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Είσαι Επαγγελματίας Αλιέας και δραστηριοποιείσαι στην περιοχή του 

Τοπικού μας Προγράμματος ; 1 τότε πιθανόν να σε ενδιαφέρουν οι 

δράσεις που θα προκηρυχθούν σύντομα όπως : 

α) Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των 

εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.2 

 

β) Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της 

εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης των αλιευτικών σκαφών  

 

γ) Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων 

και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων  

 
1 Δες τις Κοινότητες που αποτελούν την περιοχή παρέμβασης στον πίνακα της επόμενης σελίδας 
2 Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις 
αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου 
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δ) Επενδύσεις για την διαφοροποίηση του αλιευτικού εισοδήματος όπως ο 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

 

Η επιδότηση για τις επενδύσεις α), β) και γ) για την παράκτια αλιεία 

είναι 80% επι του συνολικού κόστους της επένδυσης το οποίο 

μπορεί να ανέλθει στις 600.000 € , ενώ η επιδότηση για τον 

αλιευτικό τουρισμό είναι 50% επί του συνολικού κόστους το οποίο 

μπορεί να ανέλθει έως τις 150.000 € (η επιδότηση δηλαδή δεν 

μπορεί να ξεπεράσει τις 75.000,00€) 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

 

Δήμος / Κοινότητα 

Δήμος Αγίου Βασιλείου 

Κ. Αγίας Γαλήνης 

Κ. Ακουμίων 

Κ. Αρδάκτου 

Κ. Δριμίσκου 

Κ. Κεντροχωρίου 

Κ. Κεραμέ 

Κ. Κισσού 

Κ. Κρύας Βρύσης 

Κ. Μελάμπων 

Ως «Παράκτια Αλιεία 

Μικρής Κλίμακας» 

νοείται η αλιεία που 

διεξάγεται από 

αλιευτικά σκάφη 

ολικού μήκους 

μικρότερου των 12 

μέτρων, τα οποία δε 

χρησιμοποιούν 

συρόμενα εργαλεία 

αλιείας. 
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Κ. Μουρνές 

Κ. Μυξόρρουμα 

Κ. Ορνές 

Κ. Σακτουρίων 

 

Δήμος Μυλοποτάμου 

Κ. Αγγελιανών 

Κ. Αχλαδέ 

Κ. Μελιδονίου 

Κ. Πανόρμου 

Κ. Ρουμελής 

Κ. Σισών 

Κ. Σκεπαστής 

Κ. Γαράζου 

Κ. Αγιάς 

Κ. Αλοΐδων 

Κ. Χώνου 

 

Δήμος Ρεθύμνης 

Κ. Άδελε 

Κ. Παγκαλοχωρίου 

Κ. Πηγής 

Κ. Πρίνου 

Κ. Χαμαλευρίου 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 

 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ   

740 51   ΑΝΩΓΕΙΑ 

2834031420 

2834031793 

 

leader@akomm.gr 
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