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ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑ Ν. ΕΤΒΟΙΑ  
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ 
«ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΤΒΟΙΑ» 
(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» 

Κωδικόσ πρόςκληςησ: 63 – CLLD.30 
 

το πλαίςιο υλοποίθςθσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ CLLD / LEADER Αλιείασ Ν. Εφβοιασ (περιοχή Κεντρικήσ και 
Βόρειασ Εφβοιασ), θ Αναπτυξιακι Εφβοιασ, 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), που δραςτηριοποιοφνται ή θα 
δραςτηριοποιηθοφν ςτην περιοχή παρζμβαςησ, 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 Σοπικοφ 
Προγράμματοσ CLLD / LEADER Αλιείασ Ν. Εφβοιασ (περιοχι Κεντρικισ και Βόρειασ Εφβοιασ), όπωσ αυτι 
περιγράφεται ςτα ςυνθμμζνα τθσ αναλυτικισ πρόςκλθςθσ. 

 

Η ςυγχρθματοδοτοφμενθ δθμόςια δαπάνθ (Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ - ΕΣΘΑ & Εκνικοί πόροι – 
Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων), που διατίκεται για τθν ζνταξθ πράξεων με τθν παροφςα 

πρόςκλθςθ, ανζρχεται ενδεικτικά ςε 2.526.552,00€. για τισ παρακάτω δράςεισ: 
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Καηηγοπία ππάξηρ/Άπθ. Καν.(ΔΔ) 508/2014 

Καθεζηώρ 

Δνίζσςζηρ 

Ποζοζηό 

ενίζσςζηρ 

Δνδεικηική 

Γημόζια 

Γαπάνη 

Α) Ιδιωηικέρ επενδύζειρ για ηην αειθόπο ανάπηςξη ηων αλιεςηικών πεπιοσών – Μη Κπαηικέρ ενιζσύζειρ / 

Δπισειπημαηικόηηηα 

1. Επενδύζειρ για ηη βεληίωζη ηηρ ςγείαρ, ηηρ ςγιεινήρ, ηηρ 
αζθάλειαρ και ηων επγαζιακών ζςνθηκών για ηοςρ αλιείρ 
(άπθ. 32,Καν.(ΕΕ)508/2014) 

 

Καν.(ΕΕ) 508/2014, 
άπθπ. 32 ή 41, 63 & 

95//Ποζoζηό Ενίζσςζηρ 
έωρ 50%// για ηην 
Εύβοια 

 

 
έωρ 80% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  150.000,00 € 

2. Επενδύζειρ ζε εξοπλιζμό ή επί ηος ζκάθοςρ πος 
ζηοσεύοςν ζηη μείωζη ηηρ εκπομπήρ πύπων ή αεπίων ηος 
θεπμοκηπίος και ζηην αύξηζη ηηρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ 
ηων αλιεςηικών ζκαθών (άπθ. 41.1, Καν.(ΕΕ)508/2014) 

 
Καν.(ΕΕ) 508/2014, 

άπθπ. 32 ή 41, 63 &95, 
παπαπη. I // Ππάξειρ 
ζσεηικέρ με παπάκηια 

αλιεία 

 

 

   έωρ 80% 

 
3.Μεηαποίηζη πποϊόνηων αλιείαρ και ςδαηοκαλλιέπγειαρ 

(άπθ. 69,Καν.(ΕΕ) 508/2014) 

Καν.(ΕΕ) 508/2014, 

άπθπ. 69, 63 & 
95//Ποζoζηό Ενίζσςζηρ 

έωρ 50%// για ηην 
Εύβοια 

 
έωρ 50% 

4.Εμποπία πποϊόνηων αλιείαρ – Διαθοποποίηζη ενηόρ ηων 

εμποπικών αλιεςηικών δπαζηηπιοηήηων ηος ειζοδήμαηορ ηων 
αλιέων:  

 

(Καν.(ΕΕ) 508/2014, 
άπθπ.63,68& 

95//Ποζοζηό Ενίζσςζηρ 
50% για ηην Εύβοια 

  

   έωρ 50% 

5.Επενδύζειρ από αλιείρ για διαθοποποίηζη εκηόρ ηων 

εμποπικών αλιεςηικών δπαζηηπιοηήηων   για ηη διενέπγεια ηηρ 

δπαζηηπιόηηηαρ αλιεςηικού ηοςπιζμού.  

 

Καν.(ΕΕ) 508/2014, 
άπθπ.30, 63 & 95 

(μέγιζηη δημ. δαπάνη 
75.000€) 

 

   έωρ 50% 

Β) Ιδιωηικέρ επενδύζειρ για ηην αειθόπο ανάπηςξη ηων αλιεςηικών πεπιοσών – Κπαηικέρ ενιζσύζειρ / 

Δπισειπημαηικόηηηα δςνάμει ηος Καν. (ΔΔ) 1407/2013 (de minimis) 

 
1. Επενδύζειρ από μη αλιείρ εκηόρ αλιεςηικού ηομέα για ηην 
ανάπηςξη ηηρ παπάκηιαρ πεπιοσήρ (άπθ. 35,63,95 Καν.(ΕΕ) 

508/2014) 

 
Άπθπο 35, 63 &95, 

παπ.1 ,508/2014)ηος 
Κανονιζμού (ΕΕ) 

508/2014  , 
(ΕΕ)1407/2013 

 

 
έωρ 50% 

 

 
2.376.552,00€ 

Γενικό ζύνολο 2.526.552,00€ 
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Επιλζξιμοι τομείσ δραςτθριότθτασ είναι αποκλειςτικά οι ΚΑΔ που αναφζρονται ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι_ 
Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ  ΑΛΙΕΙΑ ΚΕ_ΑΝ ΕΤΒΟΙΑ και ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι_Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΗ ΚΕ_ΑΝ ΕΤΒΟΙΑ τθσ 
αναλυτικισ πρόςκλθςθσ. 

Η αίτθςθ ςτιριξθσ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο ΠΚΕ και αποςτζλλεται ο πλιρθσ φάκελοσ ςε ψθφιακι μορφι 
(USB stick) ςτθν Αναπτυξιακι Εφβοιασ ΑΕ. υγκεκριμζνα, θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ γίνεται μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του Πλθροφορικοφ υςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΠΚΕ) (www.ependyseis.gr) και 
προχποκζτει να ζχει προθγθκεί διαδικαςία απόκτθςθσ προςωπικϊν κωδικϊν πρόςβαςθσ από τον δυνθτικό 
δικαιοφχο. 

Ημεπομηνία έναπξηρ ηλεκτπονικήρ ςποβολήρ ππότασηρ:  

Τετάπτη, 8 Σεπτεμβπίος 2021 και ώπα: 13.00 

Ημεπομηνία λήξηρ ηλεκτπονικήρ ςποβολήρ ππότασηρ: 

Δεςτέπα, 1 Νοεμβπίος 2021 και ώπα: 15.00 

Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτο ΠΚΕ, οι δυνθτικοί δικαιοφχοι οφείλουν εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) 
εργάςιμων ημερών να υποβάλλουν (ι να αποςτείλουν με ταχυδρομείο ι ταχυμεταφορά) ςτθν Αναπτυξιακι 
Εφβοιασ τον πλιρθ φάκελο ςε ψθφιακι μορφι (USB stick), 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 Εφβοιασ (Λ. 
Χαϊνά 93, Χαλκίδα), είτε μζςω του διαδικτφου ςτθν ιςτοςελίδα: www.anevia.gr 

 
Για αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ αρμόδιοσ είναι ο κ. Μαργαρίτθσ Νικόλαοσ Ιωάννθσ 
και αναφορικά με τθν υποβολι των προτάςεων, τθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων του ΠΚΕ και άλλεσ διευκρινίςεισ 
αρμόδια είναι θ κα. αλεμι Ελζνθ,  τθλζφωνο: 22210-26626, email: info@anevia.gr 

 

 
Για τθν Αναπτυξιακι Εφβοιασ ΑΕ 

Κοφκουηασ  Ευάγγελοσ 

                                                                                           Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΔΠ 

 

 

http://www.anevia.gr/
mailto:info@anevia.gr

