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ΑΛΙΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
• Παράκτιο ανάγλυφο

• Κατανομή πληθυσμού

• Αλιεύματα: ζωικές πρωτεΐνες 
υψηλής αξίας

• Μεγάλη βιοποικιλότητα 
θαλάσσιων οργανισμών

• Αξιοποίηση 
πλουτοπαραγωγικών πόρων

• Εξασφάλιση θέσεων εργασίας

• Διατήρηση κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής 
παράκτιων περιοχών 

 



Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας & 
Θάλασσας (ΕΤΘΑ) 

• Κανονισμός 508/2014 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
δραστηριότητες που ασκούνται στην επικράτεια των 
κρατών μελών, από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης ή 
υπηκόους των κρατών μελών 

• Χρηματοδότηση μέτρων που αφορούν:

 Βιώσιμη ανάπτυξη αλιείας & υδατοκαλλιέργειας

 Διατήρηση θαλάσσιων βιολογικών πόρων

 Διαχείριση αλιείας και στόλων

Μεταποίηση & εμπορία προϊόντων αλιείας & 
υδατοκαλλιέργειας

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

• Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αλιείας & 

Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ)

• Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης για 

ενίσχυση Τοπικής 
Ανάπτυξης 

(CLLD/LEADER)

 



Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & 
Αλιείας (ΕΤΘΑ)

• Για την Ελλάδα 388.777.914 € κοινοτικοί πόροι

• Κατανομή σε 6 Προτεραιότητες

 Αλιεία αποδοτική, καινοτόμος, ανταγωνιστική, 

βασιζόμενη στη γνώση, περιβαλλοντικά βιώσιμη

 Υδατοκαλλιέργεια

αποδοτική, καινοτόμος, ανταγωνιστική, 

βασιζόμενη στη γνώση, περιβαλλοντικά βιώσιμη

 Ενίσχυση εφαρμογής Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής

 



Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & 
Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Προτεραιότητες 4, 5, 6

 Αύξηση απασχόλησης & εδαφικής συνοχής

 Ενίσχυση εμπορίας & μεταποίησης

 Ενίσχυση εφαρμογής Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής

 



Κατανομή πόρων

 

35.60%

17.20%

17.60%

10.40%

15%

1.20%

ΕΤΘΑ

ΠΕ1:Αλιεία

ΠΕ2: Υδατ/ες

ΠΕ3: Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική
ΠΕ4: Απασχόληση

ΠΕ5: Εμπορία / 
Μεταποίηση
ΠΕ6: Ολοκληρωμένη 
Θαλάσσια Πολιτική



Προτεραιότητα 1: Αλιεία
35,6% των πόρων = 186,2 εκατ.€
• Καινοτομία
• Συμπράξεις μεταξύ αλιέων 

και επιστημόνων
• Νέες μορφές εισοδήματος (πχ 

αλιευτικός τουρισμός)
• Προστασία – Αποκατάσταση 

θαλάσσιας βιοποικιλότητας
• Επενδύσεις σε υποδομές (πχ 

αλιευτικά καταφύγια,
ιχθυόσκαλες κλπ)

• Επενδύσεις επί των 
σκαφών

 



Προτεραιότητα 4
Απασχόληση & Εδαφική Συνοχή

10,4% των πόρων = 54,1 εκατ. €

• Ανάπτυξη αλιευτικών 
περιοχών μέσω εφαρμογής 
στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με την 
πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων

 



Προτεραιότητα 5
Ενίσχυση της Εμπορίας & 

Μεταποίησης

15% των πόρων = 78,2 εκατ. €

• Ίδρυση & εκσυγχρονισμός 
επιχειρήσεων 

• Προώθηση & εξεύρεση 
νέων αγορών

• Στήριξη σχεδίων Ομάδων 
Παραγωγών

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 To Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης για ενίσχυση 

Τοπικής Ανάπτυξης 
(CLLD/LEADER) 

χρησιμοποιεί πόρους που 
αφορούν την 

προτεραιότητα 4 του 
Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας & 
Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ)

 



CLLD/LEADER Αλιείας

• Δημοσίευση Πρόσκλησης για υποβολή 
Προτάσεων από Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) (14/6/2016)

• Υποβολή Πρότασης με συγχρηματοδότηση 
από το Ταμείο Αλιείας & το ΥΠΑΑΤ από:

1. Αναπτυξιακή Ηρακλείου

2. ΟΑΚ για Χανιά και Ρέθυμνο

3. Αναπτυξιακή Λασιθίου
 



Προτάσεις Αναπτυξιακής Ηρακλείου
1. πρόταση για την ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου για το CLLD/LEADER 2014-2020 για δράσεις που

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αλλά και
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το ΥΠΑΑΤ (πολυταμειακό πρόγραμμα)
και

2. πρόταση που θα αφορά μόνο στο LEADER Αλιείας με συγχρηματοδότηση μόνο του Ταμείου Αλιείας
και του ΥΠΑΑΤ. Η περιοχή αυτή θα αφορά μέρος του Δήμου Φαιστού και μέρος του Δήμου Γόρτυνας
(μονοταμειακό πρόγραμμα).

 Πρόγραμμα Πολυταμειακό CLLD LEADER vs Πρόγραμμα Μονοταμειακό Αλιείας

– Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων Δήμος Φαιστού (**)

– Δήμος Βιάννου Δήμος Γόρτυνας (**)

– Δήμος Γόρτυνας (*)

– Δήμος Ηρακλείου (*)

– Δήμος Μαλεβιζίου (*ΑΚΟΜΜ)

– Δήμος Μινώα Πεδιάδας

– Δήμος Φαιστού (*)

– Δήμος Χερσονήσου

– Πληθυσμός: 128.368 Πληθυσμός: 10.840

– Έκταση: 2.016,7 km Έκταση: 275,44 km

• LEADER Αλιείας

• Πληθυσμός: 22.530

• Έκταση: 287,25 km

 





CLLD/LEADER Αλιείας
Περιοχές Εφαρμογής

Κριτήρια:

Έκταση

Συνεκτικότητα

Πληθυσμός (10.000-150.000 κατ.)

Παράκτιες περιοχές (μέχρι 10χλμ από την ακτή)

Εξάρτηση από την αλιεία (απασχόληση, πλήθος 
σκαφών, τύποι αλιείας, εκφορτώσεις)

 



CLLD/LEADER Αλιείας
Περιοχές Εφαρμογής

Προτεραιότητα:

Μικρές αλιευτικές 
κοινότητες

Φθίνουσα αλιευτική 
δραστηριότητα

 Χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού

 



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 

• α. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του
εισοδήματος των αλιέων

• Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
• Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που 

συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.
Δικαιούχοι: Αλιείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα 

στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν)

• β. Επενδύσεις από μη αλιείς
• ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που

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.

Δικαιούχοι: Μη Αλιείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν
μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν)

 



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 

• Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας 
όπως:

 δημιουργία θαλάσσιων πάρκων

 η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και
παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

 υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού
κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού
(π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας) κλπ

• Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αλιευτικές περιοχές  όπως:

 αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση (παρεμβάσεις σε 
υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε χώρους άσκησης 
πολιτιστικών  δραστηριοτήτων- θέατρο, κινηματογράφος, ωδεία, 
βιβλιοθήκες) 

 βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων

Δικαιούχοι: ΟΤΑ, συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα 



CLLD/LEADER Αλιείας
Προϋπολογισμός 

% ενίσχυσης από 50% 
για ιδιωτικά έργα 

 Διαφέρει ανάλογα με 
τη δραστηριότητα

% ενίσχυσης ως 100% 
για έργα δημόσιου 
χαρακτήρα

 Ιδιωτικά έργα για άυλες 
ενέργειες μέχρι 
100.000€
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