Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.12.16 12:01:54
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΘΒΡ4653ΠΓ-ΔΕΠ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα
Α.Π.:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ Β1’

14 / 12 / 2021
2748

Προς: Π.Δ

Ταχ. Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103
Ταχ. Κώδικας : 115 27, Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Αθανασόπουλος
Τηλέφωνο: 213 1501161
Email : nathanasopoulos@mou.gr

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5150085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ. 2β, το άρθρο 34 και το άρθρο 35 παρ.
1γ.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού
Κοινών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ»
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης
Μαΐου 2014,και ειδικότερα τα άρθρα 62 και 64.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014,
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρ.
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά
στην παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις.
5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015) 7417/26.10.2015 που αφορά στην
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έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/ Α’/15-09-2017) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
7. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2, (Α΄ 20) όπως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 40/2021 (ΦΕΚ Α΄ 100/16-06-2021) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών»
9. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως ισχύει
10. Την αριθμ. 4760 (ΦΕΚ 483/23-06-2021) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Παπαγιαννίδης Δημήτριος του Οδυσσέα, στη
θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 1ο, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων
11. Την με αριθ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/31.10.2016) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του
άρθρου 62 του Ν.4314/2014 και κατάργηση της ΚΥΑ με αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ
2437/Β/2008), όπως τροποποιείται και ισχύει.
12. Την υπ. αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/2017) ΚΥΑ Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας σύμφωνα με το αρ. 71 του
Ν. 4314/2014».
13. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), αντικατάσταση της
υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής Απόφασης με
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822)
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ).
14. Την με αριθμ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β’/12.09.2017) Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.
15. Την υπ’ αριθμ. 1713/11-08-2021 Απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΘΑΛΑΣΣΑΣ με γραπτή διαδικασία, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων του Μέτρου 8.3.4: Άρθρο 64 «Δραστηριότητες συνεργασίας», όπως
περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
16. Την με αρ. πρωτ. 1751/24-08-2021 (Κωδ. Αρ 64.01, α/α ΟΠΣ 4962) Πρόσκληση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας για την υποβολή προτάσεων, όπως
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ισχύει.
17. Το με ID 272812 - 14/11/2021 – ώρα: 02:14 μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα σε
αυτό έγγραφα του Δικαιούχου «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» προς την ΕΥΔΕΠ «Αλιείας
και Θάλασσας» για ένταξη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020».
18. Το αποτέλεσμα της θετικής αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης
της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας & Επιλεξιμότητας
της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης.
19. Την με αριθμ. πρωτ. 2545/30-11-2021 θετική εισήγηση της προϊσταμένης της Διαχειριστικής
Αρχής του ΕΠΑλΘ.
20. Το θεσμικό πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

την

Ένταξη

της

Πράξης

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΑΛΙΕΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5150085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
2014-2020» και στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής
συνοχής» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 8.3.4.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):

5150085

2.Δικαιούχος:

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.ΟΤΑ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

30605041

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η πράξη στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή της διαχείρισης των λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, που
παράγονται κατά την παραγωγική αλιευτική δραστηριότητα ή/και απορρίπτονται από τρίτους, ώστε να
ευαισθητοποιήσει, κινητοποιήσει και κατευθύνει τον αλιευτικό κλάδο στην μείωση της λιμνοθαλάσσιας
ρύπανσης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της οικολογικής αξίας των περιοχών και την δημιουργία
προστιθέμενης αξίας στα λιμνοθαλάσσια αλιευτικά προϊόντα. Ειδικοί στόχοι της Πράξης αποτελούν α) η
ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση του αλιευτικού κλάδου, ώστε να συμβάλει στην προστασία του
λιμνοθαλάσσιου περιβάλλοντος, β) η αλλαγή των πρακτικών διαχείρισης και αντιμετώπισης των απορριμμάτων
του αλιευτικού κλάδου, γ) η διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των πόρων του λιμνοθαλάσσιου περιβάλλοντος
και δ) η συνεργασία των εμπλεκόμενων συντελεστών για την επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής.
Η πράξη διαρθρώνεται σε 2 πακέτα εργασίας. Το 1ο πακέτο εργασίας αφορά στην πιλοτική εφαρμογή της
ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων όπου θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες ενέργειες: α)
συγκρότηση δικτύου λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, β) εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού, γ) επιμόρφωση
αλιέων στην ορθή διαχείριση λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, δ) πιλοτική εφαρμογή ορθής διαχείρισης
λιμνοθαλάσσιων

απορριμμάτων,

ε)

περιβαλλοντική

και

οικονομική

αποτίμηση

των

συλλεχθέντων

απορριμμάτων, στ) ημερίδες παρουσίασης των αποτελεσμάτων της μελέτης περιβαλλοντικής και οικονομικής
αποτίμησης, ζ) ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής σε αλιευτικούς
συνεταιρισμούς της χώρας και η) κατάρτιση σχεδίου δράσης. Το 2ο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τον
συντονισμό και την διαχείριση της Πράξης και τις ενέργειες προβολής.

5. Παραδοτέα πράξης
Π1.1: 1 οδηγός διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων
Π1.2: 11 επιμορφώσεις αλιέων
Π1.3: 4 πιλοτικές εφαρμογές ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων και 4 μελέτες
περιβαλλοντικής και οικονομικής αποτίμησης των συλλεχθέντων απορριμμάτων
Π1.4: 4 ημερίδες παρουσίασης των αποτελεσμάτων της μελέτης περιβαλλοντικής και οικονομικής
αποτίμησης
Π1.5: 1 ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής σε αλιευτικούς
συνεταιρισμούς της χώρας
Π1.6: 14 συναντήσεις εργασίας
Π1.7: 4 σχέδια δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων
απορριμμάτων
Π2.1: 1 φυλλάδιο παρουσίασης της Πράξης
Π2.2: 1 φυλλάδιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πράξης
Π2.3: 4 υποσελίδες στις υφιστάμενες ιστοσελίδες των ΟΤΔ Αλιείας
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Π2.4: 6 συνεδριάσεις ΕΔΕ
Π2.5: Υποβολή οικονομικών στοιχείων
Π2.6: Υποβολή αιτημάτων πληρωμής
Π2.7: Υποβολή εκθέσεων προόδου

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔ.
ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

4.3

Αριθμός έργων
συνεργασίας

ΜΕΤΡΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αριθμός

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

4.1

1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2021

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023

9.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης (σύμβαση) του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως
01/03/2022

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

145.000,00

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

145.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔ.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
30605041
30605083
30605036
5090016

145.000,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.ΟΤΑ
40.000,00
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
50.000,00
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
25.000,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.
30.000,00
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ

145.000,00

(Συμπληρώνεται μόνο στις περίπτωση πράξεων που υλοποιούνται από περισσότερους δικαιούχους)

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε
145.000,00€

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 145.000,00€. Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως
ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ.
ΣΑ

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ
(ΚΩΔ.
Εναρίθμου)*

Πρόταση
εγγραφής

Ενεργός
Ενάριθμος
(που
συνεχίζει να
πληρώνει την
πράξη)

Π/Υ Υποέργων
Προπαρασκευαστικών
Ενεργειών

(Νέο Έργο
(Όχι)
ΠΔΕ)
* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.
086/1

(Ενάριθμος)

Σύνολο Π/Υ

145.000,00

12. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε
145.000,00 ευρώ. Με την ένταξη της Πράξης απομειώνεται ισόποσα ο προϋπολογισμός (Π/Υ) του
έργου με ενάριθμο 2017ΣΕ08610016.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι δικαιούχοι (συντονιστής και εταίροι) υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης
ένταξης και να υλοποιήσουν την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό
αυτής, καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ
επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ATHANASIA TSIGKRA
Ημερομηνία: 2021.12.16
12:55:48 EET

Δημήτριος Οδ. Παπαγιαννίδης
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Απόφασης Ένταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΝΑΥΑΠΑΚΤΟΥ, ANTΙΡΡΙΟ, T.K. 30020

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210, ΠΡΕΒΕΖΑ, T.K. 48100

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧ. ΑΓΓΕΛΟΥ 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, T.K. 45332

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
1η ΠΑΡ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ 10, ΚΕΡΚΥΡΑ, T.K. 49100

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠ.Α.Α.Τ.
-

Γραφείο Υπουργού κ. Σπήλιου Λιβανού

-

Γραφείο Γεν. Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κας. Χριστιάνας Καλογήρου

-

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

(Φορέας

Χρηματοδότησης)

(κοινοποιείται

ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
-

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του

ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
-

Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι (συντονιστής και εταίροι) της πράξης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά
τις δημόσιες συμβάσεις, τη αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα
χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και
ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση
ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών
ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη
ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του
προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο
προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών
ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ προς
τη ΔΔΕ. Συνεπώς,
Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης όπως
αυτή ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού
ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την άπρακτη
παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών
αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας
Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την
επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός
συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.
(ii)

Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το
σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της
πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii) Να λαμβάνουν έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων/υποέργων που
εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση
της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
(iv) Να ενημερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα
τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την
ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
(v)

Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και
ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη
χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των
δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή
ελέγχου της πράξης.
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(vi) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί
διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή
στοιχείων, εφόσον απαιτείται.
(vii) Να εφαρμόζουν το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής
του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
(i)

Να λειτουργούν μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού
παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών,
ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες
που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π,
μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

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

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
(i)

Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο
χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της
πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή
Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ii)

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

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(i)

Να αποδέχονται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
119 και στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου
και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης,
συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη
ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii)

Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό
Δελτίο Πράξης, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους
στόχους της πράξης και την υποστήριξη της Ένωσης στην πράξη.
Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της
πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας:
α) το έμβλημα της Ένωσης μαζί με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 763/2014·
β) αναφορά στο Ταμείο που στηρίζει την πράξη.
Οι ελάχιστες δραστηριότητες επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την στήριξη που έχει
λάβει ο δικαιούχος από το Ταμείο είναι:
-

Τοποθέτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα
ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών
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ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000
ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 763/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον
κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα
Ταμεία που στηρίζουν το έργο.
-

Τοποθέτηση μίας αφίσας με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3) που
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το
κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο, για πράξεις με συνολική δημόσια δαπάνη κάτω των 500.000
ευρώ.

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
(i)

Να τηρούν και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της
πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να
τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για
διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο
για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της
πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς
δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων
που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(ii)

Να κοινοποιούν στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση
τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η
διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την
οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης.

(iii) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής
της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
(iv) Να τηρούν τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το
δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων:
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική
πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην
επέλθει:
✓

παύση ή μετεγκατάσταση
προγράμματος

μιας

παραγωγικής

δραστηριότητας

εκτός

της

περιοχής

✓

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια
εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

✓

ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που
θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με
διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.Α. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των

μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση
αφορά αυτόν τον φορέα)
7. Ειδικοί Όροι
Οποιαδήποτε τυχόν παράλειψη/απλούστευση/ασάφεια, στην ανάλυση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
(ανάλυση προϋπολογισμού, μεθοδολογία υλοποίησης, παραδοτέα, ανάλυση σκοπιμότητας και εν γένει όλα τα
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τεχνικά και οικονομικά στοιχεία δεδομένα υλοποίησης του έργου), που αναφέρεται στην παρούσα Απόφαση,
διευκρινίζεται από την ανάλυση που υπάρχει στο υποβληθέν Σύμφωνο συνεργασίας και το αντίστοιχο Σχέδιο
Δράσης το οποίο αποτελεί Παράρτημά του, το ΤΔΠ και τις διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί από τον
Δικαιούχο.
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