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Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ» 

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’) 

 

Η  ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α  

ως  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD 

LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ  

 

 

 

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  



 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:   

• αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που 

ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με 

επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας 

εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή που  θα δραστηριοποιηθούν σε 

αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την 

εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση 

δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις) 

• μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα 

δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ 

μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να 

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.  

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα 

με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων προσδιορίζονται με βάση  αρχείο επιλέξιμων 

ΚΑΔ δραστηριοτήτων όπως θα αναφέρεται στην επικείμενη πρόσκληση. 

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων 

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 

– Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. 

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε: 

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων 

μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο 

σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία 
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(άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014), τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται 

στις παραγράφους 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου (μόνο για δράσεις 

αλιευτικού τουρισμού). 

• Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των 

εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. 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 (άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, 

κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 531/2015). 

• 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 (άρθρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Ισχύει και 

για σκάφη εσωτερικών υδάτων. 

• Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων 

και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων(άρθρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

Ισχύει και για αλιεία εσωτερικών υδάτων. 

• Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρα 48.1.α, 48.1.β,48.1.γ, 

48.1.δ, 48.1.στ, 48.1.ζ, 48.1.η, 48.1.ια,    Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

• Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 

508/2014). 

Ποσοστό ενίσχυσης:  

Το  γενικό ποσοστό ενίσχυσης για τις προαναφερόμενες ενέργειες ανέρχεται  έως  50%  

Αν αφορά πράξεις σχετικές με παράκτια αλιεία το ποσοστό ενίσχυσης είναι 

έως 80% (πλην της ενέργειας που αφορά την μεταποίηση  προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας) 

Για πράξεις που αφορούν δράσεις αλιευτικού τουρισμού το ποσοστό 

επιχορήγησης ανέρχεται εως 50%. Κατώτατο όριο αιτούμενου 

προϋπολογισμού  2.000,00€. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν 

μπορεί να ξεπεράσει τα 75.000 € 
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Σημείωση: 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 (Άρθρο 3, Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

 

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 

– Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 

1407/2013 (de minimis). 

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε: 

• Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, 

εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε: 

α) προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση 

νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· 

β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε 

περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

γ) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των 

περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για 

την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής· 

δ) προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις 

περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και 

της θάλασσας· 

ε) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και 

τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων 

δραστηριοτήτων. 

Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης ενισχύονται ενδεικτικά οι ακόλουθες 

κατηγορίες πράξεων: 

• Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης, 

εστίασης και αναψυχής   
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• Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού  

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου  

• Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση αλιευτικών 

και λοιπών προϊόντων  

• Ιδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός μικρών βιοτεχνιών 

Οι προαναφερόμενες επενδύσεις υπάγονται στα κάτωθι καθεστώτα ενίσχυσης: 

 

Ποσοστό ενίσχυσης:  

Το  γενικό ποσοστό ενίσχυσης για τις προαναφερόμενες ενέργειες ανέρχεται  έως  

50% .  

Οικονομικά στοιχεία  

Η συνολική δημόσια δαπάνη  της πρόσκλησης ανέρχεται σε  931.232,00 ευρώ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις 

μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες 

ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 

€. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία 

υποδομών ή σε επενδύσεις.  

Για πράξεις που αφορούν δράσεις αλιευτικού τουρισμού (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014) 

ορίζεται κατώτατο όριο αιτούμενου προϋπολογισμού  2.000,00€. Επίσης το συνολικό 

ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 75.000 € 

Η ενίσχυση για τις δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων  

καθορίζεται βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) και ανέρχεται στο ανώτατο 

ποσό ενίσχυσης 200.000€ Δημόσιας Δαπάνης 

 

Περιοχή παρέμβασης  

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης 

περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, η οποία είναι η παρακάτω:  
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ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

  

  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 

- ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Έδρα: 
Λεχαινά,τα, Ιστορική 

έδρα: Βάρδα,η) 

  

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 

  Δημοτική Κοινότητα Βάρδας 

  Τοπική Κοινότητα Αετορράχης 

  Τοπική Κοινότητα Καπελέτου 

  Τοπική Κοινότητα Κουρτεσίου 

  Τοπική Κοινότητα Μανολάδος 

  Τοπική Κοινότητα Ξενιών 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

  Τοπική Κοινότητα Κάστρου 

  Τοπική Κοινότητα Κάτω Παναγίας 

  Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 

  Δημοτική Κοινότητα Λεχαινών 

  Τοπική Κοινότητα Αρετής 

  Τοπική Κοινότητα Μπόρσιον 

  Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - 

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (Έδρα: 
Κρέστενα,τα, 

Ιστορική έδρα: 
Ανδρίτσαινα,η) 

  

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ 

  Τοπική Κοινότητα Κάτω Σαμικού 
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ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Έδρα: 

Αρχαία Ολυμπία,η) 

  

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΕΙΑΣ 

  Τοπική Κοινότητα Αστρά 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

(Έδρα: Ζαχάρω,η) 
  

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ 

  Δημοτική Κοινότητα Ζαχάρως 

  Τοπική Κοινότητα Γιαννιτσοχωρίου 

  Τοπική Κοινότητα Κακοβάτου 

  Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 

  Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου 

  Τοπική Κοινότητα Σχίνων 

  Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 
(Έδρα: Αμαλιάς,η) 

  

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 

  Δημοτική Κοινότητα Αμαλιάδος 

  Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία Πηνηίων 

  Τοπική Κοινότητα Αμπελοκάμπου 

  Τοπική Κοινότητα Δουναίικων 

  Τοπική Κοινότητα Καρδαμά 

  Τοπική Κοινότητα Κέντρου 

  Τοπική Κοινότητα Κεραμιδιάς 

  Τοπική Κοινότητα Ροβιάτας 

  Τοπική Κοινότητα Σαβαλίων 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΣ 

  Τοπική Κοινότητα Αγραπιδοχωρίου 

  Τοπική Κοινότητα Αυγής 
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  Τοπική Κοινότητα Βελανιδίου 

  Τοπική Κοινότητα Κάμπου 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

(Έδρα: Γαστούνη,η) 
  

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 

  Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού 

  Τοπική Κοινότητα Καλυβίων Μυρτουντίων 

  Τοπική Κοινότητα Λυγιάς 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

  Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης 

  Τοπική Κοινότητα Κοροίβου 

  Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ 

  Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαύρας 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

(Έδρα: Πύργος,ο) 
  

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΟΣ 

  Δημοτική Κοινότητα Επιταλίου 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ 

  Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου 

  Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου 

  Τοπική Κοινότητα Γρανιτσαιίκων 

  Τοπική Κοινότητα Κατακόλου 

  Τοπική Κοινότητα Κορακοχωρίου 

  Τοπική Κοινότητα Λεβεντοχωρίου 

  Τοπική Κοινότητα Μυρτέας 

  Τοπική Κοινότητα Σκαφιδιάς 

  Τοπική Κοινότητα Σκουροχωρίου 
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Για τις Δημοτικές Κοινότητες Πύργου και Αμαλιάδας, επιλέξιμες είναι μόνο οι περιοχές 

εκτός σχεδίου των δύο Πόλεων 

 

 

Υποβολή προτάσεων  

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους 

υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ), στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr,  κάνοντας χρήση του τυποποιημένου 

Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.  

Η Πρόσκληση θα ενεργοποιηθεί στο προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνει 

αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, 

την επιλεξιμότητα των δαπανών, τα ποσοστά ενίσχυσης καθώς και τη 

διαδικασία υποβολής. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι : Γκαβού Αναστασία 

, Μιαούλης Διονύσιος,  τηλέφωνο : 2625024990, e-mail: anol@otenet.gr 

 

     Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ 

http://www.ependyseis.gr/

