
                                                                                             

 
 

ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΝΟΣΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

1Η  ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ 

«ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΟΣΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ» 

(Μζτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή ςτρατηγικών τοπικήσ 
ανάπτυξησ”) 

 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ 
ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΟΧΗ» ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΛΙΕΙΑ & 

ΘΑΛΑΑ 2014 -2020» 

 

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ CLLD / LEADER Αλιείασ Νότιασ 
Κζρκυρασ,  θ Αναπτυξιακι Ιονίων Νιςων (ΑΝΙΟΝ) , ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ του ΕΠΑΛΘ 
2014-2020, καλεί: 
 

α) αλιείσ ή ιδιοκτήτεσ αλιευτικών ςκαφών (φυςικά ή νομικά πρόςωπα), που αςκοφν 
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργοφ αλιευτικοφ ςκάφουσ και  
β) μη αλιείσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα)   
 

να υποβάλουν προτάςεισ (πράξεισ) προκειμζνου να ενταχκοφν και χρθματοδοτθκοφν ςτο 
πλαίςιο τθσ Προτεραιότητασ 4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΤΝΟΧΗ» του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-2020. 
 

Περιοχι εφαρμογισ των δράςεων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, αποτελεί θ περιοχι 

παρζμβαςθσ του Τοπικοφ Προγράμματοσ CLLD / LEADER Αλιείασ Διμου Νότιασ Κζρκυρασ 

όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν αναλυτικι πρόςκλθςθ. Η ςυγχρθματοδοτοφμενθ δθμόςια 

δαπάνθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ - ΕΤΘΑ & Εκνικοί πόροι – Υπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων), που διατίκεται για τθν ζνταξθ πράξεων με τθν 

παροφςα πρόςκλθςθ, ανζρχεται ενδεικτικά ςε  816.215,00  για τισ παρακάτω δράςεισ: 

Κατηγορία 

πράξησ/Άρθ. 

Καν.(ΕΕ) 508/2014 

Καθεςτώσ 

Ενίςχυςησ 

Ποςοςτό 

Δημ. Δαπάνη Ιδιωτ. υμ/χή 

Α) Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη 

Κρατικζσ ενιςχφςεισ / Επιχειρηματικότητα (Κατηγορία δράςησ ςτο ΠΚΕ: Παραγωγή, 

Εμπορία, Μεταποίηςη προϊόντων τομζα Αλιείασ και Τδατοκαλλιζργειασ (ςυμπ.οι 

δράςεισ Αλιευτικοφ Σουριςμοφ) 



Α1.Επενδφςεισ για τη 

βελτίωςη τησ υγείασ, 

τησ υγιεινήσ, τησ 

αςφάλειασ και των 

εργαςιακών ςυνθηκών 

για τουσ αλιείσ (άρθ. 

32,Καν.(ΕΕ)508/2014) 

Α2.Επενδφςεισ ςε 

εξοπλιςμό ή επί του 

ςκάφουσ που 

ςτοχεφουν ςτη μείωςη 

τησ εκπομπήσ ρφπων ή 

αερίων του 

θερμοκηπίου και ςτην 

αφξηςη τησ ενεργειακήσ 

απόδοςησ των 

αλιευτικών ςκαφών 

(άρθ. 41.1, 

Καν.(ΕΕ)508/2014) 

 

   

Καν.(ΕΕ) 

508/2014, άρθρ. 

32 ή 41, 63 &95, 

παραρτ. I // 

Πράξεισ ςχετικζσ 

με παράκτια 

αλιεία 

       

 

80% 

 

 

20% 

Α3.  Προςτιθζμενη αξία, 

ποιότητα των 

προϊόντων και χρήςη 

των ανεπιθφμητων 

αλιευμάτων (άρθρο 42, 

Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

Α3.Μεταποίηςη 

προϊόντων αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ 

(άρθ. 69,Καν.(ΕΕ) 

508/2014) 

    

           50% 

 

50% 

Α4. Διαφοροποίηςη 

ειςοδήματοσ αλιζων – 

Αλιευτικόσ τουριςμόσ 

(άρθ. 30(αλιευτικόσ 

τουριςμόσ),Καν.(ΕΕ) 

508/2014) 

 

     

 

             50% 

 

 

50% 

 



 

Β) Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικζσ 

ενιςχφςεισ / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) 

(Κατηγορία δράςησ ςτο ΠΚΕ: Λοιπζσ επενδφςεισ) 

1.Επενδφςεισ που 

αφοροφν ςε μικρζσ 

και πολφ μικρζσ 

επιχειρήςεισ ςτον 

τομζα του 

τουριςμοφ, τησ 

βιοτεχνίασ, του 

εμπορίου τησ 

εςτίαςησ και των 

υπηρεςιών (άρθ. 63, 

Καν.(ΕΕ) 508/2014) 

     

 

 

           50% 

 

 

 

50% 

    

 

Επιλζξιμοι τομείσ δραςτθριότθτασ είναι αποκλειςτικά οι ΚΑΔ που αναφζρονται ςτο 

ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι_Α και Ι_Β 

Η αίτθςθ ςτιριξθσ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο ΠΣΚΕ και ςε φυςικό φάκελο ςτθν 

Αναπτυξιακι  Ιονίων Νιςων ΑΑΕ ΟΤΑ.  Συγκεκριμζνα, θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ 

γίνεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Πλθροφορικοφ Συςτιματοσ Κρατικών Ενιςχφςεων (ΠΣΚΕ) 

(www.ependyseis.gr ) και προχποκζτει να ζχει προθγθκεί διαδικαςία απόκτθςθσ 

προςωπικών κωδικών πρόςβαςθσ από τον  δυνθτικό δικαιοφχο. 

Ημερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ πρόταςθσ: Σετάρτη 12/01/2022 και ώρα 

13.00 

Ημερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ πρόταςθσ: Δευτζρα 14/03/2022 και ώρα 15:00 

Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο ΠΣΚΕ, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν εντόσ 

προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων ημερών να υποβάλλουν (ι να αποςτείλουν με 

ταχυδρομείο ι ταχυμεταφορά) ςτθν Αναπτυξιακι Ιονίων Νιςων  το φυςικό φάκελο, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αναλυτικι πρόςκλθςθ. 

Η πλιρθσ Πρόςκλθςθ με τα Παραρτιματά τθσ και όλο το αναλυτικό πλθροφοριακό υλικό, 

τίκεται ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, είτε από τα 

γραφεία τθσ Αναπτυξιακισ  Ιονίων Νιςων, 1θ Παρ. Αλ.Δεςφλλα 10, Τ.Κ 49 100 Κζρκυρα 

Τθλ: 26610 82037 είτε μζςω του διαδικτφου ςτθν ιςτοςελίδα:  https://anion.org.gr/ 

 

http://www.ependyseis.gr/
https://anion.org.gr/

