
 

 

 

 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) 

του Ε.Φ. «Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.»  
στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ LEADER ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 
H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 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]) 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020), 
αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο 
πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, 
με την εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 
(ΤΑΠΤοΚ - CLLD), το ΕΤΘΑ δύναται να χρηματοδοτήσει Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο 
ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να υποβληθούν προτάσεις/δράσεις οι οποίες 
συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 
και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναλυτικότερα, οι ενδεικτικές ενέργειες που 
δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, είναι οι ακόλουθες: 

Ενέργεια 1: Εκσυγχρονισμός υποδομών αλιευτικών λιμένων και καταφυγίων, επέκταση και 
αναβάθμιση των υποδομών εκφόρτωσης αλιευμάτων και ιχθυόσκαλας. 

Αναλυτικότερα οι ενισχύσεις περιλαμβάνουν τη βελτίωση των υφιστάμενων θαλάσσιων, αλλά 
και χερσαίων υποδομών (π.χ. εκσυγχρονισμό δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης 
και διαχείρισης υδάτων), την ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριμμάτων (π.χ. καινοτόμα συστήματα διαλογής στη πηγή, συστήματα ανακύκλωσης 
αλιευτικών εργαλείων), τη βελτίωση της πρόσβασης στις αλιευτικές εγκαταστάσεις με στόχο 
τη μείωση του κόστους αλλά και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών 
αλιευτικών προϊόντων, καθώς και τη βελτίωση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου αυτών. 
Ενέργεια 2: Δημιουργία θαλάσσιων ζωνών αναψυχής, διευκόλυνση της διεξαγωγής 
δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δημιουργία, 
βελτίωση και εκσυγχρονισμό υποδομών εξυπηρέτησης για επισκέπτες/ τουρίστες σε περιοχές 
δραστηριοποίησης της αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας, τη σήμανση αξιοθέατων, μνημείων και 
άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος  και δράσεις προβολής και προώθησης 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.  

Ενισχύονται έργα ανάδειξης περιοχών φυσικού κάλλους και αισθητικής αξίας παράκτιων 
περιοχών – τοπίων, παρεμβάσεις βελτίωσης της οικολογικής και κοινωνικής αξίας των 
παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και ενέργειες για την περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση (εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης - 
δημοσιότητας, ψηφιακές εφαρμογές, δικτύωση φορέων). 
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Τέλος η ενέργεια περιλαμβάνει την αποκατάσταση, ανάδειξη και αύξηση της επισκεψιμότητας 
κτισμάτων της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και αλιευτικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη, αισθητική 
και ιστορική αξία και την υλοποίηση ενεργειών ανάδειξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για 
την πολιτιστική, λαογραφική και αλιευτική κληρονομιά και την τοπική αλιευτική οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας συναφούς εξοπλισμού (π.χ. μουσικών οργάνων, 
στολών). 

Ενέργεια 3: Δημιουργία έργων αποκατάστασης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού πολύ-
λειτουργικών χώρων για τη χρήση τους ως χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
(θέατρο, κινηματογράφος, ωδείο, βιβλιοθήκη, πολιτιστικό κέντρο, κέντρο νέων, κλπ), καθώς 
επίσης και στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και ανάπλασης κοινοχρήστων οικιστικών χώρων 
(π.χ. διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, δενδροφυτεύσεις, πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, 
δημόσιος φωτισμός και σήμανση). 
Δυνητικοί δικαιούχοι των ενεργειών είναι: 

• ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους 

• Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού 
τομέα, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 
παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 850.000,00€ 

Στο πλαίσιο της παρούσας: 
• 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 600.000 €, 
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 υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από την 
24/2/2020, ώρα 08:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής), έως, αποκλειστικά,  την 
27/7/2020, ώρα 16:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής).  
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση 
των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Λάσδα Αίγλη, τηλέφωνο 2310801076, e-
mail: aneth@aneth.gr και για τεχνικά θέματα ΟΠΣ ο κ. Δημητριάδης Ηλίας, τηλέφωνο 
2310801073, e-mail: aneth@aneth.gr 
Οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκεται στην οικεία ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ΕΦ ΟΤΔ ΑΝΕΘ (www.aneth.gr). 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER/ CLLD 
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

https://logon.ops.gr/
http://www.aneth.gr/

