειγμάτων και επίτευξη πολλαπλασιαστικότητας στα αποτελέσματα του
προγράμματος
Συγκρότηση διαφορετικής ταυτότητας περιοχής και ανάδειξη νέου προφίλ
Βελτίωση συνοχής περιοχής παρέμβασης και δράσεων προγράμματος.

Χρηματοδοτικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 50.160€
Δημόσια Δαπάνη: 50.160€
Ίδια Συμμετοχή: 0,00€

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Μέτρο 4.1: Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών
Δράση 4.1.2: Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των
αλιευτικών περιοχών
Κατηγορία Πράξεων 4.1.2.6: Διατοπική – Διακρατική συνεργασίας μεταξύ παράκτιων
περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.

Τίτλος
Ομάδα Πράξεων 4.1.2.6 Γεύσεις της Θάλασσας
Αναλυτική περιγραφή
Στην περιοχή παρέμβασης, όπως και σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου η αλιεία υπήρξε ανέκαθεν
ανεπτυγμένη, ο άνθρωπος απέκτησε μια στενή σχέση με τη θάλασσα που καθόρισε και καθορίζει μέχρι
και σήμερα όλες τις πτυχές όχι μόνο της οικονομικής άλλα και της κοινωνικής του ζωής και δράσης. Στο
πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων οικισμών ανέπτυξαν σταδιακά μια ξεχωριστή για κάθε
περιοχή τοπική κουζίνα, εμπλουτισμένη με τεχνικές προετοιμασίας (μαρινάρισμα, πάστωμα,
φιλετάρισμα κ.α) και παρασκευής τοπικών εδεσμάτων και συνταγών.
Η γνώση αυτή κινδυνεύει να απολεσθεί μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον, καθώς ολοένα και λιγότεροι
άνθρωποι (κυρίως οι γυναίκες που παραδοσιακά ήταν οι μαγείρισσες του σπιτιού) κατέχουν και
μπορούν να μεταβιβάσουν αυτή τη γνώση.
Η διαφύλαξη και ανάδειξη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας
Ομάδας Πράξεων, μέσα από την υλοποίηση των ακόλουθων ενδεικτικών δράσεων:
1. Καταγραφή παραδοσιακών τεχνών αλιείας, επεξεργασίας και συνταγών μαγειρικής
2. Εκδόσεις (έντυπα / DVD)
3. Καθιέρωση συνταγών και γεύσεων σε τοπικά εστιατόρια με επίδειξη μαγειρέματος και
συμμετοχή σ’ αυτό των επισκεπτών
4. Διαγωνισμοί παραδοσιακής τέχνης αλιείας, συνταγών μαγειρικής (εκδηλώσεις, βραβεία)
5. Ανταλλαγές τεχνογνωσίας και εμπειρίας
6. Προβολή του σχεδίου
7. Συντονιστικές ενέργειες.
Η οριστικοποίηση και η εξειδίκευση του αναλυτικού φυσικού αντικειμένου του σχεδίου συνεργασίας θα
προκύψει με την συνεργασία όλων των συμμετεχόντων ΟΤΔ, προσαρμοζόμενο στην πραγματικότητα
της κάθε περιοχής και έπειτα από την έγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Αλιείας.
Ενδεικτικές δαπάνες: Δαπάνες για τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, έξοδα προβολής και
διαφήμισης, έξοδα εκτυπώσεων φυλλαδίων και οδηγών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, δαπάνες
μετακινήσεων κλπ.
Χρηματοδοτικά στοιχεία
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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Συνολικό κόστος: 45.200,00€
Δημόσια Δαπάνη: 45.200,00€
Ίδια Συμμετοχή: 0,00€

Χρηματοδοτική Βαρύτητα
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων: 100%
Δημόσια Δαπάνη σε σχέση με τη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 3,60%

Σκοπιμότητα –αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας της Ομάδας Πράξεων σε σχέση με
τα αποτελέσματα της swot ανάλυσης και τους στόχους του προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων είναι απόρροια της διάγνωσης που οδήγησε στη συνεκτίμηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης έτσι όπως εξήχθησαν από την ανάλυση SWOT για τον
πρωτογενή τομέα και τον τομέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος, τα στοιχεία των οποίων επιβάλλουν
την αναγκαιότητα υλοποίησης της παρούσας Ομάδας Πράξεων. Η παρούσα Ομάδα Πράξεων
εξυπηρετεί τη στρατηγική και όλους τους ειδικούς στόχους του Τοπικού Προγράμματος.

Περιοχή εφαρμογής – Αιτιολόγηση
Περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων είναι το σύνολο της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας.

Συνέργεια με άλλες ενέργειες του προγράμματος
Η Ομάδα Πράξεων συνδέεται με τις Ομάδες Πράξεων 4.1.1.1.2 και 4.1.1.2.2, 4.1.1.1.4 και 4.1.1.2.4,
4.1.1.1.5 και 4.1.1.2.5, 4.1.1.3.1, 4.1.1.1.6 και 4.1.1.2.6, 4.1.1.1.7 και 4.1.1.2.7 του προγράμματος
δεδομένου ότι οι Ομάδες Πράξεων αυτές καθώς και η παρούσα συμβάλλουν στην ανάδειξη και
αξιοποίηση των ανθρωπογενών πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης, στοιχείων
απαραίτητων για τη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου μοντέλου ανάπτυξης του τουρισμού.

Καινοτόμος χαρακτήρας- προϋποθέσεις/ διαδικασία εφαρμογής
Η καινοτομία και ο πιλοτικός χαρακτήρας της παρούσας Ομάδας Πράξεων έγκεινται στο γεγονός ότι με
τη χρησιμοποίηση νέων τεχνικών επικοινωνίας και πληροφόρησης αξιοποιούνται στοιχεία της τοπικής
παράδοσης και η συσσωρευμένη εμπειρία (τρόποι αλιείας, επεξεργασίας, μαγειρέματος / συνταγών),
ενώ παράλληλα προβάλλεται η διατροφική αξία των θαλάσσιων τροφών, σύμφωνα με τα νέα
καταναλωτικά πρότυπα. Τα παραπάνω εντάσσονται στην τουριστική προσφορά κάθε τόπου και
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση και την πολυαπασχόληση.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ. 73-
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Ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της Ομάδας Πράξεων θα καθοριστεί σύμφωνα με το νομικό
πλαίσιο που θα διαμορφωθεί (Κ.Υ.Α.), καθώς και από την ισχύουσα νομοθεσία και όσες τεχνικές ή
άλλες προδιαγραφές θεσμοθετηθούν και ισχύσουν στο πλαίσιο του κάθε Τοπικού Προγράμματος.

Στόχος 2015

Δείκτης εκροών

1

Πλήθος παρεμβάσεων

ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

4.1.2

4.1.2.6. Διατοπική Διακρατική Συνεργασία
Μεταξύ Παράκτιων
Περιοχών Μέσω Της
Δικτύωσης Και
Διάδοσης Βέλτιστων
Πρακτικών

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Διατοπικά

ΣΥΝΟΛΟ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Διεθνικά

Γεύσεις της
Θάλασσας

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
75.000,00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

0,00

0,00

75.000,00 €

45.200,00 €

45.200,00

-σελ. 74-
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

4.1.1.Ιδιωτικές Επενδύσεις

ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΑΞΕΩΝ

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

ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις
που συνδέονται με την
ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως
άθλημα ή ψυχαγωγία
4.1.1.1.2
Επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών για
την
εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών
μορφών τουρισμού (εκτός
των δραστηριοτήτων του
θαλάσσιου τουρισμού)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΧΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
(ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΚΡΟΩΝ)
ΑΡΧΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
(ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΚΡΟΩΝ)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

5.250.000,00 €

3.266.068,00 €

-37,79%

1.969.500,00 €

1.425.500,00 €

-27,62%

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ

97.500,00 €

1

97.500,00 €

1

0%

0%

97.500,00 €

1

97.500,00 €

1

0%

0%

-σελ.75-
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Των Οικονομικών
Δραστηριοτήτων
Τους

4.1.1.1.3
Επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών που
συνδέονται
με
την
συντήρηση
εξοπλισμού
αλιείας,
την επισκευή
ειδών
ατομικής
και
οικιακής
χρήσης,
τις
υπηρεσίες τροφοδοσίας,
την εμπορία ναυτιλιακών
ειδών,
τις
υπηρεσίες
φωτογραφικών
τεχνών
καθώς και την παροχή
προσωπικών υπηρεσιών
όπως
αυτές
που
συνδέονται με τη φύλαξη
και απασχόληση παιδιών,
τη λειτουργία κουρείων,
κομμωτηρίων κλπ.
4.1.1.1.4
Επιχειρήσεις
ίδρυσης
και
εκσυγχρονισμού
μικρής
δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης,
δυναμικότητας μέχρι 40
κλινών ανά κατάλυμα
4.1.1.1.5
Ίδρυση
και
εκσυγχρονισμός
επιχειρήσεων
εστίασης
και αναψυχής
Μετατροπήεκσυγχρονισμός
αλιευτικών σκαφών για μη
αλιευτική δραστηριότητα

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

195.000,00 €

2

135.000,00 €

1

-30,77%

-50%

1.072.500,00 €

5

630.000,00 €

2

-41,26%

-60,00%

325.000,00 €

2

225.000,00 €

2

-30,77%

0,00%

117.000,00 €

3

0,00 €

0

-100,00%

-100,00%

-σελ.76-
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4.1.1.1.6
Επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων
οικοτεχνίας - χειροτεχνίας
ή βιοτεχνίας για την
παραγωγή
ειδών
παραδοσιακής τέχνης και
λοιπές
βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του
τομέα της αλιείας
4.1.1.1.7
Επιχειρήσεις
παραγωγής
ειδών
διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση
4.1.1.1.8
Δράσεις
δικτύωσης
συμπληρωματικών
ή
ομοειδών επιχειρήσεων
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

0,00 €

0

70.000,00 €

1

100%

100%

0,00 €

0

170.500,00 €

1

100%

100%

65.000,00 €

1

0,00 €

0

-100,00%

-100,00%

3.216.000,00 €
4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις
που συνδέονται με την
ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση με το
θαλάσσιο περιβάλλον ως
άθλημα ή ψυχαγωγία
4.1.1.2.2
Επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών για
την
εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών
μορφών τουρισμού (εκτός
των δραστηριοτήτων του
θαλάσσιου τουρισμού)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

1.801.696,00 €

-43,98%

360.000,00 €

3

260.000,00 €

2

-27,78%

-33,33%

360.000,00 €

3

260.000,00 €

2

-27,78%

-33,33%

-σελ.77-
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4.1.1.2.3
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,
την εμπορία ναυτιλιακών
ειδών,
τις
υπηρεσίες
φωτογραφικών
τεχνών
καθώς και την παροχή
προσωπικών υπηρεσιών
όπως
αυτές
που
συνδέονται με τη φύλαξη
και απασχόληση παιδιών,
τη λειτουργία κουρείων,
κομμωτηρίων κλπ.
4.1.1.2.4
Επιχειρήσεις
εκσυγχρονισμού
μικρής
δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης,
δυναμικότητας μέχρι 40
κλινών ανά κατάλυμα
4.1.1.2.5
Ίδρυση
και
εκσυγχρονισμός
επιχειρήσεων
εστίασης
και αναψυχής
4.1.1.2.6
Επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων
οικοτεχνίας - χειροτεχνίας
ή βιοτεχνίας για την
παραγωγή
ειδών
παραδοσιακής τέχνης και
λοιπές
βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του
τομέα της αλιείας.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

360.000,00 €

3

200.000,00 €

2

-44,44%

-33,33%

1.080.000,00 €

5

500.000,00 €

2

-53,70%

-60,00%

450.000,00 €

4

245.000,00 €

2

-45,56%

-50,00%

240.000,00 €

2

105.000,00 €

1

-56,25%

-50,00%

-σελ.78-
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4.1.1.2.7
Επιχειρήσεις
παραγωγής
ειδών
διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση
4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισμός
επιχειρήσεων προς την
κατεύθυνση προστασίας
του περιβάλλοντος, εκτός
των όσων προβλέπονται
από τη νομοθεσία (π.χ.
φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση
βιομάζας,
γεωθερμίας κλπ.)

3

210.000,00 €

1

-36,36%

-66,67%

36.000,00 €

1

21.696,00 €

1

-39,73%

0%

64.500,00 €
4.1.1.3.1
Ίδρυση
και
μετεγκατάσταση
επιχειρήσεων
μεταποίησης στοχεύοντας
ιδίως
σε
παραγωγή
υψηλής ποιότητας και
προστιθέμενης
αξίας,
βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, διασφάλιση της
υγιεινής
και
του
περιβάλλοντος,
παραγωγή και εμπορία
νέων
προϊόντων,
εφαρμογή
νέων
τεχνολογιών,
ανάπτυξη
μεθόδων παραγωγής.

4.1.2
Δημ
όσιε
ς
Επεν
δύσε
ις

4.1.1.3.
Λοιπές Ιδιωτικές
Επενδύσεις Τομέα
Αλιείας

330.000,00 €

4.1.2.1. Υποδομές

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

64.500,00 €

38.872,00 €
2

38.872,00 €

-39,73%
1

-39,73%

2.250.000,00 €

1.253.932,00 €

-44,27%

212.000,00 €

172.557,15 €

-18,61%

-50,00%

-σελ.79-
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Για
Την
Ενθάρρυνση της
Τουριστικής
Δραστηριότητας

4.1.2.2. Υποδομές
και Υπηρεσίες Για
Τη Βελτίωση Της
Ποιότητας Ζωής
Στις
Αλιευτικές
Περιοχές

4.1.2.1.1
Δημιουργία
Τοπικών
Κέντρων
Τουριστικής
Πληροφόρησης
(όπως
γραφεία
τουριστικών
πληροφοριών, τουριστικά
περίπτερα
και
λοιπά
σημεία
προβολής
και
προώθηση
των
συγκριτικών
πλεονεκτημάτων
των
αλιευτικών περιοχών)
4.1.2.1.2
Υποδομές
μικρής κλίμακας για την
ανάδειξη
περιοχών
φυσικού
κάλλους
και
πολιτιστικής κληρονομιάς,
αξιοθέατων και μνημείων
της
φύσης
ή
του
πολιτισμού εξαιρουμένων
των
μνημείων
που
εμπίπτουν
σε
αρμοδιότητα
του
Υπουργείου Πολιτισμού

99.266,85 €

1

59.824,00 €

1

-39,73%

0%

112.733,15 €

2

112.733,15 €

2

0%

0%

838.000,00 €
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 (θέατρο
ή κινηματογράφος)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

806.000,00 €

358.174,86 €
4

326.174,86 €

-57,26%
3

-59,53%

-25,00%

-σελ.80-
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4.1.2.2.2 Παρεμβάσεις για
τη 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

32.000,00 €

2

32.000,00 €

2

0%

0%

4.1.2.3 Ανακαίνιση
και
Ανάπτυξη
Χωριών

0,00 €

0

0,00 €

0

0%

0%

4.1.2.4
Εκσυγχρονισμοί
και
εξοπλισμοί
Λιμένων
Αλιείας
και
Βελτίωση
Αλιευτικών
Καταφυγίων

0,00 €

0

0,00 €

0

0%

0%

4.1.2.5. Οργάνωση
Και
Λειτουργία
Των ΟΤΔ Αλιείας

1.125.000,00 €

1

677.999,99 €

1

-39,73%

0%

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ.81-
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4.1.2.6. Διατοπική
Διακρατική
Συνεργασία
Μεταξύ
Παράκτιων
Περιοχών Μέσω
Της
Δικτύωσης
Και
Διάδοσης
Βέλτιστων
Πρακτικών

ΣΥΝΟΛΟ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

75.000,00 €

7.500.000,00
€

1

45.200,00 €

4.520.000,00 €

1

-39,73%

0%

-39,73%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

4.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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

ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

4.1.1.1.1 Επιχειρήσεις που
συνδέονται με την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση
με το θαλάσσιο περιβάλλον ως
άθλημα ή ψυχαγωγία
4.1.1.1.2 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (εκτός των
δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισμού)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
5.722.320,61 €

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
3.266.068,00 €

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.351.568,96 €

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
914.499,04 €

ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.456.252,61 €

2.375.833,33 €

1.425.500,00 €

1.026.360,00 €

399.140,00 €

950.333,33 €

162.500,00 €

97.500,00 €

70.200,00 €

27.300,00 €

65.000,00 €

162.500,00 €

97.500,00 €

70.200,00 €

27.300,00 €

65.000,00 €
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4.1.1.1.3 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών που συνδέονται με την
συντήρηση εξοπλισμού αλιείας, την
επισκευή ειδών ατομικής και
οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας, την εμπορία
ναυτιλιακών ειδών, τις υπηρεσίες
φωτογραφικών τεχνών καθώς και
την παροχή προσωπικών
υπηρεσιών όπως αυτές που
συνδέονται με τη φύλαξη και
απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία
κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.

225.000,00 €

135.000,00 €

97.200,00 €

37.800,00 €

90.000,00 €

1.050.000,00 €

630.000,00 €

453.600,00 €

176.400,00 €

420.000,00 €

4.1.1.1.5 Ίδρυση και
εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων
εστίασης και αναψυχής

375.000,00 €

225.000,00 €

162.000,00 €

63.000,00 €

150.000,00 €

4.1.1.1.6 Επιχειρήσεις
δραστηριοτήτων οικοτεχνίας χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την
παραγωγή ειδών παραδοσιακής
τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές
δραστηριότητες εκτός του τομέα της
αλιείας.

116.666,67 €

70.000,00 €

50.400,00 €

19.600,00 €

46.666,67 €

4.1.1.1.7 Επιχειρήσεις παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση

284.166,67 €

170.500,00 €

122.760,00 €

47.740,00 €

113.666,67 €

3.275.810,91 €

1.801.696,00 €

1.297.221,12 €

4.1.1.1.4 Επιχειρήσεις ίδρυσης και
εκσυγχρονισμού μικρής
δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης, δυναμικότητας
μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα

4.1.1.2. Ιδιωτικές

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

504.474,88 €

1.474.114,91 €
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Επενδύσεις
Εκσυγχρονισμού Ή
Ίδρυσης Νέων Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με την Οδηγία
2003/361/ΕΚ σε
Επιλεγμένους Τομείς,
Που Υλοποιούνται Από
μη Αλιείς

472.727,27 €

260.000,00 €

187.200,00 €

72.800,00 €

212.727,27 €

472.727,27 €

260.000,00 €

187.200,00 €

72.800,00 €

212.727,27 €

4.1.1.2.3 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, την
εμπορία ναυτιλιακών ειδών, τις
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών
καθώς και την παροχή
προσωπικών υπηρεσιών όπως
αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη
και απασχόληση παιδιών, τη
λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων
κλπ.

363.636,36 €

200.000,00 €

144.000,00 €

56.000,00 €

163.636,36 €

4.1.1.2.4 Επιχειρήσεις
εκσυγχρονισμού μικρής
δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης, δυναμικότητας
μέχρι 40 κλινών ανά κατάλυμα

909.090,91 €

500.000,00 €

360.000,00 €

140.000,00 €

409.090,91 €

4.1.1.2.1 Επιχειρήσεις που
συνδέονται με την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση
με το θαλάσσιο περιβάλλον ως
άθλημα ή ψυχαγωγία
4.1.1.2.2 Επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
δραστηριοτήτων ειδικών μορφών
τουρισμού (εκτός των
δραστηριοτήτων του θαλάσσιου
τουρισμού)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
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445.454,55 €

245.000,00 €

176.400,00 €

68.600,00 €

200.454,55 €

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

190.909,09 €

105.000,00 €

75.600,00 €

29.400,00 €

85.909,09 €

4.1.1.2.7 Επιχειρήσεις παραγωγής
ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση

381.818,18 €

210.000,00 €

151.200,00 €

58.800,00 €

171.818,18 €

4.1.1.2.8 Εκσυγχρονισμός
επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση
προστασίας του περιβάλλοντος,
εκτός των όσων προβλέπονται από
τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά,
αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας
κλπ.)

39.447,27 €

21.696,00 €

15.621,12 €

6.074,88 €

17.751,27 €

70.676,36 €
Ιδιωτικές
Τομέα

4.1.1.3.1 Ίδρυση και
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων
μεταποίησης στοχεύοντας ιδίως σε
παραγωγή υψηλής ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των
συνθηκών εργασίας, διασφάλιση
της υγιεινής και του περιβάλλοντος,
παραγωγή και εμπορία νέων
προϊόντων, εφαρμογή νέων
τεχνολογιών, ανάπτυξη μεθόδων
παραγωγής.

2
Δ
ημ
ό
σι
ες
Ε
πε
νδ
ύ
σε
ις

4.1.1.3.
Λοιπές
Επενδύσεις
Αλιείας

4.1.1.2.5 Ίδρυση και
εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων
εστίασης και αναψυχής

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

38.872,00 €

70.676,36 €

38.872,00 €

1.253.932,00 €

1.253.932,00 €

27.987,84 €
27.987,84 €

902.831,04 €

10.884,16 €
10.884,16 €

351.100,96 €

31.804,36 €
31.804,36 €

0,00 €
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4.1.2.1. Υποδομές
Την Ενθάρρυνση
Τουριστικής
Δραστηριότητας

Για
της

172.557,15 €
4.1.2.1.1 Δημιουργία Τοπικών
Κέντρων Τουριστικής
Πληροφόρησης (όπως γραφεία
τουριστικών πληροφοριών,
τουριστικά περίπτερα και λοιπά
σημεία προβολής και προώθηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
των αλιευτικών περιοχών)
4.1.2.1.2 Υποδομές μικρής
κλίμακας για την ανάδειξη
περιοχών φυσικού κάλλους και
πολιτιστικής κληρονομιάς,
αξιοθέατων και μνημείων της
φύσης ή του πολιτισμού
εξαιρουμένων των μνημείων που
εμπίπτουν σε αρμοδιότητα του
Υπουργείου Πολιτισμού

4.1.2.2. Υποδομές και
Υπηρεσίες
Για
Τη
Βελτίωση Της Ποιότητας
Ζωής Στις Αλιευτικές
Περιοχές

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

124.241,15 €

48.316,00 €

0,00 €

59.824,00 €

59.824,00 €

43.073,28 €

16.750,72 €

0,00 €

112.733,15 €

112.733,15 €

81.167,87 €

31.565,28 €

0,00 €

358.174,86 €
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
(θέατρο ή κινηματογράφος)

172.557,15 €

326.174,86 €

358.174,86 €
326.174,86 €

257.885,90 €
234.845,90 €

100.288,96 €
91.328,96 €

0,00 €
0,00 €
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4.1.2.2.2 Παρεμβάσεις για τη
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

32.000,00 €

32.000,00 €

23.040,00 €

8.960,00 €

0,00 €

και

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.1.2.4 Εκσυγχρονισμοί
και εξοπλισμοί Λιμένων
Αλιείας και Βελτίωση
Αλιευτικών Καταφυγίων

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.1.2.3 Ανακαίνιση
Ανάπτυξη Χωριών

4.1.2.5. Οργάνωση Και
Λειτουργία Των
ΟΤΔ
Αλιείας

677.999,99 €

677.999,99 €

488.159,99 €

189.840,00 €

0,00 €

4.1.2.6.
Διατοπική
Διακρατική Συνεργασία
Μεταξύ
Παράκτιων
Περιοχών Μέσω
Της
Δικτύωσης Και Διάδοσης
Βέλτιστων Πρακτικών

45.200,00 €

45.200,00 €

32.544,00 €

12.656,00 €

0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

6.976.252,61 4.520.000,00
€
€

3.254.400,00 1.265.600,00 2.456.252,61
€
€
€
-σελ.88-
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Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

-σελ.89-

Αναμόρφωση Τοπικού Προγράμματος Κυκλάδων – Άξονας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (Ε.Π.ΑΛ.)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

4.1.1. Ιδιωτικές Επενδύσεις

ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΧΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

% ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5.250.000,00 €

70,00

3.266.068,00 €

72,26

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

1.969.500,00 €

26,26

1.425.500,00 €

31,54

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

3.216.000,00 €

42,88

1.801.696,00 €

39,86

64.500,00 €

0,86

38.872,00 €

0,86

4.1.1.3 Λοιπές
Αλιείας

Ιδιωτικές

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Επενδύσεις

Τομέα
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2.250.000,00 €

30,00

1.253.932,00 €

27,74

της

212.000,00 €

2,83

172.557,15 €

3,82

4.1.2.2 Υποδομές και Υπηρεσίες Για Τη Βελτίωση Της
Ποιότητας Ζωής Στις Αλιευτικές Περιοχές

838.000,00 €

11,17

358.174,86 €

7,92

4.1.2.3 Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Χωριών

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.1.2.4 Εκσυγχρονισμοί και εξοπλισμοί Λιμένων
Αλιείας και Βελτίωση Αλιευτικών Καταφυγίων

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.125.000,00 €

15,00

677.999,99 €

15,00

75.000,00 €

1,00

45.200,00 €

1,00

4.1.2 Δημόσιες Επενδύσεις

4.1.2.1 Υποδομές Για Την
Τουριστικής Δραστηριότητας

Ενθάρρυνση

4.1.2.5. Οργάνωση Και Λειτουργία Των ΟΤΔ Αλιείας
4.1.2.6. Διατοπική - Διακρατική Συνεργασία Μεταξύ
Παράκτιων Περιοχών Μέσω Της Δικτύωσης Και
Διάδοσης Βέλτιστων Πρακτικών

ΣΥΝΟΛΟ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

7.500.000,00 €

4.520.000,00 €
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.2.5
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ»

4.1.2

ΔΡΑΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.1.2.5. Οργάνωση Και Λειτουργία ΟΤΔ Αλιείας 53.043,00 136.405,00 119.139,00 115.305,00 119.786,00 134.321,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

53.043,00 136.405,00 119.139,00 115.305,00 119.786,00 134.321,00

-σελ.92-

