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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, η Ο.Τ.Δ. Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, βάσει της Τοπικής Στρατηγικής για
τις Νήσους Αττικής, έχει διαμορφώσει 3 δράσεις δημοσίου χαρακτήρα, οι οποίες διακρίνονται σε 8 υποδράσεις τοπικού προγράμματος και
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.
Κατηγορία
Δράσης

Τίτλος Δράσης

Κατηγορία
υπό – Δράσης
19.2.4.1

19.2.4.2

19.2.4.3
19.2.4

19.2.5

19.2.6

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση
χωριών σε αγροτικές περιοχές

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση
υποδομών στον πρωτογενή τομέα
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας
δασών
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Τίτλος υπό – Δράσης
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία
εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,
προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

19.2.4.5

Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με
υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

19.2.5.1

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

19.2.5.2

Βελτίωση
διαχείρισης
υδατικών
πόρων
(εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κλπ)

19.2.6.1

Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και
άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΘΑ (ΕΠΑλΘ 2014-2020)
Κατηγορία
Δράσης
Προτεραιότητα
4

4.2.3
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Τίτλος Δράσης
Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας/υδατοκαλλιέργειας, για την ενθάρρυνση της τουριστικής
δραστηριότητας και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ
Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπό – δράσης
Κωδικός υπό- δράσης
Νομική Βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, κ.λπ.),
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα
δημόσια κτίρια
19.2.4.1
Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014
Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης

Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί ένα σύμπλεγμα νησιωτικών περιοχών, έχοντας τα φυσικά
πλεονεκτήματα των νησιωτικών περιοχών όπως ο ήλιος, ο αέρας κ.λπ.. Στη βάση αυτού και δεδομένου
του ότι οι πλέον σύγχρονες τάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, αλλά και οι
εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης των φυσικών πόρων αντί της συμβατικής ενέργειας, η περιοχή χρήζει
αναβάθμισης στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης
καταγράφηκε η σπουδαιότητα των έργων υποδομής σε συνάρτηση με την εξοικονόμηση ενέργειας στον
τομέα των υποδομών, αλλά και στην αξιολόγηση των τεχνικών υποδομών και στην εξέταση των
προοπτικών της SWOT Ανάλυσης, καταγράφηκε σαν ευκαιρία η αξιοποίηση των εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτού, η δράση στοχεύσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων
CO2 με την εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ, στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων ή
εγκαταστάσεων για τη μείωση του κόστους λειτουργίας με έμμεσα οικονομικά οφέλη προς τους ΟΤΑ αλλά
και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής.
Η υποδράση αφορά σε ενίσχυση παρεμβάσεων σε υποδομές με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις.
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν στην:


υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με σκοπό τη σταδιακή
μετατροπή τους σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κτιριακό κέλυφος,
κουφώματα,
περιβάλλοντας
χώρος,
σύστημα
ψύξης/θέρμανσης,
φωτισμός,
παθητική
θέρμανση/ψύξη, φυσικός φωτισμός, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αυτοματισμοί και συστήματα BMS,
κ.λπ.).



εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά
συστήματα, ηλιακά συστήματα για ΖΝΧ, καινοτόμα έργα ΑΠΕ)

Η εν λόγω δράση δύναται πλέον των άλλων να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη
συνεκτικότητα των περιοχών, αποτελώντας ταυτόχρονα πλεονέκτημα προσέλκυσης επισκεπτών.
Η ένταση της ενίσχυσης κατά περίπτωση:


ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών, όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος,



σύμφωνα με το άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014, «Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές»
απαιτείται εξέταση του ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης

Στη περίπτωση υποδομών των οποίων η χρηματοδότηση της κατασκευής ή της αναβάθμισης τους
συμβάλλει σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, η
στήριξη και το ποσό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του
κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή»
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς
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ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 4.2.4, 4.2.5
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων,
αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπό – δράσης
Κωδικός υπό- δράσης
Νομική Βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών
(πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)
19.2.4.2
Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης

Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ανακύπτει το συμπέρασμα του περιορισμένου αριθμού
υποδομών όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, χώροι άθλησης, κοινωνικές υποδομές πρόνοιας
κ.λπ.. Το γεγονός αυτό οφείλεται κύρια στη νησιωτικότητα της περιοχής αλλά και στην εγγύτητά της με
το αστικό κέντρο της Αθήνας. Παρά το γεγονός της εξυπηρέτησης του πληθυσμού από την πρωτεύουσα,
ωστόσο η ανάγκη υποδομών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού εξασφαλίζει την απαραίτητη
αυτάρκεια της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτού, η υποδράση στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσμού, την
διατήρησή του στη νησιωτική ζώνη και στην ενδοχώρα της αγροτικής περιοχής της Τροιζήνας, την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής κ.λπ.. Απώτερος στόχος της παρούσας είναι η
δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων (υποδομές, εξοπλισμός, εφαρμογές) για την παροχή βασικών
υπηρεσιών και αγαθών για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της υπαίθρου (κοινωνική υποστήριξη,
αναψυχή, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση).
Η υποδράση αφορά σε ενισχύσεις για έργα δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης βασικών υπηρεσιών για
την εξυπηρέτηση του αγροτικού και νησιωτικού πληθυσμού όπως π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία
κ.ά..
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν:


στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την υλοποίηση έργων βασικών υπηρεσιών (αγροτικά ιατρεία,
παιδικοί σταθμοί κ.α.)



Δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, στέγαση δημοτικών/
κοινωνικών ιατρείων – φαρμακείων – παντοπωλείων, συμβουλευτική υποστήριξης σε γυναίκες –
άνεργους,



σε αθλητικά κέντρα/ - κέντρα νέων,.

Η ένταση της ενίσχυσης, ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών, όταν η πράξη δεν
αποφέρει κέρδος και η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική
επιβάρυνση και συνεπώς η στήριξη δεν καθιστά κρατική ενίσχυση.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού»
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
19.2.4., 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 4.2.4, 4.2.5
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς
Τηλ. 2104120002-4-9, Fax. 2104120006
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Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη
 Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής: Ανάπτυξη
τεχνολογιών και εφαρμογών διάδοσης πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου, Σχεδιασμός, υλοποίηση
και χρήση καινοτόμων συστημάτων προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος, Ενίσχυση ανθρώπινου
δυναμικού σε ποσοτικό αλλά και ποιοτικό επίπεδο
 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο & Διακήρυξη για το Πολιτιστικό Τοπίο: Διοργάνωση πολυτομεακών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με την πολιτική για το τοπίο, την προστασία, τη διαχείριση
και το σχεδιασμό του, για επαγγελματίες στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα


Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπό – δράσης
Κωδικός υπό- δράσης
Νομική Βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές
μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση
περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)
19.2.4.3
Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 53 & 56 καν. (ΕΕ) 651/2014
Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης

Ο χαρακτήρας της περιοχής παρέμβασης των Νήσων Αττικής, ως τόπος διαμονής και ως προορισμός
ημερήσιας ή/ και ολιγοήμερης επίσκεψης, αποτελεί σημείο αναφοράς προσέλκυσης επισκεπτών και
παροχής υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την άνετη διαβίωση αυτών. Επιπλέον η οικονομική δραστηριότητα
της περιοχής σχετίζεται άμεσα και κατά κύριο λόγο στον τουρισμό και τις υποδομές που ενισχύουν τον
τομέα. Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί πηγή αξιοθέατων φυσικών περιοχών, οικολογικού ενδιαφέροντος
στα πλαίσια του οποίου δύναται να ενισχυθούν παρεμβάσεις ανάδειξης μέσω σήμανσης των περιοχών με
σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία (ψηφιακή πλατφόρμα δεδομένων, διαδικτυακή εφαρμογή κ.λπ.).
Στο πλαίσιο αυτού η υποδράση στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών
αναψυχής, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και η προώθησή της.
Η υποδράση αφορά στη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών αναψυχής της περιοχής
(άλση, πάρκα/ πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, μονοπάτια, διαδρομές,
αξιοθέατα και μνημεία, κ.λπ.).
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν:


στην ενίσχυση της δυνατότητας άσκησης δραστηριοτήτων υπαίθρου και αναψυχής, καθιστώντας
ελκυστική τη διαμονή των επισκεπτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Για την ανάδειξη της κληρονομιάς φυσικού περιβάλλοντος:
o

φυτοτεχνικές εργασίες και δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη

o

μικρής κλίμακας τεχνικά έργα για την προστασία του εδάφους

o

μονοπάτια – διαδρομές περιήγησης, θέσεις θέας, σήμανση περιοχών,κ.λπ. (Λεμονοδάσος
Πόρου, Αναργύρειος Σχολή Σπετσών, κ.ά.)

o

δημιουργία κέντρων επισκεπτών και ενημέρωσης

Γενικά οι παρεμβάσεις ενδεικτικά αναφέρονται:


στην ανάπτυξη βασικών υποδομών για την υποστήριξη δραστηριοτήτων των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού δημιουργία βασικών υποδομών για την υποστήριξη της δημιουργίας καταδυτικών κέντρων
θαλάσσιου τουρισμού κ.ά.



στην υποστήριξη για την ανάπτυξη και προώθηση αθλητικού εναλλακτικού τουρισμού (ορειβασία,
αναρρίχηση, MTB, paragliding, wind & kite surf, κ.λπ.)
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στη δημιουργία πόλων έλξης, με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία και τις παραδοσιακές
τέχνες-επαγγέλματα: προβλέπεται η δημιουργία πόλων έλξης για οργανωμένες και μεμονωμένες
περιηγήσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση των κατάλληλων προορισμών και διαδρομών και την
προώθηση των τοπικών προϊόντων



στην οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης πληθυσμού και επισκεπτών που
ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει: ενημερωτικές πινακίδες κατεύθυνσης, έντυπους και ψηφιακούς
χάρτες, σημεία πληροφόρησης κ.λπ.



στη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό υποδομών για επισκέπτες/τουρίστες (π.χ. καταφύγια,
παρατηρητήρια, θέσεις θέας) σε περιοχές της υπαίθρου



σε δράσεις προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών (π.χ. δημιουργία
ΤΠΕ εφαρμογών και ιστοσελίδων e-τουρισμού, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού,
καταχωρήσεις, ημερίδες – εκδηλώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις)



στη δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (π.χ.
γραφεία, κέντρα ενημέρωσης και καθοδήγησης επισκεπτών)



σε σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος



σε δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου



σε έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών κ.ά.



σε έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών

Η ένταση της ενίσχυσης κατά περίπτωση:


ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών, όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος,



σύμφωνα με το άρθρο 56 καν. (ΕΕ) 651/2014, «Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές»
απαιτείται εξέταση του ποσού ενίσχυσης (επιλέξιμων δαπανών) και κέρδους εκμετάλλευσης



ανέρχεται σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014
«Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς».

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού»
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων καθώς και η ΟΤΔ ή μέλη αυτής
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 4.2.4, 4.2.5
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Δημιουργία και ανάδειξη διαδρομών και δικτύων
περιοχών που συγκεντρώνουν στοιχεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 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
 Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής: Ανάπτυξη
τεχνολογιών και εφαρμογών διάδοσης πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου, Σχεδιασμός, υλοποίηση
και χρήση καινοτόμων συστημάτων προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος, Ενίσχυση ανθρώπινου
δυναμικού σε ποσοτικό αλλά και ποιοτικό επίπεδο
 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
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπό – δράσης
Κωδικός υπό- δράσης
Νομική Βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
19.2.4.4
Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014
Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης

Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από πλούσια πολιτιστική παράδοση με πλήθος τόπων υψηλής
πολιτιστικής αξίας (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.). Η δυναμική της περιοχής ενδείκνυται για την
περαιτέρω ανάπτυξη θεματικών διαδρομών, για την ανάδειξη του πολιτισμού και των τόπων φυσικής
αξίας, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας της περιοχής. Δεδομένου ότι η σύγχρονη
κοινωνία έχει ενσωματώσει πλέον στη διαδικασία ενημέρωσης, πληροφόρησης και αναψυχής τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και σύγχρονων τεχνολογιών, η ανάδειξη και διαχείριση τους μέσω αυτών, αποτελεί
πλέον μέσο άμεσης επικοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτού, η υποδράση στοχεύει στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
περιοχής, μέσα από εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.λπ.. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής
ταυτότητας και των τοπικών προϊόντων και η διασύνδεσή τους με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας,
μέσα από την πολιτιστική διάσταση. Η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των τοπικών χαρακτηριστικών
κάθε νήσου, δύναται να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία διαφοροποιημένων και στοχευμένων
θεματικών πακέτων τουρισμού.
Η υποδράση αφορά σε:


διοργάνωση καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων (Μιαούλεια Ύδρας, Αρμάτα Σπετσών,
Σαλαμίνια κ.ά.) και παραστάσεων, φεστιβάλ (π.χ. φεστιβάλ φιστικιού Αίγινας, γαστρονομικό φεστιβάλ
Πόρου, φεστιβάλ «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας» κ.ά.) εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές
δραστηριότητες



διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή τοπικών παραδόσεων και προϊόντων, παραδοσιακών
επαγγελμάτων και καλλιεργειών και λοιπές σχετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις από συλλογικούςτοπικούς φορείς

στήριξη ενεργειών και δαπανών για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων
Η ένταση της ενίσχυσης κατά περίπτωση, ανέρχεται:


σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών, όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος,



σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014
«Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς»

Για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 50.000,00€.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής»
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων καθώς και ΟΤΔ ή μέλη αυτής
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.4.2.5, 4.2.4, 4.2.5
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Δημιουργία και ανάδειξη διαδρομών και δικτύων
περιοχών που συγκεντρώνουν στοιχεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 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
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Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής: Ανάπτυξη
τεχνολογιών και εφαρμογών διάδοσης πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου, Σχεδιασμός, υλοποίηση
και χρήση καινοτόμων συστημάτων προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος, Ενίσχυση ανθρώπινου
δυναμικού σε ποσοτικό αλλά και ποιοτικό επίπεδο
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
Κωδικός Δράσης

Τίτλος υπό – δράσης

Κωδικός υπό- δράσης
Νομική Βάση

Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον
πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων
με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
19.2.4.5
Άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014
Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης

Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από την
πλούσια ιστορική παράδοση ξεκινώντας από τους μυθολογικούς χρόνους (ο Θησέας στην Τροιζήνα, ο
Αίαντας στην Σαλαμίνα, η Ναυμαχία της Σαλαμίνας, η Μπουμπουλίνα στις Σπέτσες, ο Μιαούλης στην
Ύδρα κ.ά.), αλλά και από πλήθος τόπων υψηλής φυσικής αξίας (ηφαίστειο Μεθάνων, οροσειρά
Τροιζηνίας, σπήλαια και φαράγγια κ.ά.. Η ιστορική πτυχή της περιοχής που αναπτύχθηκε στο ιδιαίτερο
φυσικό περιβάλλον, αποτελεί κράμα ιδιοτήτων προς ανάδειξη, εξέλιξη και προστασία, αναδεικνύοντας
την τοπική ταυτότητα της περιοχής. Στο πλαίσιο της παρούσας δύναται να υποστηριχθούν μελέτες και
επενδύσεις που συμβάλουν στην αειφορική διαχείριση και διατήρηση των οικονομικών και κοινωνικών
δομών της περιοχής, όπως η διατήρηση και διαχείριση του στοιχείου πολιτισμού που αποτελούν ο
πληθυσμός των όνων στην Ύδρα.
Η υποδράση στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος, των
ιδιαιτεροτήτων και των τοπικών χαρακτηριστικών κάθε νήσου, που θα αποτελέσει τη βάση για τη
δημιουργία διαφοροποιημένων και στοχευμένων θεματικών πακέτων τουρισμού, ενώ παράλληλα δύναται
να συμβάλει στην ενίσχυση των στοιχείων φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.
Η υποδράση αφορά σε στήριξη για μελέτες και επενδύσεις διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης
της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ενδεικτικές ενέργειες για τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς:


μελέτες καταγραφής εθίμων και σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές



δημιουργία εκθετηρίων – συλλόγων και πολιτιστικών διαδρομών, πολιτιστικά κέντρα, ωδεία κ.λπ.



προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών, παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε
μουσεία – συλλογές – εκθετήρια, που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική
κληρονομιά, βιβλιοθήκες κ.λπ.



πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και προώθηση της κατανόησης
της σημασίας που έχει η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης
μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη
χρήση των νέων τεχνολογιών



βελτίωση
της
δυνατότητας
πρόσβασης
του
κοινού
στην
πολιτιστική
κληρονομιά,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για ψηφιοποίηση και άλλες νέες τεχνολογίες, οι δαπάνες για τη
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βελτίωση της προσπελασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για την προαγωγή της
πολιτιστικής πολυμορφίας όσον αφορά τις παραστάσεις, τα προγράμματα και τους επισκέπτες.
Η ένταση της ενίσχυσης κατά περίπτωση, ανέρχεται:


σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών, όταν η πράξη δεν επιφέρει κέρδος,



σε ποσοστό 80% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 53 καν. (ΕΕ) 651/2014
«Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς»

Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Διατήρηση - βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής»
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων
έργων καθώς και ΟΤΔ ή μέλη αυτής
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
19.2.4.4, 19.2.6.1, 19.2.6.7, 19.3.4
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή
 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Δημιουργία και ανάδειξη διαδρομών και δικτύων
περιοχών που συγκεντρώνουν στοιχεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 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
 ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής: Δημιουργία και ανάδειξη διαδρομών και δικτύων
περιοχών που συγκεντρώνουν στοιχεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 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. Πρόκριση ήπιας ανάπτυξης, ανάλογα με τα κατά τόπους συγκριτικά
πλεονεκτήματα, με έμφαση στο σεβασμό της ευαισθησίας του νησιώτικου και παράκτιου τοπίου και
περιβάλλοντος
 Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής: Ανάπτυξη
τεχνολογιών και εφαρμογών διάδοσης πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου, Σχεδιασμός, υλοποίηση
και χρήση καινοτόμων συστημάτων προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος, Ενίσχυση ανθρώπινου
δυναμικού σε ποσοτικό αλλά και ποιοτικό επίπεδο
 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).
 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

Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπό – δράσης
Κωδικός υπό- δράσης
Νομική Βάση

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη
19.2.5
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
19.2.5.1
Άρθρο 17§1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης

Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή παρέμβασης, παρά τη σημαντική μείωση των απασχολούμενων,
χαρακτηρίζεται από μίγμα ισχυρών παραγόντων που τον καθιστούν τομέα με αυξημένο δυναμισμό.
Κλάδοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφονται στα δενδρώδη, στα κηπευτικά, στην ανθοκομία, στα
έλαια, σιτηρά κ.λπ.. Παρόλα αυτά, η οδική σύνδεση προς ή και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων με μονάδες
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
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μεταποίησης, χαρακτηρίζεται ασθενής με αποτέλεσμα η πρόσβαση μεταξύ των αγροτικών περιοχών να
καθίσταται δυσχερής, καθώς επίσης και η έλλειψη βασικών υποδομών αποτελεί συχνά αιτία εγκατάλειψης
της γεωργικής γης, με αποτέλεσμα την αδυναμία υποστήριξης ανάπτυξης της μεταποιητικής
δραστηριότητας.
Παρουσιάζεται η δυνατότητα βελτίωσης της πρόσβασης του αγροτικού δικτύου με στόχο την ενίσχυση
των οικονομικών σχέσεων και ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας και του καταναλωτικού προτύπου
για επιτόπου διάθεση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Η ισορρόπηση αυτής της σχέσης θα
διατηρήσει και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας. Η
βελτίωση προσβάσεων, θα ενισχύσει επίσης την απόδοση της παραγωγής και τη δέσμευση των αγροτών
στη διατήρηση και επέκταση της δραστηριότητάς τους και στην παραμονή τους στις περιοχές εφαρμογής
συμβάλλοντας θετικά στην κοινωνική συνοχή.
Η υποδράση στοχεύει στην υποστήριξη της βελτίωσης της πρόσβασης των αγροτών σε αγροτικές
εκμεταλλεύσεις και τη σύνδεση με μία τουλάχιστον μονάδα μεταποίησης για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των τομέων αλλά και τη διασφάλιση και διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στην
περιοχή.
Η υποδράση αφορά σε έργα βελτίωσης αγροτικών δρόμων προσέγγισης και σύνδεσης γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με μεταποιητικές μονάδες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική προσέγγιση
της μονάδας μεταποίησης στην πηγή παραγωγής της πρώτης ύλης, μέσω της αποκατάστασης της
βατότητας των οδών και την ασφαλή διέλευσή τους, ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών.
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν:


σε μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας



σε χωµατουργικές εργασίες (διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις χειµάρρων)



σε τεχνικά έργα (γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)



σε επισκευές του οδοστρώµατος για την εξασφάλιση της βατότητας συμπεριλαμβανομένης και της
ασφαλτοτσιµεντόστρωσης

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών, δεδομένου ότι αφορά σε
στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, με
ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000,00€
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού»
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων καθώς και ΟΤΔ ή μέλη αυτής
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
19.2.5.2
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»

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
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Τίτλος Δράσης
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπό – δράσης
Κωδικός υπό- δράσης
Νομική Βάση

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη
19.2.5
Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και
(εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβροδεξαμενές κ.λπ.)
19.2.5.2
Άρθρο 17§1γ καν. (ΕΕ) 1305/2013
Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης

αποθήκευσης

ύδατος

Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή παρέμβασης, παρά τη σημαντική μείωση των απασχολούμενων,
χαρακτηρίζεται από μίγμα ισχυρών παραγόντων που τον καθιστούν τομέα με αυξημένο δυναμισμό.
Ωστόσο δεν εφαρμόζονται συστήματα ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων, ενώ απουσιάζουν υποδομές
διαχείρισης των χειμέριων υδάτων ενώ παρατηρείται επιβάρυνση από έργα υποδομής που μεταβάλλουν
τη φυσιολογική κίνηση των υδάτων μεταβάλλοντας τη βιολογία της περιοχής.
Η ορθή εκμετάλλευση της γεωλογίας και γεωμορφολογίας της περιοχής με αποταμιευτικά έργα, ο
εμπλουτισμός των πηγών και η διακοπή της αλόγιστης χρήσης των γεωτρήσεων μπορούν να αποτελέσουν
τη βάση για την αλλαγή της συμπεριφοράς των κατοίκων στη χρήση του υδατικού δυναμικού, παράλληλα
με την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων υδατικών πόρων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών
των αγροτικών.
Στο πλαίσιο αυτού, η υποδράση στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσμού, την
διατήρησή του στη νησιωτική ζώνη, αλλά και η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων.
Η υποδράση αφορά στη δημιουργία εγγειοβελτιωτικών έργων.
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν:


στην ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών όπως φράγματα,
λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές κ.λπ., καθώς και έργα για την μεταφορά και διανομή του
ταμιευμένου ύδατος για γεωργική χρήση,



στην βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων



στην κατασκευή – εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων και δεξαμενών, ανόρυξη γεωτρήσεων κτλ, καθώς
και



σε έργα διευθέτησης χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα, αποξηραντικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής
προστασίας.

Τα έργα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών.
Σημειώνεται ότι
να αρχίσουν να
υλοποίηση των
Διαχείρισης των

νέα έργα που υπό μέτρου 4.3.1 του ΠΑΑ (Δράση για εγγειοβελτιωτικά έργα), μπορούν
υλοποιούνται μετά την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων για τα νερά. Επιπλέον για την
δράσεων θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως προβλέπονται στα Σχέδια
Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της περιοχής παρέμβασης.

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών, δεδομένου ότι αφορά σε
στήριξη υποδομών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, με
ωφελούμενους άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000,00€
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
Θ.Κ. Β110 «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού»
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων καθώς και ΟΤΔ ή μέλη αυτής
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
19.2.5.1
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή

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
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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
Κωδικός Δράσης
Τίτλος υπό – δράσης
Κωδικός υπό- δράσης
Νομική Βάση

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
19.2.6
Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές
και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
19.2.6.1
Άρθρο 24 καν. (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 34 καν. (ΕΕ) 702/2014
Αναλυτική περιγραφή Δράσης/ υπό – δράσης

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει δασικά οικοσυστήματα βαρύνουσας σημασίας για την περιοχή τόσο
για τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, όσο και για την ανάπτυξη της περιοχής. Στις περιοχές αυτές
αναπτύσσονται περιπατητικές διαδρομές και μονοπάτια υψηλής αξίας, συμβάλλοντας στο τουριστικό
προϊόν της περιοχής. Παράλληλα η υψηλή βιοποικιλότητα που καταγράφεται αποτελεί αντικείμενο για
εφαρμογή μέτρων/ενεργειών κ.λπ. δράσεων προστασίας.
Η υποδράση στοχεύει στην αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και την προστασία τους
από δυσμενείς επιπτώσεις και φαινόμενα.
Η υποδράση αφορά σε ενισχύσεις για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές, θεομηνίες,
και λοιπά δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβή για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά συμβάντα
καθώς και συμβάντα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ενισχύεται επίσης, η πρόληψη δασικών
πυρκαγιών σε δασικές περιοχές που χαρακτηρίζονται ως μέσου ή υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.
Ενδεικτικές ενέργειες αφορούν:


στη δημιουργία προστατευτικών υποδομών



σε τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών
καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για τη βοσκή ζώων,



σε καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση
δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και ασθενειών,



σε αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφικών συμβάντων και συμβάντων που
σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στις δασικές εκτάσεις της περιοχής παρέμβασης από τους ΟΤΑ της
περιοχής, θα υλοποιηθούν βάσει της νομοθεσίας για τις προγραμματικές συμβάσεις.
Για τις υπόλοιπες ενέργειες και όπου απαιτείται θα εφαρμοστεί το ισχύον νομικό πλαίσιο αδειοδότησης
από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 34
του καν. (ΕΕ) 702/2014.
Θεματική κατεύθυνση που εξυπηρετείται
«Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή»
Περιοχή Εφαρμογής
Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης
Δικαιούχοι
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ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους καθώς και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
αντίστοιχων έργων
Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
19.2.4.5, 19.2.6.2
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: 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).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΘΑ
! Για τα Τεχνικά Δελτία του ΕΠΑλΘ, είναι σε διαδικασία αναμόρφωσης και ενδέχεται να
τροποποιηθούν μέχρι την οριστική έγκρισή τους.
Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας/υδατοκαλλιέργειας, για την
ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής στις αλιευτικές περιοχές.
Κωδικός Δράσης
4.2.3
ΕΔΕΤ
ΕΤΘΑ
Νομική βάση
Καν. (ΕΕ) 508/2014, Άρθρα 53-56 και 63.2
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Η περιοχή των Νήσων Αττικής συμπεριλαμβανομένης της ενδοχώρας της Τροιζηνίας βρέχεται από το
Σαρωνικό κόλπο. Αποτελεί παράκτια ζώνη, όπου οι ασκούμενες δραστηριότητες διασυνδέονται μέσω των
λιμενικών υποδομών διαφόρων κατηγοριών, που ικανοποιούν την ανάγκη των μεταφορών.
Οι πολιτικές της ΕΕ χρησιμοποιούν το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ως ένα καινοτόμο εργαλείο
σχεδιασμού, με σκοπό την ολοκληρωμένη θαλάσσια ανάπτυξη. Ο συνδυασμός του θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδιασμού με την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών ή ζωνών ως συνδυασμός,
μπορεί να εφαρμοστεί ικανοποιητικά στη νησιωτική ζώνη του Σαρωνικού Κόλπου.
Η βελτίωση των προσφερόμενων χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών τόσο εντός όσο και
από/ πρός τα νησιά της περιοχής παρέμβασης, για το σύνολο των διακινούμενων πολιτών και αγαθών,
αποτελεί τη βάση για την «γαλάζια ανάπτυξη», σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ελκυστικότητας των
νησιών ως τόπων προορισμού για τουρισμό (αλιευτικό, yachting).
Επίσης η έντονη τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή και η ολοένα και αυξανόμενη
ζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως φυσιολατρικός, καταδυτικός, αλιευτικός, κ.λπ., επιτάσσει
την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, συνεισφέροντας στην τοπική
οικονομία ενθαρρύνοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος
με τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών (αλλά και τη δημιουργία νέων) που
παρέχονται τόσο στον τοπικό πληθυσμό, όσο και στους επισκέπτες.
Τίτλος Δράσης

Η δράση αφορά:
 Στη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των θαλάσσιων μεταφορικών υποδομών της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας και την αναβάθμιση του τομέα.
 Στη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για την ενθάρρυνση της τουριστικής
δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, μονοπάτια, θαλάσσιες διαδρομές, αξιοθέατα και μνημεία)
 Σε ενισχύσεις για έργα δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης υποδομών της περιοχής όπως
πάρκα/πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα,
κ.λπ..
Ενδεικτικά οι ενέργειες της παρούσας δράσης αφορούν σε:
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Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων
Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα
αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια (πλωτές εξέδρες για την διαχείριση
και παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας κ.ά.)
Καινοτομία με έμφαση στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο με έμφαση στο θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό, για την ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης, τη βελτίωση των χερσαίων και
θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης
Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας
Μέτρα για την καλή διαβίωση των ζώων
Δημιουργία θαλάσσιων διαδρομών και έργων ερμηνείας περιβάλλοντος για τη θάλασσα,
Διευκόλυνση διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος
Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων
της φύσης και του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας), κ.λπ.
Αθλητικά/πολιτιστικά κέντρα, ωδεία,
Βιβλιοθήκες, κέντρα νέων, τοπικές/δημοτικές αγορές
Έργα δημιουργίας παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, πεζοδρομίων κ.ά.
Έργα αναπλάσεων και εξωραϊσμού περιοχών
Έργα προσβασιμότητας σε παραλίες, με ενέργειες όπως αναδιαμόρφωση πεζοδρομίων και
πλακοστρώσεων, αντιολισθητικές πλάκες, ράμπες υποδοχής κ.λπ.

Στην παρούσα δράση δύναται να ενισχυθούν επίσης, η εκπόνηση τοπικών σχεδίων αλιευτικής διαχείρισης
με σκοπό τον καθορισμό μέτρων για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας στο πλαίσιο της αειφόρου
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διαδικασία θεσμοθέτησης περιοχών
NATURA, καθώς και η δημιουργία παραδοσιακών τοπικών υπαίθριων αγορών για την απευθείας διάθεση
αλιευμάτων.
Η χρήση υποδομών είναι τοπική, ανοιχτή στο κοινό, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και δεν αποφέρει
κέρδος και το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000€
Περιοχή Εφαρμογής
Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης
Εν δυνάμει δικαιούχοι
ΟΤΑ Α' Βαθμού, Αλιευτικοί & Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες δράσεις του τοπικού προγράμματος
19.2.4.1, 19.2.4.3, 19.2.4.5, 4.3.1
Συνέργεια / συμπληρωματικότητα με άλλες 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
• 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.
• ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020:
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις
νέες αγορές»
• 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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