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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

«Πρόγραμμα Επιδότησης Leader Αλιείας ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ 

2021» 

 
Το πρόγραμμα αφορά ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των 

αλιευτικών περιοχών στη Νότια Ήπειρο και την περιοχή του Αμβρακικού για 

ίδρυση/ δημιουργία νέων και ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμό, πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων.  

Δυνητικά Δικαιούχοι:  

 αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που 

ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με 
επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
αλιείας εσωτερικών υδάτων. 

 μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα  που συνιστούν πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής, και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται σε κάθε κατηγορία 
πράξεων. 

 
Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια: 
 
 Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των 

εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς 
 Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της 

εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. Ισχύει και για σκάφη 
εσωτερικών υδάτων. 

 Επενδύσεις για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των 
αλιέων που προσφέρουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, παράλληλα με τις 
αλιευτικές δραστηριότητες τους. 

 Επενδύσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας. 
 Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι 

επιλέξιμοι ΚΑΔ αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1_ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 
ΑΛΙΕΙΑΣ  _ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» 

 Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση – συμπλήρωση του 
εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων, όπως:  ο αλιευτικός τουρισμός, οι περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία καθώς και οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία 

 Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση – συμπλήρωση του 
εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων, όπως για επενδύσεις σε εστιατόρια, σε καταλύματα και σε 
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ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το 
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία. 

 
 
Περιοχή εφαρμογής: 

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ: 

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Τοπικές Κοινότητες Ανέζης, Βίγλας, Γαβριάς, 

Καλογερικού, Κορωνησίας, Πολυδρόσου, Ράχης, Στρογγυλής,  Ψαθοτοπίου. 

 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ: Τοπικές Κοινότητες: Νεοχωρίου, Αγίας 

Παρασκευής,  Ακροποταμιάς, Λουτροτόπου, Παχυκαλάμου, Περάνθης,  

Συκεών, Κομμένου. 

 

Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Πρεβέζης, Τοπικές Κοινότητες 

Μιχαλιτσίου, Μύτικα, Νικοπόλεως, Φλαμπούρων, Καναλίου, Βράχου, Νέας 

Σαμψούντος, Νέας Σινώπης, Ριζών, Χειμαδιού, Λούρου, Στεφάνης) 

 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: Τοπική Κοινότητα Πέτρας. 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: Τοπικές Κοινότητες Αμμουδιάς, Βαλανιδοράχης, Θεμέλου, 

Λούτσης, Πάργας. 

 

Περίοδος υποβολών: έως 19/11/2021.  

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.  

 

Για την ACTIVE BUSINESS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

 

ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ  

Οικονομολόγος M.Sc- Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
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