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 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΑΛΙΕΩΝ  

  

Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 
LEADER/CLLD 2014 – 2020 με τίτλο 

«Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ» 
 

 1Η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων 
 

 

 

 

Δ/νση: Φίλωνος 91, Τ.Κ.18535 

Τηλ: 2104120002 

Fax: 2104120006 

e-mail: info@atticalag.gr 

web: www.atticalag.gr 
 

Το παρόν διατίθεται δωρεάν 

 

 

 

Αργοσαρωνικός & Κύθηρα – Αντικύθηρα  

  Πόλος φυσικών, πολιτιστικών & παραγωγικών  
πόρων. 

• Νησιωτικότητα. 
• Γειτνίαση με την Αττική. 
• Τουρισμός. 
• Ναυτική ιστορία. 

 
Λέξεις κλειδιά οικονομικών σχέσεων με την αλιεία, τη 
θάλασσα & την υδατοκαλλιέργεια. 

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


ΕΦ CLLD.28/24.04.2019 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

 

Δράση 1 
Υγεία και Ασφάλεια 

 Υπηρεσίες τηλεϊατρικής  

 Σωστικά μέσα (ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, σωσίβια γιλέκα, στολές επιβίωσης, μηχανισμοί 

απασφάλισης για υποβρύχια εμπόδια κ.α.), εξοπλισμός πυρασφάλειας, Κιβώτια πρώτων βοηθειών, Συσκευές 

έκτακτης ανάγκης 

 Τουαλέτες, μαγειρεία και αποθηκευτικοί χώροι για τρόφιμα 

 Συσκευές καθαρισμού νερού, αφαλατωτές, Δεξαμενές νερού Υπόστεγα, κιγκλιδώματα ή και γενικά εργασίες επί 

του σκάφους όπως μονώσεις για το θόρυβο, θέρμανση ή ψύξη, εξαερισμός, βαφές κλπ. 

Δράση 2 
Ενεργειακή  
απόδοση  και  
μετριασμός  της  
κλιματικής αλλαγής 

 Σταθμίδες  υδροσυλλέκτη  και βολβοειδείς πλώρες  

 Μη τοξικά απορρυπαντικά όπως η επικάλυψη χαλκού, ώστε να μειώνεται η τριβή.  

 Μηχανισμός  κίνησης  πηδαλίου,  όπως  τα  συστήματα ελέγχου  του  μηχανισμού  κίνησης  και  τα  πολλαπλά  

πηδάλια   

 Δοκιμή  στις  δεξαμενές  για  τη  διαμόρφωση  βάσης  με  στόχο  τη  βελτίωση  της υδροδυναμικής. 

 Ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων.  

 Καταλύτες, γεννήτριες  

 Εξοπλισμός παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων και τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία 

 Βελτίωση  των  συστημάτων  ψύξης,  κατάψυξης  ή  μόνωσης  για  σκάφη κάτω των 18 m.  

 Ανακύκλωση της θερμότητας εντός του σκάφους (ανάκτηση  και  επαναχρησιμοποίηση  της  θερμότητας  σε  

άλλες βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους) 

Δράση 3 
Προστιθέμενη αξία, 
ποιότητα των 
προϊόντων και 
χρήση των 
ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων 

 Αποθηκευτικοί και ψυκτικοί χώροι (ενδεικτικά ψυκτικές μονάδες, παγομηχανές, καταψύκτες)  

 Καινούργια σύγχρονα  μηχανήματα και εξοπλισμός 

 Επεξεργασία  των  υπολειμμάτων  των  προϊόντων  αλιείας  και  των απορριπτόμενων ειδών αλιείας 

 Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων πάνω στο σκάφος 

 Ανάπτυξη  χώρων  άμεσης  εμπορίας  για  την  πώληση  και  ενημέρωση  του  καταναλωτή καθώς και για την 

ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων 

Ενίσχυση Παράκτια Αλιεία: 80%. Κύθηρα-Αντικύθηρα: 85%. Νησιά Αττικής: 50%. 
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1 Επενδυτικό Σχέδιο 
2 Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός ΕΣ1 Ελάχιστος Π/Υ 2

Δράση 4 

: 2.000,00 €, Μέγιστος Π/Υ: 600.000,00 € 

Αλιευτικός 
Τουρισμός 

 Προσθήκες/μετατροπές στα αλιευτικά σκάφη για την επιβίβαση μικρού αριθμού επισκεπτών με βάση την 
νομοθεσία (κρουαζιέρα, ασφάλεια επιβατών)   

 Συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες 
βιομάζας, κ.λπ.), 

 Προώθηση υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού  

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σχετικές με την αλιεία για εκπαιδευτικό τουρισμό 
(π.χ. μαθητές, φοιτητές κ.λπ.) 

 Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού 

 Μελέτες και αμοιβές συμβούλων 

 Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης περιβαλλοντικών υπηρεσιών σχετικών με την αλιεία 

 Εκσυγχρονισμός και κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων του σκάφους 

 Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα 

Ενίσχυση Νησιά Αττικής: 50%  
Προϋπολογισμός ΕΣ Ελάχιστος Π/Υ: 2.000,00 € Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 75.000,00 € 
 

Δράση 5 

Εκσυγχρονισμός/ 
Αντικατάσταση 
κινητήρων σκαφών 
εσωτερικών υδάτων 
ολικού μήκους μέχρι 
12 μέτρα 

 Αντικατάσταση των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων  

 Εκσυγχρονισμό των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων 

 Τεχνικά Έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες έως το ποσό 10% 

 Δεν χρηματοδοτούνται εργασίες σχετικές με τη βασική συντήρηση ή / και επισκευή του κινητήρα. 

Ενίσχυση Νησιά Αττικής: 30% (αφορά μόνο στη Μικρή Παράκτια Αλιεία) 

Προϋπολογισμός ΕΣ Ελάχιστος Π/Υ: 1.000,00 €  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΙΕΙΣ  

 

1. Περιγραφή των περιεχομένων του φακέλου. 
2. Αντίγραφο των δύο πρώτων σελίδων της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, όπου αναγράφεται και η ακριβής 

ημερομηνία υποβολής της  
3. Έκθεση τεκμηρίωσης για διαχείριση της δράσης σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, Καν. (ΕΕ) 508/2014) 
4. Πλήρες αντίγραφο (και τις κενές σελίδες) της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ. 
5. Ναυπηγικά σχέδια (διαστάσεις, κλίμακα σχεδίου, τεχνική, λειτουργική περιγραφή του ναυπηγού, έκθεση ευστάθειας σκάφους (όπου 

απαιτείται). (προϋπόθεση: Μη αύξηση αλιευτικής ικανότητας (GT, kW) και δυνατότητας του σκάφους για αλίευση. 
6. Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης (υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής και του Καν (ΕΕ) 1388/2014). 
7. Στοιχεία νόμιμης υπόστασης (καταστατικό, ΓΕΜΗ, σχέδιο συμφωνητικού κοκ)  
8. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του φορέα (εφόσον δεν προκύπτει από το Καταστατικό του) και Απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου. 
9. Οικονομικά στοιχεία του φορέα για τα τρία (3) έτη που προηγούνται αυτού της αίτησης (έντυπα φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5) 
10. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (αριθ. 13535/29.03.21 εγκύκλιος Υπ. Δικαιοσύνης).  
11. Στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών, πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση από το ΓΕΜΗ ή το Πρωτοδικείο, με ημερομηνία έκδοσης έως 2 μήνες πριν την ηλεκτρονική υποβολή της 
αίτησης ενίσχυσης. 

12. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 θα δηλώνεται ο τόπος κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα ή η έδρα της εταιρείας για τα νομικά 
πρόσωπα.  

13. Έγκριση για τη μετασκευή του σκάφους στο πλαίσιο του ΠΔ 261/1991 (όπου απαιτείται). 
14. Σε περίπτωση δανειοδότησης, έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (ύψος του δανείου,  διάρκεια του δανείου, 

επιτόκιο, συνολικό  κόστος και είδος της Πράξης για την οποία χορηγείται το δάνειο, η περίοδος χάριτος). 
15. Αποδεικτικά στοιχεία Ιδίας Συμμετοχής/Απόφαση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση εταιρείας. 
16. Τεχνική Έκθεση του φορέα, με αναλυτική περιγραφή της Πράξης από την οποία θα προκύπτει και ο αναγκαίος εξοπλισμός ή / και οι 

απαιτούμενες εργασίες, καθώς και ότι το αποτέλεσμα τους, δεν θα αυξήσει την δυνατότητα του αλιευτικού σκάφους για αλίευση ή την 
ικανότητά του να εντοπίζει αλιεύματα. 

17. Αναλυτική Λίστα Δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
18. Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή (μηχανήματα, εξοπλισμοί, εργασίες, κλπ) με 

αντίστοιχες προμετρήσεις, οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), συνοδευόμενες από 
συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους (μηχανήματα, εξοπλισμοί). Η ημερομηνία των προσφορών δεν θα πρέπει να απέχει 
χρονικά πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

19. Αποδεικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ο τόπος κατοικίας (λογαριασμός ύδρευσης, ρεύματος κ.λπ.). 
20. Φωτοαντίγραφο αιτήματος για την αναγγελία έναρξης αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της αρμόδιας Π.Ε. (σύμφωνα με 

ΚΥΑ 414/2015), στην περίπτωση δράσεων αλιευτικού τουρισμού. 
21. Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του σκάφους (σύμφωνα με ΚΥΑ 414/2015, και  Γενικός Κανονισμός Λιμένα 23 Αριθ. 2122/01/2000/00 (ΦΕΚ 

231 Β'/00-Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-872 Β') στην περίπτωση δράσεων αλιευτικού τουρισμού. 


