
 
    

              
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

ως Ενδιάµεσος φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του προγράµµατος  

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. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007),  

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 2437/Β/1-12-

2008) µε την οποία συστάθηκε /αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ 

4. Την µε αρ. πρωτ. 1911/29-10-2010 Απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται στις 

Ο.Τ.∆. Αλιείας αρµοδιότητες Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης .  

5. Την από 17-02-2011 υπογραφείσα Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων 

Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της Ο.Τ.∆. Αλιείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α» µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΚΑ Α.Ε». 

6. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ». 

7. Την αριθµ. 195/28-02-2011 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 339/τΒ/14-03-2011) 

«Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της αριθµ. 2925/13-10-2008 Υπουργικής 

Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Αλιείας 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά. 
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8. Την µε αρ.πρωτ 126786/23-07-2007 Κοινή Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. 

9. Την από 03/04/2008 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, µε την 

οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, 

όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο.   

10. Την µε αριθ.1477/10-08-2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων µε την οποία εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραµµα της Ο.Τ.∆. Αλιείας 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

11. Τη µε αρ.πρωτ. 2925/ 13-10-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 

12. Την υπ’ αριθµ. 551/23-05-2011 (ΦΕΚ 1122/Β/03-06-2011) Υπουργική Απόφαση 

«Λεπτοµέρειες εφαρµογής, σύστηµα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ)» 

13. Την υπ’ αριθµ. 888 (ΦΕΚ 1876/Β/25-08-2011) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση 

της υπ’ αριθµ. 551/23-05-2011 υπουργικής απόφασης «Λεπτοµέρειες εφαρµογής, 

σύστηµα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ)» 

14. Την υπ’ αριθµ. 11/05-12-2012 απόφαση της Ε∆ΤΠ Αλιείας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας Ο.Τ.Α. 

15. Την 33 / 29-12-2011  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 605/Β’/5-3-2012). για το 

Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2, του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007−2013. 

16.  Τον Νόµο 4070/2012 (ΦΕΚ/82/Α’/2012) και ιδιαίτερα τις  διατάξεις των άρθρων 

176 έως και 186  που αφορούν τον Αλιευτικό Τουρισµό.  

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

Τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:  

• Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1: Κατά κύριο επάγγελµα αλιείς κατά την 

έννοια του Άρθρου 3, σηµείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από 

την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην 

περιοχή παρέµβασης. Στους δικαιούχους συµπεριλαµβάνονται οι συνεταιρισµοί, 

καθώς και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από 

επαγγελµατίες αλιείς.  

• Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία 

δεν εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία  

• Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3: Ατοµικές  Επιχειρήσεις ή Νοµικά  

Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΑΕ,  ΕΠΕ,  ΟΕ,  ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του 

εµπορικού νόµου, Αγροτικές / Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε 

βαθµίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις), που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών 

προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της εµπορικής 

και φορολογικής νοµοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά 
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επιβαρύνονται µε το κόστος της πραγµατοποίησης του υποβαλλόµενου προς 

ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ 

µικρές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

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

χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ.  

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την εφαρµογή της παρούσας νοούνται ως: 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ): έγγραφο το 
οποίο υποβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και 
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή 
στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα 
επιτευχθεί µε τη συνδροµή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ). 

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 – 2013: Η προτεραιότητα 
στρατηγικής που έχει επιλεγεί στο ΕΠΑΛ 2007 -2013  για την αειφόρο 
ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών που στηρίζεται στην δηµιουργία ενός προτύπου 
πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τοµέων παραγωγής µεταξύ τους. 

∆ράση: Σειρά πράξεων που έχουν ως στόχο την εφαρµογή ενός άξονα 
προτεραιότητας. 

Κατηγορία Πράξεων: Οµάδα πράξεων, οµαδοποιηµένα είτε ανά κατηγορία 
δικαιούχου, είτε ανάλογα τη φύση τους. 

Πράξη: Επένδυση που επιλέγεται για συγχρηµατοδότηση από τη ∆ιαχειριστική 
Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ή µε ευθύνη της (µέσω Ενδιάµεσου 
Φορέα ∆ιαχείρισης), σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, 
προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο 
σχετίζονται. 

∆ικαιούχος: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης της 
δηµόσιας ενίσχυσης. 

∆ηµόσια ∆απάνη (∆.∆.): Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής ενίσχυσης 
που πληρώνεται ο δικαιούχος. 

Τοπικό Πρόγραµµα: Ολοκληρωµένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης 
σχεδιασµένη να υλοποιείται µέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω 
προσέγγισης», πολυτοµεακού χαρακτήρα που θα στηρίζεται στην διασύνδεση 
και αλληλεπίδραση των τοµέων της τοπικής οικονοµίας και όχι µόνο στο 
άθροισµα σηµειακών παρεµβάσεων. 

Περιοχή παρέµβασης: Περιοχή περιορισµένης έκτασης αλιευτικού 
χαρακτήρα, η οποία επιλέγεται για την παροχή συνδροµής προκειµένου να 
υλοποιηθεί το τοπικό πρόγραµµα αειφόρου ανάπτυξης. 

∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α): Εθνική δηµόσια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για 
την διαχείριση και την εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 
2007 – 2013. 

Ενδιάµεσος φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆): κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή 
υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής ο οποίος 
εκτελεί καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους 
που υλοποιούν πράξεις. Για την υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος ΕΦ∆ 
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έχει οριστεί µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων η 
ΟΤ∆ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΑ. 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Τοπικού Προγράµµατος Αλιείας (Ε∆ΤΠ Αλιείας):  
Το επίπεδο λήψης αποφάσεων, στο οποίο οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι 
της περιοχής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της 
περιοχής πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% περιλαµβανοµένων 
συλλογικών φορέων επαγγελµατιών αλιέων και φορείς που εξυπηρετούν 
συµφέροντα του δηµοσίου τοµέα της περιοχής πρέπει να αποτελούν 
τουλάχιστον το 30%. 

Μόνιµος κάτοικος: Θεωρείται ο πολίτης που κατοικεί µόνιµα εντός της 
περιοχής παρέµβασης του Τοπικού Προγράµµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 
του ν. 3463/2006 Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων «Κάθε έλληνας 
πολίτης είναι δηµότης ενός µόνο ∆ήµου ή µιας µόνο Κοινότητας. ∆ηµότες ενός 
∆ήµου ή Κοινότητας είναι όσοι είναι εγγεγραµµένοι στο δηµοτολόγιο». 

Οµάδες Τοπικής ∆ράσης για τις Αλιευτικές Περιοχές (Ο.Τ.∆. Αλιείας): 
τοπικές εταιρικές σχέσεις δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα που σχεδιάζουν και 
υλοποιούν για σαφώς προσδιορισµένες αγροτικές περιοχές µε έντονη αλιευτική 
δραστηριότητα (εφεξής περιοχές παρέµβασης) τοπικά προγράµµατα µε 
ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ. 

Αλιευτικός Τουρισµός είναι ειδική µορφή Τουρισµού Υπαίθρου, η οποία 
συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων παροχής επιχειρηµατικά 
οργανωµένων τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών, που συνδέονται µε την 
αλιευτική, σπογγαλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολιτιστικό 
περιβάλλον των αλιευτικών κοινοτήτων, τις αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και 
τις υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες και τις αντίστοιχες πρακτικές και τα τοπικά 
έθιµα, που σχετίζονται µε αυτές, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα 
και τοπική γαστρονοµία σε σχέση µε την αλιεία, την σπογγαλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και 
αλιευτικές περιοχές µε βάση τα τοπικά έθιµα, τον τοπικό πολιτισµό και τις 
τοπικές παραδόσεις. 

Κρατικές Ενισχύσεις: Οι ατοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά 
πρόσωπα ή επιχειρήσεις για πράξεις που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα. 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού είναι όλες οι µορφές Αγροτικού 
τουρισµού που αναπτύσσονται στην Ύπαιθρο και έχουν να κάνουν µε τους 
κρίσιµους πόρους της κάθε περιοχής  (φυσικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, 
οικιστικού),  όπως δραστηριότητες Φυσιολατρικού Μοναστικού Ορειβατικού 
Τουρισµού (ανάπτυξη εναλλακτικών παραποτάµιων δραστηριοτήτων µε την 
ποδηλασία, την αναρρίχηση, την ορειβασία, την ιππασία, τον περίπατο αλλά και 
τον ανεµοπτερισµό, την παρατήρηση πουλιών την κατάβαση του ποταµού µε 
KANOE KAYAK κ.λ.π.) µε σκοπό να  ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων και του επιπέδου ευηµερίας.  

Καινοτοµία ορίζεται ως η χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή και 
παροχή νέων προϊόντων. Η Καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο 
προϊόν ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία 
που χρησιµοποιείται, στην περιοχή παρέµβασης του τοπικού µας 
προγράµµατος.  
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2. ΜΕΤΡΑ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

2.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στο ακόλουθο ΜΕΤΡΟ και 

κατηγορίες πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 

Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» και να 

ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την παρούσα 

πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία αυτής. 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΩ∆.  1 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΚΩ∆.  4 

ΜΕΤΡΟ: 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΩ∆. 4.1 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΩ∆.  1 

∆ΡΑΣΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΚΩ∆.  4.1.1 

i. Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή Ι∆ΡΥΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ, ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ 

ΚΩ∆.  4.1.1.1 

ii. Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή Ι∆ΡΥΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ 

ΚΩ∆.  4.1.1.2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

iii. ΛΟΙΠΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

ΚΩ∆.  4.1.1.3 

 

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους 

του Άξονα Προτεραιότητας 4 και του Τοπικού Προγράµµατος και να συνεισφέρουν 

στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

(α) Ειδικοί Στόχοι  

(i) Υποστήριξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της 

διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας. 
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(ii) Ενθάρρυνση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και εµπλουτισµός του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής εφαρµογής µε παράλληλη βελτίωση του 

επιπέδου προσφεροµένων υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης των δικτυώσεων 

σε θέµατα ποιότητας. 

(iii) Στήριξη της δηµιουργίας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων αξιοποίησης 

της τοπικής παραγωγής µε ίσες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες. 

(iv) Υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόµων τεχνολογιών και µεθόδων στην 

παραγωγική διαδικασία.  

(v) Συγκράτηση του πληθυσµού µέσω της βελτίωσης του φυσικού 

παραθαλάσσιου και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

(vi) Αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος µέσω ήπιων µορφών οικονοµίας 

(vii) Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέµβασης 

(β) ∆είκτες Παρακολούθησης (Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Εφαρµοστικού 

Κανονισµού) 

 

Πίνακας 2 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αριθµός Πράξεων 

   

 

Πίνακας 3 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα 

πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά µέτρο ή/και δράση ως ακολούθως:  

Πίνακας 4 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Α/Α Κατηγορία Πράξεων  
∆ηµόσια 
∆απάνη 

∆ηµόσια 
∆απάνη προς 
διάθεση το 
έτος 200..  

% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

4.1.1.1 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή Ί∆ΡΥΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ, ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ 

 
 

1.040.000,00€ 
 

Μέχρι 65% των επιλέξιµων δαπανών 
της πράξης 

2 

4.1.1.2 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή Ι∆ΡΥΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ 

 
 

2.010.000,00€ 
 

Μέχρι 60% των επιλέξιµων δαπανών 
της πράξης 

3 
4.1.1.3 ΛΟΙΠΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

 
 

200.000,00€ 
 

Μέχρι 50 ή 60% των επιλέξιµων 
δαπανών της πράξης (ανάλογα µε 

την χωροθέτηση της πράξης) 

ΣΥΝΟΛΟ 3.250.000,00€   

 

3.2 Ο ΕΦ∆ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ δύναται να 

επικαιροποιήσει τη συνολική δηµόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους 

συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή της ανά Κατηγορία Πράξης, καθώς και 

να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε 

κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας. 

3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης  θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 

διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.  

3.4 Στα ποσοστά συνεισφοράς της δηµόσιας δαπάνης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 53 και 

στο Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού 1198/2006, συµπεριλαµβάνονται και ενισχύσεις 

που αφορούν σε µέσα χρηµατοδοτικής τεχνικής σύµφωνα µε τα άρθρα 34 έως 37 

του Κανονισµού 498/2007, καθώς οι ενέργειες οι οποίες προβλέπονται από τα εν 

λόγω µέσα (εγγυήσεις, επιδότησης δανείου ή/και επιτοκίου κ.λ.π.) συνυπολογίζονται 

στη σώρευση ενισχύσεων. Εφόσον ενεργοποιηθεί, µε τη συµµετοχή του τραπεζικού 
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τοµέα το Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα χρειαστούν Τραπεζικά δάνεια για 

την εξασφάλιση της ιδίας συµµετοχής  τους,  θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα 

στις δυνατότητες που  θα παρέχονται από το ανωτέρω Ταµείο καθώς αυτές θα 

παρέχονται  µε τους πλέον ευνοϊκούς όρους της αγοράς.   

4.   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιµες και µη επιλέξιµες δαπάνες των προκηρυσσόµενων κατηγοριών πράξεων 

περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-  των 

συνηµµένων  αρχείων της παρούσας πρόσκλησης. 

    

5. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων 

πράξεων ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα 

πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. Σε ότι αφορά την ολοκλήρωση  του  

Φυσικού αντικειµένου η οποία και προηγείται  της ολοκλήρωσης της Πράξης καταληκτική 

ηµεροµηνία είναι η 31 Αυγούστου 2015 ώστε εφόσον πιστοποιηθεί να ακολουθήσει η 

ολοκλήρωση  του αντίστοιχου οικονοµικού αντικειµένου  και η παραλαβή και ολοκλήρωση 

της πράξης έως την άνω καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας δαπανών. 

6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

6.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 10 ∆εκεµβρίου 2012 έως την 15 

Μαρτίου 2013 και ώρα 14:00 . 

6.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

Αίτηση ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας, υπόδειγµα των οποίων επισυνάπτεται 

στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.ankavala.gr. Η Αίτηση ενίσχυσης – φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από 

όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στην πρόσκληση και 

στα συνοδευτικά αρχεία αυτής. 

6.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το 

πρωτότυπο, το οποίο φέρει αντίστοιχη ένδειξη), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 

στoν Ε.Φ.∆. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, στη 

διεύθυνση Ύδρας 10, Τ.Κ.65302, τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες. 

Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε 

ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία και ώρα πρωτοκόλλησης της πρότασης στο 

πρωτόκολλο του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης. 

7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

7.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από τον 

Ε.Φ.∆. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο Ε.Φ.∆. δύναται να ζητήσει την υποβολή 

συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν 

υποβληθεί εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της 

σχετικής επιστολής ειδοποίησης. 
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H πληρότητα της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να 
ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα απαιτούµενα κριτήρια  
πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η 
πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. 

7.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από τον Ε.Φ.∆., µε βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση 

σχετικά µε την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πράξης,   

(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαµβάνοντας υπόψη και τα 
προβλεπόµενα στην ΚΥΑ «Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», 

(iii) σκοπιµότητα της πράξης και  

(iv) ωριµότητα της πράξης. 

Τα εξειδικευµένα κριτήρια τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 

και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ankavala.gr. Η 

αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική. 

Συγκριτική Αξιολόγηση  

∆ιενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων κατά την 

ίδια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εφόσον αυτές υποβλήθηκαν έως 

την σχετική καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής. 

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σταδίου των ενστάσεων) οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά µε 

βάση τη βαθµολογία τους. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία 

συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα. 

Ο ΕΦ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά 

αξιολογηµένων προτάσεων. 

7.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον ΕΦ∆. 

7.4 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Φ.∆. και της ΕΥ∆ του τίτλου των 

πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού 

της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

7.5 Υπογραφή σύµβασης µεταξύ δικαιούχου και Ε.Φ.∆. για την υλοποίηση του 

εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου. 

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

8.1 Οι δικαιούχοι θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις 

κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.  

Να αποστέλλουν στον Ε.Φ.∆. (Αναπτυξιακή Καβάλας  ΑΕ ΟΤΑ) χωρίς προηγούµενη 

ειδοποίηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, τα στοιχεία οικονοµικής και φυσικής 

προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 
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(ii) Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης 

που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 

(iii) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 

(ΕΚ) 498/2007 

(iv) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες. 

(v) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 

φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο 

του Ε.Π., δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

(vi) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  

όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης,  στον Ε.Φ.∆., στην 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., στην Αρχή Πιστοποίησης - ΟΠΕΚΕΠΕ, 

στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά 

όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(vii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(viii) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το  ειδικό 

θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από  τον Ε.Φ.∆.. 

 

9.   Ενηµέρωση δικαιούχων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση δεδοµένων τους 

9.1 Η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. έχει την υποχρέωση δηµοσιοποίησης δεδοµένων των δικαιούχων 

όλων των µέτρων του τοπικού προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Καν. 

498/2007. Τα εν λόγω δεδοµένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο 

επεξεργασίας από τις αρµόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές ελέγχου και διερεύνησης 

για τη διασφάλιση των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων. 

   

10.    Πρόσβαση σε έγγραφα – Προϋποθέσεις 

10.1 Κάθε ενδιαφερόµενος (υποψήφιος ή δικαιούχος της ιδίας πρόσκλησης) 

δύναται, ύστερα από γραπτή αίτησή του προς τον Ε.Φ.∆., να λαµβάνει γνώση 

των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του Ε.Φ.∆.  και έχουν σχέση µε τον 

ίδιο ή τους λοιπούς συνυποψήφιους / συνδικαιούχους. 

10.2 Συγκεκριµένα ο Ε.Φ.∆. οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στα σχετικά 

έγγραφα, εφόσον: 

α) ο ενδιαφερόµενος αιτείται την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα µε γραπτή 

αίτησή του, η οποία κοινοποιείται και στους τρίτους τους οποίους αφορά, 

β) έχει ειδικό έννοµο συµφέρον να λάβει γνώση των ως άνω εγγράφων, 
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γ) το έγγραφο δεν αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων, 

δ) δεν παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις 

και ιδίως από αυτές του Ν.2472/1997 για την προστασία από επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. φυλετική ή εθνική προέλευση, υγεία, 

ποινικές διώξεις ή καταδίκες κ.λπ.), 

ε) δεν παραβιάζονται δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. 

σε µελέτες κ.λπ.)  

10.3 Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση µπορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των 

σχετικών εγγράφων στα γραφεία του Ε.Φ.∆., είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα 

έξοδα της αναπαραγωγής και αποστολής των οποίων βαρύνουν τον 

ενδιαφερόµενο. 

10.4 Η προθεσµία για τη χορήγηση των ως άνω εγγράφων από τον Ε.Φ.∆. ή την 

αιτιολογηµένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου είναι πέντε 

(5) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της γραπτής αίτησης. Σε περίπτωση 

που η εν λόγω αίτηση κατατέθηκε για την παροχή εγγράφων προκειµένου ο 

αιτών να ασκήσει στη συνέχεια προβλεπόµενη ένσταση, η τυχόν προθεσµία 

άσκησης αυτής αρχίζει µετά την κατά τα ανωτέρω απάντηση του Ε.Φ.∆. 

10.5 Σε περίπτωση µη έγκρισης της επένδυσης, όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά / 

µελέτες κλπ επιστρέφονται στον υποψήφιο επενδυτή κατόπιν γραπτής αίτησής 

του. 

11.    ∆ιεκπεραίωση καταγγελιών – αναφορών 

11.1 Η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ στο πλαίσιο τήρησης της υποχρέωσής της που απορρέει από 

το άρθρο 4 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, απευθύνει στον Ε.Φ.∆. 

ερώτηµα-αίτηµα για παροχή στοιχείων και απόψεων επί των υποβληθεισών σε 

αυτήν καταγγελιών, αναφορών, αιτήσεων πολιτών που σχετίζονται µε την 

υλοποίηση τοπικού προγράµµατος. 

11.2 Ο Ε.Φ.∆. οφείλει να απαντά στην Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. πλήρως, µε αποστολή όλων 

των σχετικών εγγράφων, επί όλων των αιτιάσεων της σχετικής καταγγελίας-

αναφοράς εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών από την παραλαβή του 

ως άνω ερωτήµατος της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. Η ως άνω απάντηση του Ε.Φ.∆. δεν 

πρέπει να αποτελεί απλή διαβίβαση στοιχείων, αλλά πρέπει να περιέχει τις 

απόψεις της πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένες επί όλων των ισχυρισµών – 

αιτιάσεων της καταγγελίας-αναφοράς του ενδιαφεροµένου. 

11.3 Με το ως άνω ερώτηµα-αίτηµα της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. προς τον Ε.Φ.∆., 

αναστέλλεται υποχρεωτικά κάθε εκκρεµής διαδικασία (αξιολόγησης, 

διαγωνισµού, υπογραφής σύµβασης, πληρωµής κ.λπ.) που διενεργείται από 

τον Ε.Φ.∆. ή από την Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. και σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη 

καταγγελία. Οι εν λόγω διαδικασίες διενεργούνται και ολοκληρώνονται µετά το 

πόρισµα της Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. και τη σχετική απάντηση στον πολίτη κι εφόσον 

δεν προκύψουν ουσιώδεις πληµµέλειες του Ε.Φ.∆. και η καταγγελία δεν κριθεί 

βάσιµη ή εφόσον, µετά τη διαπίστωση πληµµελειών, ο Ε.Φ.∆. συµµορφωθεί. 

Κατ’ εξαίρεση η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ. µπορεί, σε ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις, 
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να αποφασίσει τη µη αναστολή των σχετικών διαδικασιών. Στην περίπτωση 

αυτή η προθεσµία της παραγράφου (2) για την απάντηση του Ε.Φ.∆. είναι δέκα 

(10) ηµέρες. 

11.4 Κατόπιν της απάντησης του Ε.Φ.∆ και της συγκέντρωσης όλων των 

απαιτούµενων στοιχείων, η Ε.Υ.∆. Ε.Π.ΑΛ, αφού τα εξετάσει, συντάσσει 

σχετικό πόρισµα σε σχέση µε όσα αναφέρονται στην καταγγελία – αναφορά και 

το κοινοποιεί στον καταγγέλλοντα και στον Ε.Φ.∆. Σε περίπτωση που από την 

εξέταση της υπόθεσης προκύψουν πληµµέλειες του Ε.Φ.∆, αυτή υποχρεούται 

να συµµορφωθεί µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών µε ταυτόχρονη 

έγγραφη ενηµέρωση της Ε.Υ.∆. του Ε.Π.ΑΛ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 

του Ε.Φ.∆., η σχετική καταγγελία-αναφορά θα αποτελέσει αντικείµενο ελέγχου 

από τους αρµόδιους φορείς και µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

12.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 

συµπλήρωση των απαιτούµενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να 

απευθύνεστε στον κο Σκορδά Μιχαήλ, τηλέφωνο 2510-620429, e-mail: 

mskordas@ankavala.gr.  

12.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ το σύστηµα 

διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται 

στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς 

και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως πίνακας 

επιλεξιµότητας δαπανών, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα 

έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.alieia.gr και www.ankavala.gr. 

12.3 Ο δικτυακός τόπος www.ankavala.gr. αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας των 

ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

Εγκρίνεται µε την υπ’ αριθµ. 11/05-12-2012 απόφαση της Επιτροπής 
∆ιαχείρισης Τοπικού Προγράµµατος Αλιείας της ΟΤ∆ Αλιείας 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
(Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας). 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.∆.Τ.Π. Αλιείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ 

 

Μιχαηλίδης Σάββας 
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Συνηµµένα:  

(i) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Οδηγός Εφαρµογής σχετικά µε το περιεχόµενο, τις περιοχές 

εφαρµογής, τους δυνητικούς δικαιούχους, τα ποσοστά ενίσχυσης των 

προκηρυσσόµενων Οµάδων Πράξεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που 

συνοδεύουν την αίτηση – φάκελο υποψηφιότητας, τα κριτήρια επιλογής 

καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης πράξεων στο Τοπικό 

Πρόγραµµα,  σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD), 

(ii) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Υπόδειγµα Αίτησης Ενίσχυσης - Φακέλου Υποψηφιότητας 

που πρέπει να συµπληρωθεί από τους ενδιαφερόµενους (υποψήφιους 

δικαιούχους), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD). Στο υπόδειγµα 

αναφέρονται µεταξύ άλλων τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα 

υποδείγµατα των υπεύθυνων δηλώσεων που καλούνται να υποβάλλουν οι 

ενδιαφερόµενοι µαζί µε το φάκελο υποψηφιότητας βάση των οποίων θα γίνει 

η επιλογή των προς ένταξη Πράξεων. 

(iii) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.  Πίνακας τιµών µονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, 

σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD), 

(iv) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Η µε αριθµ. 1911/29-10-2010 Κοινή Απόφαση (ΦΕΚ 

355/Β/30.3.2010), η µε αριθµ. 551/23-05-2011 (ΦΕΚ: 1122/3-06-2011) 

Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, νήσων & Αλιείας, η µε αρ. 

2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξης 

(νυν Πολιτισµού & Τουρισµού), η  µε αρ. 3427/9-6-2010 Τροποποίησή της,  

η Κοινή Υπουργική Απόφαση 3136/07.11.2011 (ΦΕΚ 2533/07.11.2011), η 

Υπουργική Απόφαση 433/29.12.2012 (ΦΕΚ 605/05.03.2012), ο Νόµος 4070 

(ΦΕΚ 82/ΤΑ’/10-04-2012) περί αλιευτικών σκαφών για µη αλιευτικές 

δραστηριότητες (σελ 2239-2242), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD). 
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