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2η Πρόσκληση  
 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των 
Αλιευτικών Περιοχών», (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.του Καν. 
508/2014), Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

Τ.Π.CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ «Ανατολική Πελοπόννησος. 
Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας»  
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Με το παρόν φυλλάδιο παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την επικείμενη 2η Πρόσκληση των 

Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΕΠ Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020 της ΟΤΔ "Αναπτυξιακή 

Πάρνωνα ΑΕ ΑΟΤΑ", προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα να 

υποβάλλουν προτάσεις για να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020». 

 

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Leader Αλιείας και Θάλασσας, περιλαμβάνει 

59 Δημοτικές/Τοπικές κοινότητες (ΔΚ/ΤΚ), που βρίσκονται στους Δήμους Άργους Μυκηνών, 

Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ανατολικής Μάνης, 

Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασίας και Σπάρτης.  

Αναλυτικά η περιοχή παρέμβασης έχει ως εξής: 

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 

• Δήμος Άργους – Μυκηνών (Τ.Κ. Κεφαλαρίου, Τ.Κ. Κιβερίου, Τ.Κ. Μύλων, Δ.Κ. Νέας Κίου) 

• Δήμος Επιδαύρου (Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου, Τ.Κ. Νέας Επιδαύρου) 

• Δήμος Ερμιονίδας (Δ.Κ. Ερμιόνης, Τ.Κ. Ηλιοκάστρου, Τ.Κ. Θερμησίας, Δ.Κ. Κρανιδίου, Δ.Κ. 

Πορτοχελίου,  Τ.Κ. Διδύμων, Τ.Κ. Κοιλάδας) 

• Δήμος Ναυπλιέων (Τ.Κ. Δρεπάνου, Τ.Κ. Ιρίων, Δ.Κ. Τολού, Τ.Κ. Αργολικού, Τ.Κ. Άριας) 

Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 

• Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (Δ.Κ. Άστρους, Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Τ.Κ. Κορακοβουνίου, Τ.Κ. 

Παραλίου Άστρους, Τ.Κ. Πραστού) 

• Δήμος Νότιας Κυνουρίας (Δ.Κ. Λεωνιδίου, Τ.Κ. Πηγαδίου, Τ.Κ. Πουλίθρων, Τ.Κ. Πραγματευτή, 

Τ.Κ. Τσιταλίων, Τ.Κ. Σαπουνακαίϊκων, Τ.Κ. Τυρού) 

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 

• Δήμος Ανατολικής Μάνης (Τ.Κ. Δρυμού, Τ.Κ. Κοκκάλας, Τ.Κ. Κότρωνα, Δ.Ε. Ανατολικής 

Μάνης, Δ.Κ. Γυθείου, Τ.Κ. Καρυουπόλεως, Τ.Κ. Σκουταρίου, Τ.Κ. Μίνας, Τ.Κ. Οιτύλου) 

• Δήμος Ελαφονήσου 

• Δήμος Ευρώτα (Δ.Κ. Σκάλας) 

• Δήμος Μονεμβασιάς (Τ.Κ. Ασωπού, Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τ.Κ. Παπαδιανίκων, Δ.Κ. Νεαπόλεως, Τ.Κ. 

Αγίου Νικολάου Βοιών, Τ.Κ. Βελανιδίων, Τ.Κ. Ελίκας, Τ.Κ. Κάμπου, Τ.Κ. Λαχίου, Τ.Κ. 

Μεσοχωρίου, Τ.Κ. Παντάνασσας, Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Τ.Κ. Ελαίας, Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου 

Επιδαύρου Λιμηράς, Τ.Κ. Μονεμβασίας, Τ.Κ. Νομίων) 

• Δήμος Σπάρτης (Τ.Κ. Πλατάνας) 
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Οι προτεινόμενες πράξεις μπορούν να υλοποιηθούν μόνο στην προαναφερθείσα περιοχή 

παρέμβασης. Χάρτη της περιοχής παρέμβασης θα βρείτε στο τέλος του παρόντος φυλλαδίου. 

 

 

• Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που ασκούν 

επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, συμπεριλαμβανομένων αυτών της 

αλιείας εσωτερικών υδάτων, που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης και/ή που 

δραστηριοποιούνται σε αυτήν, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων τους και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. 

• Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν 

στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

 

 

   

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

ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός. 

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

συνθηκών για τους αλιείς. 

• 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. 

• Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη 

χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.  

• Επενδύσεις στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

• Επενδύσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο 

τομέα των τουριστικών καταλυμάτων. 

• Επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων στο τομέα της εστίασης. 

• Επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου καθώς και στους 

τομείς των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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• Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις μπορεί να 

ανέλθει μέχρι 300.000 €, 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. 

• Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και ο δικαιούχος μπορεί να 

λάβει ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% έως 80%. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να 

αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους. 

• Ο δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης, 

εντός περιόδου 24ων μηνών από την ένταξη. Ο χρόνος υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2023. 

 

 

• 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.  

• Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και 

ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 

χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. 

• Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης έως 

την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης πράξης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή των 

στοιχείων της υποβληθείσας πρότασης από το δικαιούχο. 

• 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). 

 

 

Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα και θα έχει διάρκεια 

δύο (2) μήνες. 
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