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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ (ΠΑΑ 2014-2020) 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2 του CLLD 2014-2020 με την παρούσα αναμόρφωση, η Ο.Τ.Δ. Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, 

βάσει της Τοπικής Στρατηγικής για τις Νήσους Αττικής, έχει διαμορφώσει 7 δράσεις, οι οποίες διακρίνονται σε 19 υποδράσεις τοπικού 

προγράμματος και παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Στην δράση 19.2.2 «Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους 

τομείς, περιοχές ή δικαιούχους», οι υποδράσεις 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.4 και 19.2.2.6, εξ’ ολοκλήρου και επενδυτικά σχέδια της 

υποδράσης 19.2.2.3., που αφορά στον τουρισμό και συγκεκριμένα στις ιδρύσεις υποδομών διανυκτέρευσης σε στοχευμένες περιοχές, καθώς 

και σε ιδρύσεις και εκσυγχρονισμούς υποδομών εστίασης και αναψυχής, επιλέγεται η χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου του γενικού 

κανονισμού de minimis. Ο λόγος αφορά στην ανάγκη στήριξης της στρατηγικής της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με μικρά 

επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού έως 300.000,00 € και σε όλη την περιοχή παρέμβασης των νησιών Αττικής και της χερσαίας ζώνης 

Γαλατά – Τροιζηνίας.   

Αναφορικά με τον τομέα του τουρισμού 19.2.2.3., σε σχέση με τη στρατηγική, αποτελεί στόχο η ανάπτυξη των υποδομών διανυκτέρευσης 

σε περιοχές που υστερούν, ενώ επιδιώκεται η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός  των υποδομών εστίασης και αναψυχής σε όλη την περιοχή 

παρέμβασης, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της περιοχής και αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 
Κατηγορία  

Δράσης 
Τίτλος Δράσης 

Κατηγορία 
υπό – Δράσης 

Τίτλος υπό – Δράσης 

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 
19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

19.2.2 

Ανάπτυξη/ βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, 
περιοχές ή δικαιούχους 

19.2.2.1 
Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.4 
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 
ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.6 
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 
αγροκτημάτων, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 
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Κατηγορία  
Δράσης 

Τίτλος Δράσης 
Κατηγορία 

υπό – Δράσης 
Τίτλος υπό – Δράσης 

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ 
βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής 
εφαρμογής  

19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 
19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

19.2.6 
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας 
δασών 

19.2.6.2 
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και 
εμπορία δασικών προϊόντων 

19.2.7 
 

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
παραγόντων 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 
εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 
αγροτουρισμό 

 
 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΘΑ (ΕΠΑλΘ 2014-2020) 

 
 Κατηγορία  

Δράσης 
Τίτλος Δράσης 

Π
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4.2.1 
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων τους και τη συμπλήρωση του εισοδήματος τους. 

4.2.2 
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση) 
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Τίτλος Δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

Κωδικός Δράσης  19.2.1 

Τίτλος υπό – δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.1.2 

Νομική Βάση 
Άρθρο 14 καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 47 καν. (ΕΕ) 702/2014, καν. 

1407/2013 

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Σύμφωνα με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης των απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης αποτελεί σημείο υποστήριξης της ανάγκης 

αξιοποίησης των τοπικών πόρων και ανάδειξης αυτών ως στοιχείο στήριξης της τοπικής οικονομίας και 

συνεπώς αναβάθμισης και εξέλιξης του δευτερογενή τομέα και του τομέα του τουρισμού και του 

εμπορίου.  

Η υποδράση στοχεύει στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων για την εισαγωγή της έρευνας στην 

παραγωγική διαδικασία με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων, τη δημιουργία σχημάτων συνεργασίας, 

την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών σε ΜΜΕ επιχειρήσεις με ενδεικτική αναφορά 

στη μεταποιητική και στην τουριστική δραστηριότητα.  

Επιδιώκεται επίσης η στήριξη της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων για την εισαγωγή της έρευνας στην 

παραγωγική διαδικασία με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων, τη δημιουργία σχημάτων συνεργασίας, 

την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, απασχολούμενων στις ΜΜΕ των Νήσων 

Αττικής του τοπικού προγράμματος.  

Ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου εκπαίδευσης με τις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα των ενδιαφερομένων και οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων, 

συμβάλλουν στην απόκτηση κριτικού τρόπου σκέψης και στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων 

μέσων. 

Οι δράσεις ενημέρωσης με σκοπό τη μεταφορά πληροφοριών αναφορικά με τις δραστηριότητες που 

ασκούν οι ΜΜΕ στο πρόγραμμα των Νήσων Αττικής, δύναται να λάβουν τη μορφή εκθέσεων, 

συναντήσεων, παρουσιάσεων ή εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων.  

Μέσα από τη συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης/ μεταφοράς γνώσης, οι συμμετέχοντες δύναται να 

αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες των δραστηριοτήτων 

τους. Απώτερος στόχος είναι: η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων με την παροχή 

κατάρτισης που αφορά σε χρήση νέων αποτελεσματικών μεθόδων καθώς και μηχανικών ιδιοτήτων, η 

συνεργασία με επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονομίας, η ενσωμάτωση των τομέων/κλάδων στις 

τοπικές αναπτυξιακές δραστηριότητες και στην αειφορία, η δημιουργία απασχόλησης, μέσα από την 

παρακίνηση υιοθέτησης νέων ιδεών και καινοτομιών.  

Στην παρούσα ενδεικτικά αναφέρεται η υλοποίηση ενεργειών επιμόρφωσης/ μεταφοράς γνώσης στον 

άξονα «τοπικών γαστρονομικών κοινοτήτων», με την επιμόρφωση δραστηριοποιούμενων στον τομέα του 

τουρισμού, όπως ξενοδόχοι, εστιάτορες κ.λπ.. για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της περιοχής 

μέσω της γαστρονομίας. Επίσης μέσω της παρούσας δύναται να δοθεί στήριξη για την επαγγελματική 

κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων των προσφύγων στους διάφορους τομείς δραστηριότητας της 

περιοχής, με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς των τροφίμων, του τουρισμού κ.λπ.. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας και της 

παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό και στον εναλλακτικό τουρισμό.    

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα κάτοχοι σχετικών επιχειρήσεων στον τομέα του 

τουρισμού. Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν σε εκπαιδευτικά πρακτικά και θεωρητικά εργαστήρια μικρής 

διάρκειας με τη συμμετοχή έμπειρων και καταξιωμένων επαγγελματιών με δυνατότητα μεταφοράς 

γνώσης, εμπειρίας, πληροφορίας κ.ο.κ.    

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ 
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Οι ενέργειες της υποδράσης θα προσδιοριστούν με την εξειδίκευση κύρια δράσεων συνεργασίας του 

τοπικού προγράμματος και με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου, ενώ θα υπάρξει μέριμνα να μην 

συμπίπτουν με τις δράσεις του μέτρου 1.1. του ΠΑΑ 2014 – 2020.  

Όταν οι δράσεις αφορούν ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα, η στήριξη δεν 

ακολουθεί τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και απαλλάσσεται από την υποχρέωση  κοινοποίησης. 

Όταν οι δράσεις αφορούν ΜΜΕ αγροτικών περιοχών, η παρεχόμενη στήριξη χορηγείται βάσει του άρθρου 

47 καν. (ΕΕ) 702/2014, ως ακολούθως:  

 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις   

 70% των επιλέξιμων δαπανών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

Η στήριξη για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του καν. (ΕΕ) 

1407/2013 (γενικός de minimis), με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών.  

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 «Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής» 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν τη δράση  

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.3.1, 19.2.6.1, 4.2.1 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Πρόκριση ήπιας ανάπτυξη, ανάλογα με τα κατά τόπους 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, με έμφαση στο σεβασμό της ευαισθησίας του νησιώτικου και παράκτιου 

τοπίου και περιβάλλοντος, Επιδίωξη διατήρησης του πρωτογενούς τομέα  

 Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική: Προαγωγή καινοτομικής θαλάσσιας ανάπτυξης στην περιφέρεια με 

την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και των επιχειρηματικών 

ευκαιριών στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας  

 Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής: Παραγωγή πρώτων υλών 

υψηλής ποιότητας αγροδιατροφής 

 

 

 

Τίτλος Δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

Κωδικός Δράσης  19.2.1 

Τίτλος υπό – δράσης  Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.1.1 

Νομική Βάση Άρθρο 14 καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 21 και 38 καν. (ΕΕ) 702/2014 

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται ως περιοχή με ανθρώπινο κεφάλαιο χαμηλής δυναμικής 

(ηλικιωμένη σύνθεση απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα και χαμηλή κατάρτιση). Από την ανάλυση 

της υφιστάμενης κατάστασης, προκύπτει ότι η περιοχή παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στους 

αποφοίτους ανωτέρων και ανωτάτων σχολών, παρά την ηλικιακή διάρθρωση του μόνιμου πληθυσμού 

που φαίνεται να υπερτερεί η ηλικιακή ομάδα κάτω των 34 ετών. Μεγάλη επίσης καταγράφεται η μείωση 

των απασχολούμενων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με την πάροδο των ετών.  

Στα πλαίσια των παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη για ενέργειες ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας 

και ειδικό σχεδιασμό δράσεων υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού όπως ενδεικτικά αναφέρονται, η 

συνεργασία με παρόχους κατάρτισης ή/και εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη διασύνδεση της αγροτικής 

παραγωγής με την τεχνολογία.  

Στο πλαίσιο αυτού η υποδράση στοχεύει στην οργάνωση των τομέων παραγωγής και οικονομίας της 

περιοχής, με βάση τις αρχές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας σύγχρονων, 

βιώσιμων και ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων. Μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων 
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κατάρτισης, σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους, δύναται να αντιμετωπιστούν ζητήματα που συμβάλλουν 

κατασταλτικά στην εξέλιξη του κάθε τομέα.  

Η υλοποίηση της παρούσας θα συνδράμει σημαντικά στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης του 

αγροδιατροφικού και του δασικού τομέα της περιοχής, συμβάλλοντας επίσης στη βελτίωση της 

βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. Θα συμβάλλει στην σύνδεση της έρευνας με την εφαρμογή, 

καθώς και στην εισαγωγή της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της 

βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς του, καθώς και στη σύνδεσή του με τους λοιπούς τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας. 

Η υποδράση αφορά κύρια στην ενίσχυση υλοποίησης ενεργειών εξειδικευμένης ενημέρωσης / 

μεταφοράς γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην 

παραγωγική διαδικασία των απασχολούμενων στον κλάδο της γεωργίας/κτηνοτροφίας και της 

δασοκομίας. Ο στόχος της υποδράσης συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικής αξίας του 

δευτερογενούς τομέα και γενικά του τομέα στήριξης των δραστηριοτήτων τουρισμού και 

παροχής υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης.  

Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν σε τουλάχιστον έναν από τους 

παρακάτω τομείς: 

 αναβάθμισης και βελτίωσης των καλλιεργειών φυστικιάς στην Αίγινα   

 λεμονοδάσους στον Πόρο,  

 μελισσοκομία στα Κύθηρα,  

 τεχνικές κλαδεύσεων και διαχείριση της υλοτομίας στα πευκοδάση των Νησιών για αντιπυρική 

προστασία κ.λπ.,  

 μέθοδοι υγιεινής και διαχείρισης κτηνοτροφικής δραστηριότητας,  

 διαχείριση όνων στην Ύδρα.    

Η υποδράση αφορά σε ενισχύσεις για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφωσης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, 

δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης.  

Οι ωφελούμενοι δύναται να απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας (γεωργία και κτηνοτροφία), των 

πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 

προϊόντων των οποίων το αποτέλεσμα είναι γεωργικό προϊόν, καθώς και του δασικού τομέα. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε ομάδες ωφελούμενων που είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης σε έναν 

από τους παραπάνω τομείς προτεραιότητας.   

Οι ενέργειες της υποδράσης θα προσδιοριστούν με την εξειδίκευση κύρια δράσεων συνεργασίας του 

τοπικού προγράμματος και με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου, ενώ θα υπάρξει μέριμνα να μην 

συμπίπτουν με τις δράσεις του μέτρου 1.1. του ΠΑΑ 2014 – 2020.  

 Όταν οι δράσεις αφορούν ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα, η στήριξη 

δεν ακολουθεί τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και απαλλάσσεται από την υποχρέωση  

κοινοποίησης. Όταν οι δράσεις αφορούν ΜΜΕ αγροτικών περιοχών, η παρεχόμενη στήριξη χορηγείται 

βάσει του άρθρου 47 καν. (ΕΕ) 702/2014, ως ακολούθως: 

 60% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις  

 70% των επιλέξιμων δαπανών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

Η στήριξη για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του καν. (ΕΕ) 

1407/2013 (γενικός de minimis), με ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Όταν οι δράσεις αφορούν ωφελούμενους που δραστηριοποιούνται στο δασικό τομέα, η στήριξη 

χορηγείται βάσει του άρθρου 38 καν. (ΕΕ) 702/2014, με ένταση ενίσχυσης έως 100% των επιλέξιμων 

δαπανών.    

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Φορείς που δύνανται να υλοποιήσουν τη δράση  

mailto:info@atticalag.gr
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Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.3.1, 19.2.6.1, 4.2.1 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Πρόκριση ήπιας ανάπτυξη, ανάλογα με τα κατά τόπους 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, με έμφαση στο σεβασμό της ευαισθησίας του νησιώτικου και παράκτιου 

τοπίου και περιβάλλοντος, Επιδίωξη διατήρησης του πρωτογενούς τομέα  

 Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική: Προαγωγή καινοτομικής θαλάσσιας ανάπτυξης στην περιφέρεια με 

την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και των επιχειρηματικών 

ευκαιριών στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας  

 Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής: Παραγωγή πρώτων 

υλών υψηλής ποιότητας αγροδιατροφής 

 

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπό – δράσης  

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.2.1 

Νομική Βάση Άρθρο 17 §1β καν. (ΕΕ) 1305/2013, καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Στην περιοχή παρέμβασης καλλιεργούνται και παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Οι μέθοδοι 

καλλιέργειας αφορούν τόσο σε συμβατικές μεθόδους, όσο και σε βιολογικές, ολοκληρωμένη κ.λπ.. Τα 

προϊόντα διαθέτουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π) καθώς επίσης διακρίσεις και βραβεία 

σε διεθνείς εκθέσεις κ.λπ..  

Ενδεικτικά αναφέρονται: το Φυστίκι Αιγίνης (ΠΟΠ), το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π «Τροιζηνία», 

η φέτα Π.Ο.Π Τροιζηνίας - Μεθάνων, το μέλι Κυθήρων (εν δυνάμει ΠΟΠ), τα παξιμάδια Κυθήρων, σπάνιες 

ποικιλίες σταφυλιού κ.λπ..  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση SWOT η καλλιέργεια των παραπάνω προϊόντων και γενικότερα ο 

παραγωγικός δυναμισμός της μεταποίησης ανταγωνιστικών προϊόντων στα τρόφιμα αποτελεί «δυνατό» 

σημείο της περιοχής παρέμβασης και διαφαίνεται η ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση του τομέα αλλά και 

εισαγωγή μεθοδολογικής τεχνικής και παραγωγικής καινοτομίας και σύνδεσης της γνώσης με την 

παραγωγική δραστηριότητα.  

Η υποδράση στοχεύει στην προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου, όπου διασυνδέονται 

αναπτυξιακά ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, με έμφαση στην 

ποιότητα και στην ασφάλεια των παραγόμενων τοπικών προϊόντων, καλύπτοντας έναν από τους 

αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, στις περιοχές που εμφανίζουν δραστηριότητα στον τομέα.  

Η υποδράση αφορά στην ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μιας μεταποιητικής μονάδας σε 

επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη των 

γεωργικών προϊόντων, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης. 

Η περιοχή εφαρμογής της παρούσας δράσης αφορά στην περιοχή που εμφανίζει δραστηριότητα στον 

πρωτογενή τομέα. Εξαιρούνται τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες.  

Ενδεικτικά, προϊόντα του Παραρτήματος: 

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγείων, γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, καρποί και σπόροι 

εδώδιμοι, καφές, αρτύματα, προϊόντα αλευροποιίας, πηκτίνη, ζωικά λίπη, παρασκευάσματα οσπρίων και 

λαχανικών, φελλός κ.λπ..      

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού 

κανονισμού de minimis*. 

mailto:info@atticalag.gr
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* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών.  

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα» 

Περιοχή Εφαρμογής 

Δήμοι Αγιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας – Μεθάνων.  

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.2.6 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Επιδίωξη διατήρησης του πρωτογενούς τομέα, όπου 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξής του, όπως σε Αίγινα, Πόρο, Γαλατά – Τροιζηνία, με επιπλέον 

ανάπτυξη ειδικών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων εκμετάλλευσής τους. Επιβάλλεται, παράλληλα, 

η διατήρηση και αξιοποίηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, σε 

συνδυασμό με τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες των νησιών.  

 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020: 

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές»  

 

 

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπό – δράσης  

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.2.2 

Νομική Βάση Άρθρο 17§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013, καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, παρά το 

πλήθος ποιοτικών αγαθών που την χαρακτηρίζει. Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

προκύπτει ότι στην περιοχή κυριαρχούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που παρά το μέγεθός τους 

παρουσιάζουν αυξημένο παραγωγικό δυναμισμό στη μεταποίηση ανταγωνιστικών προϊόντων. Από την 

ανάλυση SWOT διαφαίνεται ότι ο τομέας αποτελεί δυνατό «σημείο» της περιοχής και διαφαίνεται η 

ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση του τομέα αλλά και εισαγωγή μεθοδολογικής τεχνικής και παραγωγικής 

καινοτομίας και σύνδεσης της γνώσης με την παραγωγική δραστηριότητα.  

Ενδεικτικά τοπικά ποιοτικά και αναγνωρισμένα προϊόντα αναφέρονται: το Φυστίκι Αιγίνης (ΠΟΠ), το 

εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π «Τροιζηνία», η φέτα Π.Ο.Π Τροιζηνίας - Μεθάνων, το μέλι Κυθήρων 

(εν δυνάμει ΠΟΠ), τα παξιμάδια Κυθήρων, σπάνιες ποικιλίες σταφυλιού κ.λπ..  

Στο πλαίσιο αυτού, η υποδράση στοχεύει στην ενδυνάμωση και αναζωογόνηση του παραδοσιακού τρόπου 

παρασκευής προϊόντων, στην γαστρονομία της περιοχής και στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας αυτής 

προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, ενώ ενισχύει τη δυναμική των συνεταιρισμών 

όπως είναι οι γυναικείοι κ.λπ.. Παράλληλα μέσω της παρούσας αναμένεται η ανάπτυξη και η τόνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί την ταυτότητα της περιοχής μέσα από την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Η υποδράση αφορά στην ίδρυση/ δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό/ ανάπτυξη μιας μεταποιητικής 

μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή 

ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. 

Ενδεικτικοί κλάδοι αφορούν σε:  
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http://www.atticalag.gr/


CLLD 2014-2020   
Τοπικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Νήσων Αττικής «Πολιτισμός & Περιβάλλον "Εν Πλω"» 

 

 
 9 

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής 
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς 
Τηλ. 2104120002-4-9, Fax. 2104120006 
Mail: info@atticalag.gr, Web: www.atticalag.gr  

Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης 

(γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις (αρτοποιεία, αλευροειδή προϊόντα είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα κ.λπ.), 

μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες 

παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και 

συμπυκνωμάτων αυτής, βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες, κ.ά..  

Η περιοχή εφαρμογής της παρούσας δράσης αφορά στην περιοχή που εμφανίζει δραστηριότητα στον 

πρωτογενή τομέα. Εξαιρούνται τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες.  

Η υποδράση αναφέρεται σε ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 

σε μη γεωργικά προϊόντα, οι οποίες χορηγούνται σε ΜΜΕ και συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού 

κανονισμού de minimis*.  

* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα» 

Περιοχή Εφαρμογής 

 Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας – Μεθάνων. 

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.1, 19.2.2.4, 19.2.2.6 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Επιδίωξη διατήρησης του πρωτογενούς τομέα Επιδίωξη 

διατήρησης του πρωτογενούς τομέα, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξής του, όπως σε Αίγινα, 

Σαλαμίνα, Πόρο, Τροιζηνία, με επιπλέον ανάπτυξη ειδικών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων 

εκμετάλλευσής τους. Επιβάλλεται, παράλληλα, η διατήρηση και αξιοποίηση των παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, σε συνδυασμό με τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες 

των νησιών.  

 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020: 

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές»  

 

 

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπό – δράσης  
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής  

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.2.3 

Νομική Βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013, καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον κύριο τομέα δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης, τόσο σε όρους 

απασχόλησης όσο και σε όρους διάρθρωσης επιχειρήσεων με κυρίαρχες τις επιχειρήσεις του εμπορίου, 

της παροχής καταλυμάτων και εστίασης.  

Η περιοχή παρέμβασης λόγω της εγγύτητάς της από την Αθήνα και την πρόσβαση «ουσιαστικά και δια 

ξηράς» στις Σπέτσες, Ύδρα και Πόρο, αποτελεί προορισμό για ολιγοήμερες διακοπές από ημεδαπούς 

επισκέπτες, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση και αλλοδαπών επισκεπτών. Ο εσωτερικός 
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τουρισμός αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό των Νήσων Αττικής, παρά τη σταδιακή αύξηση των 

αλλοδαπών επισκεπτών, ενώ η περιοχή παρέχει πληθώρα τουριστικών πόρων που συνδέονται με τον 

πολιτισμό και την ιστορία, αλλά και με τη φυσική ομορφιά των περιοχών και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους. 

Παρά τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια/ καταλύματα της περιοχής παρέμβασης  

που υποδεικνύουν αυξημένη δυναμικότητα, ως προς τον αριθμό, ωστόσο η περιοχή υστερεί σε υποδομές 

με ποιοτικό υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού.  

Στο πλαίσιο αυτού η υποδράση στοχεύει στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού, ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην τοπική 

ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της 

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, 

συνδυάζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. 

Επιπλέον επιδιώκεται η ανάδειξη των περιοχών με υστέρηση ποιοτικών υποδομών διανυκτέρευσης και 

επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιοχές που υστερούν, με βάση την εμπειρία από την 

περιοχή, εστιάζοντας στις πιο απομακρυσμένες και χαμηλές σε τουριστικό ενδιαφέρον περιοχές (Κύθηρα, 

Γαλατάς - Τροιζήνα, Αγκίστρι). 

H υποδράση αφορά στην: 

 Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού και  

 Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής 

στις περιοχές που παρουσιάζουν ποιοτική τουριστική υστέρηση τα Κύθηρα, η περιοχή Γαλατά - Τροιζήνας 

και το Αγκίστρι. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 60% των επιλέξιμων δαπανών με τη χρήση του γενικού 

κανονισμού de minimis* για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων της υποδράσης.   

Οι επενδύσεις αυτές στην υπόλοιπη περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος στηρίζονται μέσω 

της υποδράσης 19.2.3.3.  

Οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών 

εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 2986/02-12-2016 (ΦΕΚ 3885/Β’/2016) ΥΑ. 

* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος» 

Περιοχή Εφαρμογής 

Δήμοι Κυθήρων, Γαλατά - Τροιζηνίας και Αγκιστρίου.  

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.3, 19.2.4.3, 4.2.1, 4.2.2 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Προώθηση του τουρισμού υπό το πρίσμα δικτύωσης με 

την περιοχή της Αθήνας−Αττικής, προκειμένου ο νησιωτικός χώρος να αποτελεί συνδυασμένο 

προορισμό διεθνούς εμβέλειας. Προώθηση ειδικά επιλεγμένων μορφών τουρισμού και διασύνδεσή 

τους με δίκτυο πολιτισμικών και τουριστικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών  

 Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική: Ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού, Διαφοροποιημένη τουριστική 

προσφορά, Καινοτομία και ποιότητα, Μέτρα για την αειφόρο και υπεύθυνη ανάπτυξη των 

ενδιαφερόμενων φορέων στον κλάδο του τουρισμού, Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στο πλαίσιο σχεδίων δράσης εδαφικής ανάπτυξης  
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Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπό – δράσης  

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 

ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.2.4 

Νομική Βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013, καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει η υπεροχή του τριτογενή τομέα στην περιοχή 

και ιδίως ο κλάδος του εμπορίου, αλλά και η ευρεία ζήτηση τοπικών νησιωτικών προϊόντων και προϊόντων 

παραγωγής τοπικών πρώτων υλών από τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς επισκέπτες.  

Στα πλαίσιο αναδιαμόρφωσης της τοπικής οικονομίας λόγω των σύγχρονων και συνεχώς αυξανόμενων 

απαιτήσεων της καταναλωτικής αγοράς, της ανάδειξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων προϊόντων αλλά και για την ποιοτική αναβάθμιση του 

παρεχόμενου τουριστικού και εμπορικού προϊόντος επιδιώκεται η ανάπτυξη και στήριξη των επιχειρήσεων 

που συμβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και στη διατήρηση των παραδοσιακών τοπικών 

τεχνικών και δεξιοτήτων, όπως μονάδες χειροτεχνίας, οικοτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής 

τέχνης κ.ά.  

Η υποδράση στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην περιοχή παρέμβασης με 

σκοπό την παραγωγή και διάθεση σειράς νέων χρηστικών και χαρακτηριστικών προϊόντων, με αξιοποίηση 

κατά πρώτο λόγο τοπικών πρώτων υλών και η βελτίωση της ποιότητας του εμπορίου στην ύπαιθρο. 

Απώτερο στόχο αποτελεί η αύξηση της  προστιθέμενης αξίας της παραγωγής, η αναβάθμιση των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και η διατήρηση/ δημιουργία θέσεων εργασίας.  

Η υποδράση αφορά στην: 

 Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση βιομηχανικών/ βιοτεχνικών μονάδων, με 

προϊόντα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: είδη διατροφής, ποτών, καπνού, υφαντικής, υπόδησης, 

ενδυμασίας, ξύλου & φελλού, επίπλων, χαρτιού, δέρματος, γουναρικών, μεταλλουργικές, 

επεξεργασίας πλαστικού, κ.λπ.  

 Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων χειροτεχνίας, με προϊόντα όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται: Κεντητική, υφαντική, κεραμική, ξυλοτεχνία, μεταλλοτεχνία, 

καλαθοπλεκτική/ ψαθοπλεκτική, γενική χειροτεχνία, ψηφιδωτό, δερματοτεχνία, ενδυματολογία, 

κ.λπ. 

 Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων παραγωγής ειδών μετά την 1η 

μεταποίηση, με προϊόντα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Είδη παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής – 

αρτοσκευάσματα – ζυμαρικά, άλλα είδη διατροφής που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά 

χαρακτηριστικά ή ενισχύουν τις υπόλοιπες αγροτικές δραστηριότητες, κ.λπ.. 

 Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση επιχειρήσεων χονδρικού – λιανικού εμπορίου 

 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 60% των επιλέξιμων δαπανών με τη χρήση του γενικού 

κανονισμού de minimis* για το σύνολο των περιπτώσεων των επενδυτικών σχεδίων της υποδράσης. 

 

* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

«Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας» 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης  
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Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.3.3, 19.2.2.6, 19.2.3.3, 4.2.1, 4.2.2 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020: 

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές»  

 Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας: Προώθηση επενδύσεων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 

σχετιζόμενες με πράσινο τουρισμό και θέσεις εργασίας, προς ενίσχυση του μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή ή άλλων ωφελειών για τα οικοσυστήματα, όπως έρευνα, 

εκπαίδευση, επιμόρφωση ευαισθητοποίηση και προώθηση των συνεργασιών (και διασυνοριακών) 

συνδεδεμένων με τη διαχείριση του δικτύου.  
 
 

Τίτλος Δράσης  
Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας στην περιοχή εφαρμογής 

Κωδικός Δράσης  19.2.2 

Τίτλος υπό – δράσης  
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.2.6 

Νομική Βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013, καν. (ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Η απασχόληση στην περιοχή παρέμβασης, στον πρωτογενή τομέα συσπειρώνει ποσοστό της τάξης του 

8,5%. Το στοιχείο αυτό δυνητικά εντάσσεται στις κατηγορίες των δυνάμενων να αναπτύξουν 

δραστηριότητες μικρής κλίμακας στην οικοτεχνία και στα πολυλειτουργικά αγροκτήματα.   

Η υποδράση στοχεύει, στην ανάπτυξη μικρών παραγωγικών μονάδων που κύριο στόχο θα έχουν την 

παραγωγή και διακίνηση ποιοτικών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Στο πλαίσιο της υποδράσης 

ενισχύεται ο δεύτερος Γενικός Στόχος της τοπικής στρατηγικής «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω 

της συνεργασίας, της διασύνδεσης και της καινοτομίας», αφού κατεύθυνση αυτού αποτελεί η προώθηση 

ενός νέου παραγωγικού προτύπου, όπου διασυνδέονται αναπτυξιακά ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση 

και η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των παραγόμενων 

τοπικών προϊόντων. Σε επόμενο στάδιο η ενίσχυση της οικοτεχνίας και της λειτουργίας πολυλειτουργικών 

αγροκτημάτων δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την  αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών 

προϊόντων και της γεωργικής παραγωγής και τη διασύνδεσή τους με τον τομέα της εστίασης και τελικά 

την προώθηση στοιχείων τοπικής γαστρονομίας.  

H υποδράση αφορά στην:  

 Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση μονάδων οικοτεχνίας1.  

 Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Σύμφωνα με 

τον ν. 4235/2014 είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη 

έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα 

επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί 

με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής. 

Προϋποθέσεις ένταξης στη δράση και έναρξης λειτουργίας των μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής 

παρασκευής αφορούν στην εγγραφή των υπευθύνων των μονάδων αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).  

                                                           
 

mailto:info@atticalag.gr
http://www.atticalag.gr/
http://www.parnonas.gr/wp-content/uploads/2017/03/Τροποποίηση-ΥΑ-Οικοτεχνίας.pdf
http://www.parnonas.gr/wp-content/uploads/2017/03/Τροποποίηση-ΥΑ-Οικοτεχνίας.pdf
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Ο καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής 

παρασκευής και διαδικασιών καταχώρησης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), καθορίζονται στην υπ΄ αριθ 912/120862 (ΦΕΚ 2468/Α’/2015) ΥΑ. 

Ο προσδιορισμός των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και οι όροι επιλεξιμότητας αυτών καθορίζονται 

στην υπ’ αριθ. 543/34450/03-04-2017 (ΦΕΚ 1145/ Β’/2017) ΚΥΑ. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 65% των επιλέξιμων δαπανών με τη χρήση του γενικού 

κανονισμού de minimis* για το σύνολο των περιπτώσεων των επενδυτικών σχεδίων της υποδράσης. 

.  

* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

«Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας» 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Οικοτεχνία: Φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010, 

καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους. 

Πολυλειτουργικά αγροκτήματα: Φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 543/34450/03-04-2017 (ΦΕΚ 1145/ 

Β’/2017) ΚΥΑ. 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.3.3, 4.1.1, 4.2.2 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

  ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020: 

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές»  

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Επιδίωξη διατήρησης του πρωτογενούς τομέα Επιδίωξη 

διατήρησης του πρωτογενούς τομέα, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξής του, όπως σε Αίγινα, 

Σαλαμίνα, Πόρο, Τροιζηνία, με επιπλέον ανάπτυξη ειδικών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων 

εκμετάλλευσής τους. Επιβάλλεται, παράλληλα, η διατήρηση και αξιοποίηση των παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, σε συνδυασμό με τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες 

των νησιών.  

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπό – δράσης  
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.3.3 

Νομική Βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013 

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον κύριο τομέα δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης, τόσο σε όρους 

απασχόλησης όσο και σε όρους διάρθρωσης επιχειρήσεων με κυρίαρχες τις επιχειρήσεις του εμπορίου, 

της παροχής καταλυμάτων και εστίασης. Η περιοχή παρέμβασης λόγω της εγγύτητάς της από την Αθήνα 

και την πρόσβαση ουσιαστικά και δια ξηράς στις Σπέτσες, Ύδρα και Πόρο, αποτελεί προορισμό για 

ολιγοήμερες διακοπές από ημεδαπούς επισκέπτες, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση και 

αλλοδαπών επισκεπτών. Ο εσωτερικός τουρισμός αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της περιοχής παρά 

τη σταδιακή αύξηση των αλλοδαπών επισκεπτών, ενώ η περιοχή παρέχει πληθώρα τουριστικών πόρων 

που συνδέονται με τον πολιτισμό και την ιστορία, αλλά και με τη φυσική ομορφιά των περιοχών και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.  

mailto:info@atticalag.gr
http://www.atticalag.gr/


CLLD 2014-2020   
Τοπικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Νήσων Αττικής «Πολιτισμός & Περιβάλλον "Εν Πλω"» 

 

 
 14 

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής 
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς 
Τηλ. 2104120002-4-9, Fax. 2104120006 
Mail: info@atticalag.gr, Web: www.atticalag.gr  

Λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας της περιοχής, η δημιουργία νέων υποδομών διανυκτέρευσης 

παρατηρείται σε έντονο βαθμό με εξαίρεση τις απομακρυσμένες περιοχές και τα μικρότερα νησιά, με 

χαμηλό τουριστικό ενδιαφέρον.  

Στο πλαίσιο αυτού η υποδράση στοχεύει στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού, μέσα από την αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών 

τουρισμού που σχετίζονται με τις υποδομές διανυκτέρευσης, επιδιώκοντας την αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας της περιοχής και τη δημιουργία ενός ποιοτικού τουριστικού προορισμού, διασυνδέοντας παράλληλα 

τον τουρισμό με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.    

H υποδράση αφορά: 

 Ίδρυση, εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών εστίασης, διανυκτέρευσης και υποδομών 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε όλη την περιοχή παρέμβασης, πλην των περιοχών που ορίζονται 

στη δράση 19.2.2.3. 

 Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση τουριστικών γραφείων και υπηρεσιών με στόχο 

την στήριξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2020.  

Η ίδρυση/ δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης,  κέντρων εστίασης & αναψυχής και τουριστικών 

γραφείων & υπηρεσιών καθώς και ο εκσυγχρονισμός/ αναβάθμιση  εστίασης & αναψυχής και τουριστικών 

γραφείων & υπηρεσιών στηρίζονται μέσω της υποδράσης 19.2.3.3.  

Οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών 

εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 2986/02-12-2016 (ΦΕΚ 3885/Β’/2016) ΥΑ. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος» 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, πλην των περιοχών που ορίζονται στη δράση 19.2.2.3.  

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.4.3, 4.2.1, 4.2.2 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Προώθηση του τουρισμού υπό το πρίσμα δικτύωσης με 

την περιοχή της Αθήνας − Αττικής, προκειμένου ο νησιωτικός χώρος να αποτελεί συνδυασμένο 

προορισμό διεθνούς εμβέλειας. Προώθηση ειδικά επιλεγμένων μορφών τουρισμού και διασύνδεσή 

τους με δίκτυο πολιτισμικών και τουριστικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών  

 Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική: Ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού, Διαφοροποιημένη τουριστική 

προσφορά, Καινοτομία και ποιότητα, Μέτρα για την αειφόρο και υπεύθυνη ανάπτυξη των 

ενδιαφερόμενων φορέων στον κλάδο του τουρισμού, Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στο πλαίσιο σχεδίων δράσης εδαφικής ανάπτυξης  

 

Τίτλος Δράσης  
Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 

Κωδικός Δράσης  19.2.3 

Τίτλος υπό – δράσης  

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 

αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.3.5 

Νομική Βάση Άρθρο 19§1β καν. (ΕΕ) 1305/2013, καν. (ΕΕ) 1407/2013 

mailto:info@atticalag.gr
http://www.atticalag.gr/
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Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Μέσα από την διαδικασία διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό, 

καταγράφηκε η ανάγκη στήριξης του τομέα παροχής υπηρεσιών στην περιοχή, όπου αποτέλεσε μαζί με 

τη στήριξη του τουριστικού τομέα και βασικό πυλώνα ανάπτυξης των βασικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. Η ανάγκη αυτή ανακύπτει από την έλλειψη που καταγράφεται στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών της περιοχής, λόγω και της εγγύτητας με το αστικό κέντρο της Αθήνας. Η ανάπτυξη του τομέα 

παροχής υπηρεσιών αποτελεί σύμφωνα και με την SWOT ανάλυση προοπτική εξέλιξης για την περιοχή, 

σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των τοπικών προϊόντων. 

Στο πλαίσιο αυτού η υποδράση στοχεύει, στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και στην 

αναβάθμιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσω της παρούσας επιδιώκεται επιπλέον η στήριξη 

δικαιούχων εξειδικευμένων στον τομέα τους ώστε να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη, στην αύξηση της 

απασχόλησης και στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

H υποδράση αφορά στην ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών (τριτογενής τομέας), με σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Ενδεικτικές 

κατηγορίες στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών ανήκουν οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, επαγγέλματα θετικών επιστημών, 

προγραμματιστές κ.λπ., αλλά και κλάδοι παροχής υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμιση ποιότητας ζωής 

των κατοίκων όπως παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού κ.λπ.. 

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2020.  

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

«Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας» 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

 Ποσό (€) Ποσοστό (%) σε επίπεδο 

υπο - μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 

επίπεδο Τοπικού 

Προγράμματος 

Συνολικός 

προϋπολογισμός  
500.000,00 9,59 4,83 

Δημόσια Δαπάνη 200.000,00 5,95 2,7 

Ιδιωτική Συμμετοχή 300.000,00 16,19 10,18 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.3.3, 4.2.1, 4.2.2 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020: 

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές»  

 Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας: Προώθηση επενδύσεων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 

σχετιζόμενες με πράσινο τουρισμό και θέσεις εργασίας, προς ενίσχυση του μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή ή άλλων ωφελειών για τα οικοσυστήματα, όπως έρευνα, 

εκπαίδευση, επιμόρφωση ευαισθητοποίηση και προώθηση των συνεργασιών (και διασυνοριακών) 

συνδεδεμένων με τη διαχείριση του δικτύου.  

mailto:info@atticalag.gr
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Τίτλος Δράσης  Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

Κωδικός Δράσης  19.2.6 

Τίτλος υπό – δράσης  
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση 

και εμπορία δασικών προϊόντων 

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.6.2 

Νομική Βάση Άρθρο 26 καν. (ΕΕ) 1305/2013  

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί χαρακτηριστική περιοχή όπου κυριαρχεί η ευμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης, με μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών. Η περιοχή διακρίνεται από την ύπαρξη δασικών εκτάσεων 

με πολύτιμα και ξυλοπαραγωγικά δασοπονικά είδη.  

Η δασοπονία δεν αποτελεί κυρίαρχο αντικείμενο στην οικονομία της περιοχής. Χαρακτηριστικό στοιχείο 

όπως προκύπτει από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης είναι η πλούσια υπολειμματική ύλη 

που διαθέτουν τα δάση των Κυθήρων, γεγονός που χρήζει αξιοποίησης και ανακατεύθυνση της 

δραστηριότητας στον τομέα της δασοπονίας για την παραγωγή pellet.   

Η υποδράση στοχεύει στην αξιοποίηση  ή/ και επεξεργασία της πρώτης ύλης για την παραγωγή υλικών 

σχετικών με τις δυνατότητες αυτής. 

Η υποδράση αφορά:  

 σε επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με την επεξεργασία, την 

κινητοποίηση και εμπορία που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα 

(παραγωγή pellets, ξυλείας, κ.λπ.)  

 σε επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών, που πρέπει να είναι 

αιτιολογημένες σε σχέση με τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε δάση σε μία ή περισσότερες 

εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής 

που είναι φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους  

 σε επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε 

όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης.  

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 37 

του καν. (ΕΕ) 702/2014.  

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

«Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας» 

Περιοχή Εφαρμογής 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που 

δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα.  

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.4, 19.2.4.1 

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Διατήρηση, οικολογική διαχείριση και ανάδειξη των 

προστατευόμενων φυσικών περιοχών ως πυρήνων βιοποικιλότητας.  

 Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας: Προώθηση επενδύσεων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 

σχετιζόμενες με πράσινο τουρισμό και θέσεις εργασίας, προς ενίσχυση του μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή ή άλλων ωφελειών για τα οικοσυστήματα, όπως έρευνα, 

εκπαίδευση, επιμόρφωση ευαισθητοποίηση και προώθηση των συνεργασιών (και διασυνοριακών) 

συνδεδεμένων με τη διαχείριση του δικτύου.  
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Τίτλος Δράσης  Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

Κωδικός Δράσης  19.2.7 

Τίτλος υπό – δράσης  

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων 

εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον 

αγροτουρισμό   

Κωδικός υπό- δράσης 19.2.7.3 

Νομική Βάση Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013, Άρθρο 27 καν. (ΕΕ) 651/2014  

Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής παρέμβασης, στην νήσο της Ύδρας οι εσωτερικές 

μετακινήσεις κατοίκων, επισκεπτών, προμηθειών κ.λπ. πραγματοποιούνται με το κύριο μεταφορικό μέσο 

που είναι οι όνοι και οι ημίονοι, ενώ η περαιτέρω κυκλοφορία γίνεται πεζή.  

Η ανάγκη που διαπιστώθηκε στη φάση των διαβουλεύσεων αφορά κύρια στη διαχείριση του πληθυσμού 

του είδους που πράττει τις μεταφορές (όνοι και ημίονοι), το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα στοιχείο 

πολιτισμού για το νησί της Ύδρας. Στο θέμα αυτό διαπιστώνεται η έλλειψη χώρων διαμονής και 

διαχείμασης, ο χαμηλός βαθμός περίθαλψης των ζώων, η απουσία σχεδιασμού αντικατάστασης των ζώων 

στην περίπτωση γήρανσης απώλειας κ.λπ. θέματα.  

Στο πλαίσιο αυτού, η υποδράση στοχεύει στη διατήρηση του πληθυσμού των όνων και στην οργάνωση 

των ενεργειών διαχείρισης του πληθυσμού στο νησί, με τη δημιουργία υποδομής / εγκαταστάσεων για 

τη μεταφορά των ζώων στο χώρο αυτό και τη διαχείριση της υποδομής από τους τοπικούς φορείς που 

απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό.  

Η υποδράση στοχεύει στην οργανωτική συνεργασία δηλ. την ανάπτυξη κοινών 

επιχειρηματικών στρατηγικών ή διαχειριστικών δομών, η παροχή κοινών υπηρεσιών ή 

υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, συντονισμένες δραστηριότητες, όπως η 

υποστήριξη δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών.  

Αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για το σχεδιασμό, υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών / 

δράσεων/ υποδομών που αφορούν στο αντικείμενο της εξασφάλισης της βελτίωσης των συνθηκών 

διαβίωσης του πληθυσμού των ζώων που δραστηριοποιούνται στην Ύδρα, καθώς και τη διευκόλυνση των 

απασχολούμενων στη δραστηριότητα αυτή.  

Η δράση προτείνεται να υλοποιηθεί από συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας και αφορά την 

υλοποίηση ενεργειών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την αξιολόγηση, τη λήψη 

αποφάσεων για τους εμπλεκόμενους, την διατύπωση προτάσεων, τον εντοπισμό θέσεων εγκατάστασης 

της κοινής υποδομής διαβίωσης των ζώων στην Ύδρα, την κατάρτιση των τεχνικών μελετών βάσει των 

ισχυουσών προδιαγραφών για τις υποδομές αυτές και τη χρηματοδότηση της δημιουργίας της υποδομής.  

Ενδεικτικά προτείνεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:  

 Ενεργοποίηση και συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων 

 Εκπόνηση σχεδίου δράσης – αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, διερεύνηση των 

δυνατοτήτων δημιουργίας υποδομής διαβίωσης των ζώων, εντοπισμός πιθανών θέσεων 

εγκατάστασης της υποδομής,  

 Εκπόνηση τεχνικής μελέτης, εξασφάλιση αδειοδοτήσεων και κατασκευή της υποδομής 

 Οργάνωση / διαδικασίες φορέα λειτουργίας της υποδομής.   

Οι ενέργειες της υποδράσης θα προσδιοριστούν με την εξειδίκευση των δράσεων συνεργασίας του 

τοπικού προγράμματος και με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την κατηγορία αυτή.   

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού 

κανονισμού de minimis* 

* Ο κανόνας De minimis ορίζει το ανώτατο όριο των 200.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) ως το ποσό των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών. 

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται 
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 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος» 

Περιοχή Εφαρμογής 

Δήμος Ύδρας  

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμπλεκόμενα στον τομέα, ΟΤΑ Α’ βαθμού και φορείς τους, λοιπές ομάδες 

ενδιαφέροντος, ενώσεις – σωματεία όνων και ημίονων.  

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.4.5  

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή  

 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο & Διακήρυξη για το Πολιτιστικό Τοπίο: Ένταξη του τοπίου στις 

χωροταξικές και πολεοδομικές πολιτικές, στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγροτικές, κοινωνικές 

και οικονομικές πολιτικές 

 Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας: Βελτίωση/ Διατήρηση της κατάστασης διατήρησης τύπων 

οικοτόπων και ειδών προτεραιότητας. Βελτίωση/ Διατήρηση της κατάστασης διατήρησης άλλων 

τύπων οικοτόπων και ειδών που καλύπτουν οι Οδηγίες (Οδηγίες για τους οικότοπους και την 

ορνιθοπανίδα). 

 

 

 

 

 

 

! Για τα Τεχνικά Δελτία του ΕΠΑλΘ, είναι σε διαδικασία αναμόρφωσης και ενδέχεται 

να τροποποιηθούν μέχρι την οριστική έγκρισή τους. 

 

Τίτλος Δράσης  

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από 

αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους και τη 

συμπλήρωση του εισοδήματος τους. 

Κωδικός Δράσης  4.2.1 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση Άρθρο 30 και 63.1.β καν. (ΕΕ) 508/2014 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η περιοχή παρέμβασης των Νήσων αποτελεί θαλάσσια ζώνη με σημαντική συμβολή στην αλιεία και στον 

τουρισμό.  

Όπως καταδεικνύεται από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, διαμορφώνεται σημαντική αύξηση 

της τουριστικής ζήτησης σε όλους τους τομείς του τουρισμού, προσφέροντας νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες. Γι’ αυτό το λόγο, μέσω αυτής της δράσης ενισχύονται αλιείς οι οποίοι διατίθενται να 

αναπτύξουν συμπληρωματικές δραστηριότητες στην περιοχή παρέμβασης συνδυαζόμενες με την 

αλιευτική δραστηριότητα όπως κατά προτεραιότητα αναφέρονται παρακάτω: 

 Μικρές διαδρομές περιήγησης (μεταφορά επισκεπτών σε γειτονικά νησιά ή παραλίες, κρουαζιέρες) 

καθώς και παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας για ψυχαγωγικούς λόγους (π.χ. σήκωμα 

διχτυών και κατανάλωση του αλιεύματος, πιθανή συνέργια με τοπικά εστιατόρια), μάζεμα αλατιού 

από φυσικού θύλακες σε βραχώδη ακτογραμμή).  

 Προσθήκες/μετατροπές στα σκάφη για την επιβίβαση μικρού αριθμού επισκεπτών με βάση την 

νομοθεσία (κρουαζιέρα, ασφάλεια επιβατών).  

 Δράσεις τουρισμού αλιείας σε περιοχές που υπάρχει πλούτος φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος 

 Ενέργειες κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό2 

 Επενδύσεις στο σκάφος, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία 

                                                           
2 Σύμφωνα με το άρθρο 40 § 1 σημείο α του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α΄/ 2013) ως αλιευτικός τουρισμός ορίζεται η 

ειδική μορφή τουρισμού, η οποία συνίσταται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, 

τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές, παραδόσεις και τοπικά 

έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΘΑ 
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Για την διαφοροποίηση της δραστηριότητας των αλιέων με την προϋπόθεση της διακοπής της αλιευτικής 

δραστηριότητας για πέντε έτη, ενισχύονται ενδεικτικά:  

 Ίδρυση & εκσυγχρονισμός καινοτόμων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών 

προϊόντων 

 Ίδρυση & εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων 

με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν (ζυμαρικά, αρτοποιεία, είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα 

κ.λ.π.) 

 Ίδρυση ποιοτικών και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών του τουριστικού τομέα (υποδομές 

εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης και τουριστικά γραφεία) 

 Ίδρυση & εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών/ βιομηχανικών μονάδων, επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

 

Στόχος των παραπάνω είναι η δημιουργία πρόσθετων εισοδηματικών εισροών, προσέλκυση νέων, 

υιοθέτηση νέων πρακτικών και προώθηση της καινοτομίας. Η ανάπτυξη μιας νέας συμπληρωματικής 

δραστηριότητας, διευκολύνει την παραμονή στην περιοχή απασχολούμενων και διασυνδέει ενδεχομένως 

διαφορετικούς κλάδους παραγωγής, που αποτελεί και βασική κατεύθυνση του τοπικού προγράμματος.    

 

Η δράση αφορά στην ίδρυση ή/και στον εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, με 

σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους. Αφορά 

την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων με στήριξη ενεργειών κυρίως εποχιακής απασχόλησης 

με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό και σε επενδύσεις στο σκάφος, τα εστιατόρια, 

περιβαλλοντικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία. 

 

Η στήριξη των επενδύσεων προς τους αλιείς γίνεται εφόσον υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για 

την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων τους, διαθέτουν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που 

μπορούν να αποκτηθούν μέσω δράσεων κατάρτισης, δια βίου μάθησης κλπ και ενισχύεται κατά 

προτεραιότητα η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων, οι οποίες συνδέονται με την 

κύρια αλιευτική τους δραστηριότητα.  

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι αλιείς ή ομάδες αλιέων (Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της 

περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα). Μπορούν να ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.  

 
80% των επιλέξιμων δαπανών. Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000€.  

85% των επιλέξιμων δαπανών για τον Δήμο Κυθήρων. 

Περιοχή Εφαρμογής 

Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Αλιείς ή ομάδες αλιέων (Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού 

προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα).          

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.2.4 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Πρόκριση ήπιας ανάπτυξη, ανάλογα με τα κατά τόπους 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, με έμφαση στο σεβασμό της ευαισθησίας του νησιώτικου και παράκτιου 

τοπίου και περιβάλλοντος. Επιδίωξη διατήρησης του πρωτογενούς τομέα, όπου υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις ανάπτυξής του, όπως σε Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρο, Τροιζηνία, με επιπλέον ανάπτυξη 

ειδικών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων εκμετάλλευσής τους.  

 Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής: Παραγωγή 

πρώτων υλών υψηλής ποιότητας αγροδιατροφής. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των 

ελληνικών προϊόντων. Υποστήριξη καινοτόμων ιδιωτικών πρωτοβουλιών.  

 Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική: Προαγωγή καινοτομικής θαλάσσιας ανάπτυξης στην περιφέρεια με 

την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και των επιχειρηματικών 

ευκαιριών στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας 
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Τίτλος Δράσης  

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη 

αλιείς με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα 

της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση) 

Κωδικός Δράσης  4.2.2 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση * Καν. (ΕΕ) 508/2014, Άρθρο 63.2 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Η δράση αφορά ενισχύσεις για επενδύσεις στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 

αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που 

προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη. 

Ενδεικτικά οι ενέργειες που μπορεί να υλοποιηθούν αφορούν σε:  

Α) Αλιεία 

• Καινοτομία 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

• Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων 

• Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του 

κοινωνικού διαλόγου 

• Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας 

στην προστασία των ειδών (ενδεικτικά, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης)  

• Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων 

• Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

• Αλιεία εσωτερικών υδάτων και υδρόβια πανίδα και χλωρίδα εσωτερικών υδάτων  

Β) Υδατοκαλλιέργεια 

• Καινοτομία 

• Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 

• Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις 

υδατοκαλλιέργειας 

• Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης 

• Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας 

• Ενθάρρυνση καινούριων υδατοκαλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες  

• Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε μεθόδους 

βιολογικής υδατοκαλλιέργειας 

• Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

• Μέτρα για τη δημόσια υγεία  

• Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων 

Γ) Μεταποίηση και εμπορία 

• Μέτρα εμπορίας 

• Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
60% έως 75% των επιλέξιμων δαπανών. Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του 
αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 

Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000€. 

Περιοχή Εφαρμογής 

Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης 

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη αλιείς, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 

που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος 

19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.3.3, 19.2.2.4 

Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Πρόκριση ήπιας ανάπτυξη, ανάλογα με τα κατά τόπους 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, με έμφαση στο σεβασμό της ευαισθησίας του νησιώτικου και παράκτιου 

τοπίου και περιβάλλοντος. Επιδίωξη διατήρησης του πρωτογενούς τομέα, όπου υπάρχουν οι 
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προϋποθέσεις ανάπτυξής του, όπως σε Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρο, Τροιζηνία, με επιπλέον ανάπτυξη 

ειδικών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων εκμετάλλευσής τους.  

 Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής: Παραγωγή 

πρώτων υλών υψηλής ποιότητας αγροδιατροφής. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών 

προϊόντων. Υποστήριξη καινοτόμων ιδιωτικών πρωτοβουλιών.  

 Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική: Προαγωγή καινοτομικής θαλάσσιας ανάπτυξης στην περιφέρεια με την 

προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και των επιχειρηματικών ευκαιριών 

στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας 
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