
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

(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: 63.1 – CLLD.28 

  

Στο πλαίσιο 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 δημόσια 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. 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο 

συνημμένο Παράρτημα I_A και Ι_Β» Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας» 

της αναλυτικής πρόσκλησης. 

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

ώρα: 13:00 

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 

15:00 

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 θα μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του 

Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Αττικής στον Πειραιά (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). 

1.  Βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς 

Καθεστώς Ενίσχυσης:   Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 42, 63 & 95 

Ένταση Ενίσχυσης:  50% Επικράτεια, 80% για Παράκτιους Αλιείς, 85% Κύθηρα Αντικύθηρα 

Η δράση αφορά επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι:  

 οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου.  

 δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους.  
Οι επενδύσεις αφορούν σε:  

 επενδύσεις επί του σκάφους  

 ατομικό εξοπλισμό 
Στόχος της στήριξης επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών, είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, 
της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες :  
Ενέργεια 1: Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  
Ενέργεια 2: Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  
Ενέργεια 3: Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  
Ενέργεια 4: Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η Περιοχή Παρέμβασης  

Δικαιούχοι 

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, που δραστηριοποιούνται ή που θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014. 

https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-quot-idiotikes-ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/


 

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 

Καθεστώς Ενίσχυσης:  Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 41, 63 & 95 

Ένταση Ενίσχυσης:  50% Επικράτεια, 80% για Παράκτιους Αλιείς, 85% Κύθηρα Αντικύθηρα 

Στόχος της δράσης είναι  να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και τη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του 
θερμοκηπίου και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες : 
Ενέργεια 1 : Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους. 
Ενέργεια 2 : Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους. 
Ενέργεια 3 : Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός. 
Ενέργεια 4 : Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας. 
Ενέργεια 5 : Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης. 
Ενέργεια 6 : Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του 
σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών. 
Είδη Πράξεων:  

 Εξοπλισμός επί του σκάφους.  
 Αλιευτικά εργαλεία.  
 Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης. 
 Μελέτες. 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή 
 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 
 Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η Περιοχή Παρέμβασης  

Δικαιούχοι 

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, που δραστηριοποιούνται ή που θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014. 

 



 

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

Καθεστώς Ενίσχυσης:  Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 42, 63 & 95 

Ένταση Ενίσχυσης:  50% Επικράτεια, 80% για Παράκτιους Αλιείς, 85% Κύθηρα Αντικύθηρα 

Η δράση  αφορά επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι  

δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. 

και αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων : 

 Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα. 

 Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. 

Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών, είναι η 

διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

αλιευμάτων τους, με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση 

της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.  

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στους 

τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

 Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η Περιοχή Παρέμβασης  

Δικαιούχοι 

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, που δραστηριοποιούνται ή που θα 

δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014. 

 



 

4.  Αλιευτικός τουρισμός/Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος  

Καθεστώς Ενίσχυσης:  Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 30 (αλιευτικός τουρισμός), 63 & 95 

Ένταση Ενίσχυσης:  50% και έως 75.000€ Επικράτεια 

Οι επενδυτικές προτάσεις αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων: 

 Επενδύσεις επί του σκάφους, 

 Αλιευτικός τουρισμός, 

 Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία, 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων με πρόσθετες συμπληρωματικές 

δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την κύρια αλιευτική τους δραστηριότητα και θα επιτευχθούν 

αποκλειστικά με την υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών: 

Κατηγορία Ενεργειών 1: Υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού 

Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού και ειδικότερα (σύμφωνα με το 

Ν.4582/2018) στην παροχή υπηρεσιών «συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, και τις σχετικές 

με αυτές πρακτικές και τεχνικές προς τους επισκέπτες-τουρίστες, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές 

τους με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες, με σκοπό την ψυχαγωγία μέσω 

της αλιείας, την απόκτηση βιωματικών εμπειριών, τη γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις, τα τοπικά 

έθιμα και την τοπική γαστρονομία, τη διάδοση της αλιευτικής κουλτούρας και την οικονομική τόνωση 

του κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο». Σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόμενες - εκ μέρους των 

Δικαιούχων - υπηρεσίες της παρούσας κατηγορίας ενεργειών θα συμμορφώνονται με τους όρους και 

προϋποθέσεις διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 

414/2354/21.01.2015, όπως ισχύει). 

Κατηγορία Ενεργειών 2: Περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία 

Περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες: 

i. συμβάλουν στην προστασία και διαχείριση του θαλασσίου περιβάλλοντος (περιβαλλοντική 

παρακολούθηση, συλλογή και διαχείριση απορριμμάτων, κλπ), 

ii. εμφανίζουν συμπληρωματικότητα με την άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας, 

iii. διασφαλίζουν εισόδημα στον Δικαιούχο. 

Κατηγορία Ενεργειών 3: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία 

Περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες: 

i. συμβάλλουν στη μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και πληροφορίας στους συμμετέχοντες ωφελούμενους 

αναφορικά με την αλιευτική δραστηριότητα και τα αλιεύματα (επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες 

εκπαίδευσης / κατάρτισης, κλπ), 

ii. διασφαλίζουν εισόδημα στον Δικαιούχο. 

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δύναται να περιλαμβάνει την υλοποίηση μίας ή και 

περισσοτέρων εκ των ανωτέρω Κατηγοριών 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  

 Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η Περιοχή Παρέμβασης  

Δικαιούχοι 

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, που δραστηριοποιούνται ή που θα 

δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014. 



 

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 Τζανέτη και κα Χριστίνα Καλαθά στον αριθμό 

τηλεφώνου 2104120002 και στο email: info@atticalag. 

6. Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 

Καθεστώς Ενίσχυσης:   Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 69, 63 & 95 

Ένταση Ενίσχυσης:  50% Επικράτεια, 85% Κύθηρα Αντικύθηρα 

Η Δράση «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», αφορά  παραγωγικές επενδύσεις 
στον τομέα αυτό, που αφορούν στα παρακάτω Είδη Πράξεων/ενεργειών : 

 Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
 Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας. 
 Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 Μεταποίηση των υποπροϊόντων. 
 Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. 
 Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης. 

Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε.. 
Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων 
ενεργειών: 
Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης 
Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. 
Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. 
Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση της εκ 
των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση της ενέργειες Β και Γ οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από 
κοινού. 
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 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας, της  διασύνδεσης και της καινοτομίας  
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα  
 Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η Περιοχή Παρέμβασης  

Δικαιούχοι 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα για ίδρυση ή 

εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 


