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Ρόδος, 14/10/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) 
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 
 
Ο Ενδιάμεσος Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., 
στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 
2014-2020), και κατόπιν της υπ. αριθμ. 23/7-10-2021 Απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, 
τροποποίησε την υπ’ αρ. πρωτ. 1309/2-08-2021 Πρόσκληση με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» που απευθύνεται σε: 

• 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 πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 

 
Η Πρόσκληση τροποποιήθηκε στα ακόλουθα σημεία:  

•  Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ των αιτήσεων 
χρηματοδότησης παρατείνεται από τις 5/11/2021 στις 03/12/2021 (και ώρα 15:00)  

• Αυξήθηκε η ενδεικτική συνολική Δημόσια Δαπάνη από 1.581.758,40€ σε 1.670.086,40€ 

• Προστέθηκε στο Κεφάλαιο 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ προϋπόθεση 
επιλεξιμότητας που αφορά σε πράξεις  αλιευτικού τουρισμού 

• Προστέθηκαν, στο κεφάλαιο 8Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, αναλυτικά, οι επιλέξιμες δαπάνες 
που αφορούν σε πράξεις του αλιευτικού τουρισμού. 

• Αυξήθηκε, στο Κεφάλαιο 10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ–ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ο ανώτερος 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 20.000,00€ σε 50.000,00€, της Ενέργειας 
«Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων που προσφέρουν υπηρεσίες 
αλιευτικού τουρισμού, παράλληλα με τις αλιευτικές δραστηριότητες τους - Άρθ. 30 Καν. 
508/2014» 

• Προστέθηκαν στο Παράρτημα ΧII – Θεσμικό πλαίσιο πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις που 
αφορούν στον Αλιευτικό και Καταδυτικό τουρισμό 

• Έγιναν αλλαγές στο Παράρτημα ΙΧ - Οδηγός Εφαρμογής (αναλυτική περιγραφή 
προκηρυσσόμενων Δράσεων, Διευκρινήσεις κριτηρίων επιλογής) που αφορούν σε 
χρηματοδοτικά στοιχεία της πρόσκλησης 

•  Προστέθηκε, στον Πίνακα Μέγιστων τιμών Μονάδας Κατασκευαστικών Εργασιών 
(Παράρτημα Χ – Υπόδειγμα πινάκων αναλυτικού προϋπολογισμού/ Πίνακας Μέγιστων 
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Τιμών Μονάδος Οικοδομικών Εργασιών), ειδική διατύπωση για τις περιπτώσεις υπέρβασης 
των  μέγιστων τιμών μονάδας. 

• Προστέθηκαν, στο Υπόδειγμα Αναλυτικού Προϋπολογισμού (Παράρτημα Χ – Υπόδειγμα 
πινάκων αναλυτικού προϋπολογισμού/ Πίνακας Μέγιστων Τιμών Μονάδος Οικοδομικών 
Εργασιών), Πίνακας Υπολογισμού Αναδρομικών Δαπανών, καθώς και διάφορες 
διευκρινήσεις στους υπόλοιπους πίνακες. 

• Προστέθηκαν διάφορες ενημερωτικές διευκρινήσεις στο Έντυπο Ι_2 – Συμπληρωματικά 
Στοιχεία Αίτησης 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής πρόσκλησης.  
 

Το αναλυτικό τεύχος της τροποποιημένης πρόσκλησης καθώς και όλα τα απαραίτητα αρχεία είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε www.ando.gr. Επίσης διατίθενται δωρεάν στα 
γραφεία της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου ΑΕ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) - 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο. 

 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD / LEADER της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. 

Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης  

http://www.ando.grδ/

