
 

 
  

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ   

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ)  
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: Άρθ. 63 
του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης") 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 
508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης"), η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις 
παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: 

• αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την 
αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που 
δραστηριοποιούνται ή που 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 στην 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 επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ 
Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν. 

 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις εξής δράσεις/ενέργειες, ενδεικτικής συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 
750.000,00 €, με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 120%: 

 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μέγιστο 
Ποσοστό 
Δημόσιας 
Δαπάνης 

Μέγιστο 
Ποσοστό 
Ιδιωτικής 

Συμμετοχής 

Ελάχιστο και μέγιστο 
όριο επιχορηγούμενου 

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

4.2.2.1 
Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός) 

50%  50% 5.000,00€ - 50.000,00€ 

4.2.2.2 
Εμπορία προϊόντων αλιείας – Διαφοροποίηση εντός των 
εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του 
εισοδήματος των αλιέων 

50% ή 80% 
για αλιείς 
παράκτιας 

αλιείας  

50% ή 20% 
20.000,00€ - 
100.000,00€ 

4.2.2.3 
Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

50%  50% 
20.000,00€ - 
400.000,00€ 

  

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

     

4.2.1.1 
Επενδύσεις των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών 
εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων 

50%   50% 
20.000,00€ - 
400.000,00€ 

4.2.1.2 
Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον δευτερογενή & τον 
τριτογενή τομέα της οικονομίας 

50%   50% 
20.000,00€ - 
400.000,00€ 



 

 
  

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ 
Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε «τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων» 

Περιοχή εφαρμογής:  

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης, Τοπική Κοινότητα Γραικοχωρίου, Τοπική 
Κοινότητα Λαδοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Μαυρουδίου, Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας, Δημοτική 
Κοινότητα Πέρδικας, Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς, Τοπική Κοινότητα Συβότων, Τοπική Κοινότητα 
Φασκομηλιάς 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου, Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης,  Τοπική Κοινότητα Ραγίου, 
Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας, Τοπική Κοινότητα Σμέρτου 

 
Ο χρόνος υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2023. 

 
Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 13/10/2021 & ώρα 13:00 

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 13/12/2021 & ώρα 15:00 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) - http://www.ependyseis.gr, κάνοντας 
χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Προϋποθέτει να έχει προηγηθεί 
διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την δυνητικό/ή δικαιούχο. 

Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής 
Αίτησης (πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1 και να επισυνάψει πλήρως 
συμπληρωμένο σε μορφή pdf και το Έντυπο Ι_2, το οποίο είναι συνημμένο στην αναλυτική πρόσκληση. 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο 
ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στην ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης, όπως 
παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε έντυπη ή 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). 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, όπως ορίζεται στην 
αναλυτική πρόσκληση. 

Στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης καθώς και στα συνοδευτικά έντυπα αυτής, περιγράφονται οι 

δράσεις/ενέργειες, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι 

κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, τα ποσοστά ενίσχυσης, η περιοχή εφαρμογής, οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων πράξεων, ο τρόπος 

υλοποίησής τους, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τα απαιτούμενα κατά την υποβολή 

δικαιολογητικά. Το αναλυτικό τεύχος καθώς και όλα τα απαραίτητα αρχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ www.epirussa.gr. Επίσης διατίθενται δωρεάν στα γραφεία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. – Πλ. Πύρρου & 

Μιχ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων 

χρηματοδότησης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνοι είναι : α) Κιτσάκης Βασίλειος τηλέφωνο 2651083087, e-

mail: vkitsakis@epirussa.gr και β) Καρακώστα Αικατερίνη τηλέφωνο 2651083087, e-mail: 

katerina@epirussa.gr.  

  

Για τον ΕΦΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ -  Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020 

 

Ντέτσικας Κωνσταντίνος 
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