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Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

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: 

 

 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

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

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).  

 

Η ΕΔΠ ΤΟΥ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ Α.Ε –  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 
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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 

Δεκεμβρίου 2014, όπως 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. 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. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).  

6. Τον 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 («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με τον με αρ. 1084/14-06-2017 Κανονισμός της ΕΕ.  

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 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. 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. 

9. 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). 

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. 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. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

13. 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 
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Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της 

Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020». 
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14. Τη με αριθμό 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 Δημόσιας Δαπάνης» όπως ισχύει. 

  

15. Την με αρ. πρωτ. 2897/21-08-2018 (ΦΕΚ 3507/21-08-2018), Υπουργική Απόφαση με την οποία 

εκχωρούνται στην εταιρία KAAEKT ΣAMOY A.E. αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα για δράσεις του 

Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020.  

16. Την με αριθ   1/30-08-2017 απόφαση ορισμού του Προέδρου της ΕΔΠ. 

17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/2016) με την οποία 

αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, όπως 

ισχύει. 

18. Την με αριθμ. 1177/01.08.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» όπως τροποποιείται και 

ισχύει. 

19. 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 Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ). 

20. Τη με αρ. πρωτ. 101270/ΕΥΚΕ 3633/30.09.2016 επιστολή της ΕΥΚΕ. 

21. Τη με αρ. πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ.  

22. Το με αρ. πρωτ. 30738/ΕΥΚΕ 482/14.03.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με Διατύπωση γνώμης 

για το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης.  

23. 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 Δημοσίου 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.  
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Την με αρ. πρωτ. 1445/20-09-2019 έγκριση της Αναμόρφωσης  του Τοπικού 

Προγράμματος. 

Την με αρ. πρωτ. 1707/10-08-2020 παροχή σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ Αλιείας και 

Θάλασσας για τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 

Την υπ’ αριθμόν  25/02-09-2020 απόφαση της ΕΔΠ  για έκδοση της παρούσας  πρόσκλησης. 

 

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:   

- 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 ΕΔΑΦΙΚΗΣ 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 Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 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 

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών 

παρέμβασης.  

Δύναται 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 (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά 

κέντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, 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.).  

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 τις 600.000,00 €, ενώ για 

πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €. 

 Δεν 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. 

 Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 (για 

παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις: 

 Δράση 4.2.3.1 -  Δημόσιες Υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας . 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ο έλεγχος και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 

εκφορτώνονται στηρίζονται επενδύσεις όπως  

- Βελτίωση & αναβάθμιση αλιευτικών λιμένων τόπος εκφόρτωσης και καταφυγίων ( φωτισμός , 

σηματοδότηση, συστήματα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών ,χώροι υγιεινής & διοίκησης, 

παροχές πόσιμου νερού ,ασφάλεια σκαφών, αντιμετώπιση προσάμμωσης κλπ). 

- Δημιουργία & βελτίωση κοινών υποδομών εξυπηρέτησης αλιέων όπως ιχθυαγορά καρνάγιο-

αποθήκες ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας .   

- Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

 

Δράση 4.2.3.2 -  Υποδομές για την  ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων . 

Η υλοποίηση της δράσης  αρθρώνεται γύρω από την δημιουργία υποδομών για την 

ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων με πράσινη προσέγγιση όπου περιλαμβάνονται : 

- Θαλάσσια πάρκα. 

- Διευκόλυνση δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος 

- Προβλήτες . 

- Σήμανση αξιοθέατων & μνημείων , θέσεις θέας. 
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Η παρέμβαση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις καθώς μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα για την προβολή και οργάνωση του τουριστικού 

προϊόντος καθώς και σημαντικό πόλο έλξης 

-  Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

 

 

Δράση 4.2.3.3 -  Υποδομές &  Υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 

αλιευτικές περιοχές . 

Στην δράση αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά 

-Κοινωφελή – πολιτιστικά  κτίρια ( ωδεία ,βιβλιοθήκες πολιτιστικά κέντρα, θέατρο 

,κινηματογράφος). 

-Παιδική χαρά . 

-Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων . 

-δράσεις αποκατάστασης –προστασίας –ανάδειξης υγροβιότοπων ,εκβολές ποταμών, θαλάσσιου 

& φυσικού περιβάλλοντος , βελτίωση της βιοποικιλότητας (τεχνητοί ύφαλοι)  . 

-Βελτίωση βιολογικών καθαρισμών.  

-Αποκατάσταση διάβρωσης ακτών. 

-Δράσεις πολιτικής προστασίας. 

Από τις ανωτέρω επενδύσεις όσες παράγουν έσοδα θα ελεγχθούν για στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης . 

- Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013). 

 

Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό  συγχρηματοδότησης καθορίζεται με βάση τα άρθρα 

63 & 95 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, για δράσεις μη κρατικής ενίσχυσης. 

 

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  ΚΩΔ.  19 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CLLD.19 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής 

συνοχής. 
ΚΩΔ.  04 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής 

απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού. 

ΚΩΔ.  08 
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ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (8.3.3.) Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισμός) 
ΚΩΔ. 4.2 

ΕΙΔΙΚΟΣ 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 τις 

εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και την 

υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της 

διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας 

και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. 

ΚΩΔ.  01 

ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Αύξηση της απασχόλησης και της 

εδαφικής συνοχής 
ΚΩΔ. 4.1 

 

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

δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών  

Θ.Σ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΤΑΜΕΙΟ: ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: 

08 04 ΕΤΘΑ 8.3.3 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

Ο4.4 
Αριθμός Έργων 

Δημοσίου Χαρακτήρα 
Αριθμός 4.1 3 

     

 

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελέσματος  

Θ.Σ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΤΑΜΕΙΟ: ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: 

08 04 ΕΤΘΑ 8.3.3 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-

ΤΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

R4.4 

Ωφελούμενος 

πληθυσμός από 

Πράξεις Δημοσίου 

Χαρακτήρα 

Αριθμός 4.1 12.558   

       

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
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3.1  Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 688.000,00 € και κατανέμεται ενδεικτικά ανά δράση και μέτρο 

χρηματοδότησης ως ακολούθως:  

 

 

Πίνακας 4 

                                           

1  όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής 

συνδρομής 

 

 

 

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) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 01.  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 τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και 

την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας 

οικονομίας. 

Α/Α ΔΡΑΣΗ    
 ΜΕΤΡΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

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

1 

4.2.3.1  ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 

4.1 

 

 

 

 

 

688.000,00 € 

2 

4.2.3.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

4.1 

2 

4.2.3.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΙΕΥΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

4.1 

ΣΥΝΟΛΟ 688.000,00 

ΑΔΑ: ΩΩΔ346ΜΣΗΞ-1ΓΒ
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3.2 Ο Ε.Φ. (ΟΤΔ), 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 τους δικαιούχους μέσω της οικείας 

ιστοσελίδας (www.kaek-pesamou.info). 

3.3 Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, o ΕΦ δύναται να εντάξει πράξεις έως το 195% του ύψους της 

συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση. Σε 

περίπτωση που ο τελικός προϋπολογισμός της πράξης υπερβαίνει το ύψος της 

διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, το επιπλέον κόστος θα 

καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου.  

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 όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 

262/01). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης της 

προτεινόμενης δράσης να μην εμπίπτει στους 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). Στις 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 ίδιους 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 1η Ιανουαρίου 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 30η Iουνίου  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) 

http://www.kaek-pesamou/
ΑΔΑ: ΩΩΔ346ΜΣΗΞ-1ΓΒ



 

 

Κωδικός Πρόσκλησης:         
63.1 CLLD.19 

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 
Έκδοση: 3η 
Ημ/νια Έκδοσης: 27.04.2018      

 

 

 

10 

 

                               ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 

ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  AANNAAΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ  &&  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ 

ΚΚ..ΑΑ..ΑΑ..ΕΕ..ΚΚ..ΤΤ..      NN..  ΣΣΑΑΜΜΟΟΥΥ  ΑΑ..ΕΕ..  

 

υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ). 

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 δραστηριότητα) ότι η  

 

χρηματοδότηση του έργου δε δίνει πλεονέκτημα στους δικαιούχους και δεν απειλεί να νοθεύσει 

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. 

 

5 ΟΔΗΓΙΕΣ 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  Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  και  

5.1.2 αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου 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 Δικαιούχος 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 07/09/2020 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα έναρξης  

υποβολής 12:00μμ  έως, αποκλειστικά,  την 07/12/ 2020 (ημερομηνία λήξης 

υποβολής προτάσεων), ώρα  λήξης  υποβολής 14:30μμ. 

https://logon.ops.gr/
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa
https://logon.ops.gr/
ΑΔΑ: ΩΩΔ346ΜΣΗΞ-1ΓΒ
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Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την 

επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

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 «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Ν ΣΑΜΟΥ Α.Ε.» στη διεύθυνση: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΑΛΕΞΗ ΑΛΕΞΗ  
ΣΑΜΟΣ εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων.   

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. 

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανϋποβολή νέας πρότασης 

κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας 

επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.    

 

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται 

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση 

επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου 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 Δελτίο Πράξης (για έγγραφα που μπορούν να εντοπιστούν από τον αριθμό 

ΦΕΚ/τεύχος/ημερομηνία έκδοσης ή από τον ΑΔΑ, δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο δικαιούχο, 

αντί να υποβάλει αντίγραφο, να αναφέρει τα παραπάνω στοιχεία σε Κατάλογο Εγγράφων): 

 Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη 

(καταστατικά, κανονιστικές αποφάσεις, σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, εφόσον 

απαιτείται). 

 Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης . 

 Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται . 

 Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται . 

 Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, εφόσον απαιτείται . 

 Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη) . 

 Αναλυτικός προϋπολογισμός πράξης (πλην δημοσίων συμβάσεων) . 

 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το εύλογο κόστος των δαπανών (προσφορές)  

 Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία . 

 Ερωτηματολόγιο ελέγχου κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού ή σύγχρονου πολιτισμού 

(εφόσον απαιτείται) . 

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων . 

 Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης 

Πράξης . 

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

εφόσον υπάρχουν) . 

 Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού 

προόδου αυτής . 

 Άδειες και εγκρίσεις (που αποτυπώνονται στον προηγούμενο Πίνακα, εφόσον υπάρχουν). 
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 Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής ή χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση. 

 Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, 

τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Διοικητική 

Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες & Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης 
έργων, 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 ΤΔΠ. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός πράξης 

υποβάλλεται σε μορφή αρχείου  Excel.  

Διευκρινίζεται ότι: 

Στις περιπτώσεις όπου περιλαμβάνεται υποέργο αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, ο 

δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει συνημμένα στην πρότασή του σχέδιο απόφασης 

αυτεπιστασίας αρχαιολογίας, με περιεχόμενο αντίστοιχο του τυποποιημένου εντύπου του 

ΣΔΕ, ιδίως ως προς την ανάλυση του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών (αριθμός  

 

προσωπικού ανά ειδικότητα, κατηγορίες προμηθειών/υπηρεσιών κλπ), το χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών και τις διαδικασίες ανάθεσης. Επιπλέον, υποβάλλει σχέδιο Μνημονίου συνεργασίας 

μεταξύ του κυρίου/δικαιούχου του έργου και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού, 

εφόσον απαιτείται. 

 

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, 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. 

 

 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). 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. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προσκομισθούν στον 

ΕΦ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου στον δυνητικό δικαιούχο.  

6.2 Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων.  

6.3 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.  

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι 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 
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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 Δικαιούχο.  

Ο ΕΦ πρωτοκολλάει και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της 

εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο του ΕΦ και κοινοποιούνται στους 

δυνητικούς Δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 

και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.  

Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από όργανο αξιολόγησης που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου 

του ΕΦ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

ένστασης.  

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 και τυχόν άλλων τροποποιήσεων. 

6.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον αρμοδίως ορισμένο διατάκτη του ΕΦ 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.kaek-pesamou.info) : του τίτλου των 

πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των Δικαιούχων 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 

ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Βούρου Αγγελικη , τηλέφωνο 2273350428 ή  22733 

53401 & 2273350428, e-mail:keksamou@yahoo.gr και για τεχνικά θέματα ο κ. Διακονικολάου 

Αλέξιος, τηλέφωνο 2273350434, e-mail:keksamou2@yahoo.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 ΤΔΠ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού 

αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την 

εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦ  

http://www.alieia.gr/
ΑΔΑ: ΩΩΔ346ΜΣΗΞ-1ΓΒ
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(www.kaek-pesamou.info). 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 ΕΔΠ LEADER/ΕΠΑλΘ 

 

                                                         Διονυσίου Γεώργιος  

 

 

 

1. Συνημμένα: 

2. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων (Παράρτημα της Απόφασης Ένταξης) 

3. Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Kaek-pesamou.info 

4.  Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης.  

5. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, εφόσον απαιτείται 

6. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης. 

7. Κατάσταση τήρησης φακέλου πράξης. 

8. Κριτήρια Επιλογής πράξεων . 

9. Οδηγός αξιολόγησης. 

10. Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης . 

11. Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) (ΥΑΕΚΕΔ) 

12. Ενισχύσεις για τοπικές υποδομές. 

13. Δελτία Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ_CO4.4_19.12.2019     _   ΔΤΔ_CR4.4_19.12.2019. 

14. Λοιπά έγγραφα 

 Προσβασιμότητα ΑμεΑ, σύμφωνα με τον Οδηγό 1.b_O.I.1_1 

 Πίνακες Δ1 (Αναπλάσεις κτιριακά Λιμάνια ) 

 Πίνακες Δ2 (Αναπλάσεις κτιριακά Λιμάνια ) 

 Ερωτηματολόγια Κρατικών Ενισχύσεων έργων πολιτισμού & έργων σύγχρονου 

πολιτισμού. 

 Κατάλογοι σημείων προς έλεγχο, για τις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του ΓΚΑΚ του 

2014 (κανονισμός 651/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2017/1084) 

 

Εσωτερική διανομή: 

 

Κοινοποίηση:  

1. ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (Μονάδες Α, Β1, Γ1) 

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

3. ΥΠΑΑΤ – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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Κωδικός Πρόσκλησης:         
63.1 CLLD.19 

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1 
Έκδοση: 3η 
Ημ/νια Έκδοσης: 27.04.2018      

 

 

 

15 

 

                               ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 

ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  AANNAAΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ  &&  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ 

ΚΚ..ΑΑ..ΑΑ..ΕΕ..ΚΚ..ΤΤ..      NN..  ΣΣΑΑΜΜΟΟΥΥ  ΑΑ..ΕΕ..  

 

4. ΕΥΣΕ - Εθνική Αρχή Συντονισμού (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής), Νίκης 10, 105 

63, Αθήνα  

5. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, 

Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Ο δικαιούχος της πράξης «     Tίτλος πράξης    » 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, τη 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 του ΕΦ 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 τον ΕΦ 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 - ΟΤΔ 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 - ΟΤΔ 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. 
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(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο 

εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.   

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 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 - 

ΟΤΔ, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.  

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 Διαχείρισης 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. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(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 Δελτίο 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. 
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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. 

-   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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

(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 Δεκεμβρίου 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 - ΟΤΔ 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 Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.  

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

εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από τον ΕΦ – ΟΤΔ.  

(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 ΕΦΔ - ΟΤΔ 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 Δ.Α. ή τον ΕΦ.  

 

7. Ειδικοί Όροι 

(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται: 
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 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 ΔΑ/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 Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από 

την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της 

διακήρυξης και ανάθεσης των υποέργων ……] ) 

 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (συμπληρώνονται από τον ΕΦ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ ωστόσο θα 

συνοδεύουν την κάθε πρόσκληση, για πληροφοριακούς λόγους) 

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 Δελτίο 

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) ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

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

3. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ναι/όχι): ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ (ναι/όχι): ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/όχι): ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/όχι) 0ΧΙ 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι) ΟΧΙ 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 

(ναι/όχι) 
ΟΧΙ 

9. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 

ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ναι/όχι) 
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

 

ΙΙ.2: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 Ι.ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
1.1 ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

1.2  

2. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
1.1 ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

1.2  

3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

4. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΚΤ 

1.1 ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ 

1.2  
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                               ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 

ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  AANNAAΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ  &&  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ 

ΚΚ..ΑΑ..ΑΑ..ΕΕ..ΚΚ..ΤΤ..      NN..  ΣΣΑΑΜΜΟΟΥΥ  ΑΑ..ΕΕ..  

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
1.1 

ΑΛΛΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1.2  

6. ΕΙΔΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ   
1.1 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ 

1.2  

7. ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
1.1  

1.2  

8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
1.1 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

1.2  

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή 

ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU) 

1.1 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ & ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 

1.2  

10. ΚΑΔ / NACE 
1.1  

1.2  

11. ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
1.1  

1.2  
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