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ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

 «∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
των τοπικών κοινοτήτων

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2014
ισχύει. 

3. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, και ειδικότερα 
τα άρθρα 62.1.β και 63.1.  

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ
κανόνων, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά στην παρουσίαση των σχετικών σωρευτι

5. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (

6. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
Απαλλακτικός Κανονισµός») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον µε αρ. 1084/14

 
 

& 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Θάλασσας και Αλιείας

  

ΚΟΖΑΝΗ,  
Α.Π.: 1395/241/YSG/29

 

Κωδικός Πρόσκλησης
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4034
Έκδοση: 2/0  
 

 Προς: 

Πίνακας Αποδεκτών

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 

4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης
των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος CLLD / LEADER

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του 
 

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2014

Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, και ειδικότερα 

Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε τη θέσπιση 
κανόνων, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά στην παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδοµένων για τις πράξεις.
Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (

ν Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
Απαλλακτικός Κανονισµός») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον µε αρ. 1084/14-06-2017 Κανονισµός της ΕΕ. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταµείο  

Θάλασσας και Αλιείας  

 

 

29-04-2020  

Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.4 
ΕΣΠΑ: 4034 

ποδεκτών 

«ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 

4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»  

ρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία 
για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα])  

LEADER  

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του 

Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2014, όπως 

Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, και ειδικότερα 

. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε τη θέσπιση 
κανόνων, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

κών δεδοµένων για τις πράξεις. 
Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De Minimis).  

της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός 

2017 Κανονισµός της ΕΕ.  
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7. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης ∆εκεµβρίου 2014 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών 
ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη µεταποίηση και την εµπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

8. Τον Κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης, την τροποποίηση 
των κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012.  

9. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C (2015) 7417 / 26.10.2015 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. 

10. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 
1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 

11. Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α’ 116/18-06-2008) κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

12. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

14. Την υπ’ αριθ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω 
του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και της 
προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020». 

15. Τη µε αριθµ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Υ.Α. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Έγκριση προγραµµάτων 
τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του 
ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανοµή πιστώσεων ∆ηµόσιας ∆απάνης» όπως ισχύει.  

16. Την µε αριθ. 23/6η 2016/30-6-2016 απόφαση του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής ∆υτικής Μακεδονίας ΑΑΕ ΟΤΑ µε θέµα: «Σύσταση 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε.∆.Π.) του πολυταµειακού τοπικού προγράµµατος CLLD/ LEADER του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και εκχώρησης αρµοδιοτήτων». 

17. Την µε αριθµ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Υ.Α. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Έγκριση προγραµµάτων 
τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του 
ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανοµή πιστώσεων ∆ηµόσιας ∆απάνης» όπως ισχύει.  

18. Την µε αριθ. 4/4-6-2018 απόφαση της Ε∆Π CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής ∆υτικής Μακεδονίας ΑΑΕ ΟΤΑ µε θέµα: 
«Απόφαση ορισµού του προσωπικού και κατανοµή αυτού στις εµπλεκόµενες Οργανωτικές Μονάδες του ΕΦ.- Έγκριση του 
Λειτουργικού Οργανογράµµατος. 

19. Την µε αριθµ. πρωτ. Απόφαση 2883/1-8-2018 (ΦΕΚ 3576/22-8-2019) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
περί ορισµού της Αναπτυξιακής ∆υτικής Μακεδονίας ΑΑΕ ΟΤΑ ως Ενδιάµεσου Φορέα (Ε.Φ.) του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείς και Θάλασσας 2014-2020. 

20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/2016) µε την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, όπως ισχύει. 

21. Την µε αριθµ. 1177/01.08.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) «Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» όπως τροποποιείται και ισχύει. 

22. Τη µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθµ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών 
για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕ∆). 

23. Τη µε αριθµ. πρωτ. 101270/ΕΥΚΕ 3633/30.09.2016 επιστολή της ΕΥΚΕ που αφορά σε διευκρινήσεις σχετικά µε ζητήµατα 
εφαρµογής του ΚΑΝ. Ε.Ε. 651/2014.  

24. Τη µε αριθµ. πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ που αφορά σε οδηγίες και παρότρυνση τήρησης 
διαδικασιών προς φορείς που εµπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.  

25. Το µε αριθµ. πρωτ. 30738/ΕΥΚΕ 482/14.03.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά µε ∆ιατύπωση γνώµης για το σχέδιο της  
παρούσας πρόσκλησης.  

26. Την υπ’ αριθ. 730/26.03.2019 Απόφαση «Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων ανά µέτρο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας» µε την οποία εγκρίθηκαν µε γραπτή διαδικασία από την Επ. Παρακολούθησης του 
Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 -2020, η µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων ∆ηµοσίου χαρακτήρα της 
Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», Μέτρο 8.3.3: Άρθρο 63 του Καν. (ΕΕ) 508/14, 
«Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» (για παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα), όπως περιγράφονται και 
εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.  

27. Το µε αριθµ. πρωτ. 257/29-01-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
(ΕΠ) Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 µε το οποίο δόθηκε η σύµφωνη γνώµη επί του σχεδίου της παρούσας πρόσκλησης. 
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28. Την υπ’ αριθ. 13/29-01-2020, θέµα 2ο,  απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος (Ε.∆.Π)  που αφορά στην 
έγκριση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραµµα ΕΠΑλΘ 2014-2020 (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του 
Καν. 508/2014 Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων [για παρεµβάσεις 
δηµοσίου χαρακτήρα]).  

29. Την µε αρ.πρωτ. 302/241/YSG/31-01-2020 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραµµα µε τίτλο : «∆ηµόσιες 
επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρµογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα]) Π.Ε. 
ΚΟΖΑΝΗΣ – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 

30. Το µε αρ.πρωτ. 1066/27-04-2020 έγγραφο σύµφωνης γνώµης της ΕΥ∆ Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας για χορήγηση παράτασης 
δύο µηνών. 

31. Την υπ’ αριθ. 16/29-04-2020, θέµα 3ο απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος (Ε.∆.Π)  που αφορά στην 
χορήγηση παράτασης δύο µηνών ήτοι έως 30-6-2020 της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προτάσεων της υπόψη 
Πρόσκλησης.  

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων:   

• ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθµού και φορείς τους 

• Συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τοµέα 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της 

Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.  

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραµµατική σύµβαση µε τους παραπάνω 

αναφερόµενους. 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020, εφαρµόζεται η Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη, η οποία συµπληρώνει και 

µεγιστοποιεί τα οφέλη από την άσκηση των τοµεακών πολιτικών και προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς 

δίνεται η δυνατότητα συγχρηµατοδότησης Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από τα ταµεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ και 

ΕΤΠΑ (εφαρµογή πολυταµειακών προγραµµάτων). 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020), αξιοποιώντας τους πόρους 

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης, 

στοχεύει στη βιώσιµη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ένα µέσο επίτευξης του στόχου αυτού, είναι 

η υλοποίηση ολοκληρωµένων πολυταµειακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης υπό την ευθύνη τοπικών φορέων, 

(Άρθρο 32 του Καν. ΕΕ 1303/2013) σε συνέργεια µε άλλα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ), οι 

οποίες κυµαίνονται από επικεντρωµένες στην αλιεία έως και ευρύτερες στρατηγικές που απευθύνονται στη 

διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, µε την εφαρµογή της Τοπικής Ανάπτυξης µε την 

Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ - CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηµατοδοτήσει ∆ηµόσιες επενδύσεις 

για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγµένων περιοχών παρέµβασης.  

∆ύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες συµβάλλουν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο στην ανάπτυξη της 

τοπικής οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής και 

της προώθησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηµατοδοτήσει: 

• Υποδοµές που µεγιστοποιούν τη συµµετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιµη ανάπτυξη των περιοχών 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον µπορεί να τεκµηριωθεί η διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.  
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• Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (υδάτινα πάρκα,  παρατηρητήρια στο υδάτινο 

περιβάλλον, υποδοµές µικρής κλίµακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και µνηµείων 

της φύσης ή του πολιτισµού κ.α.). 

• Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτιρίων 

για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δηµιουργία χώρων πρασίνου κ.α.).  

• Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και ευαισθητοποίησης των φορέων και κατοίκων της περιοχής 

(δράσεις πολιτισµού, καµπάνιες ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησης) και συµπράξεις µε επιστηµονικούς φορείς. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας: 

• Χρηµατοδοτούνται δράσεις χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου 

των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και συγχρηµατοδοτούνται σε ποσοστό έως 100% της δηµόσιας δαπάνης.  

• Ο συνολικός προϋπολογισµός µιας πράξης µπορεί να ανέλθει µέχρι της 600.000 € ενώ για πράξεις οι οποίες 

αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €. 

• ∆εν επιτρέπονται παρεµβάσεις σε µνηµεία αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού.  

• Σε κάθε περίπτωση, δράσεις που εµπεριέχουν υπόνοια κρατικής ενίσχυσης θα αποστέλλονται στην Ειδική 

Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων για έλεγχο, και σε περίπτωση που θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις, θα 

εφαρµόζονται τα ισχύοντα στο θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης δράσεων κρατικής ενίσχυσης µε το αντίστοιχο 

ποσοστό συγχρηµατοδότησης. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στον ακόλουθο θεµατικό στόχο, ειδικό στόχο, µέτρο 

χρηµατοδότησης και µέτρο ΕΤΘΑ, ανά Προτεραιότητα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020  ΚΩ∆.  19 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CLLD.4 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής 
συνοχής. 

ΚΩ∆.  04 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της διατηρήσιµης και ποιοτικής 
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού 
δυναµικού.  

ΚΩ∆.  08 

ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (8.3.3.) Άρθρο 63. Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης (συµπ. Οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισµός) 

ΚΩ∆. 4.2 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της 
κοινωνικής ένταξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και 
παροχή στήριξης της απασχολησιµότητας και της κινητικότητας του 
εργατικού δυναµικού στις παράκτιες και στις εσωτερικές κοινότητες 
που εξαρτώνται από της αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, 
συµπεριλαµβανοµένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο της αλιείας και σε της τοµείς της οικονοµίας εσωτερικών 
υδάτων.  

ΚΩ∆.  01 

ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: Αύξηση της απασχόλησης και της ΚΩ∆. 4.1 
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εδαφικής συνοχής 

 

 

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 

παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

 

Πίνακας 2: ∆είκτες εκροών  

Θ.Σ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΤΑΜΕΙΟ: ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: 

08 04 ΕΤΘΑ 8.3.3 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

O4.4 
Αριθµός Έργων 

∆ηµόσιου Χαρακτήρα 

Αριθµός 4.1 
5 

 

Πίνακας 3: ∆είκτες αποτελέσµατος  

Θ.Σ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΤΑΜΕΙΟ: ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: 

08 04 ΕΤΘΑ 8.3.3 

ΚΩ∆.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο-

ΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

R4.4 

Ωφελούµενος 

πληθυσµός από 

Πράξεις ∆ηµοσίου 

Χαρακτήρα 

Αριθµός 4.1 14.905 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

3.1 Η συγχρηµατοδοτούµενη  δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση 

ανέρχεται σε 430.000,00€ και κατανέµεται ενδεικτικά ανά δράση και µέτρο χρηµατοδότησης ως ακολούθως: 
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Πίνακας 4 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 04 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της διατηρήσιµης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της 
κινητικότητας του εργατικού δυναµικού. 

ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (8.3.3.) Άρθρο 63. Εφαρµογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συµπ. Οι δαπάνες 
λειτουργίας και ο συντονισµός) 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1. Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιµότητας και της κινητικότητας 
του εργατικού δυναµικού στις παράκτιες και στις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συµπεριλαµβανοµένης της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε της τοµείς της οικονοµίας εσωτερικών υδάτων. 

Α/Α ∆ΡΑΣΗ    
 ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

  ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

(1) (2) (3) (4) 

1 

∆ηµόσιες επενδύσεις για την αειφόρο 

ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. 

• Υποδοµές που µεγιστοποιούν τη 

συµµετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας 

στη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής 

παρέµβασης 

• Υποδοµές για την ενθάρρυνση της 

τουριστικής δραστηριότητας 

• Υποδοµές και υπηρεσίες για τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής της αλιευτικές 

περιοχές  

• Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας 

και ευαισθητοποίησης των φορέων και 

των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης 

• ∆ράσεις συµβουλευτικών υπηρεσιών και 

συµπράξεων µε επιστηµονικούς φορείς για 

τη βιώσιµη ανάπτυξη της παραλίµνιας 

περιοχής και της αλιείας 

4.1 430.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 430.000,00 

 

3.2 Ο Ε.Φ. (ΟΤ∆), δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της 

παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενηµερώνοντας σε 

κάθε περίπτωση της δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας (www.ankoleader.gr) 

3.3 Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, o ΕΦ, εκτιµώντας κατά περίπτωση τα δεδοµένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς 

και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 150 % του ύψους της 

συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση, µε την 

προϋπόθεση να µην υπερβαίνουν τελικά, τα όρια που έχουν προβλεφθεί για της δηµόσιες επενδύσεις. 
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3.4 Έργα που δεν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης θα εξεταστούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ανακοίνωση 

της Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της κρατικής ενίσχυσης της αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). Της περιπτώσεις αυτές, προκειµένου το 

σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης της προτεινόµενης δράσης να µην εµπίπτει της κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η χρηµατοδότηση που παρέχεται για τη δηµιουργία των σχετικών 

υποδοµών δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διεπιδότηση ή για έµµεση επιδότηση άλλων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων.  

3.5 Έργα που αφορούν στην οικονοµική και εµπορική εκµετάλλευση των προϊόντων ενέχουν στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης και εξετάζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο θεσµικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων 

(απαλλακτικοί κανονισµοί, κατευθυντήριες οδηγίες, κλπ). Της περιπτώσεις που τελικά κριθεί ότι η προτεινόµενη 

δράση ή τµήµα δράσης εµπίπτει στο ανωτέρων θεσµικό πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα δηµόσιας 

χρηµατοδότησής της µέχρι του ύψους της έντασης ενίσχυσης που προσδιορίζεται µέσω της χρήσης του 

εφαρµοζόµενου Απαλλακτικού Κανονισµού ή της κοινοποίησης του καθεστώτος ενίσχυσης ή του κανονισµού de 

minimis, ανά περίπτωση.  

3.6 Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση της κρατικής ενίσχυσης το ποσό που υπολείπεται της εγκεκριµένης 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης σε σχέση µε το συνολικό κόστος του έργου, καλύπτεται από ιδίους  

πόρους του δικαιούχου.  

3.7 Έργα µικρής κλίµακας χωρίς περαιτέρω οικονοµική εκµετάλλευση και παραγωγή εσόδων, δεν ενέχουν στοιχεία 

κρατικής ενίσχυσης, καθώς µπορούν να χαρακτηριστούν ως παρεµβάσεις τοπικής εµβέλειας.  

 

4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1 Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας των δαπανών ορίζεται η 01.01.2018, εφόσον τηρούνται οι 

περιορισµοί που ορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο περί µη περάτωσης του φυσικού αντικειµένου του έργου. Στις 

πράξεις όπου θα γίνει χρήση της αναδροµικότητας της επιλεξιµότητας των δαπανών θα πραγµατοποιηθούν όλοι 

οι προβλεπόµενοι έλεγχοι των δηµοσίων έργων (προδηµοπρασιακοί, προσυµβατικοί, έλεγχοι συµβάσεων κλπ) 

κατά το στάδιο της ένταξης της πράξης. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των 

προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 30/09/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να 

συντελεστεί έως την ως  άνω ηµεροµηνία. 

4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα εάν έχουν 

εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωµές. 

4.3 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζονται στην µε αρ. 

πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της υπ΄ αριθµ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 

Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων 

συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς–

∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕ∆). 

              Ενδεικτικές Κατηγορίες ∆απανών βάσει παραστατικών 

Κατηγορία δαπάνης Περιγραφή 

Α.1 Άµεσες δαπάνες 

4.4 Σε περίπτωση που µια πράξη εξετάζεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της 

κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01), προκειµένου να επιβεβαιωθεί η µη κρατική ενίσχυση, πρέπει κατά την 

υποβολή των προτάσεων οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν είτε ότι η 

πρότασή τους δεν αποτελεί οικονοµική δραστηριότητα, είτε (στην περίπτωση που αποτελεί οικονοµική 
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δραστηριότητα) ότι η χρηµατοδότηση του έργου δε δίνει πλεονέκτηµα στους δικαιούχους και δεν απειλεί να 

νοθεύσεις τον ανταγωνισµό ή να έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές.  

Εφόσον τα παραπάνω δεν µπορούν να αποδειχθούν, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η µικρή επίπτωση στις 

συναλλαγές. Βάση της ως άνω αναφερόµενης Ανακοίνωσης, ορισµένες δραστηριότητες έχουν καθαρά τοπικό 

αντίκτυπο και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν καθόλου τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών. Ειδικότερα, όταν 

ο δικαιούχος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε µια περιορισµένη περιοχή ενός κράτους µέλους και είναι απίθανο να 

προσελκύσει πελάτες από άλλα κράτη µέλη, η δράση δεν έχει παρά οριακές επιπτώσεις στις συνθήκες 

διασυνοριακών επενδύσεων ή εγκατάστασης και υπάρχει το πολύ ένας αµελητέος αντίκτυπος στις αγορές και 

στους καταναλωτές σε γειτονικά κράτη – µέλη.  

4.5 Σε περίπτωση που το σύνολο ή µέρος της Πράξης χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Κανονισµού 651/2014 (ΓΑΚ) 

και για τον προσδιορισµό του ποσού/έντασης ενίσχυσης λαµβάνεται υπόψη το έλλειµµα χρηµατοδότησης που 

προσδιορίζεται µέσω χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, πρέπει κατά τη διάρκεια ζωής του έργου να προκύπτουν 

λειτουργικά έσοδα µεγαλύτερα ή ίσα από τις λειτουργικές δαπάνες. 

4.6 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας: 

4.6.1 Η πράξη µπορεί να υλοποιηθεί µόνο στην παραλίµνια ζώνη αλιείας της περιοχής παρέµβασης του Τ.Π. 

CLLD / LEADER των Π.Ε. Κοζάνης – Γρεβενών όπως παρουσιάζεται στο συνηµµένο Ενηµερωτικό Οδηγό 

της Πρόσκλησης. 

4.6.2 Η πράξη πρέπει να εµπίπτει στην προτεραιότητα, το θεµατικό στόχο, το µέτρο και τον ειδικό στόχο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020 καθώς και στις θεµατικές κατευθύνσεις, τους 

στρατηγικούς και ειδικούς στόχους του Τ.Π. CLLD / LEADER των Π.Ε. Κοζάνης – Γρεβενών (Μέτρο 4.2 

του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020) όπως αναφέρονται στο εγκεκριµένο αναµορφωµένο Τοπικό Πρόγραµµα CLLD 

/ LEADER των Π.Ε.Ε Κοζάνης – Γρεβενών και παρουσιάζονται στο συνηµµένο Ενηµερωτικό Οδηγό της 

Πρόσκλησης. 

4.6.3 Οι συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τοµέα δύναται να 

είναι δικαιούχοι µόνο για «Συλλογικές δράσεις στήριξης της αλιείας και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης των φορέων και των κατοίκων των παράκτιων περιοχών». 

 

5 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις µέσω του  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ 2014-
2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατοµικό λογαριασµό χρήστη 
(αναγνωριστικό και συνθηµατικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: 

5.1.1 αφενός τα στελέχη του  ∆ικαιούχου για συµπλήρωση δελτίων  και  

5.1.2 αφετέρου ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου για υποβολή προτάσεων, ο οποίος µπορεί να 
εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήµατος για το σκοπό αυτό. 

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασµού  χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://logon.ops.gr.  

Εάν ο ∆ικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να 
υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύµφωνα µε τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πριν την υποβολή της πρότασης. 

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται µέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από την 

31/01/2020(ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 8:00 έως, αποκλειστικά,  την 30/06/2020 
(ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 15:00 

Επισηµαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ικαιούχου (ατοµικός 
λογαριασµός χρήστη του νόµιµου εκπροσώπου). Ο ∆ικαιούχος µετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης 
ενηµερώνεται σχετικά µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 
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Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. 
χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ «Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονία 
ΑΑΕ ΟΤΑ»  στη διεύθυνση: Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη 50131 εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων. 

∆εν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσµιών. 

Πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν 
ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. 

Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης.  

5.3 Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), αποτελεί την πρόταση του ∆ικαιούχου και συµπληρώνεται αποκλειστικά στην 

ηλεκτρονική µορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη 

συµπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης. 

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηµατοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. 

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν 

το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης: (για έγγραφα που µπορούν να εντοπιστούν από τον αριθµό ΦΕΚ/τεύχος/ηµεροµηνία 

έκδοσης ή από τον Α∆Α, δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο δικαιούχο, αντί να υποβάλει αντίγραφο, να 

αναφέρει τα παραπάνω στοιχεία σε Κατάλογο Εγγράφων): 

1) Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη (καταστατικό, 

κανονιστικές αποφάσεις, σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης, εφόσον απαιτείται). 

2) Απόφαση Αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 

3) Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων 

αρµοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.   

4) ∆ελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίµανσης & Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται. 

5) Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα, εφόσον απαιτείται 

6) Τεύχη ∆ηµοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριµένα Τεύχη) 

7) Αναλυτικός προϋπολογισµός πράξης (πλην δηµόσιων συµβάσεων) 

8) ∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το εύλογο κόστος των δαπανών (προσφορές) 

9) Έκθεση τεκµηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία 

10) Ερωτηµατολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισµού ή σύγχρονου πολιτισµού (εφόσον 

απαιτείται) 

11) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Υπεύθυνη ∆ήλωση  

12) Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών µελετών και της ωρίµανσης Πράξης 

13) Μελέτες και εγκριτικές αποφάσεις µελετών (που αποτυπώνονται στον προηγούµενο Πίνακα, εφόσον 

υπάρχουν) 

14) Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθµού προόδου αυτής 

15) Άδειες και εγκρίσεις (που αποτυπώνονται στον προηγούµενο Πίνακα, εφόσον υπάρχουν) 

16) Στοιχεία που σχετίζονται µε την αγορά / απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης ή την αγορά κτιριακής 

εγκατάστασης (εκτίµηση αξίας από πιστοποιηµένο εκτιµητή, Υ∆ ιδιοκτητών, απόφαση τιµών µονάδας 

αποζηµίωσης απαλλοτριούµενης έκτασης), εφόσον απαιτείται. 

17) Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση 

18) Υποδείγµατα που τεκµηριώνουν τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή ικανότητα του 

δικαιούχου, τα οποία συµπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ  ΕΣΠΑ (∆ιοικητική 

Ικανότητα / Οργανωτική ∆οµή και ∆ιαδικασίες & ∆ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων, 
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Επιχειρησιακή ικανότητα / Οµάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων & Εµπειρία στην υλοποίηση 

συναφών έργων). 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε µορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνηµµένα στο Τ∆Π. 

Ο αναλυτικός προϋπολογισµός πράξης υποβάλλεται σε µορφή αρχείου Excel. 

6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο ∆ικαιούχο, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων 

στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα. Ειδικότερες λεπτοµέρειες ως προς την µεθοδολογία και τα κριτήρια 

αξιολόγησης παρατίθενται στο σχετικό συνηµµένο Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης. 

 Συγκριτική Αξιολόγηση 

6.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από τον Ενδιάµεσο Φορέα σε δύο στάδια:  

Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιµότητα πρότασης 

Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων  

Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την εγκεκριµένη µεθοδολογία και τα εγκεκριµένα κριτήρια από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και ξεκινά µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης (σηµείο 5.2).  

Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του 

δικαιούχου, από τον αρµόδιο ΕΦ, ορίζεται µέχρι εξήντα (60) µέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προτάσεων (παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014). Κατά την εξέταση της αποδοτικότητας σύµφωνα µε το 

κριτήριο Β3.3. πρέπει να εκπληρώνεται το κατώτατο όριο το οποίο ορίζεται να είναι µεγαλύτερο από 0,14. Με 

την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά µε βάση τη 

βαθµολογία τους. 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης δύναται να ζητηθούν διευκρινιστικά – συµπληρωµατικά στοιχεία από τον 

δυνητικό δικαιούχο.  

6.2 Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων.  

6.3 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.  

Οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στον αρµόδιο ΕΦ σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 της ΥΑ µε αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 

5968/Β/31-12-2018). Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη ηµέρα της κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης, ήτοι:  

α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης  

β) του Προσωρινού Πίνακα κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της 

αξιολόγησης. 

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και ενυπόγραφη από τον ∆ικαιούχο και όπου απαιτείται 

υπογεγραµµένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας 

από τον ∆ικαιούχο.  

Ο ΕΦ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόµενες ενστάσεις. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των 

ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο του ΕΦ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς ∆ικαιούχους που 

υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών και αναρτώνται στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.  

Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, (τριµελή επιτροπή) η οποία 

συγκροτείται µε απόφαση του Προϊσταµένου του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης.  
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Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν µπορούν να συµµετέχουν στελέχη του ΕΦ που συµµετείχαν στη 

διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριµένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι 

τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούµενη ανεξαρτησία, µέσω της υποβολής δήλωσης 

µη σύγκρουσης συµφερόντων. 

Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσµατα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, ο ΕΦ προβαίνει στην 

αξιολόγηση του Σταδίου Β’.  

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που αφορούν το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης, οι προτάσεις για 

τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένσταση προστίθενται στον πίνακα κατάταξης, στη σειρά που τις κατατάσσει η 

βαθµολογία τους, προκειµένου να προκύψει ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων.  

6.4 Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογηµένων προτάσεων, µετά την εξέταση των 
υποβαλλόµενων ενστάσεων. 

6.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαχείρισης CLLD / LEADER  Αλιείας 

των Π.Ε. Κοζάνης – Γρεβενών σε συνέχεια προηγούµενης θετικής εισήγησης από το αρµόδιο όργανο του ΕΦ 

σύµφωνα µε την απόφαση ορισµού του ΕΦ. 

6.6 Ενηµέρωση καταλόγου πράξεων στην ενιαία διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στην 
ιστοσελίδα του ΕΦ (www.ankoleader.gr) : του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των 

∆ικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης. 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες 

διευκρινίσεις αρµόδια είναι η κ. Ζωή Γκερεχτέ, τηλέφωνο 24610 24022, e-mail: zgerechte@anko.gr και ο κος 

Κουλέτσος Αθανάσιος, τηλέφωνο 24610 24022,  e-mail : akouletsos@anko.gr, για τεχνικά θέµατα ΟΠΣ η κ. 

Νάταλι Παπαγερίδου, τηλέφωνο 24610 24022, e-mail: npapageridou@anko.gr.  

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, το σύστηµα 

διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους 

κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr. 

Οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π, δεικτών 

παρακολούθησης φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα 

αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦ 

www.ankoleader.gr.  

Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας των αρµόδιων αρχών µε το σύνολο των 

ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

  

Ο Πρόεδρος της Ε.∆.Π. του Τ.Π. CLLD / LEADER για τις Π.Ε. Κοζάνης - Γρεβενών 

του ΠΑΑ & του ΕΠΑλθ 2014-2020 

 

 

 

Γρηγόριος Τσιούµαρης 
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Πίνακας Αποδεκτών:  
 

• ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθµού και φορείς τους  

• Συλλογικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τοµέα  

 

 

Συνηµµένα: 

Παράρτηµα Ι: Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων (Παράρτηµα της Απόφασης Ένταξης) 

Τα παρακάτω συνηµµένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ankoleader.gr 

1. Υπόδειγµα Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και οδηγίες συµπλήρωσης  

2. Ενηµερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης 

3. Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων χρηµατοδότησης και Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 

4. Υπόδειγµα αναλυτικού προϋπολογισµού πράξεων (πλην δηµοσίων συµβάσεων) 

5. Εξασφάλιση Προσβασιµότητας ΑµεΑ  

(Οδηγός: 1b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_080517) 

6. Οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις  

(Οδηγός: 1c_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_080517) 

7. Ερωτηµατολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισµού ή σύγχρονου πολιτισµού 

8. ∆ελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίµανσης & Υποχρεώσεων Πράξης εφόσον απαιτείται 

9. Πίνακας ∆1 για την αποτύπωση των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών µελετών της πράξης 

10. Πίνακας ∆2 για την αποτύπωση των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθµού προόδου 

αυτής  

11. Υπόδειγµα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα εφόσον απαιτείται  

12. Οδηγός για την εκτίµηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 

(1a1_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_Ι_Ο∆ΗΓOΣ_∆ΙΑΧΕΙΡ_ΙΚΑΝΟΤ_∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_v1_080517) και παραρτήµατα 

(Υποδείγµατα επάρκειας: 1a2_O.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_1_ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ_ν1_080517 και Υποδείγµατα 

Προγραµµατικών Συµβάσεων: 1a3_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_Ι_YΠΟ∆_ΠΡΟΓΡΑΜΜ_ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ_v1_080517)  

13. Έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης» 

14. Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης 

15. Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) (ΥΑΕΚΕ∆) 

16.     ∆ελτία Ταυτότητας ∆εικτών – ∆Τ∆ (Έγγραφα: ∆Τ∆_CO4.4_19.12.2019 και ∆Τ∆_CR4.4_19.12.2019) 
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Εσωτερική διανοµή: 

Υπεύθυνοι Μονάδων Λειτουργικού Οργανογράµµατος Ενδιάµεσου Φορέα 

 

Κοινοποίηση:  

1. ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ (Μονάδες Α, Β1, Γ1) 

2. ΥΠΑΑΤ – Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

3. ΥΠΑΑΤ – Γ∆ΟΥ ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

4. ΕΥΣΕ - Εθνική Αρχή Συντονισµού, Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα 

5. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, 
Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Ο δικαιούχος της πράξης της παρούσας πρόσκλησης «∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ » αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις 

δηµόσιες συµβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ ανδρών και 

γυναικών, τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και ιδίως τα 

χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται 

στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί την ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης 

νοµικής δέσµευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σηµείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση 

υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητική επιστολή 

της ∆Α και την άπρακτη παρέλευση τριών µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη δικαστικών 

ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση 

του δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων 

προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.  

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό 

αυτό, µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων 

αρµοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε 

το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαµβάνει έγκριση από τον ΕΦ - ΟΤ∆ για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης 

δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων/υποέργων που εκτελούνται µε ίδια µέσα, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα.  

(iv) Να ενηµερώνει έγκαιρα τον ΕΦ - ΟΤ∆ σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης και να αποστέλλει όλα τα σχετικά 

έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου.  

(v) Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 

Συστήµατος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  µε τα δεδοµένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδοµένα 

και έγγραφα προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την 

παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, 

την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδροµή ελέγχου της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, 

σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγµατοποιεί διασύνδεση 

των Πληροφοριακών  Συστηµάτων του µε το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον 

απαιτείται. 

(vii) Να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο εµπλοκής του στην 

παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.   
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3.  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό 

έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, 

καθώς και να εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη 

νοµιµότητα και κανονικότητά τους.  

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που 

αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στον Ενδιάµεσο Φορέα - ΟΤ∆, µέσω των ∆ελτίων 

∆ήλωσης ∆απανών.  

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο 

δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε 

όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην 

έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) Να αποδέχεται τη συµπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιούνται στην ενιαία  

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 119 και στο Παράρτηµα V του 

Καν. 508/2014, και στο οποίο αναφέρονται: η ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, 

ηµεροµηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ηµεροµηνία πράξης, συνολική επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό 

συγχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της 

κατηγορίας παρέµβασης της πράξης.  

(ii) Να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που συµπεριλαµβάνονται στο Τεχνικό ∆ελτίο 

Πράξης, ανάλογες µε το µέγεθος της πράξης, για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τους στόχους της 

πράξης και την υποστήριξη της Ένωσης στην πράξη. 

Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης 

από τα Ταµεία, προβάλλοντας: 

α)  το έµβληµα της Ένωσης µαζί µε αναφορά στην Ένωση, σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 763/2014, 

β)  αναφορά στο Ταµείο που στηρίζει την πράξη. 

Οι ελάχιστες δραστηριότητες επικοινωνίας και ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε την στήριξη που έχει λάβει 

ο δικαιούχος από το Ταµείο είναι: 

-  Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή 

κατασκευών σε ορατό σηµείο από το κοινό, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά 

τη φάση υλοποίησής τους.  

-  Τοποθέτηση µόνιµης αναµνηστικής πλάκας ή πινακίδας σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα ορατό 

από το κοινό, εντός τριών µηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδοµής ή κατασκευών ή αγοράς 

φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου, µε συνολική δηµόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

Οι αναµνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στον Κανονισµό 763/2014, αναγράφουν την ονοµασία και τον κύριο στόχο του, το έµβληµα 

της ένωσης µαζί µε την αναφορά στην Ένωση, και το Ταµείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν το έργο. 
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-   Τοποθέτηση µίας αφίσας µε πληροφόρηση σχετικά µε το έργο (ελάχιστο µέγεθος Α3) που περιλαµβάνει 

τη χρηµατοδοτική συνδροµή από την Ένωση, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε 

ένα κτίριο, για πράξεις µε συνολική δηµόσια δαπάνη κάτω των 500.000 ευρώ.   

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

(i) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την 

ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα 

δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών, από 

την 31 ∆εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική 

δαπάνη της ολοκληρωµένης πράξης. Ο Ε.Φ. ενηµερώνει τον δικαιούχο για την ηµεροµηνία έναρξης της 

περιόδου διαθεσιµότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη µορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιηµένων αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των 

πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στον ΕΦ - ΟΤ∆ το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, µεταξύ 

άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία 

και έγγραφα, καθώς και η µορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο µε την υποβολή του πρώτου 

∆ελτίου ∆ήλωσης ∆απάνης.  

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης 

ή που τίθενται από τον ΕΦ – ΟΤ∆.  

(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωµα της 

συνεισφοράς των Ταµείων:  

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωµή 

ή εντός της προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει: 

� παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράµµατος 

� αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε µια εταιρεία ή 

δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα 

� ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των όρων που θα 

µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από τον ΕΦ∆ - ΟΤ∆ ή καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο 

που διέπει την πράξη. 

Η τήρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλήρωση της πράξης, µε 

διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την ∆.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης 

των µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά 

αυτόν τον φορέα). 

 

7. Ειδικοί Όροι 

(Κατά την Ένταξη συµπληρώνονται: 

• τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσµικό πλαίσιο ή και ορίζονται από τον αρµόδιο ΕΦ και τους 

οποίους υποχρεούται να τηρήσει ο δικαιούχος της πράξης.  

• στις περιπτώσεις που η ∆Α/ΕΦ εφαρµόζει, κατά την αξιολόγηση, µεθοδολογία εκτίµησης κινδύνου για τον 

προσδιορισµό των υποέργων που θα ελεγχθούν προληπτικά, αναφέρεται ότι [Κατά παρέκκλιση της 

παραγράφου 2iii, o ∆ικαιούχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης και ανάθεσης των υποέργων ] ) 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Τα παρακάτω στοιχεία θα συµπληρώνονται από τους ΕΦ µέσα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης, 

προκειµένου να είναι δυνατή η συµπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης από τα δεδοµένα της 

πρόσκλησης.  

Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν την κάθε πρόσκληση, ωστόσο δεν θα εκτυπώνονται και δεν θα δηµοσιεύονται µαζί 

της.  

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:  
1. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/οχι): OXI 

2. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι) OXI 

3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ (ναι/όχι): ΟΧΙ 

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Σ∆ΙΤ (ναι/όχι): OXI 

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/οχι): OXI 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι): ΟΧΙ 

7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι) OXI 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΟ (ναι/όχι) OXI 

9. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (ναι/οχι): OXI 

10. ΚΟΙΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΤ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ: 
1. Πράξεις που υλοποιούνται πλήρως ή µερικώς είτε από Κοινωνικό Εταίρο είτε από Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση; (ναι/όχι) 
OXI 

2. Πράξεις που αφορούν (υποστηρίζουν) δηµόσιες διοικήσεις ή δηµόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο; (ναι/όχι) OXI 

3. Πράξεις που έχουν στόχο/συµβάλλουν (dedicated) στη βιώσιµη συµµετοχή και την πρόοδο 
των γυναικών στην απασχόληση; (ναι/όχι) OXI 

 

ΙΙ.2: ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 Ι.ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μορφή Χρηµατοδότησης FIN 01 (ID: 801) Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  

Οικονοµική ∆ραστηριότητα ECO 24 (ID: 24) Άλλες µη προσδιοριζόµενες υπηρεσίες  

Μηχανισµός Εδαφικής ∆ιάστασης TDM 06 (ID: 1006) Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης υπό την αιγίδα τοπικών 
κοινοτήτων  

Είδος αλιείας FSE 2 (ID: 1912) Αλιεία εσωτερικών υδάτων  

Είδος πράξης(Αλιεία) FSP 154 (ID: 
192154) Λοιπά  

Κατηγορίες επενδύσεων (Aλιεία) FSI 5 (ID: 1935) ∆εν εφαρµόζεται  

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νοµός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) EL131 (ID:18 ) Γρεβενών  

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή 
Νοµός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU) EL133 (ID:20 ) Κοζάνης  
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