
 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Θάλασσας και Αλιείας  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 136/19.05.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΟΥ Ε.Φ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»  

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

τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) 

Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.3 

 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.)  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 411/16.09.2020 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.  136/19.05.2020 πρόσκλησης, καλεί 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», τους φορείς που 

εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:   

• ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους και 

• Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα 

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της 

Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.  

Περιοχή παρέμβασης της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η παράκτια ζώνη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η 

συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, 

όπως αυτές περιγράφονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης.  

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

παραπάνω αναφερόμενους. 

 

Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 310.368,00 €, αφορά «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 

‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις 

δημοσίου χαρακτήρα]), και πιο συγκεκριμένα: 

 

 

Α/Α ΔΡΑΣΗ    
  ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1 
Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης 

περιοχών αλιείας. 

310.368,00 € Έως 100% 
2 

Υποδομές για την ενθάρρυνση της 

τουριστικής δραστηριότητας στις 

αλιευτικές περιοχές. 

3 

Υποδομές και Υπηρεσίες για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 

αλιευτικές περιοχές. 



 

 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης: 

• 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 300.000,00 €, ενώ για πράξεις οι 

οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

των 50.000 €. 

• Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.  

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

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

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

αντίστοιχο ποσοστό συγχρηματοδότησης. 

• Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν έδρα ή Παράρτημα στην περιοχή εφαρμογής του 

τοπικού προγράμματος και θα πρέπει να τεκμηριώνουν τη διοικητική και την επιχειρησιακή τους 

ικανότητα για την υλοποίηση της Πράξης. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τη διαδικασία 

υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), 

την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» στα Ιωάννινα (Διεύθυνση: Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, 453 32), από την ιστοσελίδα 

του ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (www.epirussa.gr) και από τις 

ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 (www.alieia.gr). 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 

(εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να 

διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. 

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://logon.ops.gr.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 01/07/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 11/11/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00.   

 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη / υποβολή (π.χ. 

χάρτες, σχέδια κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα υποβάλλει στο Πρωτόκολλο του ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» στη διεύθυνση: Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, Τ.Κ. 453 32 

Ιωάννινα, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.  

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τεχνικών 

Δελτίων Πράξης και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Καρακώστα Αικατερίνη τηλέφωνο: 2651036686 - 

2651083087, e-mail: katerina@epirussa.gr και για τεχνικά θέματα ΟΠΣ οι κ.κ.: Μώκος Ηλίας και Αναστασίου 

Μαρία, τηλέφωνο: 2651036686 - 2651083087, e-mail: mokos@epirussa.gr.  
 

Για τον ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020 

ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 

 

 

 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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