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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου 

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. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1005/2008 του Συμβουλίου «περί δημιουργίας κοινοτικού 

συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 

αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2847/93, (ΕΚ) αριθμ. 1936/2001 

και (ΕΚ) αριθμ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1093/1994 και 

(ΕΚ) αριθμ. 1447/1999. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος 

ελέγχου της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 

847/1996, (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002, (ΕΚ) 811/2004, (ΕΚ) αριθμ. 768/2005, (ΕΚ) 

2115/2005, (ΕΚ) αριθμ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθμ. 388/2006, (ΕΚ) 509/2007, (ΕΚ) αριθμ. 

676/2007, (ΕΚ) αριθμ. 1098/2007, (ΕΚ) 1300/2008, (ΕΚ) αριθμ. 1342/2008 και 

καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 1847/1993, (ΕΚ) αριθμ. 1627/1994 και (ΕΚ) 

αριθμ. 1966/2006. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής, «για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 περί της 

θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων 

της ΚΑΠ. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 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 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

6. 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.  

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ)  1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (O.J EE L 352/1 της 24.12.2013). 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

15ης Μαΐου 2014για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και ειδικότερα τα άρθρα 

62 και 63. 

9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 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.  
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10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας, όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς 

και της ανάγκες σε δεδομένα και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. 

11. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 772/2014 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2014, για τον 

καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να 

εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.  

12. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον 

αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς 

και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης. 

13. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 531/2015 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 

2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό των δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, προκειμένου να βελτιωθεί η υγιεινή, η 

υγεία, η ασφάλεια και οι εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς, η προστασία και η 

αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η άμβλυνση της 

κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.  

14. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 288/2015 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 

2014 για τη συμπλήρωση του του κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ΕΤΘΑ όσον αφορά τη χρονική περίοδο 

έναρξης και λήξης της κατά την οποία θεωρούνται απαράδεκτες οι αιτήσεις. 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

16. Τον Κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016.Ο ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50) για «την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει σήμερα.       

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1184/2006 και 1226/2009 του Συμβουλίου και 

την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 104/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 

1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των 

Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της 

απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.  

19. Την υπ' αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 

ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.   

20. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2015) 7417/26.10.2015 που αφορά 

στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως ισχύει.  

21. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση 

κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» (2015/C 217/1). 

22. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).  

23. το Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ», (ΦΕΚ 27/Α’/31.01.1970), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 11 «Κυρώσεις», παρ. 2, εδάφιο α), όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 78, παρ. 1, του Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’/11.12.2018). 

24. Τον Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α’/10.04.2012),  «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», Μέρος Ζ’ Αλιευτικός Τουρισμός, όπως 

ισχύει. 

25. Τον Ν. 4314/2014 για τη «διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 

όπως ισχύει.  

26. Τον Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) και ειδικά τα άρθρα 39 και 40. 

27. Τον Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’/11.12.2018) «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές 

τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του 

τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και 

άλλες διατάξεις». 

28. Το Π.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (ΦΕΚ 100Α/16-06-2021).  

29. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) 

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – 

ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 

46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014́)).  

30. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 414/2354/12.01.2015 (ΦΕΚ 97/Β’/20.01.2015) 

«Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από 

επαγγελματίες αλιείς». 
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31. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/2016) με την 

οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 

– 2020, όπως ισχύει.  

32. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 99/23.01.2017(ΦΕΚ 309/Β/07.02.2017) 

«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 2014-2020 σύμφωνα 

με το άρθρο 71 του Ν. 4314/2014)». 

33. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 2986/25.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3885/2016) 

«Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών 

καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

34. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 931/08.06.2017 (ΦΕΚ 2084/Β/2017) «Ρυθμίσεις 

θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και 

τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας», (Καν. 508/2014, άρθρο 69), Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, 

«Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 

& Θάλασσας 2014-2020».  

35. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 932/08.06.2017 (ΦΕΚ 2084/Β’/16.06.2017) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους 

Δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης των Μέτρων 3.1.8 & 4.1.20 του ΕΠΑΛΘ 2014-

2020».   

36. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1538/26.06.2019 (ΦΕΚ 2742/Β/2019) «Ρυθμίσεις 

θεμάτων που αφορούν στις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και 

τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

(Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης 

και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-

2020» (Άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014, δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα)». 

37. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 992/6-4-2020(ΦΕΚ 1597/Β/2020)  «Ρυθμίσεις 

θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και 

τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.6 “Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”». 

38. Τη με αριθ. 3866/78486/17.07.2015 (ΦΕΚ 1587/Β’/2015) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων 

του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας». 

39. Τη με αριθ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) Υπουργική Απόφαση «Πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του 

LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 
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2014-2020 και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής 

Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020». 

40. Τη με αριθμ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων 

Δημόσιας Δαπάνης», όπως ισχύει.  

41. Τη με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους 

φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020».  

42. Τη με αριθ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ που αφορά σε οδηγίες και 

παρότρυνση τήρησης διαδικασιών προς φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων.  

43. Τη με αριθ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-

2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.  

44. Τη με αριθ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/Β/20.07.2017) Υπουργική Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 

2014-2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1464/14.06.2019 (ΦΕΚ 

2483/Β/24.06.2019), 1155/14.05.2020 (ΦΕΚ 1961/Β/21.05.2020) και 1666/06.08.21 (ΦΕΚ 

3734/Β/12.08.2021) όμοιές της.  

45. Τη με αριθ. 1122/20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β/28.07.2017) Υπουργική Απόφαση «Όροι και 

ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 - 

«Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 - «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής 

αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, 

διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού 

του κύτους», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014 2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 

1467/14.06.2019 (ΦΕΚ 2486/Β/24.06.2019) και 1154/14.05.2020 (ΦΕΚ 

1854/Β/15.05.2020) όμοιές της.  

46. Τη με αρ. πρωτ. 4872/11-12-2018 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 5871/Β’/31-12-2018)με την 

οποία ορίζεται η εταιρεία «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσος Φορέας για 

δράσεις του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, όπως ισχύει.  

47. 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) 

Υπουργική Απόφαση 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 
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νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), όπως ισχύει.  

48. Τη με αριθ. 3131/17.12.2019 (ΦΕΚ 5065/Β/2019) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της 

πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της 

Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020», 

όπως ισχύει.  

49. Τη με αριθ. 1627/02.08.2021 (ΦΕΚ 3680/Β/2021) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.6 – «Διαφοροποίηση και νέες μορφές 

εισοδήματος», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 30 και άρθρο 44 § 4 - Αλιεία εσωτερικών 

υδάτων), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, 

αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη 

γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020». 

50. Το με αριθ. 2834/52781/13.05.2015 (ΑΔΑ: 7Δ8Ρ465ΦΘΗ-6Δ7) έγγραφο της Γενικής 

Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας: «Εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. 414/2354/12-1-2015(ΦΕΚ 97/20-

1-2015, τ.Β) σχετικά με τις “Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια 

αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς”». 

51. Την υπ’ αριθ. 13940/18.06.2020 Απόφαση «Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων ανά 

μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας», με την οποία εγκρίθηκαν 

με γραπτή διαδικασία από την Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 -

2020, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων Ιδιωτικού χαρακτήρα της 

Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», Μέτρο 8.3.3: 

Άρθρο 63 του Καν. (ΕΕ) 508/14, «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» (μόνο οι 

δράσεις που αφορούν σε έργα ιδιωτικού χαρακτήρα), όπως περιγράφονται και 

εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο. 

52. Τη με αριθ. 13535/29.03.21 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία έκδοσης 

Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ).  

53. Το με αριθ. 278/17.02.2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ «Ορισμός των απομακρυσμένων 

ελληνικών νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 παρ. 4 και του 

Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΕ) 508/2014.  

54. Την με αριθ. 5/10-5-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ με 

θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του πολυταμειακού τοπικού 

προγράμματος CLLD/ LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

εκχώρηση αρμοδιοτήτων». 

55. Τη με αριθ. 8/3-5-2018 απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου με θέμα: 

«Λειτουργικό Οργανόγραμμα για την Προτεραιότητα 4.2 του ΕΠΑΛΘ (Πολυταμειακό Τ.Π. 

CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου). Κατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανωτικές μονάδες 
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(τμήματα) του Ενδιάμεσου Φορέα για την Προτεραιότητα 4.2 του ΕΠΑΛΘ (Πολυταμειακό 

Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου)», όπως ισχύει. 

56. Το με αριθ. 1222/05-06-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ με το οποίο εγκρίθηκε η 

αναμορφωμένη πρόταση του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου 

(πολυταμειακό πρόγραμμα) της ΟΤΔ  

«Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ».  

57. Το με αρ. πρωτ. 32278/ΕΥΚΕ509/17.03.21 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με «Γνωμοδότηση 

επί σχεδίου Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020 (CLLD) και συνημμένων 

αυτής».  

58. Το με αρ. πρωτ. 1049/28.04.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας για την 

έγκριση του σχεδίου της παρούσας πρόσκλησης. 

59. Το με αρ. πρωτ. 83899/ΕΥΚΕ1587/26.07.2021 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της ΕΥΚΕ για 

την έγκριση του σχεδίου της παρούσας πρόσκλησης. 

60. Τη με αριθ. 57/27.07.2021 απόφαση της ΕΔΠ για την έγκριση δημοσίευσης της με αρ. 

1131/27.07.21 πρόσκλησης. 

61. Τη με αριθ. 60/30.08.2021 απόφαση της ΕΔΠ για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της 

με αρ. 1131/27.07.21 πρόσκλησης. 

62. Τη με αριθ. 65/29.10.2021 απόφαση της ΕΔΠ για την έγκριση της 2ης τροποποίησης της 

με αρ. 1131/27.07.21 πρόσκλησης. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

τη 2η τροποποίηση της υπ άριθμ. 1131/27.07.21 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με 

τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 

508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”) της Προτεραιότητας 4 ««ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ’αρ. 1380/30-08-2021 1η τροποποίηση, στο παρακάτω σημείο: 

• Στο Κεφ. «1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης 

υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ έως την 1η/12/2021 & ώρα 15:00. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1131/27-07-2021 πρόσκληση, όπως έχει τροποποιηθεί.  

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. του Τ.Π. CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Κοκοσάλης 
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Εσωτερική διανομή:  

Υπεύθυνοι Μονάδων Λειτουργικού Οργανογράμματος Ενδιάμεσου Φορέα 

Κοινοποίηση: 

1. ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (Μονάδες Α, Β1, Γ1) 

2. ΥΠΑΑΤ – Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών 

3. ΥΠΑΑΤ – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

4. ΕΥΣΕ - Εθνική Αρχή Συντονισμού (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής), Νίκης 

10, 105 63, Αθήνα  

5. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα.  
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