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1. Πρόγραμμα “Τρίτσης”: Εκδόθηκαν οι παρατάσεις 13 Προσκλήσεων 
 

Εκδόθηκαν την 29η Μαρτίου 13 Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες τροποποιήθηκαν ισάριθμες 
Προσκλήσεις του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”. Σε όλες η τροποποίηση αφορά την αλλαγή 
της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προτάσεων έργων από την Αυτοδιοίκηση.    
 
Συγκεκριμένα, σε κάθε Πρόσκληση η σχετική αναφορά αντικαταστάθηκε ως εξής: 
 
«Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η Απριλίου 2021» 
 
 
➢ Περισσότερες πληροφορίες 

Ιστοσελίδα Προγράμματος  
 

 

2. Προδημοσίευση Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 

Δωδεκανήσου για υποβολή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» από την 

ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. 

 

➢ Τι αφορά 
 
Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 
ΑΛΙΕΙΑΣ «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 του 
ΕΠΑΛΘ 2014 2020, προδημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή επενδυτικών προτάσεων 
ιδιωτικού χαρακτήρα. 
Η δημοσίευση της πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων και το 
διάστημα που θα είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι τουλάχιστον 2 
μήνες. 
 
➢ Προϋπολογισμός Δράσης 
 
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της επικείμενης πρόσκλησης εκτιμάται περίπου σε 1.500.000€.  

http://www.ando.gr/
https://eyde.ypes.gr/tritsis/invitations
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Η ένταση ενίσχυσης είναι έως 65% ή 85%, ανάλογα με την Δράση/Ομάδα Ενεργειών και το 
εφαρμοζόμενο καθεστώς ενίσχυσης.  
Περιοχή εφαρμογής είναι ολόκληρη η Δωδεκάνησος πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.  
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 600.000 €. 

 
➢ Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 
 

✓ Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν 
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια 
σε ισχύ), που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε 
αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική 
νομοθεσία, 

✓ Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή 
παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

➢ Δυνητικοί Δικαιούχοι 
 
Ενδεικτικά θα στηριχθούν :  

✓ οικοτεχνικές / βιοτεχνικές μονάδες παρασκευής εδεσμάτων από αλιεύματα  
✓ οικοτεχνικές/βιοτεχνικές μονάδες αξιοποίησης αλιευμάτων μη εμπορεύσιμων ειδών και 

άλλων ειδών που προσφέρει το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η επεξεργασία φυσικών 
σπόγγων, φυκιών, οστράκων, αλατιού κλπ.  

✓ οι επαγγελματίες αλιείς για ίδρυση, εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση χώρων 
εστίασης, αξιοποίησης αλιευμάτων μη εμπορεύσιμων ειδών και επεξεργασίας φυσικών 
σπόγγων, λιανικού εμπορίου (π.χ ιχθυοπωλεία, καταστήματα ειδών αλιείας & καταδύσεων), 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού  

✓ • οι επαγγελματίες αλιείς, κάτοχοι αλιευτικού σκάφους για να προσφέρουν παράλληλα με 
τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, καθώς και για την 
υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών επί του σκάφους (υπό διαμόρφωση)  

✓ • οι θαλάσσιες περιηγήσεις με σκάφη αναψυχής (μηχανοκίνητα σκάφη, διάφανου πυθμένα 
κ.λπ.), τα θαλάσσια σπορ (όπως θαλάσσιο σκι, jet ski, windsurfing, kitesurfing), οι 
καταδύσεις και τα καταδυτικά κέντρα, οι σχολές εκμάθησης καταδύσεων αναψυχής και 
εκπαίδευσης αυτοδυτών κ.α.  

✓ • η ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών, η φύλαξη και η συντήρηση σκαφών σε χερσαίο ή 
παράκτιο χώρο  
 

 
➢ Περισσότερες πληροφορίες 

✓ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

✓ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 

✓ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

✓ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

  

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/SXEDIO-PROSKL-PRODIMOSIEFSI.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/kad_prodimosiefsi_v3.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/KRITIRIA-SXEDIO-OXI-TELIKO.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/pinakas-drasewn-prodimosiefsis.pdf
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3. Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκ. €, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου 

κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης 

 

➢ Τι αφορά 
 

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις 

επιχειρήσεις εστίασης, με στόχο την αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους 2 – 3 μήνες 

επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων. 

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- 

Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. 

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του 

ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. 

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης 

ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας]*365*7%. 

 

➢ Δυνητικοί Δικαιούχοι 
Επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 

έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση 

πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ 

 

➢ Προϋπολογισμός Δράσης 
330 εκ. €  
Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. 

 

➢ Κριτήρια Επιλεξιμότητας 
Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: 

 

✓ Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.  

✓ Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου 

υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. 

✓ Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.  

✓ Δ) Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να 

έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.  

✓ Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών 

δηλώσεων ΦΠΑ. 

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη 

υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν ν 

ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις. 

 

http://www.ando.gr/
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Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά 

την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την 

επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.  Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ 

και τα δηλωθέντα έξοδα. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

 

✓ Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του 

εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021. 

✓ Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, 

του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης 

επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον 

Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021. 

 

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης 

της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον 

λήπτη της ενίσχυσης. 

 

Λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ως δράση πανδημίας, θα 

εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  

 

➢ Σχετικό αρχείο 

Δράση για την εστίαση - Ενημερωτικός πίνακας 

 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1351
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1351/Estiasi_Apr2021.pdf

