
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΕΦΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ,  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 
63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’) 

 
Ο Ενδιάμεσος Φορέας  Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος 
Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020) και κατόπιν της υπ. αριθμ. 40/7-10-2021 
Απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, τροποποίησε την Πρόσκληση με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». 

Η Πρόσκληση τροποποιήθηκε στα ακόλουθα σημεία: 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
Η πλήρης Πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε,  με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό 
υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα 
της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου. 
 
 

Για την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER 

Νταουσάνης Γιάννης 
 

• Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ των αιτήσεων χρηματοδότησης 
παρατείνεται από την 5/11/2021 στην 10/12/2021 (και ώρα 15:00) 

• Στις υπαγόμενες δράσεις των Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα, έγινε προσθήκη δράσεων που 
περιλαμβάνει: «Διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
σχετικές με την αλιεία», μετά την έκδοση της ΥΑ του αλιευτικού τουρισμού».  

• Στις υπαγόμενες δράσεις των Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα, έγινε προσθήκη δράσεων που 
περιλαμβάνει τα «ιχθυοπωλεία», κατόπιν έκδοσης σχετικής ΥΑ.  

• Στα οικονομικά στοιχεία της Πρόσκλησης έγινε διόρθωση προφανούς σφάλματος της 
προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης από 1.146.260,00€ σε 1.096.260,00€ που είναι το ορθό. 

• Ενσωματώθηκε ειδική διατύπωση για τις περιπτώσεις αύξησης τιμών μονάδας στις 
κατασκευαστικές εργασίες 

• Ενσωματώθηκαν ειδικές διατυπώσεις για τις μισθώσεις στην λιμνοθάλασσα και τα αλιευτικά 
σκάφη που δραστηριοποιούνται στην λιμνοθάλασσα. 

 



 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Θάλασσας και Αλιείας 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 


