
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4  
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ» 

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα]) 



Δυνητικοί Δικαιούχοι 

• αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί 
ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική 
άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης. 

 

• μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που 
δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή 
παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων 



Περιοχή Παρέμβασης 

CLLD/Leader του ΕΠΑλΘ  

α/α ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1 Ηγουμενίτσας 

Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας, Τοπική 
Κοινότητα Γραικοχωρίου, Τοπική Κοινότητα 
Λαδοχωρίου, Τοπική Κοινοτήτα Μαυρουδίου, 
Τοπική Κοινοτήτα Νέας Σελεύκειας, Δημοτική 
Κοινότητα Πέρδικας, Τοπική Κοινότητα 
Πλαταριάς, Τοπική Κοινοτήτα Συβότων, Τοπική 
Κοινοτήτα Φασκομηλιάς 

2 Φιλιατών 

Τοπική Κοινοτήτα Ασπροκκλησίου, Τοπική 
Κοινοτήτα Κεστρίνης, Τοπική Κοινοτήτα Ράγιου, 
Τοπική Κοινοτήτα Σαγιάδας, Τοπική Κοινοτήτα 
Σμέρτου 



Περιεχόμενο Πρόσκλησης 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μέγιστο 

Ποσοστό 

Δημόσιας 

Δαπάνης 

Μέγιστο 

Ποσοστό 

Ιδιωτικής 

Συμμετοχής 

Ελάχιστο και μέγιστο 

όριο επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού 
  

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των 

αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις  

4.2.2.1 
Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 

των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός) 
50%  50% 5.000,00€ - 50.000,00€ 

4.2.2.2 

Εμπορία προϊόντων αλιείας – Διαφοροποίηση εντός των 

εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος των 

αλιέων 

50% ή 80% 

για αλιείς 

παράκτιας 

αλιείας  

50% ή 20% 20.000,00€ - 100.000,00€ 

4.2.2.3 
Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 
50%  50% 20.000,00€ - 400.000,00€ 

  

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των 

αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / 

Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

(de minimis). 

      

4.2.1.1 
Επενδύσεις των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών εκτός των 

εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων 
50%   50% 20.000,00€ - 400.000,00€ 

4.2.1.2 
Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον δευτερογενή & τον 

τριτογενή τομέα της οικονομίας 
50%   50% 20.000,00€ - 400.000,00€ 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.1.1 – Επενδύσεις των αλιέων και των   
       υδατοκαλλιεργητών εκτός των  
       εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων 

 Οι επιχειρήσεις που δύναται να ενταχθούν στην δράση και αφορούν: 

 μικρές βιοτεχνικές μονάδες που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες 

δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων 

ψαρέματος με πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος,  κατασκευή χοντρών 

και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών, κατασκευή κοφινιών και ψαθών, 

κατασκευή ειδικών κουτιών συντήρησης αλιευμάτων (καφάσια, φελιζόλ), 

κατασκευή ενυδρείων ψαριών, παραγωγή πάγου κλπ).    

 Μονάδες παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση αλιευτικών 

και λοιπών προϊόντων. 

 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.1.1 – Επενδύσεις των αλιέων και των   
       υδατοκαλλιεργητών εκτός των  
       εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων 

 
 μονάδες παροχής υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού αξιοποιώντας τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η 

ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων όπως π.χ.  επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού με αντικείμενο τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ & την 

ψυχαγωγία, τις καταδύσεις, την φωτογράφιση και παρατήρηση του βυθού, 

της χλωρίδας, της πανίδας, γαστρονομικού τουρισμού (χώροι γευσιγνωσίας), 

τουρισμού κλπ. 

 μονάδες παροχής υπηρεσιών εκτός του τουριστικού τομέα π.χ. υπηρεσίες 

επισκευής / συντήρησης / κατασκευής αλιευτικών εργαλείων, διχτύων και 

λοιπού αλιευτικού εξοπλισμού, υπηρεσίες επισκευής / συντήρησης 

/κατασκευής / φύλαξης και στάθμευσης σκαφών, υπηρεσίες εκπαίδευσης 

στην οδήγηση ταχύπλοων σκαφών κλπ. 

 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.1.1 – Επενδύσεις των αλιέων και των   
       υδατοκαλλιεργητών εκτός των  
       εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων 

  μονάδες εστίασης αποκλειστικά του κάτωθι ΚΑΔ με κύρια δραστηριότητα την 

ψαροταβέρνα: «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, 

ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των 

τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 

Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε 

φορά], με παροχή σερβιρίσματος (ΚΑΔ 56.10.11.04)» & «Υπηρεσίες παροχής 

γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με 

παροχή σερβιρίσματος» (ΚΑΔ 56.10.11.10). 

 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο δραστηριοτήτων σχετικών με τη αλιεία και τη 

θάλασσα όπως ειδών αλιείας και δολωμάτων, ειδών κατάδυσης εμπόριο ειδών 

λαϊκής τέχνης, αναμνηστικών εμπνευσμένα από τη θάλασσα κλπ. Στη περίπτωση 

λιανικού εμπορίου οι επενδύσεις θα γίνονται υποχρεωτικά σε νομίμως 

υφιστάμενα κτίρια. 

 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.1.1 – Επενδύσεις των αλιέων και των   
       υδατοκαλλιεργητών εκτός των  
       εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων 

 • Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου 

την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 

5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. 

 

• Η στήριξη χορηγείται βάσει του ΚΑΝ 1407/2013 (γενικός de minimis) με 

ένταση ενίσχυσης 50%. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης 

ορίζονται οι 20.000,00 ευρώ και ως μέγιστος οι 400.000,00 ευρώ. 

 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.1.2 – Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον    
                              δευτερογενή & τον τριτογενή τομέα της       
                              οικονομίας 

 Οι επιχειρήσεις που δύναται να ενταχθούν στην δράση και αφορούν: 

 μικρές βιοτεχνικές μονάδες που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες 

δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων 

ψαρέματος με πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος,  κατασκευή χοντρών 

και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών, κατασκευή κοφινιών και ψαθών, 

κατασκευή ειδικών κουτιών συντήρησης αλιευμάτων (καφάσια, φελιζόλ), 

κατασκευή ενυδρείων ψαριών, παραγωγή πάγου κλπ).    

 υποδομές διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών. Επιδοτούνται μόνο οι 

εκσυγχρονισμοί τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών (ελάχιστος αριθμός 2 

κατοικιών και 10 κλινών) σύμφωνα με το ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες λειτουργούν τουλάχιστον 5 έτη (σχετική 

άδεια λειτουργίας). 

 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.1.2 – Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον    
                               δευτερογενή & τον τριτογενή τομέα της       
                               οικονομίας 

  μονάδες παροχής υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού αξιοποιώντας τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη καθώς και η 

ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων όπως π.χ.  επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού με αντικείμενο τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ & την 

ψυχαγωγία, τις καταδύσεις, την φωτογράφιση και παρατήρηση του βυθού, 

της χλωρίδας, της πανίδας, γαστρονομικού τουρισμού (χώροι γευσιγνωσίας), 

τουρισμού κλπ. 

 μονάδες παροχής υπηρεσιών εκτός του τουριστικού τομέα π.χ. υπηρεσίες 

επισκευής / συντήρησης / κατασκευής αλιευτικών εργαλείων, διχτύων και 

λοιπού αλιευτικού εξοπλισμού, υπηρεσίες επισκευής / συντήρησης 

/κατασκευής / φύλαξης και στάθμευσης σκαφών, υπηρεσίες εκπαίδευσης 

στην οδήγηση ταχύπλοων σκαφών κλπ. 

 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.1.2 – Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον    
                              δευτερογενή & τον τριτογενή τομέα της       
                              οικονομίας 

  μονάδες εστίασης αποκλειστικά του κάτωθι ΚΑΔ με κύρια δραστηριότητα την 

ψαροταβέρνα: «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, 

ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη 

των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 

1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή 

σερβιρίσματος (ΚΑΔ 56.10.11.04)» & «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και 

ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή 

σερβιρίσματος» (ΚΑΔ 56.10.11.10). 

 Μονάδες παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση αλιευτικών 

και λοιπών προϊόντων. 

 

 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.1.2 – Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον    
                              δευτερογενή & τον τριτογενή τομέα της       
                              οικονομίας 

  Χονδρικό και λιανικό εμπόριο δραστηριοτήτων σχετικών με τη αλιεία και τη 

θάλασσα όπως ειδών αλιείας και δολωμάτων, ειδών κατάδυσης εμπόριο 

ειδών λαϊκής τέχνης, αναμνηστικών εμπνευσμένα από τη θάλασσα κλπ. Στη 

περίπτωση λιανικού εμπορίου οι επενδύσεις θα γίνονται υποχρεωτικά σε 

νομίμως υφιστάμενα κτίρια. 

 

• Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 63 & 95. Η στήριξη χορηγείται βάσει του ΚΑΝ 

1407/2013 (γενικός de minimis) με ένταση ενίσχυσης 50%. Ως ελάχιστος 

προϋπολογισμός κάθε επένδυσης ορίζονται οι 20.000,00 ευρώ και ως μέγιστος 

οι 400.000,00 ευρώ. 

 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.2.1 – Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών   
                              δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός  
                               τουρισμός) 

 Θα στηριχθούν επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του 

εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός (π.χ. επίδειξη τεχνικών αλιείας, 

περιήγηση στη θάλασσα κλπ), περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με 

την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.  

Δικαιούχοι της δημόσιας ενίσχυσης είναι οι αλιείς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία (ΦΕΚ 

αρ. φύλλου 94/27.5.2016) οι οποίοι υποβάλλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για 

την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.2.1 – Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών   
                              δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός  
                               τουρισμός) 

 Η στήριξη χορηγείται μόνον αν οι συμπληρωματικές δραστηριότητες των αλιέων 

και των υδατοκαλλιεργητών συνδέονται με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα 

ή την υδατοκαλλιέργεια. Δεν ενισχύονται ενέργειες που αυξάνουν την αλιευτική 

ικανότητα του σκάφους ή αφορούν εξοπλισμό για την αύξηση της ικανότητας 

του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα όπως και η ναυπήγηση νέων αλιευτικών 

σκαφών ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών. Με την παρούσα υποδράση 

επιχειρείται η παροχή διαφοροποιημένων τουριστικών υπηρεσιών με 

οργανωμένο και χρηστικό για τον επισκέπτη-τουρίστα τρόπο, με ταυτόχρονη 

ενθάρρυνσή του για επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Ένταση ενίσχυσης 50%. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης 
ορίζονται οι 5.000,00 ευρώ και ως μέγιστος οι 50.000,00 ευρώ. 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.2.2 – Εμπορία προϊόντων αλιείας –   
                              Διαφοροποίηση εντός των εμπορικών              
                              αλιευτικών δραστηριοτήτων του   
                               εισοδήματος των αλιέων 

 
 • Εφαρμογή Άρθρου 68 Καν. (ΕΕ) 508/2014. Ένταση ενίσχυσης 50%. Στην 

περίπτωση αλιέων παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας η ένταση ενίσχυσης 

φτάνει το 80%. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης ορίζονται οι 

20.000,00 ευρώ και ως μέγιστος οι 100.000,00 ευρώ. 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.2.3 – Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων  
                              αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

 
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων με στόχο την 

προσφορά προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα και της παράκτιας ζώνης. 

Θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις (ιδρύσεις – εκσυγχρονισμοί – επεκτάσεις 

πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων) που αφορούν δραστηριότητες 

σχετιζόμενες με αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπόριο προϊόντων 

αλιείας (χονδρικό και λιανικό) που εμπίπτουν στο άρθρο 42 της ΣΛΕΕ, για τις 

οποίες εφαρμόζονται τα άρθρα του Καν. 508/201 και σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 

1379/2013 (Παράρτημα I). 

Περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η 

κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η διατήρηση σε ξίδι, η 

αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά. 

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.2.3 - Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων  
                              αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

 
• Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν 

στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που 

περιλαμβάνει :  

• - τον τεμαχισμό σε φιλέτα,  

• - τη συσκευασία,  

• - την κονσερβοποίηση,  

• - την κατάψυξη,  

• - το κάπνισμα,  

• - το αλάτισμα,  

• - το μαγείρεμα,  

• - τη διατήρηση σε ξίδι,  

• - την αποξήρανση, ή  

• - την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο  

 



ΔΡΑΣΗ: 4.2.2.3 – Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων  
                              αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

 
• Οι ενισχυόμενες μονάδες δύναται να αναπτύσσουν συμπληρωματικές 

υπηρεσίες (π.χ. εκθετήριο τοπικών προϊόντων), αλλά σε κάθε περίπτωση να 

είναι επισκέψιμες, να διασφαλίζουν την επίδειξη της παραγωγικής 

δραστηριότητας και να διαθέτουν (εάν είναι δυνατόν) χώρο γευσιγνωσίας. 

 

• Ως ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επένδυσης ορίζονται οι 20.000,00 ευρώ 

και ως μέγιστος οι 400.000,00 ευρώ, με ένταση ενίσχυσης 50% (Άρθρο 69 

καν. (ΕΕ) 508/2014). 

 



Οικονομικά στοιχεία Πρόσκλησης 

• Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δαπάνη: 750.000,00€ 

• Μέγιστος προϋπολογισμός υποβαλλόμενης πράξης:  
Ανάλογα με την υποδράση και έως 600.000,00€ 

• Μέγιστος προϋπολογισμός άυλων ενεργειών: 100.000,00€ 



Γενικοί κανόνες Επιλεξιμότητας 

• Οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ, όταν 
έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως, πριν την υποβολή 
της αίτησης χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές 
πληρωμές έχουν γίνει από το Δικαιούχο. 

• Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του 
συνολικού υλοποιημένου προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση 
που οι (νέες) δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την απόφαση 
ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις αναδρομικές, τότε οι 
πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες. Σε κάθε 
περίπτωση κατά την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να τηρείται το 
ποσοστό αναδρομικότητας έως 50% των επιλέξιμων δαπανών. 
Επισημαίνεται ότι οι αναδρομικές δαπάνες, πρωτίστως καλύπτουν την 
ιδιωτική συμμετοχή.  



Γενικοί κανόνες Επιλεξιμότητας 
• Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο της πράξης, εντός περιόδου 24ων μηνών από την ένταξη. Ο 
χρόνος υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 
30ή Ιουνίου 2023.  

• Η ολοκλήρωση του έργου δηλώνεται από το δικαιούχο με την 
κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής της πράξης στον ΕΦ. 

• Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις 
επενδύσεις μέτρων επιχειρηματικότητας του Καν. 508/2014 ορίζεται η 
23/3/2018 (ΥΑ 3131/17.12.2019) ενώ για τις πράξεις που εμπίπτουν 
στον Καν. 1407/2013 ως έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών 
ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων, ήτοι η 
21.12.2016 (έκδοση σχετικού ΦΕΚ). 

• Στην παρούσα πρόσκληση επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης 
(πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με ενιαίο αντικείμενο που θα αφορά 
αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης. 



Επιλεξιμότητα 

• Η απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής τεκμηριώνεται με υπεύθυνη 
δήλωση του δικαιούχου και με σχετικό τραπεζικό έγγραφο, είτε με την 
απόδειξη κατοχής άλλου ρευστοποιήσιμου τίτλου, είτε με επιλέξιμα 
εξοφλημένα τιμολόγια δαπανών της πράξης. 

• Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να αφορούν σε πράξεις που 
υλοποιούνται εντός της περιοχής εφαρμογής του τοπικού 
προγράμματος CLLD/LEADER της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.». 

• Υποβάλλονται έως 5 αιτήματα πληρωμής. 
 

 

 



Υποβολή Προτάσεων 

• Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς 
δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του 
τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το 
ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, στον οποίο 
παρέχεται και γενικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο εξειδικεύεται από 
τον ΕΦ, στο σχετικό αρχείο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΣΚΕ».  

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2021  

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 15 - 12 - 2021  

• Εντός 10 εργάσιμων ημερών πλήρης φάκελος στον ΕΦ. 

 

 



Γενικές Πληροφορίες 

• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 
12 της Πρόσκλησης.  

• Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής ή μέσω του www.gov.gr. 

• Για την προμήθεια εξοπλισμού απαιτούνται τουλάχιστον 2 προσφορές 
από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές υπογεγραμμένες. 

• Για τις κατασκευαστικές εργασίες δίνονται μέγιστες αποδεκτές τιμές 
μονάδες στο έντυπο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΑΛΙΕΙΑ». 

• Απόδειξη ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

 

 

http://www.gov.gr/
http://www.gov.gr/
http://www.gov.gr/
http://www.gov.gr/
http://www.gov.gr/


Γενικές Πληροφορίες 

• Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή ή Υπεύθυνη 
δήλωση Ν. 1599/86 του δυνητικού δικαιούχου (σε περίπτωση 
υφιστάμενων). 

• Οι επιλέξιμες και οι μη επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αναλυτικά 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Γ «ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ». 

• Διευκρινήσεις ως προς την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και 
επιλογής αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Γ «ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ». 

• Για τις κατασκευαστικές εργασίες δίνονται μέγιστες αποδεκτές τιμές 
μονάδες στο έντυπο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΑΛΙΕΙΑ». 

• Απόδειξη ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

 

 



Πληροφορίες 

Το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης, τα συνημμένα 
αυτής και όλα τα απαραίτητα αρχεία είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ (www.epirussa.gr) και 
στις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑλΘ 
2014-2020 (www.alieia.gr). 
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