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Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η  1 η ς  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’) 
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Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού 

Προγράμματος Κεντρικού και Νοτίου Έβρου CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 στο 

προσεχές διάστημα θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών 

σχεδίων του τομέα αλιείας – θάλασσας, στην περιοχή παρέμβασης στους Δήμους 

Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης.  

Το συνολικό ποσό της προκηρυσσόμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά σε 

649.576,00€ με δυνατότητα επιπλέον υπερδέσμευσης πόρων. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος είναι:  

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Δήμος Δημοτική Ενότητα 
Τοπική / 
Δημοτική 
Κοινότητα 

Γεωγραφικός 
Κωδικός 

Καλλικράτη 

Χαρακτηρισμός 
περιοχής 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Τ.Κ. Μάκρης 03010105 Μειονεκτική 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ Τ.Κ. Ανθείας 03010201 Μειονεκτική 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Τ.Κ. 

Λουτρού 
03010203 Μειονεκτική 

ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Δ.Κ. 

Σαμοθράκης 
0304 Νησιωτική/Ορεινή 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), είναι οι εξής:  

 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  

 μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Στους δικαιούχους επίσης συμπεριλαμβάνονται και Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις 

οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων του τομέα Αλιείας. 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση. 
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Δικαιούχοι δεν δύναται να είναι:  

       α. Εξωχώριες /υπεράκτιες εταιρείες  

       β. Φυσικά πρόσωπα:  

             i. του Υπηρεσιακού Πυρήνα της ΟΤΔ,  

             ii. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που έχει συστήσει την ΟΤΔ  

             iii. μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) (ως φυσικά πρόσωπα    

και όχι ως εκπρόσωποι φορέων)  

        γ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι συγκεκριμένοι ΚΑΔ (είναι υπό διαμόρφωση) 

 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

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 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.  

 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48.1.α, Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, 

συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων 

από τους θηρευτές (άρθρο 48.1.δ, Καν. (ΕΕ) 508/2014). 
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 Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 68, Καν. 

(ΕΕ) 508/2014). 

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

508/2014). 

Επισημαίνεται ότι για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας μη κρατικών ενισχύσεων που 

εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής αιτιολόγηση 

για τη διαχείριση τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, 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 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 (άρθρο 30, Καν. 

(ΕΕ) 508/2014), τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις παραγράφους 2, 3 

και 4 του εν λόγω άρθρου (αναμένεται διευκρίνιση) 

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

διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων 

δραστηριοτήτων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης, και το ύψος της 

καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.  

Οι Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης, δύναται να λάβουν ένταση ενίσχυσης, ανάλογα με την κατηγορία 

δράσης/ενέργειας, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Μέγιστο 
Ποσοστό 
Δημόσιας 

Δαπάνης για 
την 

Σαμοθράκη  

Μέγιστο 
Ποσοστό 
Δημόσιας 

Δαπάνης για την 
υπόλοιπη 
περιοχή 

παρέμβασης 

Μέγιστο 
Ποσοστό 
Δημόσιας 

Δαπάνης για 
παράκτια Αλιεία 
Μικρής Κλίμακας 
στη Σαμοθράκη 

Μέγιστο 
Ποσοστό 
Δημόσιας 

Δαπάνης για 
παράκτια Αλιεία 
Μικρής Κλίμακας 
στην υπόλοιπη 

περιοχή 
παρέμβασης 

  

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

1 

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). 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

2 

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.  

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

3 
Παραγωγικές επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48.1.α, 
Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

4 

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός για 
την υγεία και καλή διαβίωση των 
ζώων, συμπεριλαμβανομένης της 
αγοράς εξοπλισμού για την 
προστασία των εκτροφείων από 
τους θηρευτές (άρθρο 48.1.δ, 
Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 
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5 

Επενδύσεις για εμπορία 
προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 68, 
Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

6 
Μεταποίηση προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, 
Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

  

Ιδιωτικές επενδύσεις για την 
αειφόρο ανάπτυξη των 
αλιευτικών περιοχών – 
Κρατικές ενισχύσεις/ 
Επιχειρηματικότητα δυνάμει 
του Καν. (ΕΕ) 508/2014 ή 
1407/2013 (αναμένεται να 
διευκρινισθεί). 

        

7 

Ανάπτυξη συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων των αλιέων που 
προσφέρουν υπηρεσίες 
αλιευτικού τουρισμού παράλληλα 
με τις αλιευτικές δραστηριότητες 
τους (αναμένεται διευκρίνιση) 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

  

Ιδιωτικές επενδύσεις για την 
αειφόρο ανάπτυξη των 
αλιευτικών περιοχών – 
Κρατικές ενισχύσεις / 
Επιχειρηματικότητα δυνάμει 
του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de 
minimis). 

        

8 

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση του εισοδήματος 
των αλιέων μέσω της ανάπτυξης 
συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων, όπως οι 
επενδύσεις στο σκάφος, τα 
εστιατόρια, περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την 
αλιεία και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σχετικές με την 
αλιεία (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 
508/2014), τηρουμένων των 
προϋποθέσεων που τίθενται στις 
παραγράφους 2, 3 και 4 του εν 
λόγω άρθρου  

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

9 

Επενδύσεις που αφορούν σε 
μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (ίδρυση, 
εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. 
(ΕΕ) 508/2014) οι οποίες 
στοχεύουν σε: 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

  

 - προσφορά προστιθέμενης 
αξίας, δημιουργία θέσεων 
εργασίας, προσέλκυση νέων και 
προώθηση της καινοτομίας σε 
όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 
αλυσίδας της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας· 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 



7 

 

  

 - στήριξη της διαφοροποίησης 
εντός ή εκτός των εμπορικών 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά 
βίου μάθηση και δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε περιοχές 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

  

 - βελτίωση και αξιοποίηση των 
περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων 
για την άμβλυνση της κλιματικής 
αλλαγής· 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

  

 - 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· 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

  

 - ενίσχυση του ρόλου των 
αλιευτικών κοινοτήτων στην 
τοπική ανάπτυξη και τη 
διακυβέρνηση των τοπικών 
αλιευτικών πόρων και των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

έως 85% έως 50% έως 85% έως 80% 

 

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). 

Για όλες τι ανωτέρω δράσεις, για δικαιούχους Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις 

οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων (τομέα Αλιείας) η ένταση ενίσχυσης 

είναι :  

Κατηγορία δικαιούχων 

Μέγιστο Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης 

Σαμοθράκη 
Υπόλοιπο 
περιοχης 

παρέμβασης 

Παράκτια Αλιεία 
μικρής κλίμακας 

Οργανώσεις παραγωγών, 
ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών & 
διακλαδικών οργανώσεων 
(τομέα Αλιείας) 

έως 85% έως 75% έως 80% 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

 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. Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις 

διαφοροποίησης / συμπλήρωσης εισοδήματος για αλιείς (άρθρο 30, Καν (ΕΕ) 

508/2014) για τις οποίες το συνολικό ποσό στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ποσό των 75.000 € για κάθε δικαιούχο (αναμένεται διευκρίνιση για το 

συγκεκριμένο).  

 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 των 200.000 € Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία επιχείρηση. 

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 

χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

200.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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 

εγχειρίδια χρήσης. Ο δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των 

υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική 

διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο ΕΦ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των 

απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης. 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER/ΕΠΑλΘ  

Κεντρικού και Νοτίου Έβρου 

 

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


