
 

    
 

 

 
 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 «Ως προς τη διατύπωση της Δράσης 5 από το 

εσφαλμένο «Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση 

κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών» που 

αναγράφεται στον πίνακα Α.1 Επενδύσεις με 

δικαιούχους Αλιείς  στο ορθό «Εκσυγχρονισμός ή 

Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων 

σκαφών εσωτερικών υδάτων ολικού μήκους μέχρι 12 

μέτρα» 

 Ημερομηνία Ορθής Επανάληψης: 

15 Οκτωβρίου 2021 

» 
 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

ΣΤΗΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης) 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4  

«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 

Κωδικός πρόσκλησης: 63 – CLLD.28 

 

 

Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  Τοπικού  Προγράμματος  CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ της ΠΕ Νήσων 

Αττικής Πολιτισμός & Περιβάλλον “εν Πλώ”, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής,  ως 

Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί:  

Α. Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν 

επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους  

Β. Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)  

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) 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. Την Περιοχή εφαρμογής των 

δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER Αλιείας Νήσων Αττικής, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 1958/06-10-2021 

αναλυτική Πρόσκληση.   

 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - ΕΤΘΑ & Εθνικοί 

πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη προτάσεων/ 

πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.410.000,00 € για όλες τις δράσεις ανά κατηγορία 

Δικαιούχων: Αλιείς- Μη Αλιείς και είδος δράσεων. 

 

 

Κατηγορία Πράξης Α.  

Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Καθεστώς Ενίσχυσης Ποσοστό 

Ενίσχυσης 

Μέγιστος Π/Υ1 

(€) 

  ΔΔ2  

Α.1. Επενδύσεις με δικαιούχους Αλιείς  

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές 

ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα 

1. Βελτίωση της υγείας, 

της υγιεινής, της 

ασφάλειας και των 

εργασιακών συνθηκών 

για τους αλιείς  

Καν. ΕΕ 508/2014, αρθ. 32 

ή 41 ή 42, 63 & 95 // 

Επικράτεια 

50% 600.000,00 

2. Ενεργειακή αναβάθμιση 

με 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  

Καν.(ΕΕ)508/2014, άρθρ. 

32 ή 41 ή 42, 63 & 95, 

Παραρτ. I // Πράξεις 

σχετικές με παράκτια 

αλιεία 

80% 600.000,00 

3. Προστιθέμενη αξία, 

ποιότητα των 

προϊόντων και χρήση 

των ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων 

Καν.(ΕΕ)508/2014, άρθρ. 

32 ή 41 ή 42, 63 & 95, 

Παραρτ. I // 

Απομακρυσμένα Ελληνικά 

Νησιά/ Κύθηρα – 

Αντικύθηρα 

85% 600.000,00 

4. Αλιευτικός Τουρισμός/      

Διαφοροποίηση και νέες 

μορφές εισοδήματος                       

Καν.(ΕΕ) 508/2014, 

άρθρ.30 (αλιευτικός 

τουρισμός), 63 & 95 

50% 75.000,00 

5. Εκσυγχρονισμός ή 

Αντικατάσταση κύριων 

ή βοηθητικών 

κινητήρων σκαφών 

Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 

41 § 2 και άρθρο 44 § 1 

στοιχείο δ - Αλιεία 

εσωτερικών υδάτων 

30% -  

 
1 Π/Υ: Προϋπολογισμός 
2 Δημόσια Δαπάνη 



 

    
 

Κατηγορία Πράξης Α.  

Καν. (ΕΕ) 508/2014 

Καθεστώς Ενίσχυσης Ποσοστό 

Ενίσχυσης 

Μέγιστος Π/Υ1 

(€) 

εσωτερικών υδάτων 

ολικού μήκους μέχρι 

12 μέτρα3 

Α.2 Επενδύσεις με δικαιούχους Μη Αλιείς 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – 

Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα 

6. Μεταποίηση προϊόντων 

αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 

69, 63 & 95//Ποσοστό 

Ενίσχυσης έως 

50%//Επικράτεια 

50% 600.000,00 

Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 

69, 63 & 95//Ποσoστό 

Ενίσχυσης έως 

85%//Απομακρυσμένα 

Ελληνικά Νησιά- Κύθηρα-

Αντικύθηρα 

85% 600.000,00 

 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο συνημμένο 

Παράρτημα Ι_Α και Ι_Β “Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας” της αναλυτικής πρόσκλησης.  

 
3 Για τη δράση 5 ισχύει ότι: τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος 
προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 1.000 ευρώ.  

Κατηγορία 

Πράξης Β.  

Καν. (ΕΕ) 

1407/2013 

Καθεστώς Ενίσχυσης 
Ποσοστό 

Ενίσχυσης 

Δράσεις Τοπικού Προγράμματος Νήσων Αττικής 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – 

Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα 

7. Υποστήριξη 

δράσεων στον 

τομέα της 

εστίασης, του 

εμπορίου, του  

τουρισμού, της 

βιοτεχνίας και 

των υπηρεσιών 

 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013//Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 63 & 

95// Ποσοστό Ενίσχυσης έως 50%//  

Επικράτεια (μέγιστη δημ. δαπάνη 200.000,00 € 

συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί 

ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο 

καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 

οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα 

χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.) 

50% 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 //Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 63 & 

95, παράρτ. Ι//Ποσοστό Ενίσχυσης έως 

85%//Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά-Κύθηρα-

Αντικύθηρα (μέγιστη δημ. δαπάνη 200.000,00 € 

συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί 

ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο 

καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 

οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα 

χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.) 

85% 

Δράσεις 1-7: Συνολική Δημόσια Δαπάνη (€) 1.410.000,00 



 

    
 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή 

της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών 

κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο.  

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα: 13:00  

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα: 15:00 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης 

στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως 

παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USB stick) στον οποίο θα 

συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη 

συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής). Επισημαίνεται ότι ο ΕΦ δύναται να ζητήσει την υποβολή σχεδίων 

και άλλων δικαιολογητικών σε φυσικό φάκελο κατά τη φάση της αξιολόγησης της Αίτησης 

Χρηματοδότησης.   

Αναλυτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  την  πρόσκληση,  τις  ενδεικτικές  δράσεις,  τους  όρους  και  τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των 

δαπανών, καθώς και τη διαδικασία υποβολής, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της 

πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του 

Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στον Πειραιά, Ταχ. Δ/νση: Φίλωνος 91, από την 

ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής (www.atticalag.gr) και από τις 

ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).   

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των πεδίων 

του ΠΣΚΕ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια  πρόσωπα:  

κα Ελένη Γενικαλιώτη  

κα Ευαγγελία Τζανετή, και  

κα Καλαθά Χριστίνα  

στον αριθμό τηλεφώνου 210 4120002 και στο e-mail: info@atticalag.gr.  

Για το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας  

Ιωάννης Ζορμπάς 

Δήμαρχος Αίγινας 

http://www.atticalag.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.alieia.gr/
mailto:info@atticalag.gr

