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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 

Μέτρο 8.3.3: "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης" 

 «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ»  

 

Έχει τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο 8.3.3 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader, επιδίωξη του 

οποίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με 

την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ - CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Ιδιωτικές 

Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, σε επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης, οι 

οποίες εμπίπτουν στον θεματικό και ειδικό στόχο και μέτρο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4, του ΕΠΑΛΘ 

2014 2020: 

Δράσεις Προγράμματος 

Αναλυτικότερα, προκηρύσσονται οι δράσεις που αφορούν :  

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη 

Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. 

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει: 

▪ Ίδρυση/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας: Δημιουργία μονάδων μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων όπως 

συσκευαστήριο, ψυκτικοί, βοηθητικοί χώροι κλπ., δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων 

παραγωγής ιχθυάλευρων και ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς ή γουνοφόρων ζώων που θα 

χρησιμοποιεί τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη βασική μεταποιητική δραστηριότητα ή 

από αλιεύματα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

▪ Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

o Ιχθυοπωλεία, εγκαταστάσεις εμπορίας. 

o Υποστήριξη συστημάτων logistics και σύγχρονων μεθόδων διακίνησης και εμπορίας 

των αλιευτικών προϊόντων 

▪ Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών 

συνθηκών των αλιέων. 
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Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – 

Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de 

minimis). 

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει για τους: 

α) Αλιείς 

▪ Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της 

ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως τα εστιατόρια, οι περιβαλλοντικές 

υπηρεσίες και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

▪ Επενδύσεις με στόχο τη διαφοροποίηση εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών 

δραστηριοτήτων. 

β) Αλιείς και μη Αλιείς 

▪ Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής όπως : 

χώροι εστίασης (ταβέρνες/ εστιατόρια/ μεζεδοπωλεία/ ουζερί κλπ), παραδοσιακά καφενεία, 

αναψυκτήρια και χώροι υπαίθριας ψυχαγωγίας, χώροι αθλοπαιδιών και αναψυχής 

επισκεπτών 

▪ Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την συντήρηση και επισκευή αλιευτικών 

σκαφών όπως: κατασκευή, συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και 

γενικότερα εξοπλισμού αλιείας 

▪ Μικρές βιοτεχνικές μονάδες που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες όπως : 

κατασκευή αλιευτικών εργαλείων, υλικών συντήρησης αλιευμάτων, παραγωγή πάγου και 

κατασκευή αναμνηστικών ειδών (souvenir). 

▪ Επενδύσεις σε υποδομές διανυκτέρευσης : ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ 

κλπ. όπως ορίζετε από την ΚΥΑ αγροτουρισμού αριθμ.2986/2016 και της τροποποίησης αυτής 

(ΦΕΚ 2157/Β/2019) 

▪ Επενδύσεις σε υποδομές οργάνωσης, πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του τουρισμού της 

υπαίθρου όπως : επιχειρήσεις οργάνωσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 

δραστηριοτήτων (π.χ. πεζοπορία, περιήγηση, παρατήρηση πανίδας και πουλιών κλπ.), 

επιχειρήσεις με αντικείμενο τα σπορ και την ψυχαγωγική - αθλητική αλιεία (εκμίσθωσης 

αλιευτικού εξοπλισμού) ή/και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας στον υδάτινο χώρο 

(φουσκωτά παιχνίδια, οργάνωση δραστηριοτήτων κ.λπ.) ή/και χώροι αθλοπαιδιών και 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

▪ Επενδύσεις σε μικρές βιοτεχνικές μονάδες – οικοτεχνίες όπως : κατασκευή υλικών 

συντήρησης αλιευμάτων, εργαστήριο παραγωγής πάγου, επιχείρηση κατασκευής σουβενίρ, 

κατασκευή εργαλείων αλιείας κλπ. 

▪ Επενδύσεις σε εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία όπως: εμπόριο αλιευτικού 
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εξοπλισμού, είδη ερασιτεχνικής αθλητικής αλιείας, υδάτινα σπορ κλπ. 

▪ Λοιπές δραστηριότητες σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης. 

Οι περιοχές παρέμβασης αφορούν την περιοχή παρεμβάσεις της εκάστοτε αναπτυξιακής εταιρείας ανά 

την Ελλάδα, εκτός από τα αστικά κέντρα της κάθε περιοχής. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Το ύψος του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε πρότασης δεν δύναται να υπερβεί τις 600.000 

Ευρώ με το ποσοστό επιχορήγησης να κυμαίνεται από 50% έως 85%, ανάλογα με την δράση και τον 

δικαιούχο. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : 

α) οι αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την 

αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και 

β) οι μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην 

περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε: 

1. Κατασκευή-βελτίωση κτιρίων (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής έργων υποδομής και 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου). Οι Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου είναι 

επιλέξιμες έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης. Οι εργασίες πράσινου 

(δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κ.λπ.), καθώς και έργα διακόσμησης, είναι επιλέξιμα στην περίπτωση που η 

επιχείρηση είναι επισκέψιμη για το κοινό και επιχειρηματίες. 

2. Αγορά εξοπλισμού για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 

και εγκατάστασης): 

▪ Αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που 

εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης 

▪ Αγορά εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης 

ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή στις 

ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική, σε 

παραγωγικές επενδύσεις. 

▪ Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανοργάνωσης, συστημάτων ασφάλειας, θαλασσίων 

αθλημάτων 

▪ Αγορά σκαφών για θαλάσσιες περιηγήσεις. 

▪ Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής, εφόσον αποτελεί απαιτούμενο λειτουργικό 

εξοπλισμό της πράξης 
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3. Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών-προϊόντων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς 

που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης, καθώς και μεταφοράς πελατών για επιχειρήσεις εναλλακτικού 

τουρισμού. Για τα μεταφορικά χερσαία μέσα είναι επιλέξιμα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, 

ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους. 

Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οχημάτων μεταφοράς προσωπικού. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την 

απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών 

4. Αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων, όπως : 

- Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνας 

αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), απόκτηση πιστοποιητικών 

διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της 

μελέτης, εφαρμογής για την πιστοποίηση), τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. 

Η αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον αποτελεί αντικείμενο της 

πράξης. 

5. Λοιπές επιλέξιμες δαπάνες - Παροχή υπηρεσιών, όπως: αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών 

αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, 

εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ., αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου 

και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δαπάνες για την προβολή-προώθηση 

της επιχείρησης (π.χ κατασκευή ιστοσελίδας, διαφημιστικά φυλλάδια κ.α.) 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού της πράξης. Επίσης δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες πρόστιμα, χρηματικές ποινές, έξοδα για 

την επίλυση διαφορών, χρεωστικοί τόκοι, έξοδα συναλλάγματος, χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, 

καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. 

 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τις επενδύσεις μέτρων επιχειρηματικότητας του Καν. ΕΕ 508/2014 

ορίζεται την 23/3/2018, ή από την 21/12/2016, εφόσον η αίτηση υπαχθεί σε καθεστώς de minimis, 

δηλαδή το σύνολο των επιχορηγήσεων να μην ξεπερνά τις 200.000 Ευρώ την τελευταία 3ετία. Οι 

αναδρομικές δαπάνες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του συνολικού έργου. Το υπόλοιπο 50% πρέπει 

να υλοποιηθεί με την απόφαση ένταξης. 

 

 

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίζεται από τον 4/8/2021 έως 30/11/2021. 

 


