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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  3 η ς  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

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» 

 
Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-

2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Α.Ο.Τ.Α., 

κατόπιν της υπ. αριθμ. 1/20-01-2022 Απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, καλεί τους παρακάτω 

δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα: 

  

 αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν 

επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική 
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άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που 

δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 

3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που 

συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους 

(μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) 

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

περιοχή παρέμβασης, για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 

σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

 

Επισημαίνεται ότι: Στις ανωτέρω περιπτώσεις που η πράξη περιλαμβάνει κτιριακές 

παρεμβάσεις η πράξη θα πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των 

αντίστοιχων εργασιών (με ποινή αποκλεισμού).  

 

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης περιοχής 

παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD-Leader ΕΠΑΛΘ : 

 

ΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΕΛΤΑ 
Αξιού  

Κύμινα  

Νέα Μάλγαρα  

Χαλάστρας Χαλάστρα 

 
 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ), που διατίθεται για την 

ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 594.191,75 € με δυνατότητα 

υπερδέσμευσης 150%. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση περιλαμβάνει επιλεγμένους ΚΑΔ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκλησης) και τις 

ακόλουθες δράσεις:  
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Α/Α Κατηγορία Πράξεων 

Όρια Προϋπολογισμού 

Ελάχιστο όριο 

ΠΥ 

Μέγιστο 

όριο ΠΥ 

Ποσοστό 

Δημόσιας 

Δαπάνης  

Ποσοστό 

Ιδιωτικής 

Συμμετοχής 

Α 
Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών –  

Μη Κρατικές ενισχύσεις /Επιχειρηματικότητα (Καν. (ΕΕ) 508/2014) (*) 

4.2.1.1 

Συμπληρωματικές 

δραστηριότητες αλιέων με 

έμφαση στον αλιευτικό 

τουρισμό 

2.000€ 150.000€ 50% 50% 

4.2.1.3 

Εκσυγχρονισμός/ 

μετεγκατάσταση παραγωγικών 

επενδύσεων στην 

υδατοκαλλιέργεια    

20.000€ 600.000€ 50% 50% 

4.2.1.4 

Ίδρυση / Εκσυγχρονισμός/ 

επέκταση επιχειρήσεων 

μεταποίησης και εμπορίας 

προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

20.000€ 600.000€ 50% 50% 

Β 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – 

Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν.  

(ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) 

4.2.1.2 

Ενίσχυση επιχειρήσεων 

(ίδρυση και εκσυγχρονισμός) 

που συνδέονται με τον 

δευτερογενή και τριτογενή 

τομέα  

20.000€ 

200.000€ 

σε όρους 

Δ.Δ. 

50% 50% 

(*) Πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή 
διακλαδικών οργανώσεων, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες, (δηλαδή ποσοστό 
δημόσιας δαπάνης 75%) 

 
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία 

απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την δυνητικό 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 έντυπη και ψηφιακή μορφή (USB stick) στον οποίο θα 
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συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη 

συνοδεύουν. 

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 30/09/2022 & ώρα 13:00 

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 30/11/2022 & ώρα 15:00 

 
 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των 

αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην 

ιστοσελίδα του ΕΦ (www.aneth.gr). Για αναλυτικότερες πληροφορίες αρμόδιοι είναι οι κα Αίγλη 

Λάσδα, Ανατολή Σιαμίδου & κ. Ανδρέας Κόνιαρος,, τηλέφωνο 2310801050, e-mail: aneth@aneth.gr. 

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη 

διάθεση των ενδιαφερομένων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστoσελίδας www.aneth.gr. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER/ CLLD 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

http://www.aneth.gr/
http://www.aneth.gr/

