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1. 1η Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της 
απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΤΘΑ, με τίτλο: «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών Δωδεκανήσου» 

 

 Τι αφορά 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER στα Δωδεκάνησα, Μέτρο 
8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης", η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) 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, 
• μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην 
περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων  
 

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

 

 Eπιλέξιμες Δράσεις / Ενέργειες 
 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις εξής δράσεις/ενέργειες, ενδεικτικής συνολικής Δημόσιας 
Δαπάνης 1.581.758,40€, με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 120%: 
 

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Ποσοστό 

Δ.Δ 

Ελάχιστο και μέγιστο 
όριο επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού 

Καθεστώς 
ενίσχυσης 

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

1 
Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής από αλιεύματα με τελικό παραγόμενο προϊόν 
που ανήκει στον τομέα της αλιείας -  

85% 20.000€ - 300.000€ 
Άρθρο 69 Καν. ΕΕ 

508/2014 

2 
Εμπορία προϊόντων αλιείας - Διαφοροποίηση  εντός των 
εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος 
των αλιέων  

85% 20.000€ - 300.000€ 
Άρθρο 69 Καν. ΕΕ 

508/2014 

http://www.ando.gr/
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3 

Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των 
αλιέων που προσφέρουν υπηρεσίες αλιευτικού 
τουρισμού, παράλληλα με τις αλιευτικές δραστηριότητες 
τους  

50% 5.000€ - 20.000€ 
Άρθρο 30 Καν. ΕΕ 

508/2014 

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

4 
Διαφοροποίηση  εκτός των εμπορικών αλιευτικών 
δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων - Άρθρο 
63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 

έως 65% 20.000€ - 300.000€ 
Καν. (ΕΕ) 

1407/2013 (de 
minimis). 

5 

Επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο 
περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία - Άρθρο 63, Καν. 
(ΕΕ) 508/2014 

έως 65% 20.000€ - 300.000€ 
Καν. (ΕΕ) 

1407/2013 (de 
minimis). 

6 
Ίδρυση /εκσυγχρονισμός συνεργείων 
κατασκευής/επισκευής αλιευτικών σκαφών - Άρθρο 63, 
Καν. (ΕΕ) 508/2014 

έως 65% 20.000€ - 300.000€ 
Καν. (ΕΕ) 

1407/2013 (de 
minimis). 

7 
Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής 
προϊόντων μη βρώσιμων, με πρώτες ύλες από το 
θαλάσσιο περιβάλλον - Άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 

έως 65% 20.000€ - 300.000€ 
Καν. (ΕΕ) 

1407/2013 (de 
minimis). 

 
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: ολόκληρη η Δωδεκάνησος πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.   
Ο χρόνος υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2023. 

 
 Περίοδος υποβολής 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 04.08.2021 & ώρα 13.00 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05.11.2021 & 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 ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 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 ΟΤΔ 

http://www.ando.gr/
http://www.ependyseis.gr/
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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. 
 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

 

Αναλυτικό κείμενο Πρόσκλησης , Περίληψη Πρόσκλησης  

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των 
αιτήσεων χρηματοδότησης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνοι είναι οι: α) Κοτζιμπασοπούλου 
Ανθούλα τηλ. 2241005163, e-mail: anthoula@ando.gr και β) Γουδουλάκη Γεωργία τηλ. 
2241043313, e-mail: ggoud@ando.gr  
 
 Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

 
2. Β’ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 
 

 Τι αφορά 
 

Το Πράσινο Ταμείο με νέα πρόσκληση καλεί τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό 

κάτω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής 

επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-

2022, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου». 
 

Η πρόσκληση είναι η δεύτερη από τις από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου 

χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας 

«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021 – 2022. 
 

Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής έως δύο προτάσεων 

για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο και οι δύο προτάσεις, είτε οι προτάσεις υποβληθούν 

από το δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης 

του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 

 

 Eπιλεξιμότητα 
 

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν καθορίζονται στο πλαίσιο των μέτρων του 

προγράμματος ως εξής: 

ΜΕΤΡΟ 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 

Στο Μέτρο 1, ως επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται: 

1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο 

αυτών 

1.2. α. Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, 

μνημεία ή έργα τέχνης. 

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/prosklisi_idiotikon_alieias_site(1).pdf
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/perilipsi_idiot_alieia.pdf
mailto:anthoula@ando.gr
mailto:ggoud@ando.gr
http://www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr2
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β. Συνδυασμός των δράσεων 2.5 και 2.6 του Μέτρου 2 

ΜΕΤΡΟ 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο 

Στο Μέτρο 2, ως επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται: 

2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων 

κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων. 

2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. Η δράση 

αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων. 

2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών. 

2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, 

πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους ή και δημιουργία νέων 

πεζοδρομίων σε μέρη που δεν υπάρχουν και θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για 

εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού. 

2.5. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή 

έχουν εκμισθωθεί / παραχωρηθεί σε ΟΤΑ / Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται 

στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 

ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, 

πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. 

2.6. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α. / Δικαιούχου 

ή έχουν εκμισθωθεί / παραχωρηθεί σε ΟΤΑ / Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται 

στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 

ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως 

σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων. 

2.7. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων. 

2.8. Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των 

εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.   

 

 Προϋπολογισμός 
 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 

23.000.000€ για τα έτη 2021-2022. 

 

 Περίοδος υποβολής 
 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 έως και την 

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00. 

 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 
 

Πρόσκληση  

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας        
  

http://www.ando.gr/
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/07/5360_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-2021_%CE%92-%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf
https://prasinotameio.gr/2021/07/27/%ce%b2-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1/
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3. 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη 

επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας» 

 
 Τι αφορά 
 

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται Πράξεις για παραγωγικές επενδύσεις 

στον τομέα αυτό, και αφορούν στα παρακάτω Είδη Πράξεων: 

 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.  

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 μίας 

εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις 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. 

 

 Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας είναι : 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, 

που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που 

τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της. 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις 

επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ 

 

 Περίοδος υποβολής 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 02.08.2021 & ώρα 12.00 

http://www.ando.gr/


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 6 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15.10.2021 & ώρα 14.00 

 

 Περιοχές εφαρμογής και Προϋπολογισμός Πράξεων 

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που 

διαφοροποιείται αναλόγως : 

- της χωροθέτησης των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά 

Νησιά». 

- της κατηγορίας του Δικαιούχου. 

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. 

 

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος 

προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην 

υπερβαίνει τα 4.000.000 €. 

 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Πρόσκληση  

 Περισσότερες Πληροφορίες  

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020     

 

   
Επικράτεια της 

Χώρας 
Απομακρυσμένα 
Ελληνικά Νησιά 

1 
Πολύ μικρές, μικρές & 
μεσαίες επιχειρήσεις 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

50% 85% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

50% 15% 

2 
 

Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι 
συλλογικοί Δικαιούχοι 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

60% 85% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

40% 15% 

3 

Οργανώσεις παραγωγών, 
ενώσεις οργανώσεων 

παραγωγών ή διακλαδικών 
οργανώσεων 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

75% 85% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

25% 15% 

4 

Πράξεις που εξυπηρετούν 
συλλογικό συμφέρον και 

έχουν συλλογικό Δικαιούχο 
και καινοτόμα 

χαρακτηριστικά, κατά 
περίπτωση, σε τοπικό 

επίπεδο 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

100% 100% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

0% 0% 

http://www.ando.gr/
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86.-%CE%93.%CE%93.-21-1598-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9C.3.4.4-3%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB.pdf
https://alieia.gr/
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4. 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη 

επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4, «Παραγωγικές Επενδύσεις στην 

Υδατοκαλλιέργεια» 

 

 Τι αφορά 
 

Α. Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια : 

Είδη Πράξεων : 

 Παραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. 

 Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των 

εκτρεφόμενων ειδών. 

 Εκσυγχρονισμός. Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των 

εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. 

 Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την 

καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την 

προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές. 

 Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την 

πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. 

 Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή 

λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που 

στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης. 

 Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των 

επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. 

Β. Μέτρο 4.2.4 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής 

απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : 

Είδη Πράξεων : 

 Ενεργειακή απόδοση. Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής 

των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

 Δικαιούχοι 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές 

Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους : 

 Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. 

 Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης. 

 Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της. 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών. 

 

 Περίοδος υποβολής 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 02.08.2021 & ώρα 12.00 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15.10.2021 & ώρα 14.00 

http://www.ando.gr/
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 Περιοχές εφαρμογής και Προϋπολογισμός Πράξεων 

 

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που 

διαφοροποιείται αναλόγως : 

- του μεγέθους των επιχειρήσεων 

- της χωροθέτησης των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά 

Νησιά». 

- της κατηγορίας του Δικαιούχου. 

 

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. 

 

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος 

προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην 

υπερβαίνει τα 3.000.000 €. 

 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Πρόσκληση  

 Περισσότερες Πληροφορίες  

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020     

   
Επικράτεια της 

Χώρας 
Απομακρυσμένα 
Ελληνικά Νησιά 

1 
Πολύ μικρές, μικρές & 
μεσαίες επιχειρήσεις 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

50% 85% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

50% 15% 

2 
 

Λοιπές επιχειρήσεις 
(μεγέθους μεγαλύτερου της 

ΜΜΕ) 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

30% 30% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

70% 70% 

3 
Οργανώσεις αλιέων & άλλοι 

συλλογικοί Δικαιούχοι 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

60% 85% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

40% 15% 

4 

Οργανώσεις παραγωγών, 
ενώσεις οργανώσεων 

παραγωγών & διακλαδικών 
οργανώσεων 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

75% 85% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

25% 15% 

5 

Πράξεις που εξυπηρετούν 
συλλογικό συμφέρον και 

έχουν συλλογικό Δικαιούχο 
και έχουν καινοτόμα 
χαρακτηριστικά, κατά 
περίπτωση, σε τοπικό 

επίπεδο 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

100% 100% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

0% 0% 

http://www.ando.gr/
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86.-%CE%93.%CE%93.-21-1597-%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84-%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%9C.3.2.2-4.2.4-3%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB.pdf
https://alieia.gr/

