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ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αλιεία και Θάλασσα»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης,
αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη
γνώση αλιείας»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές
ενέργειες»

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

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.

3.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαϊου 2014, και
ειδικότερα το άρθρο 43 και 44 παρ. 1 στοιχείο στ.

4.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 460/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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της 30ης Μαρτίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ)
αριθ. 508/2014 όσον αφορά τα μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής
έκρηξης του COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού).
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 558/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
ης
23 Απριλίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον
αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID -19.
6. 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 την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις.
7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2015) 7417/23-10-2015 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αλιείας
και Θάλασσας 2014-2020»,
8. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α/15-9-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
9. Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
10. 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 τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει.
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. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την αριθμ. 6353//210150/23-8-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φυλ. 644/29-8-2019) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με το οποίο διορίζεται από 22-7-2019 ο κ.
Μπαγινέτας Κωνσταντίνος του Νικολάου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υ.Π.Α.Α.Τ. με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 1393/25-10-2016 ( ΦΕΚ Β’ 3501/31-10-2016) με την οποία αναδιαρθρώθηκε
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας βάσει του άρθρου 62 του Ν 4314/2014 και κατάργηση
της αριθμ. 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 243/Β’/2008).
15. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015) 7417 / 23-10-2015 που αφορά την έγκριση του
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.
16. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Αντικατάσταση της υπ. αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) 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).
17. Την με αριθμ. πρωτ. 1177/01-08-2017 Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ 3163/Β/12-09-2017) «Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπ' αριθμ. 134453/23-12-15 (ΦΕΚ Β' 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ
46274/26-09-2014 ΦΕΚ 2573Β')» (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6).
19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 99/23-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 309/Β') και θέμα: «Σύστημα δημοσιονομικών
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διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4314/2014».
20. Το με αριθμ. πρωτ. 8291/ΕΥΘΥ/ 22-01-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης για νέες εκδόσεις στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος, με κατάργηση
του υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Οι διατάξεις αυτές
έχουν αναδρομική ισχύ από 1-1-2014 σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 65 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 1046/2018
(κανονισμός “Omnibus”).
21. Την αριθμ. 789/07-02-2019 Τεχνική Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, περί υπαγωγής
στην έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΑΔΑ: 6ΕΖ7ΟΞΤΒ-ΔΛΠ).
22. Την με αριθμ. πρωτ. 996/22-06-2017 (ΑΔΑ:ΨΙ1Γ4653ΠΓ-2ΑΧ) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Ενωσιακή
Προτεραιότητα 1 με τίτλο: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες» και α/α ΟΠΣ 2231, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 4990/27-12-2018
(ΑΔΑ: 7ΤΙ64653ΠΓ-ΤΔΥ) 1η τροποποίηση, την με αριθμ. πρωτ. 799/26-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΩΙ4653ΠΓ-ΜΒΒ) 2η
τροποποίηση , την με αριθμ. πρωτ. 1517/21-06-2019 (ΑΔΑ: 9Ψ9Δ4653ΠΓ-ΑΧΓ) 3η τροποποίηση, την με αριθμ. πρωτ.
η
3132/18-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΗ544653ΠΓ-8ΞΖ) 4 τροποποίηση, την με αριθμ. πρωτ. 1343/15-06-2020 (ΑΔΑ:
η
η
ΨΡΝΧ4653ΠΓ-Σ9Χ) 5 τροποποίηση και την με αριθμ. πρωτ. 3072/23-12-2020 (ΑΔΑ:6Λ0Γ4653ΠΓ-37Κ) 6
τροποποίηση αυτής.
23. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από Φορείς της
χώρας για υποβολή προτάσεων.
ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων








Δήμοι
Λιμενικά Ταμεία
Περιφέρειες
Οργανισμοί Λιμένων
Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο
παραπάνω Ενωσιακής Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

πλαίσιο της

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

1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) δύναται να χρηματοδοτήσει τις παρακάτω δράσεις:

1) Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα
καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για
σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας ων προϊόντων που εκφορτώνονται, αύξησης της
ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας).

2) Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια, προκειμένου να διευκολυνθεί η
συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων (ΚΑΝ 1380/2013 άρθρο 15 και ΚΑΝ 1379/2013 άρθρο 8 παρ.
2 στοιχείο β.) και για να προστεθεί αξία στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων.
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3) Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

4) Η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία εσωτερικών υδάτων (ΚΑΝ 508/2014 άρθρο 44 παρ.
1 στοιχείο στ.).

5) Στηρίζονται από το ΕΤΘΑ τυχόν ενέργειες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 στο
πλαίσιο της βελτίωσης της διαχείρισης, των συστημάτων οργάνωσης, της επεξεργασίας και των διαδικασιών και τεχνικών.

Επισημαίνεται ότι η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων
ιχθυοσκαλών.

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων δράσεων μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ένταξη έργων χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες, ήτοι με πληρότητα και ωριμότητα του φακέλου και όλες τις γνωμοδοτήσεις –
αδειοδοτήσεις.

Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν εκτός από την κατασκευή των έργων, εργασίες για την πλήρη
λειτουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών λιμένων, αλιευτικών καταφυγίων, τόπων εκφόρτωσης και ιχθυοσκαλών
και ενδεικτικά:

ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, πυρόσβεση, μηχανήματα εφοδιασμού νερού και ρεύματος για τους χρήστες των καταφυγίων,
δεξαμενές για την αποθήκευση των ελαιωδών καταλοίπων, βελτίωση της οδού πρόσβασης στο καταφύγιο - τόπο εκφόρτωσης,
προμήθεια ψυκτικών θαλάμων, κατασκευή – βελτίωση υποδομών χώρων υγιεινής, δημιουργία αποθηκευτικών και λοιπών
βοηθητικών χώρων για τους αλιείς, προμήθεια λοιπού εξοπλισμού βελτίωση ηλεκτρονικών υποδομών και μεταξύ άλλων
μηχανογραφικά συστήματα μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό των 11 ιχθυοσκαλών της χώρας.

Ακόμη προβλέπεται η ενίσχυση των αλιευτικών υποδομών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους υφιστάμενους
τόπους εκφόρτωσης στο πλαίσιο μεταξύ άλλων και της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης και απαγόρευσης των
απορρίψεων, καθώς και της αξιοποίησης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Θα υποβληθούν ως ξεχωριστά υποέργα οι παρακάτω περιπτώσεις ενεργειών:

•Οι εργασίες αρχαιολογίας.

•Οι συνδέσεις με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

•Η φωτοσήμανση των καταφυγίων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού
Ναυτικού.

•Η προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τα καταφύγια.

•Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δικαιούχου, που θα κριθούν αναγκαίες για την έγκαιρη και λειτουργικά
αποτελεσματική υλοποίηση βασικού υποέργου της Πράξης.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωδικός Πρόσκλησης: 2231
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 6η
Ημ/νια Έκδοσης: 27.04.2018
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Σελίδα 4

ΑΔΑ: Ρ4ΔΜ4653ΠΓ-Λ7Σ
2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, προτεραιότητα, ειδικό
στόχο, μέτρο χρηματοδότησης και μέτρο ΕΤΘΑ ανά Προτεραιότητα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Α) Μέτρο 3.1.23 (άρθρο 43 παρ. 1 και 3)

Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αλιεία και Θάλασσα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1- Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ).
ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Ειδικός στόχος 4- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας
- Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και
καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες,
στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή
καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44
παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ (3.1.23) :

- Δημοσιονομική κατανομή για το υπόλοιπο της προτεραιότητας 1 της Ένωσης (άρθρο
13 παράγραφος 4 του ΕΤΘΑ).

ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΚΩΔ.

19

ΚΩΔ.

1

ΚΩΔ.

03

ΚΩΔ.

1.4

ΚΩΔ.

09

ΚΩΔ.

2

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι
οποίοι είναι:
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών
Ειδικός Στόχος: Ειδικός στόχος: 4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των
συνθηκών εργασίας
Ε.Π:19

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΘΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ (3.1.23) : Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί λιμένες,
τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη
βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες,
στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 παράγραφος
1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
ΜΕΤΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

CO1.3

Αριθ. έργων για την προστιθέμενη αξία,
την ποιότητα, τη χρήση ανεπιθύμητων
αλιευμάτων και τους αλιευτικούς λιμένες,
τους τόπους εκφόρτωσης, τις
ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια

Αριθμός

Δημοσιονομική
κατανομή για το
υπόλοιπο της
προτεραιότητας 1 της
Ένωσης 1 (άρθρο 13
παράγραφος 2 του
ΕΤΘΑ)

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18,00

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελέσματος

Ε.Π:19

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΘΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1

Ειδικός Στόχος: 1.4 - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση
της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας

Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωδικός Πρόσκλησης: 2231
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 6η
Ημ/νια Έκδοσης: 27.04.2018
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Σελίδα 5

ΑΔΑ: Ρ4ΔΜ4653ΠΓ-Λ7Σ
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ (3.1.23): Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης,
ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς
λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή
καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1
στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗΣ:

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟ
ΛΟ

CR1.7

Απασχόληση που
δημιουργείται (ΙΠΑ)
στον τομέα της αλιείας
ή σε
συμπληρωματικές
δραστηριότητες

Ισοδύναμα
πλήρους
απασχόλησης

Δημοσιονομική
κατανομή για το
υπόλοιπο της
προτεραιότητας
1 της Ένωσης 1
(άρθρο 13
παράγραφος 2
του ΕΤΘΑ)

ΑΝΔΡΕΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕ
Σ

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΑΝΔΡΕ
Σ

ΓΥΝΑΙΚΕ
Σ

4,00

Πίνακας 4: Λοιποί Δείκτες
Ειδικός Στόχος: 1.4 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας
των αλιευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων
στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση της ασφάλειας ή των συνθηκών
εργασίας
Ε.Π:19

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΘΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1

ΚΩΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4001

Αριθμός αλιέων που επωφελούνται
από την πράξη

Άτομα

4002

Αριθμός λοιπών χρηστών του λιμένα
ή άλλων εργαζομένων που
επωφελούνται από την Πράξη

Άτομα

ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ (3.1.23) : Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί λιμένες,
τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση
των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους
εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να
βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων]
ΜΕΤΡΟ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δημοσιονομική κατανομή
για το υπόλοιπο της
προτεραιότητας 1 της
600,00
Ένωσης 1 (άρθρο 13
παράγραφος 2 του ΕΤΘΑ)
Δημοσιονομική κατανομή
για το υπόλοιπο της
προτεραιότητας 1 της
18,00
Ένωσης 1 (άρθρο 13
παράγραφος 2 του ΕΤΘΑ)

Β) Μέτρο 6.1.24 (άρθρο 43 παρ. 2)

Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αλιεία και Θάλασσα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

ΚΩΔ.

19

ΚΩΔ.

1

ΚΩΔ.

06

ΚΩΔ.

1.1

Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και
καταφύγια – Επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση
εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία
εσωτερικών υδάτων).

ΚΩΔ.

05

- Δημοσιονομική κατανομή για το υπόλοιπο της προτεραιότητας 1 της Ένωσης 1
(άρθρο 13 παράγραφος 2 του ΕΤΘΑ).

ΚΩΔ.

2

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 1- Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το
δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (6.1.24)

ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωδικός Πρόσκλησης: 2231
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 6η
Ημ/νια Έκδοσης: 27.04.2018
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Σελίδα 6

ΑΔΑ: Ρ4ΔΜ4653ΠΓ-Λ7Σ
2.3

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι
οποίοι είναι:

Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Ε.Π:19

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΘΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1

ΚΩΔ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ειδικός Στόχος: 1.1- Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και
μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ (6.1.24): Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες,
τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων
των αλιευμάτων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία
εσωτερικών υδάτων).
ΜΕΤΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1.3.1

1.3 - Αριθ. έργων για την προστιθέμενη αξία,
την ποιότητα, τη χρήση ανεπιθύμητων
αλιευμάτων και τους αλιευτικούς λιμένες,
τους τόπους εκφόρτωσης, τις ιχθυόσκαλες
και τα καταφύγια

Αριθμός

Δημοσιονομική
κατανομή για το
υπόλοιπο της
προτεραιότητας 1 της
Ένωσης 1 (άρθρο 13
παράγραφος 2 του
ΕΤΘΑ)

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10,00

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελεσμάτων

Ε.Π:19

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΘΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ειδικός Στόχος: 1.1- Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων
αλιευμάτων
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ (6.1.24): Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης,
ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων).
ΜΕΤΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗΣ:

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚ
ΕΣ

Πίνακας 4: Λοιποί Δείκτες

Ε.Π:19

3.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1

ΤΑΜΕΙΟ:
ΕΤΘΑ

ΚΩΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4001

Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από
την πράξη

Άτομα

Ειδικός Στόχος: 1.1- Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και
μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ (6.1.24): Άρθρο 43 παράγραφος 2 Αλιευτικοί λιμένες,
τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων
των αλιευμάτων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία
εσωτερικών υδάτων).
ΜΕΤΡΟ
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δημοσιονομική
κατανομή για το
υπόλοιπο της
προτεραιότητας 1 της
60,00
Ένωσης 1 (άρθρο 13
παράγραφος 2 του
ΕΤΘΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1. Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για
τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωδικός Πρόσκλησης: 2231
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 6η
Ημ/νια Έκδοσης: 27.04.2018
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Σελίδα 7

ΑΔΑ: Ρ4ΔΜ4653ΠΓ-Λ7Σ
πρόσκληση ανέρχεται σε 36.000.000 € και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία
περιφέρειας, ως ακολούθως:
Α) Μέτρο 3.1.23 (άρθρο 43 παρ. 1 και 3)
Πίνακας 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αλιεία και Θάλασσα
ΚΩΔ: 19
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ΚΩΔ: 1
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους
εκφόρτωσης και στα καταφύγια, κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1
στοιχείο στ) αλιεία εσωτερικών υδάτων]
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: Μέτρο 3.1.23 Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια – Επενδύσεις για τη
βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικού λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια – κατασκευή
καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων).

α/α

ΔΡΑΣΗ

(1)

(2)




ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1.23
(3)

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ποσοστό Κ.Σ. 75%)

Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους
αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους
εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των
επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη
συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων. * Η κοινοτική στήριξη
μπορεί να δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία
3.1.23 Δημοσιονομική
εσωτερικών υδάτων (ΚΑΝ 508/2014 άρθρο 44 παρ. 1
κατανομή για το υπόλοιπο της
στοιχείο στ.).
προτεραιότητας 1 της Ένωσης
1 (άρθρο 13 παράγραφος 2
του ΕΤΘΑ)
Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό
αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η
ασφάλεια των αλιέων. * Η κοινοτική στήριξη μπορεί να
δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία εσωτερικών
υδάτων (ΚΑΝ 508/2014 άρθρο 44 παρ. 1 στοιχείο στ.).

ΣΥΝΟΛΟ

(4)

35.000.000€

35.000.000€

Β) Μέτρο 6.1.24 (άρθρο 43 παρ. 2)
Πίνακας 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αλιεία και Θάλασσα
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου,
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

ΚΩΔ: 19
ΚΩΔ: 1

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους
εκφόρτωσης και στα καταφύγια, κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
αλιεία εσωτερικών υδάτων]
ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: Μέτρο 6.1.24 Άρθρο 43 παρ. 2 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη διευκόλυνση
της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων].

α/α

ΔΡΑΣΗ

(1)

(2)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
6.1.24
(3)

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ποσοστό Κ.Σ. 75%)
(4)
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Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την
υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων (ΚΑΝ
1380/2013 άρθρο 15 και ΚΑΝ 1379/2013 άρθρο 8 παρ. 2
6.1.24 Δημοσιονομική
στοιχείο β.) και για προστεθεί αξία στα
κατανομή για το υπόλοιπο της
υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων, το
προτεραιότητας 1 της Ένωσης
ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει επενδύσεις σε αλιευτικούς
1 (άρθρο 13 παράγραφος 2
λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια.
του ΕΤΘΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

1.000.000€

1.000.000€

3.2

Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει 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.alieia.gr

3.3

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης η ΔΑ, 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% επί πλέον του ύψους της
συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

4.1

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.
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/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018
(ΦΕΚ
5968/Β/31-12-2018)
Αντικατάσταση
της
υπ.
αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) 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».
4.3 (β) Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών βάσει παραστατικών
Κατηγορία δαπάνης

Α.1

Περιγραφή

Άμεσες δαπάνες

4.4

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 500.000,00 €.

4.5

Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας για τις περιπτώσεις έργων των οποίων ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, ισχύει η
περίπτωση της αντιστροφής υποχρέωσης σύμφωνα με το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160 Α /8-8-2014) άρθρο 1 παρ. 10 και τις
οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 47159/ΕΥΘΥ/1045/25-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΛ0ΓΦ-0ΒΞ).

5.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

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
5.1.2

αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
αφ ετέρου 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 δ/νση http://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://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της
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πρότασης

5.2

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 22-06-2017 08:00πμ (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30-12-2021 24:00μμ
(ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προτάσεων).
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 στην
«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»
στη διεύθυνση ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 103, ΑΘΗΝΑ 11527, τις ώρες 9:00 έως 16:00μμ., εντός 10 εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.
Δεν 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 περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης
ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας
πρόσκλησης.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.alieia.gr.

5.3

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 :

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, εφόσον απαιτείται
30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται. Στις περιπτώσεις όπου περιλαμβάνεται υποέργο
αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει συνημμένα στην πρόταση του σχέδιο
απόφασης αυτεπιστασίας αρχαιολογίας (από το εγχειρίδιο διαδικασιών αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών σε
συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα), 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 υποβάλει σχέδιο
Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του κυρίου/ δικαιούχου του έργου και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού.
53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται
60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
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Λοιπά έγγραφα που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ανάλογα με το είδος της Πράξης και ειδικότερα:
1.

Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης. Θα
πρέπει να περιλαμβάνει και στοιχεία για την αλιευτική κατάσταση και την ιχθυοπαραγωγή της περιοχής και
ειδικότερα αριθμό σκαφών που ελλιμενίζονται, αποστάσεις από άλλους λιμένες στην περιοχή, δυνατότητα
εξυπηρέτησης σκαφών γειτονικών περιοχών, εξυπηρέτηση σκαφών από λιμάνια μικτής χρήσης (αλιευτικά,
επιβατηγά, φορτηγά, τουριστικά, ερασιτεχνικά κλπ), ποσότητες αλιευμάτων που εκφορτώνονται και ποσότητες
διακινούμενες από τυχόν υπάρχουσα ιχθυόσκαλα (τεκμηρίωση στοιχείων από αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της
Περιφερειακής Ενότητας).

2.

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, ή πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις
σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου και τον Ν. 4014/2011.

3.

Απόφαση καθορισμού οριογραμμών Αιγιαλού – Παραλίας (σε ΦΕΚ) ή απόφαση καθορισμού χερσαίας ζώνης
(ΦΕΚ), κατά περίπτωση.

4.

Γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Φορέων (Εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων, αρμόδια εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ΓΕΝ) και όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις Απόφαση της
Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του ΥΝΑΝΠ.

5.

Για έργα εντός Ζώνης Λιμένα, απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτέλεση των
έργων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2971/19-12-2001(ΦΕΚ Α’ 285/19-12-2001) «Αιγιαλός , παραλία και
άλλες διατάξεις» ή για έργα εκτός Ζώνης Λιμένα, Απόφαση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και
παραλίας από το Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόφαση παραχώρησης δικαιώματος
χρήσης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα από τον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 14 του Ν.2971/2001), εφόσον
απαιτείται.

6.

Οικοδομική άδεια, εφόσον το έργο περιλαμβάνει και οικοδομικές εργασίες και σε περίπτωση μη έκδοσης,
τοπογραφικό διάγραμμα με θεωρημένους όρους δόμησης (υποχρεωτική η προσκόμιση της άδειας πριν τη
συμβασιοποίηση).

7.

Απόφαση καθορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων από το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

8.

Σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης και αποφάσεις Φορέων εφόσον η πράξη προτείνεται στο πλαίσιο αυτής.

9.

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

10. Βεβαίωση – Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου από το Φορέα Λειτουργίας.
11. Βεβαίωση από την οικεία Λιμενική Αρχή για τον αριθμό των επαγγελματικών σκαφών που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή, εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου.
12. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται.
13. Εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες (οριστικές μελέτες ή μελέτες εφαρμογής κατά περίπτωση), σύμφωνα με τον
πίνακα Δ1.
14. Τεύχη δημοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριμένα τεύχη).
15. Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών της πράξης και του
βαθμού ωρίμανσης αυτής και αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του τελευταίου σταδίου των μελετών.
16. Για έργα πληροφορικής (ΤΠΕ) σύμφωνη γνώμη για το τεχνικό δελτίο της Πράξης, από τη Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εφόσον
απαιτείται.
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17. Για έργα βελτίωσης υποδομών και εκσυγχρονισμού πληροφοριακών συστημάτων των ιχθυοσκαλών,
γνωμοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με
την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης και την επίτευξη των στόχων του ελέγχου της αλιείας.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά
αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ.
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη
διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, ΤΚ 115 27, Αθήνα, τις ώρες 9:00 έως 16:00μμ.

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 ή/και στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης.

6.1

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή εναλλακτικά 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.
Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία:
Άμεση Αξιολόγηση
Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της
στην ΕΥΔ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του
δικαιούχου, από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης από το δικαιούχο. [παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014]
Στην ομάδα κριτηρίων Β3 και στο επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης Β3.3 «Αποδοτικότητα» όπου εξετάζεται η σχέση των
αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με τον προϋπολογισμό για την υλοποίησή της, η αξιολόγηση της
πράξης είναι θετική εφόσον το πηλίκο (δείκτης εκροής πράξης / δείκτης εκροών πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμός
πράξης / προϋπολογισμός πρόσκλησης) είναι μεγαλύτερο από κατώτατο όριο, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα
πρόσκληση. Συγκεκριμένα το πηλίκο του αριθμού των έργων για την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα, τη χρήση των
ανεπιθύμητων αλιευμάτων στους αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους εκφόρτωσης, τις ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια θα
πρέπει για κάθε υποψήφια Πράξη, να είναι μεγαλύτερο από τον συντελεστή 0,16.

6.2

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ σχετικά με τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ
5968/Β/31-12-2018) Αντικατάσταση της υπ. αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) 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».
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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) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.
Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και
από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο.
Η ΔΑ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων
εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς Δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση
του Προϊσταμένου της ΔΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
ένστασης.
Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΔΑ που συμμετείχαν στη διαδικασία
αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να 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’ (άμεση αξιολόγηση) γίνει δεκτή, η ΔΑ
προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για
χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ΔΑ εισηγείται την έκδοση
Απόφασης Ένταξης της πράξης.
Η εκδοθείσα απόφαση επί της ένστασης Πράξης που αφορά στην ανωτέρω διαδικασία, καθιστά οριστική την Πράξη
ένταξης ή τυχόν απόρριψης αυτής, αποκλειόμενου έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

6.3

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών και άλλων πόρων, σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής
Αρχής του ΕΠ.

6.4

7.

Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.: του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των
Δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες
διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΝΤΣΑ, τηλ 213 1501155, e-mail: kkontsa@mou.gr και για τεχνικά
θέματα ΟΠΣ ο κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ τηλ. 213 1501160 και e-mail: skampolis@mou.gr.

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας
των δαπανών των πράξεων, καθώς και 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 ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr. Ο
ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π.
και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.
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Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΣΙΓΚΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

Κωνσταντίνος Μπαγινέτας

Πίνακας Αποδεκτών:
Δήμοι
Λιμενικά Ταμεία
Περιφέρειες
Οργανισμοί Λιμένων
Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
ΟΚΑΑ Α.Ε.

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.alieia.gr
1.

Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης O_E.I.1_3 «Οδηγίες συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου
Πράξης (ΤΔΠ)»

2.

Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα

3.

Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης

4.

Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

5.

Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης

6.

Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου, σύμφωνα
α
με τον οδηγό 1 1_Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_Ι_ΟΔΗΓΟΣ_ΔΙΑΧΕΙΡ_ΙΚΑΝΟΤ_

7.

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 1376757/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018)

8.

Προσβασιμότητα ΑμεΑ, σύμφωνα με τον οδηγό 1.b_O.I.1_1
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9.

Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των απαραίτητων μελετών της πράξης

10. Υποδείγματα προγραμματικών συμβάσεων, έντυπο 1c_O.I.1_1
11. Εγχειρίδιο διαδικασιών αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα
12. Δελτία Ταυτότητας δεικτών εκροής και αποτελέσματος
Εσωτερική διανομή:
1)

ΥΠ.Α.Α.Τ. - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

2)

ΕΥΔΕΠ ΑΛΘ, Μονάδες Α, Β1, Γ1, Δ (ηλεκτρονικά)

Κοινοποίηση:
1.

ΥΠ.Α.Α.Τ. – Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

2.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ

3.

Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

4.

Αρχή Πιστοποίησης Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «. . . . . . . .» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

2.

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.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα
ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων
υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της
πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται
σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών.
Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο
προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της
Δ.Α. προς τη ΔΔΕ.
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 ΔΑ 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 ΔΑ 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 την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της 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 υποβάλλουν 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 Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην
παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωδικός Πρόσκλησης: 2231
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 6η
Ημ/νια Έκδοσης: 27.04.2018
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Σελίδα 16

ΑΔΑ: Ρ4ΔΜ4653ΠΓ-Λ7Σ
(viii)

Για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ/ΠΑΝ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων
συμμετεχόντων (microdata), ο δικαιούχος υποχρεούται, επιπλέον, να εφαρμόσει τις διαδικασίες για τη συλλογή,
επεξεργασία, αποθήκευση και μεταβίβαση των δεδομένων, όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους: ΕΙΔΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη τήρησης των ειδικών υποχρεώσεων και στις περιπτώσεις που η συλλογή των
δεδομένων συμμετεχόντων διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα)

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 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π, μέσω των Δελτίων Δήλωσης
Δαπανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π και στην Αρχή
Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης στοιχεία,
για τους δημιουργούμενους τόκους από τη
χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.

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)

5.

Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του,
όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο
που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ
του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης,
ημερομηνία έναρξης της πράξης, ημερομηνία λήξης της πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό
συχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας
παρέμβασης της πράξης.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και
ειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, 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.

β)

Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα 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 Κανονισμό821/2014,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.

γ)

Να προβάλλει σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα της Ένωσης, με
αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη (όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται
από περισσότερα του ενός Ταμεία, γίνεται αναφορά στα ΕΔΕΤ).

Ευρωπαϊκή Ένωση
Κωδικός Πρόσκλησης: 2231
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1
Έκδοση: 6η
Ημ/νια Έκδοσης: 27.04.2018
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Σελίδα 17

ΑΔΑ: Ρ4ΔΜ4653ΠΓ-Λ7Σ

6.

δ)

Να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με
το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την
Ένωση.

ε)

Να τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση
πινακίδων ή πλακών.

στ)

Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση
από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και
την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε
κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο
πλαίσιο αυτό.

ζ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους
πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και
το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών
συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

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. Η ΔΑ 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 στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π 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 την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

(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 την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π 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 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης
των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν
τον φορέα)
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7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(Κατά την Ένταξη συμπληρώνονται:


τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο ή και ορίζονται από την αρμόδια ΔΑ και τους οποίους
υποχρεούται να τηρήσει ο δικαιούχος της πράξης.



στις περιπτώσεις που η ΔΑ 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
Τα παρακάτω στοιχεία θα συμπληρώνονται από τις ΔΑ ή 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.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΟΡΑ:

1.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (ναι/οχι):

2.

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - PHASING (ναι/όχι)

3.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ναι/όχι):

4.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ (ναι/όχι):

5.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ (ναι/οχι):

6.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ναι/οχι):

7.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ναι/όχι)

8.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (ναι/όχι)

6.
7.

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ναι/οχι):

OXI

OXI

ΟΧΙ

OXI

OXI
ΟΧΙ
OXI
OXI

OXI

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 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
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ΑΔΑ: Ρ4ΔΜ4653ΠΓ-Λ7Σ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ι.ΚΩΔΙΚΟΣ

ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μορφή Χρηματοδότησης

FIN 01 (ID:801)

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

Εδαφικός Τύπος

TER 07 (ID:907)

Δεν εφαρμόζεται

Μηχανισμός Εφαρμογής
Χωρικής Παρέμβασης

TDM 07 (ID:1007)

Δεν εφαρμόζεται

Δευτ. Τομ. Παρέμβασης ΕΚΤ

ESF 08 (ID:1108)

Δεν εφαρμόζεται

Οικονομική Δραστηριότητα

ECO 02 (ID:2)

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU)

EL (ID:1 )

Ελλάδα

Γεωγραφική θέση (Περιφέρεια ή
Νομός/ΟΤΑ)–(NUTS/LAU)

EL (ID:1 )

Ελλάδα
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