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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2020
Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 καταρτίστηκε από το
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης –
ΕΣΠΑ 2014-2020).
Η αναπτυξιακή στρατηγική του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 είναι η Ολοκληρωμένη
Χωρική Ανάπτυξη με στρατηγικούς στόχους την επίτευξη της απασχόλησης,
της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης των πόρων, εστιάζοντας στη
φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους χωρικών
ενοτήτων χρησιμοποιώντας ως κινητήρες της, την ανταγωνιστικότητα και την
τοπική επιχειρηματικότητα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020)
Όραμα: «Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της
διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής»
Στρατηγικές επιλογές:
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της Αλιείας και της
Υδατοκαλλιέργειας
 Προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
CLLD/Leader του ΠΑΑ (Μ.19)
• Αγροτικές περιοχές σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (όλη η
Ελλάδα – αγροτική περιοχή)

CLLD/Leader του ΕΠΑλΘ (Προτ. 4.2)
• Περιοχή «αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», περιοχή
δηλαδή που βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή
περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού.

Οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική,
οικονομική και κοινωνική άποψη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
•
•
•

«Από κάτω προς τα επάνω» προσέγγιση.
10.000 - 150.000 κατοίκους.
Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος
πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι
μικρότερος των 15.000 κατοίκων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ:
• Η γεωγραφική έκταση της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ.
• Όχι πάνω από 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο
λιμνοθάλασσας
• Απασχόληση στην αλιεία σε σχέση με τη συνολική: 0,36%
Προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές:
α) με μικρές αλιευτικές κοινότητες, ή
β) φθίνουσα αλιευτική δραστηριότητας, ή
γ) με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
CLLD/Leader του ΕΠΑλΘ (Προτ. 4.2)
α/α

ΔΗΜΟΣ

1

Ηγουμενίτσας

2

Φιλιατών

Πληθυσμός: 22.203

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας, Τοπική
Κοινότητα Γραικοχωρίου, Τοπική Κοινότητα
Λαδοχωρίου, Τοπική Κοινοτήτα Μαυρουδίου,
Τοπική Κοινοτήτα Νέας Σελεύκειας, Δημοτική
Κοινότητα
Πέρδικας,
Τοπική
Κοινότητα
Πλαταριάς, Τοπική Κοινοτήτα Συβότων, Τοπική
Κοινοτήτα Φασκομηλιάς
Τοπική Κοινοτήτα Ασπροκκλησίου, Τοπική
Κοινοτήτα Κεστρίνης, Τοπική Κοινοτήτα Ράγιου,
Τοπική Κοινοτήτα Σαγιάδας, Τοπική Κοινοτήτα
Σμέρτου

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ CLLD/LEADER
του ΕΠΑλΘ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2
ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Α) Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν
με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την
επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι δημόσιου
χαρακτήρα παρεμβάσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 40% της Δημόσιας
Δαπάνης του μέτρου.
Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν
στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής
οικονομίας, είναι συνδεδεμένες με την επίτευξη των στόχων της
εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, είναι σύμφωνες με τα όσα
προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
•

ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους

•

Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού
τομέα

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

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
•

Χρηματοδοτούνται δράσεις χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, που δεν εμπίπτουν στο
πεδίο του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό
έως 100% της δημόσιας δαπάνης.
• Ο συνολικός προϋπολογισμός μιας πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 310.368,00 €, ενώ
για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €.
• Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.
• Σε κάθε περίπτωση, δράσεις που εμπεριέχουν υπόνοια κρατικής ενίσχυσης θα αποστέλλονται
στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων για έλεγχο, και σε περίπτωση που θεωρηθούν
κρατικές ενισχύσεις, θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης δράσεων
κρατικής ενίσχυσης με το αντίστοιχο ποσοστό συγχρηματοδότησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για τις ανωτέρω υποδομές εφόσον δεν προβλέπεται οικονομική δραστηριότητα, η χρήση τους
είναι τοπική και ανοικτή προς το κοινό δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση και το ποσοστό
ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.
Έργα μικρής κλίμακας χωρίς περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση και παραγωγή εσόδων, δεν
ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, καθώς μπορούν να χαρακτηριστούν ως παρεμβάσεις
τοπικής εμβέλειας.

ΔΡΑΣΗ: 4.2.3.1 – Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης
περιοχών αλιείας
Για τους σκοπούς της βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας
των προϊόντων που εκφορτώνονται αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση,
συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος ή βελτιώνοντας την ασφάλεια και
τις συνθήκες εργασίας θα στηριχθούν επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών
στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα
καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων και των υποδομών σε εγκαταστάσεις
για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.
Επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης
όλων των αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013
και το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 καθώς
και για να προστεθεί αξία στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων, θα
στηριχθούν επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια.
Τέλος προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων, μπορούν να
πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό καταφυγίων.
Οι ανωτέρω ενέργειες στις αλιευτικές υποδομές συμπεριλαμβάνουν και την αλιεία
εσωτερικών υδάτων.

ΔΡΑΣΗ: 4.2.3.1 – Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης
περιοχών αλιείας
Στα πλαίσια της δράσης είναι δυνατό να ενισχυθούν και παρεμβάσεις βελτίωσης της
πρόσβασης σε αλιευτικές υποδομές (έργα οδοποιίας) καθώς και δημιουργία και
βελτίωση κοινών υποδομών και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων των αλιέων: καρνάγια, αποθήκες, ηλεκτρονικά συστήματα
επικοινωνίας κλπ.

Τα έργα της παρούσας υποδράσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις όρους και τις
προδιαγραφές που ορίζονται από την εφαρμογή του οριζόντιου μέτρου του ΕΠΑλΘ.
Οι ανωτέρω υποδομές αποτελούν μικρές παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και ως εκ
τούτου δεν συνιστούν Κρατική Ενίσχυση (εξαίρεση άρθρου 8(2) Καν. (ΕΕ) 508/2014).
Επισημαίνεται ότι η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων,
νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών.
Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν εκτός από την
κατασκευή των έργων, εργασίες για την πλήρη λειτουργία των υποδομών και
ενδεικτικά:

ΔΡΑΣΗ: 4.2.3.1 – Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης
περιοχών αλιείας
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 χώρων υγιεινής,
δημιουργία αποθηκευτικών και λοιπών βοηθητικών χώρων για τους αλιείς, προμήθεια
εξοπλισμού κ.ο.κ.
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.

ΔΡΑΣΗ: 4.2.3.2 – Υποδομές για την ενθάρρυνση της
τουριστικής δραστηριότητας στις αλιευτικές περιοχές
Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές για την ενθάρρυνση
της τουριστικής δραστηριότητας στις αλιευτικές περιοχές: όπως η δημιουργία
θαλάσσιων πάρκων, η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων
κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι υποδομές
μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και
μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων,
θέσεις θέας, κέντρο τουριστικής πληροφόρησης, τουριστικό περίπτερο,
μονοπάτια, ποδηλατικές ή άλλες διαδρομές, παρατηρητήρια κλπ.). Δεν
επιτρέπονται οι παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού.
Οι επενδύσεις που θα αναπτυχθούν θα αφορούν έργα που αναδεικνύουν τον
αλιευτικό χαρακτήρα και την παράδοση της περιοχής και θα συνάδουν με τους
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στοχεύοντας στην ενδυνάμωση
των απασχολούμενων στους τομείς αυτούς, βελτιώνοντας παράλληλα και την
ποιότητα ζωής των κατοίκων των αλιευτικών περιοχών.

ΔΡΑΣΗ: 4.2.3.3 – Υποδομές και Υπηρεσίες για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
Περιλαμβάνονται:
• Υποδομές πολιτισμού με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για την αξιοποίησή
τους για κοινωφελή χρήση (ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, όπως π.χ. μουσείαεκθετήρια (αποκλειστικά με θέμα την αλιευτική παράδοση και το περιβάλλον π.χ.
μουσείο φυσικής ιστορίας), αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά
κέντρα ή χώροι, θέατρα, κινηματογράφοι και άλλες παρόμοιες καλλιτεχνικές και
πολιτιστικές υποδομές.
• Καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και
άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες αποκλειστικά με θέμα την αλιευτική
παράδοση.
• Σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και έκδοση
μουσικών και λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων
αποκλειστικά με θέμα την αλιευτική παράδοση και το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής.

ΔΡΑΣΗ: 4.2.3.3 – Υποδομές και Υπηρεσίες για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές
•

•
•

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ή μέρος οικισμών, όπως πλατείες, πεζοδρόμια,
δρόμοι, φωτισμός, παιδικές χαρές. Οι ενέργειες δεν θα έχουν αποσπασματικό
χαρακτήρα, αλλά θα αφορούν συνολικές παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν
τεκμηριωμένα στη διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας των οικισμών, την τοπική
αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονομιά και θα είναι σε πλήρη συμβατότητα με
την προώθηση του στόχου της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις θα
πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη
διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου φυσικού περιβάλλοντος.
Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται έργα στα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα
βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης).
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας (π.χ.
τοποθέτηση τεχνητών υφάλων για την αποκατάσταση θαλάσσιων οικοτόπων).
Μικρές παρεμβάσεις προστασίας προστατευόμενων περιοχών και ακτών και
αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οικοσυστήματος.

Οι επενδύσεις που θα αναπτυχθούν θα αφορούν έργα που αναδεικνύουν τον αλιευτικό
χαρακτήρα και την παράδοση της περιοχής και θα συνάδουν με τους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των απασχολούμενων στους τομείς αυτούς,
βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αλιευτικών περιοχών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 01.01.2018,
εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο περί μη
περάτωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Στις πράξεις όπου θα γίνει χρήση
της αναδρομικότητας της επιλεξιμότητας των δαπανών θα πραγματοποιηθούν
όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των δημοσίων έργων (προδημοπρασιακοί,
προσυμβατικοί, έλεγχοι συμβάσεων κλπ) κατά το στάδιο της ένταξης της πράξης.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των
προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των
προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την 30η Ιουνίου 2023.
Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες,
ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο
Δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.
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