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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ 

 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ  

ΠΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΙΗΔΗΑ & ΘΑΙΑΠΠΑ 2014 -2020» 

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ 4 «ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΝΣΖΠ» 

H ΝΞΝΗΑ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΡΘΑ, ΚΔ ΡΗΡΙΝ: 

 

 «ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΥΛ ΑΙΗΔΡΗΘΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ 

ΛΝΡΗΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ» (Κέηπο 8.3.3: Άπ. 63.1 ηος Θαν. 508/2014 ‘Δθαπμογή ζηπαηηγικών 

ηοπικήρ ανάπηςξηρ με ππυηοβοςλία ηυν ηοπικών κοινοηήηυν’[για παπεμβάζειρ δημοζίος 

σαπακηήπα]). 

 

Ζ Δπιηποπή Γιασείπιζηρ Ξπογπάμμαηορ LEADER / CLLD ηηρ ANION OTA 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά ξγαλα» πνπ θπξψζεθε 

κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2014, φπσο ηζρχεη. 
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3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο 

Μαΐνπ 2014, θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 62.1.β θαη 63.1. 

4. Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ. 1242/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 2014, 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξ. Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, φζνλ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ ζρεηηθψλ ζσξεπηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πξάμεηο. 

5. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 

εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (DeMinimis).  

6. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Ινπλίνπ 2014, γηα ηελ θήξπμε 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο («Γεληθφο Απαιιαθηηθφο Καλνληζκφο») φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ηνλ κε αξ. 1084/14-06-2017 Καλνληζκφο ηεο ΔΔ.  

7. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1388/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2014 γηα ηελ θήξπμε 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή, ηε 

κεηαπνίεζε θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.   

8. Σελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ κε αξηζκφ C (2015) 7417 / 26.10.2015 πνπ αθνξά ζηελ 

έγθξηζε ηνπ Δ.Π. ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΑ 2014-2020. 

9. Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 

262/01). 

10. Σν Ν. 3669/08 (ΦΔΚ Α’ 116/18-06-2008) θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα δεκφζηα έξγα, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

11. Σν Ν. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014), φπσο ηζρχεη. 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ), φπσο ηζρχεη. 

13. Σν π.δ. 40/2021 (ΦΔΚ Α’ 100/16.06.2021) «Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

Τπνπξγείσλ θαη Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ, ζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ».  

14. Σελ ππ’ αξηζ. 1435/14.06.2016 (ΦΔΚ 1839/Β/2016) «Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ 

επηινγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ 

Μέηξνπ 19 «ηήξημε γηα Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΑΠΣνΚ – Σνπηθή Αλάπηπμε κε 

Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ)» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αχμεζε ηεο 

Απαζρφιεζεο θαη ηεο Δδαθηθήο πλνρήο» ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-2020». 

15. Σε κε αξηζκ. 3206/12.12.2016 (ΦΔΚ 4111/Β/2016) Τ.Α. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

«Έγθξηζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα 

ηελ επηινγή ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 & ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020 θαη 

θαηαλνκή πηζηψζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο» φπσο ηζρχεη. 

16. Σελ κε αξ. πξση. Απφθαζε 366/04.02.2019 (ΦΔΚ 405/B/2019), κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη ζηελ 

εηαηξία Αλαπηπμηαθή Ινλίσλ Νήζσλ- Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ αξκνδηφηεηεο Δλδηάκεζνπ 

Φνξέα γηα δξάζεηο ηνπ Δ.Π. Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014 – 2020, φπσο ηζρχεη.  
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17. Σελ κε αξηζ. απφθαζε 13/14-01-2020 πεξί ζπγθξνηήζεσο ζε ζψκα ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 

Πξνγξάκκαηνο LEADER / CLLD 2014-2020 

18. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 1393/25.10.2016 (ΦΔΚ 3501/Β/2016) κε ηελ νπνία 

αλαδηαξζξψζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014 – 2020, φπσο 

ηζρχεη. 

19. Σελ κε αξηζκ. 1177/01.08.2017 ΤΑ (ΦΔΚ 3163/Β/12.09.2017) «χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020» φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη 

ηζρχεη. 

20. Σε κε αξ. πξση. 137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31-12-2018), αληηθαηάζηαζε ηεο 

ππ΄αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ 3521/Β/01.11.16) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηίηιν 

«Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β’ 1822) 

ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 

2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ 

απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ» (ΤΑΔΚΔΓ). 

21. Σε κε αξ. πξση. 101270/ΔΤΚΔ 3633/30.09.2016 επηζηνιή ηεο ΔΤΚΔ. 

22. Σε κε αξ. πξση. 92415/ΔΤΚΔ 6282/28.08.2017 επηζηνιή ηεο ΔΤΚΔ.  

23. Σν κε αξ. πξση. 30738/ΔΤΚΔ 482/14.03.2019 έγγξαθν ηεο ΔΤΚΔ ζρεηηθά κε Γηαηχπσζε γλψκεο γηα 

ην ζρέδην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

24. Σελ ππ’ αξηζ. 730/26.03.2019 Απφθαζε «Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ αλά κέηξν ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο»κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ κε γξαπηή δηαδηθαζία 

απφ ηελ Δπ. Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014 -2020, ε κεζνδνινγία θαη ηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ Γεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο», Μέηξν 8.3.3: Άξζξν 63 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 508/14, 

«Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο» (γηα παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα), φπσο 

πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ πξφζθιεζε έγγξαθν. 

25. Σν κε αξ. πξση. 240/30-7-2021 έγγξαθν ζχκθσλεο γλψκεο απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠ Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 

γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο. 

26. Η κε αξηζ. 30/9-9-2021 απφθαζε ηεο ΔΓΠ γηα έγθξηζε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο.  

 

Θ Α Ι Ν  Κ Δ 

 

Σνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ:   

 ΟΣΑ Α’ & Β’ βαζκνχ θαη θνξείο ηνπο 

γηα ηελ ςποβολή πποηάζευν έπγυν (ππάξευν), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ 

ζην πιαίζην ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΟΥΗ» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020. 

Ωο δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζεσξνχληαη θαη φζνη θνξείο έρνπλ ζπλάςεη πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ηνπο 

παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο. 

 

1. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014 -2020, εθαξκφδεηαη ε Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Αλάπηπμε, ε νπνία 

ζπκπιεξψλεη θαη κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε απφ ηελ άζθεζε ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ 
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πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο απφ ηα ηακεία ΔΓΣΑΑ, ΔΣΘΑ, ΔΚΣ θαη ΔΣΠΑ (εθαξκνγή πνιπηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ). 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014 – 2020 (ΔΠΑΛΘ 2014 – 2020), αμηνπνηψληαο 

ηνπο πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ) θαη ζην πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο 

Υσξηθήο Αλάπηπμεο, ζηνρεχεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε πεξηνρψλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο. Έλα κέζν 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ, είλαη ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πνιπηακεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο 

αλάπηπμεο ππφ ηελ επζχλε ηνπηθψλ θνξέσλ, (Άξζξν 32 ηνπ Καλ. ΔΔ 1303/2013) ζε ζπλέξγεηα κε άιια 

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ), νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ επηθεληξσκέλεο ζηελ 

αιηεία έσο θαη επξχηεξεο ζηξαηεγηθέο πνπ απεπζχλνληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ.  

ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

κε ηελ Πξσηνβνπιία ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣνΚ - CLLD),ην ΔΣΘΑ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη 

Γεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ, επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ 

παξέκβαζεο.  

Γχλαηαη λα ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο/δξάζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

Σν ΔΣΘΑ, ελδεηθηηθά, δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη: 

 Τπνδνκέο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή αιηείαο / πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε 

ησλ πεξηνρψλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, εθφζνλ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε δηαρείξηζή ηνπο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Τπνδνκέο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζαιάζζηα πάξθα, θαηαδπηηθά 

θέληξα, παξαηεξεηήξηα ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο γηα ηελ αλάδεημε 

πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ ηεο θχζεο ή ηνπ πνιηηηζκνχ θ.α.). 

 Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αιηεπηηθέο πεξηνρέο 

(απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε, βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 

δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ θ.α.).  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο: 

 Υξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο ρσξίο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

ηνπ ειέγρνπ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο ΔΔ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζε πνζνζηφ έσο 100% 

ηεο δεκφζηαο δαπάλεο.  

 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο κηαο πξάμεο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ηηο 533.785,00 €, ελψ γηα 

πξάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε άπιεο ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 50.000 €. 

 Γελ επηηξέπνληαη παξεκβάζεηο ζε κλεκεία αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.  

 ε θάζε πεξίπησζε, δξάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ππφλνηα θξαηηθήο ελίζρπζεο ζα απνζηέιινληαη 

ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ γηα έιεγρν, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξεζνχλ 

θξαηηθέο εληζρχζεηο, ζα εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα ζην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο δξάζεσλ 

θξαηηθήο ελίζρπζεο κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο. 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο CLLD/LEADER ΔΣΘΑ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη παξαθάησ 

δξάζεηο: 
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 ΞΝΓΝΚΔΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ ΑΙΗΔΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο πεξηιακβάλνληαη δεκφζηεο ππνδνκέο ζηήξημεο ηεο αιηεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη παξεκβάζεηο θα αθνξνχλ ζηε ζπκπιήξσζε πθηζηάκελσλ βαζηθψλ ππνδνκψλ 
εμππεξέηεζεο ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βειηίσζεο ησλ φξσλ αμηνπνίεζεο ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο, ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 
ησλ αιηεσλ, ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ & ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ππνδνκψλ αιηείαο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαη ηεο αζθαινχο θαη επρεξνχο 

πξφζβαζεο ζηελ παξάθηηα ζαιάζζηα δψλε.  

ην πιαίζην απηφ ηα πξνηεηλφκελα δεκφζηα έξγα αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε κηθξψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εξγαζηψλ ζηα πθηζηάκελα θπζηθά αιηεπηηθά θαηαθχγηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη εηδηθφηεξα:  

 

- Δπελδχζεηο βειηηψζεηο ησλ ππνδνκψλ αιηεπηηθψλ ιηκέλσλ θαη ηφπσλ εθθφξησζεο 

 

- Δπελδχζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ 

  

- Έξγα εμπγίαλζεο ιηκλνζαιαζζψλ, πθάισλ  

 

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχλ ελδεηθηηθά ζηελ θαηαζθεπή απνβάζξσλ ειιηκεληζκνχ ησλ αιηεπηηθψλ 

ζθαθψλ, ηελ θαηαζθεπή μχιηλσλ πξνβιεηψλ, ηε δεκηνπξγία ρεξζαίσλ εθζθαθψλ θαη ζαιάζζησλ 

εθβαζχλζεσλ, έξγα πεξίθξαμεο/νξηνζέηεζεο ρψξσλ, έξγα ειεθηξνθσηηζκνχ, ζπζηεκάησλ 
αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ππξθαγηάο θαη ξχπαλζεο θιπ.  

Ξπόκειηαι για επενδύζειρ ζε ςποδομέρ αμιγώρ δημόζιος σαπακηήπα, με ποζοζηό ενίζσςζηρ 

100%.  

 

 ΞΝΓΝΚΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΘΑΟΟΛΠΖ ΡΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΡΖ 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ  ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΙΗΔΗΑΠ. 

Οη παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ:  

 

-  Γεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ νπνία 

δχλαηαη λα πεξηιεθζεί: ε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ πάξθσλ, ε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ 

θαηάδπζεο θαη παξαηήξεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, νη ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο γηα 

ηελ αλάδεημε πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο, αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ ηεο θχζεο ή ηνπ πνιηηηζκνχ 

(π.ρ. ζήκαλζε αμηνζέαησλ, κλεκείσλ, ζέζεηο ζέαο) θιπ.  

- Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο: φπσο απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα 

θνηλσθειή ρξήζε π.ρ. παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ρψξνπο 

άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο), σδεία, βηβιηνζήθεο θαη 

γεληθφηεξα ππνδνκέο βειηίσζεο θαη αλάπιαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.  

 

Ρο ποζοζηό ενίζσςζηρ ανέπσεηαι ζηο 100% ηυν επιλέξιμυν δαπανών.  

 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

2.1 Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηνλ αθφινπζν ζεκαηηθφ ζηφρν, εηδηθφ 

ζηφρν, κέηξν ρξεκαηνδφηεζεο θαη κέηξν ΔΣΘΑ, αλά Πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020. 
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Ξίνακαρ 1 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ: Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020  ΚΩΓ.  19 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΚΥΩΡΗΗ: CLLD 8 

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ: Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο. ΚΩΓ.  04 

ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ: Πξνψζεζε ηεο δηαηεξήζηκεο θαη πνηνηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη ζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  
ΚΩΓ.  08 

ΚΔΡΟΝ ΔΡΘΑ: (8.3.3.) Άξζξν 63. Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο 

αλάπηπμεο (ζπκπ. νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ν ζπληνληζκφο) 
ΚΩΓ. 4.2 

ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ: Πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη παξνρή ζηήξημεο ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο 

παξάθηηεο θαη ηηο εζσηεξηθέο θνηλφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηεο αιηεία θαη 

ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο αιηείαο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο ζαιάζζηαο 

νηθνλνκίαο.  

ΚΩΓ.  01 

ΚΔΡΟΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ: Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο 

ζπλνρήο 
ΚΩΓ. 4.1 

 

2.2 Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ 

δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη είλαη:  

 

Ξίνακαρ 2: Γείκηερ εκποών  

Θ.Π. ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ: ΡΑΚΔΗΝ: ΚΔΡΟΝ ΔΡΘΑ: 

08 04 ΔΡΘΑ 8.3.3 

ΚΩΓ.  ΟΝΟΜΑΙΑ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΜΔΣΡΟ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ  

Ο4.4 
Αξηζκφο Έξγσλ 

Γεκνζίνπ ραξαθηήξα 
Αξηζκφο 4.1 2 

 

Ξίνακαρ 3: Γείκηερ αποηελέζμαηορ  

Θ.Π. ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ: ΡΑΚΔΗΝ: ΚΔΡΟΝ ΔΡΘΑ: 

08 04 ΔΡΘΑ 8.3.3 

ΚΩΓ.  ΟΝΟΜΑΙΑ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΜΔΣΡΟ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ  

R4.4 

Ωθεινχκελνο 

πιεζπζκφο απφ 

πξάμεηο δεκνζίνπ 

ραξαθηήξα 

Αξηζκφο 4.1 16.010 
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3. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ  

3.1  Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε αλέξρεηαη ζε 533.785,00 € σο αθνινχζσο:  

 

Ξίνακαρ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ο Δ.Φ. (ΟΣΓ), δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 

δεκφζηαο δαπάλεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ή θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε αλάθιεζε ηζρχνο 

ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ ηεο νηθείαο 

ηζηνζειίδαο: www.anion.org.gr   

3.3 ην πιαίζην ηεο νξζήο δηαρείξηζεο, o ΔΦ, εθηηκψληαο θαηά πεξίπησζε ηα δεδνκέλα πινπνίεζεο 

ηνπ ΔΠ, θαζψο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ΔΠ θαη ηε θχζε ησλ δξάζεσλ, δχλαηαη λα εληάμεη πξάμεηο 

έσο ην 150% ηνπ χςνπο ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ ηίζεηαη 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ: ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΑ 2014 – 2020  

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ: 04 

ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ: Πξνψζεζε ηεο δηαηεξήζηκεο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο θαη ζηήξημε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

ΚΔΡΟΝ ΔΡΘΑ: (8.3.3.) Άξζξν 63. Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο (ζπκπ. νη 

δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ν ζπληνληζκφο) 

ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ: 1.  Πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη παξνρή ζηήξημεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο παξάθηηεο θαη ηηο εζσηεξηθέο θνηλφηεηεο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηεο αιηεία θαη ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο αιηείαο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο 

Α/Α ΓΟΑΠΖ   
 ΚΔΡΟΝ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 

 ΠΓΣΟΖΚ/ΚΔΛΖ 

ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ (€) 

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

1 

ΞΝΓΝΚΔΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΡΖΠ 

ΑΙΗΔΡΗΘΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ. 

4.1  533.785,00 

2 

ΞΝΓΝΚΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΔΛΘΑΟΟΛΠΖ ΡΖΠ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΡΖ 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 

ΕΥΖΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ 

ΑΙΗΔΗΑΠ  

ΠΛΝΙΝ 533.785,00 

http://www.anion.org.gr/
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ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ππεξβαίλνπλ ηειηθά, ηα φξηα πνπ έρνπλ 

πξνβιεθζεί γηα ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο. 

3.4 Έξγα πνπ δελ ελέρνπλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο ζα εμεηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 

262/01). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξνθεηκέλνπ ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

πξνηεηλφκελεο δξάζεο λα κελ εκπίπηεη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηεπηδφηεζε ή γηα έκκεζε επηδφηεζε άιισλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

3.5 Έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ ελέρνπλ ζηνηρεία 

θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ (απαιιαθηηθνί θαλνληζκνί, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, θιπ). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηειηθά 

θξηζεί φηη ε πξνηεηλφκελε δξάζε ή ηκήκα δξάζεο εκπίπηεη ζην αλσηέξσλ ζεζκηθφ πιαίζην, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο κέρξη ηνπ χςνπο ηεο έληαζεο ελίζρπζεο 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ εθαξκνδφκελνπ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ ή ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ή ηνπ θαλνληζκνχ de minimis, αλά πεξίπησζε. 

3.6 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ην πνζφ πνπ ππνιείπεηαη ηεο 

εγθεθξηκέλεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

έξγνπ, θαιχπηεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ.  

3.7 Έξγα κηθξήο θιίκαθαο ρσξίο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη παξαγσγή εζφδσλ, δελ 

ελέρνπλ ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο, θαζψο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο παξεκβάζεηο ηνπηθήο 

εκβέιεηαο.  

 

4 ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑ 

4.1  Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξίδεηαη ε 01.01.2018, εθφζνλ 

ηεξνχληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ νξίδνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πεξί κε πεξάησζεο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. ηηο πξάμεηο φπνπ ζα γίλεη ρξήζε ηεο αλαδξνκηθφηεηαο ηεο 

επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ φινη νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ (πξνδεκνπξαζηαθνί, πξνζπκβαηηθνί, έιεγρνη ζπκβάζεσλ θιπ) θαηά ην ζηάδην ηεο έληαμεο 

ηεο πξάμεο. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε 30ε επηεκβξίνπ 2023. Η νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

πξάμεσλ ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί έσο ηελ σο άλσ εκεξνκελία. 

4.2 Πξάμεηο πνπ έρνπλ πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο δελ είλαη επηιέμηκεο, αλεμάξηεηα εάλ 

έρνπλ εθηειεζηεί ή φρη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. 

4.3 Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ κε αξ. πξση. 137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31-12-2018), αληηθαηάζηαζε ηεο 

ππ΄αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ 3521/Β/01.11.16) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε 

ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β’ 1822) 

ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 

2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ 

απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ» (ΤΑΔΚΔΓ). 

4.4 ε πεξίπησζε πνπ κηα πξάμε εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 262/01), πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε κε 
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θξαηηθή ελίζρπζε, πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη λα 

ππνβάιινπλ ζηνηρεία ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ είηε φηη ε πξφηαζή ηνπο δελ απνηειεί νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, είηε (ζηελ πεξίπησζε πνπ απνηειεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα) φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ δε δίλεη πιενλέθηεκα ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη δελ απεηιεί λα λνζεχζεη 

ηνλ αληαγσληζκφ ή λα έρεη επηπηψζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο. 

Δθφζνλ ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ, ηφηε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε κηθξή 

επίπησζε ζηηο ζπλαιιαγέο. Βάζε ηεο σο άλσ αλαθεξφκελεο Αλαθνίλσζεο, νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ θαζαξά ηνπηθφ αληίθηππν θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ θαζφινπ ηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. Δηδηθφηεξα, φηαλ ν δηθαηνχρνο παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε 

κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή ελφο θξάηνπο κέινπο θαη είλαη απίζαλν λα πξνζειθχζεη πειάηεο απφ 

άιια θξάηε κέιε, ε δξάζε δελ έρεη παξά νξηαθέο επηπηψζεηο ζηηο ζπλζήθεο δηαζπλνξηαθψλ 

επελδχζεσλ ή εγθαηάζηαζεο θαη ππάξρεη ην πνιχ έλαο ακειεηένο αληίθηππνο ζηηο αγνξέο θαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο ζε γεηηνληθά θξάηε – κέιε.  

4.5 ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο Πξάμεο ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ 

651/2014 (ΓΑΚ) θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ/έληαζεο ελίζρπζεο ιακβάλεηαη ππφςε ην 

έιιεηκκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, πξέπεη θαηά 

ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ λα πξνθχπηνπλ ιεηηνπξγηθά έζνδα κεγαιχηεξα ή ίζα απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. 

4.6 Οη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο παξέκβαζεο αθνξνχλ ζε πξάμεηο πνπ πινπνηνχληαη εληφο ησλ 

πεξηνρψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΘΑ, δειαδή ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, Κνξηζζίσλ, 

Λεπθηκκαίσλ θαη Μειηηεηέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κέξθπξα. 

 

5 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ  

5.1 Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ αποκλειζηικά ηλεκηπονικά ηηο πξνηάζεηο κέζσ ηνπ  ΟΠ 

ΔΠΑ 2014-2020 (εθεμήο ΟΠ ΔΠΑ). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ αηνκηθφ 

ινγαξηαζκφ ρξήζηε (αλαγλσξηζηηθφ θαη ζπλζεκαηηθφ) γηα ηελ πξφζβαζε ζην ΟΠ – ΔΠΑ: 

5.1.1 αθελφο ηα ζηειέρε ηνπ  Γηθαηνχρνπ γηα ζπκπιήξσζε δειηίσλ θαη  

5.1.2 αθεηέξνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ, ν νπνίνο 

κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Οδεγίεο γηα απφθηεζε ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ζην ΟΠ ΔΠΑ βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε https://logon.ops.gr.  

Δάλ ν Γηθαηνχρνο δελ δηαζέηεη ήδε «θσδηθφ Φνξέα» ζην ΟΠ απφ ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα θσδηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο πξφηαζεο. 

5.2 Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη κέζσ ΟΠ ΔΠΑ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://logon.ops.gr 

από ηην 18/10/2021, ώπα 07:00 έυρ, αποκλειζηικά, ηην 17/12/2021, ώπα 23:59. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζην ΟΠ ΔΠΑ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

Γηθαηνχρνπ (αηνκηθφο ινγαξηαζκφο ρξήζηε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ). Ο Γηθαηνχρνο κεηά ηελ 

επηηπρή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κέζσ ηνπ ΟΠ ΔΠΑ. 

ε πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, γηα ηα νπνία δελ είλαη ηερληθά εθηθηή ε ειεθηξνληθή 

επηζχλαςε/ππνβνιή (π.ρ. ράξηεο, ζρέδηα, θιπ), ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ηα απνζηείιεη ζηνλ 

ΔΦ Αλαπηπμηαθή Ινλίσλ Νήζσλ ΑΝΙΟΝ - Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ ζηε δηεχζπλζε: 1ε 

Πάξνδνο Αι. Γεζχιια 10, Κέξθπξα , 49100 , ηηο ψξεο 08:00 - 15:30, ενηόρ 10 επγάζιμυν 

ημεπών απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.  

https://logon.ops.gr/
https://logon.ops.gr/
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Γεν θα γίνονηαι δεκηέρ πξνηάζεηο εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ. 

Πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, επηηξέπεηαη ε επαλππνβνιή λέαο πξφηαζεο 

θαηφπηλ αθχξσζεο ηεο αξρηθήο πξφηαζεο. Η πξφηαζε αμηνινγείηαη βάζεη ηεο ηειεπηαίαο 

επηηπρνχο/έγθπξεο ππνβνιήο.    

5.3 Σν Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο (ΣΓΠ), απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ζπκπιεξψλεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή πνπ δηαηίζεηαη ζην ΟΠ ΔΠΑ. ηελ παξνχζα πξφζθιεζε 

επηζπλάπηνληαη Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο. 

Η ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζπληζηά θαη αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ. 

Αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο πξφηαζεο απνηεινχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα, ηα νπνία 

ζςνοδεύοςν ην Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο:  

(i) ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα πινπνηήζεη ηελ πξάμε. 

(ii) Καλνληζηηθφ πιαίζην νξηζκνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθφζνλ απαηηείηαη. 

(iii) Τπνδείγκαηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηνηθεηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή 

ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη απφ ην δηθαηνχρν ειεθηξνληθά ζην 

ΟΠ ΔΠΑ. 

(iv) ρέδην Απφθαζεο Τινπνίεζεο Τπνέξγνπ κε Ίδηα Μέζα, εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη ππνέξγν 

αξραηνινγηθψλ εξγαζηψλ 

(Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηιακβάλεηαη ππνέξγν αξραηνινγηθψλ εξγαζηψλ θαη εξεπλψλ, 

ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ζπλεκκέλα ζηελ πξφηαζή ηνπ ζρέδην απφθαζεο 

απηεπηζηαζίαο αξραηνινγίαο, κε πεξηερφκελν αληίζηνηρν ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 

ηνπ ΓΔ, ηδίσο σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία δαπαλψλ 

(αξηζκφο πξνζσπηθνχ αλά εηδηθφηεηα, θαηεγνξίεο πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ θιπ), ην 

ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο. Δπηπιένλ, ππνβάιιεη ζρέδην 

Μλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ θπξίνπ/δηθαηνχρνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ, εθφζνλ απαηηείηαη.) 

(v) Γειηίν Πξνφδνπ Δλεξγεηψλ Ωξίκαλζεο & Τπνρξεψζεσλ Πξάμεο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

(vi) Λνηπά ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηνλ ΔΦ αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξάμεο 

θαη εηδηθφηεξα: 

 Δγθεθξηκέλα Σεχρε δεκνπξάηεζεο 

 Αδεηνδνηήζεηο 

 Έθζεζε ηεθκεξίσζεο εμαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

 Απνδεηθηηθά θηήζεο ή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

πξφηαζεο 

 Πξνγξακκαηηθή χκβαζε θαη απνθάζεηο θνξέσλ εθφζνλ ε πξάμε πξνηείλεηαη ζην 

πιαίζην απηήο 

Σα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά/ έγγξαθα, ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf, σο 

ζπλεκκέλα ζην ΣΓΠ.  
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6 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΘΑΗ ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΟΑΜΔΥΛ 

Κεηά ηην ςποβολή ηηρ ππόηαζηρ από ηον ςποτήθιο Γικαιούσο, ε δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε 

ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα. Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηελ 

κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζπλεκκέλν. 

Πςγκπιηική Αξιολόγηζη 

6.1 Αξιολόγηζη ηυν πποηάζευν από ηον Δνδιάμεζο Φοπέα ζε δχν ζηάδηα:  

Α Πηάδιο : Πιεξφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα πξφηαζεο 

Β’ Πηάδιο : Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ  

Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ηα εγθεθξηκέλα θξηηήξηα απφ ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη μεθηλά κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (ζεκείν 5.2).  

Η πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο 

ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ ηνλ αξκφδην ΔΦ, νξίδεηαη κέρξη εμήληα (60) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ (παξ. 2, άξζξν 20, λ. 4314/2014). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο νη πξνηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε βαζκνινγία 

ηνπο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηεζνχλ δηεπθξηληζηηθά – ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία απφ ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν.  

6.2 Έκδοζη πποζυπινού πίνακα καηάηαξηρ αξιολογημένυν πποηάζευν.  

6.3 ποβολή και εξέηαζη ενζηάζευν.  

Οη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηνλ αξκφδην ΔΦ ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 43 ηεο ΤΑ κε αξηζ. 

137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31-12-2018). Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη άπαμ αλά 

ζηάδην αμηνιφγεζεο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επνκέλε εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, ήηνη:  

α) ηεο Απφθαζεο Απφξξηςεο Πξφηαζεο πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Α’ ηεο αμηνιφγεζεο  

β) ηνπ Πξνζσξηλνχ Πίλαθα θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ εθδίδεηαη θαηά ην ηάδην Β’ 

ηεο αμηνιφγεζεο. 

Η έλζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ελππφγξαθε απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη φπνπ 

απαηηείηαη ππνγεγξακκέλε θαη απφ ηνλ θνξέα πξφηαζεο, δειαδή ηνλ θχξην ηεο πξάμεο, εθφζνλ 

είλαη δηαθνξεηηθφο θνξέαο απφ ηνλ Γηθαηνχρν.  

Ο ΔΦ πξσηνθνιιεί θαη εμεηάδεη φιεο ηηο ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο 

ησλ ελζηάζεσλ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) LEADER/CLLD θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο πνπ ππέβαιαλ ηελ έλζηαζε εληφο δεθαπέληε (15) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ εηζεγεηή (κνλνκειέο φξγαλν) πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ 

LEADER/CLLD, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο έλζηαζεο.  

ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε ηνπ ΔΦ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ηελ νπνία αθνξά ε 

έλζηαζε. Δπηπιένλ, δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηειέρε πνπ εμεηάδνπλ ηελ έλζηαζε δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε αλεμαξηεζία, κέζσ ηεο ππνβνιήο δήισζεο κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 
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Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε ε νπνία αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηαδίνπ Α’ γίλεη δεθηή, ν ΔΦ 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηαδίνπ Β’.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ηάδην Β’ ηεο αμηνιφγεζεο, νη 

πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη απνδεθηή ε έλζηαζε πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, ζηε 

ζεηξά πνπ ηηο θαηαηάζζεη ε βαζκνινγία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ν Οξηζηηθφο Πίλαθαο 

θαηάηαμεο αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ.  

6.4 Έθδνζε οπιζηικού πίνακα καηάηαξηρ αξιολογημένυν πποηάζευν, μεηά ηην εξέηαζη ηυν 

ςποβαλλόμενυν ενζηάζευν. 

6.5 Έθδνζε απόθαζηρ ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 

Πξνγξάκκαηνο LEADER / CLLD ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ ηνπ Δ.Φ.  

6.6  Δνημέπυζη καηαλόγος ππάξευν ζηην ενιαία διαδικηςακή πύλη ηος ΔΠΞΑ 

(www.espa.gr) και ζηην ιζηοζελίδα ηος ΔΦ: www.anion.org.gr  ηνπ ηίηινπ ησλ πξάμεσλ 

πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Π., ησλ Γηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. 

 

7. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ  

7.1 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

ΣΓΠ, γηα ηερληθά ζέκαηα θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο αξκφδηνη είλαη νη θ.θ. Δηξήλε Καθαξνχγθα θαη 

Ναηαιία Βιάρνπ, ηειέθσλν: 26610-82037, e-mail: 2020anion.org@gmail.com . 

7.2 Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020, ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην 

ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ βξίζθνληαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.alieia.gr. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνηάζεσλ (φπσο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΣΓΠ, δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ νηθεία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΔΦ: www.anion.org.gr. 

Οη αλσηέξσ δηθηπαθνί ηφπνη απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ κε ην 

ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

 

Ν Ξπόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ Ξπογπάμμαηορ LEADER / CLLD 

 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΡΔΣΖΠ  

 

πλεκκέλα: 

1. Παξάξηεκα Ι: Τπνρξεψζεηο Γηθαηνχρσλ (Παξάξηεκα ηεο Απφθαζεο Έληαμεο) 

Σα παξαθάησ ζπλεκκέλα βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.anion.org.gr 

2. Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο  

3. Τπφδεηγκα ρεδίνπ Απφθαζεο Τινπνίεζεο Τπνέξγνπ κε Ίδηα Μέζα  

4. Καηάζηαζε Σήξεζεο Φαθέινπ Πξάμεο 

5. Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο 

6. Κξηηήξηα Δπηινγήο πξάμεσλ – Μεζνδνινγία αμηνιφγεζεο 

http://www.anion.org.gr/
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7. Τπνδείγκαηα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηνηθεηηθή, επηρεηξεζηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ δηθαηνχρνπ 

8. Τπνπξγηθή Απφθαζε 137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31-12-2018) (ΤΑΔΚΔΓ) 

9. Γειηία Σαπηφηεηαο Γεηθηψλ 

10. Πξνζβαζηκφηεηα ΑκεΑ  

11. Τπνδείγκαηα πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ 

12. Πίλαθαο Γ1 

13. Πίλαθαο Γ2 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

- Μνλάδα Αμηνιφγεζεο 

Κνηλνπνίεζε:  

1. ΔΤΓ ΔΠΑΛΘ (Μνλάδεο Α, Β1, Γ1) 

2. ΤΠΑΑΣ – Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Δλσζηαθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ 

3. ΤΠΑΑΣ – Γεληθή  Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

4. ΔΤΔ - Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ (Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο), Νίθεο 10, 105 

63, Αζήλα 

5. Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη Δμαθξίβσζεο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ, 

Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 11 & Βνπιήο, 105 57, Αζήλα.   
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ  

Ο δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο «Σίηινο πξάμεο» αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο : 

 

1. ΡΖΟΖΠΖ ΘΝΗΛΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΑΛΝΛΥΛ  

(i) Να ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.  

 

2. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΑΜΖΠ  

(i) Να ηεξεί ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ επί κέξνπο ππνέξγσλ θαη ηδίσο 

ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάζεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο, φπσο απηά 

απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο. 

Η αλάιεςε ηεο θχξηαο λνκηθήο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ηεο 

πξψηεο λνκηθήο δέζκεπζεο ηνπ θχξηνπ ππνέξγνπ πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν 10 ηεο Απφθαζεο 

Έληαμεο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ε Απφθαζε Έληαμεο ζα αλαθιεζεί 

κεηά απφ πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ηεο ΓΑ θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ. Η 

παξαπάλσ πξνζεζκία ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο. 

Τπεξβάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ θχξησλ ππνέξγσλ δχλαληαη λα επηθέξνπλ 

ηελ επηηήξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηε ΓΑ θαη ηελ επηβνιή ζην δηθαηνχρν ιήςεο δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, αιιά θαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο 

πξάμεο.  

(ii) Να δηαζθαιίδεη ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

γηα ην ζθνπφ απηφ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηεο πξάμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην δηθαηνχρν απηήο. 

(iii) Να ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηνλ ΔΦ - ΟΣΓ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο, αλάζεζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ/ππνέξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε 

ίδηα κέζα, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη αίηεκα εμέηαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα.  

(iv) Να ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνλ ΔΦ - ΟΣΓ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο πξάμεο θαη λα απνζηέιιεη φια 

ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή θαη νηθνλνκηθή πινπνίεζε ηεο πξάμεο έσο θαη ηελ 

νινθιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.  

(v) Να πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΟΠ – ΔΠΑ  κε ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα ηεο πξάμεο πνπ 

πινπνηεί θαη εηδηθφηεξα ηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δεηθηψλ, ηηο επαιεζεχζεηο, ηνπο ειέγρνπο, ηελ αμηνιφγεζε 

πξάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδξνκή ειέγρνπ ηεο πξάμεο. 

(vi) Να δηαζθαιίδεη ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιιεη ζην 

ΟΠ - ΔΠΑ, ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί δηαζχλδεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ  πζηεκάησλ ηνπ κε ην ΟΠ – ΔΠΑ γηα ηελ 

απηφκαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ, εθφζνλ απαηηείηαη. 
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(vii) Να εθαξκφδεη ην Δληαίν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Γεηθηψλ ΔΠΑ, αλάινγα κε ην επίπεδν 

εκπινθήο ηνπ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.   

 

3. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΞΟΑΜΖΠ  

(i) Να ιεηηνπξγεί κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

ηειηθνχ παξαδνηένπ απνηειέζκαηνο, θαζψο θαη λα εθαξκφδεη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

ησλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηά ηνπο.  

(ii) Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη 

δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα - 

ΟΣΓ, κέζσ ησλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ. 

 iii) Να ππνβάιιεη (εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ) ζηνλ Δ.Φ θαη ζηελ Αξρή 

Πηζηνπνίεζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ζηνηρεία γηα ηνπο δεκηνπξγνχκελνπο ηφθνπο απφ 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 

 

4. ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ – ΔΞΑΙΖΘΔΠΔΗΠ – ΔΙΔΓΣΝΗ  

(i) Να ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη γηα φζν 

ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., Αξρή Πηζηνπνίεζεο, Αξρή 

Διέγρνπ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(ii) Να απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, 

ηφζν ζηελ έδξα ηνπο, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ 

έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ 

δεηεζεί. 

 

5. ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ  

(i) Να απνδέρεηαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ 

δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ εληαία δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr), θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 119 θαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ Καλ. 508/2014, θαη ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη: ε νλνκαζία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο πξάμεο, ζχλνςε ηεο πξάμεο, εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο πξάμεο, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξάμεο, ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε, πνζνζηφ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ή άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο ηνπνζεζίαο, ρψξα, 

νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο πξάμεο.  

(ii) Να ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο, αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηεο πξάμεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πξάμεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Έλσζεο ζηελ πξάμε. 

ια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ν δηθαηνχρνο αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζηήξημε ηεο πξάμεο απφ ηα Σακεία, πξνβάιινληαο: 

α)  ην έκβιεκα ηεο Έλσζεο καδί κε αλαθνξά ζηελ Έλσζε, ζχκθσλα κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 763/2014, 

β)  αλαθνξά ζην Σακείν πνπ ζηεξίδεη ηελ πξάμε. 

Οη ειάρηζηεο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ ζηήξημε 

πνπ έρεη ιάβεη ν δηθαηνχρνο απφ ην Σακείν είλαη: 
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-  Αλάξηεζε πξνζσξηλήο πηλαθίδαο, ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζην εξγνηάμην ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο ή θαηαζθεπψλ ζε νξαηφ ζεκείν απφ ην θνηλφ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε άλσ 

ησλ 500.000 επξψ, θαηά ηε θάζε πινπνίεζήο ηνπο.  

-  Σνπνζέηεζε κφληκεο αλακλεζηηθήο πιάθαο ή πηλαθίδαο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν 

εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ππνδνκήο 

ή θαηαζθεπψλ ή αγνξάο θπζηθνχ (ελζψκαηνπ) αληηθεηκέλνπ, κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε 

άλσ ησλ 500.000 επξψ. 

Οη αλακλεζηηθέο πιάθεο ή πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 763/2014, αλαγξάθνπλ ηελ νλνκαζία θαη 

ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ, ην έκβιεκα ηεο έλσζεο καδί κε ηελ αλαθνξά ζηελ Έλσζε, θαη ην 

Σακείν ή ηα Σακεία πνπ ζηεξίδνπλ ην έξγν. 

-   Σνπνζέηεζε κίαο αθίζαο κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην έξγν (ειάρηζην κέγεζνο Α3) πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ απφ ην 

θνηλφ, φπσο ε είζνδνο ζε έλα θηίξην, γηα πξάμεηο κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε θάησ ησλ 

500.000 επξψ. 

 

6. ΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΑΞΝ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ  

(i) Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν πξάμεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. ην θάθειν ηεο πξάμεο 

λα ηεξνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο 

ειέγρνπο γηα δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ ππνβνιή ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε ηειηθή δαπάλε ηεο νινθιεξσκέλεο πξάμεο. Ο 

Δ.Φ. ελεκεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

εγγξάθσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή πξσηνηχπσλ, ή επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ 

πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

(ii) Να θνηλνπνηεί ζηνλ ΔΦ - ΟΣΓ ην έληππν Δ.Ι.1_6 «Καηάζηαζε ηήξεζεο θαθέινπ Πξάμεο», ζην 

νπνίν, κεηαμχ άιισλ, θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ε δηεχζπλζε ησλ θνξέσλ 

ζηνπο νπνίνπο ηεξνχληαη ζηνηρεία θαη έγγξαθα, θαζψο θαη ε κνξθή ππφ ηελ νπνία ζα 

ηεξνχληαη, ην αξγφηεξν κε ηελ ππνβνιή ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Γήισζεο Γαπάλεο.  

(iii) Να ηεξεί εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ ΔΦ – ΟΣΓ.  

(iv) Να ηεξεί ηηο αθφινπζεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο λα δηαηεξήζνπλ ην 

δηθαίσκα ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ Σακείσλ:  

α) Γηα πξάμεηο επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε, εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

ηειηθή πιεξσκή ή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ λα κελ επέιζεη: 

 παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο 

πξνγξάκκαηνο 

 αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη ζε κηα 

εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα 

 νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. 
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β) Άιιεο καθξνρξφληεο δεζκεχζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΦΓ - ΟΣΓ ή θαζνξίδνληαη απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξάμε. 

Η ηήξεζε ησλ καθξνρξνλίσλ ππνρξεψζεσλ επηβεβαηψλνληαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, 

κε δηνηθεηηθέο ή θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο απφ ηελ Γ.Α. ή ηνλ ΔΦ. (ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ καθξνρξνλίσλ δεζκεχζεσλ κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν θνξέα, απηφο 

πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ππνρξέσζε αθνξά απηφλ ηνλ θνξέα) 

 

7. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

(Καηά ηελ Έληαμε ζπκπιεξψλνληαη: 

 ηπρφλ εηδηθνί φξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ή θαη νξίδνληαη απφ ηνλ αξκφδην 

ΔΦ θαη ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ν δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο.  

 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ΓΑ/ΔΦ εθαξκφδεη, θαηά ηελ αμηνιφγεζε, κεζνδνινγία εθηίκεζεο 

θηλδχλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππνέξγσλ πνπ ζα ειεγρζνχλ πξνιεπηηθά, αλαθέξεηαη φηη 

[Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 2iii, o Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π (ή ελαιιαθηηθά ηνλ ΔΦ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη αλάζεζεο ησλ ππνέξγσλ ……] 
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ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ (ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ ΔΦ ζην ΟΠ ΔΠΑ σζηφζν ζα 

ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε πξφζθιεζε, γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο) 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ΔΦ κέζα ζην ΟΠ ΔΠΑ θαηά ηε ζχληαμε ηεο 

πξφζθιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ζην Σερληθφ Γειηίν 

Πξάμεο απφ ηα δεδνκέλα ηεο πξφζθιεζεο.  

Σα ζηνηρεία απηά ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε πξφζθιεζε, σζηφζν δελ ζα εθηππψλνληαη θαη δελ ζα 

δεκνζηεχνληαη καδί ηεο.  

Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΦΟΡΑ: 

1. ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ (λαη/νρη) ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

2. ΣΜΗΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΔΡΓΑ - PHASING (λαη/φρη)  

3. ΠΡΑΞΔΙ ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΙ Δ ΚΟΙΝΟ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ (λαη/φρη): ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

4. ΠΡΑΞΔΙΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΣΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΣ (λαη/φρη): ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

5. ΠΡΑΞΔΙ ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΠΑΝ (λαη/φρη): ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

6. ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ (λαη/φρη)  

7. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΜΔΑ (λαη/φρη)  

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Η ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ Ή ΚΑΙ ΣΑ 

ΓΤΟ (λαη/φρη) 
 

9. ΤΛΛΟΓΗ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ, ΓΙΑΒΙΒΑΗ 

ΜΙΚΡΟΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (λαη/φρη) 
ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

 

ΗΗ.2: ΘΥΓΗΘΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΣΔΗΑ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ 

 Ι.ΚΩΓΙΚΟ ΙΙ.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΜΟΡΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
1.1 ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

1.2  

2. ΣΤΠΟ ΔΓΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 
1.1 ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

1.2  

3. ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΔΓΑΦΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ  ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

4. ΓΔΤΣΔΡΔΤΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ 

ΔΚΣ 

1.1 ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

1.2  

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
1.1 ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ 

1.2  

6. ΔΙΓΟ ΑΛΙΔΙΑ   
1.1  

1.2  

7. ΔΙΓΟ ΠΡΑΞΗ 
1.1  

1.2  

8. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 1.1  



              19 

1.2  

9. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ (ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Ή 

ΝΟΜΟ/ΟΣΑ) – (NUTS/LAU) 

1.1  

1.2  

10. ΚΑΓ / NACE 
1.1  

1.2  

11. ΔΙΓΟ ΔΠΔΝΓΤΗ 
1.1  

1.2  

 

 


