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1. «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων 

προορισμών» 

 
 Τι αφορά 

 

Αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας με στόχο τη 
συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την 
προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων 
ατόμων. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

15.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

 Δήμοι 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού 

 Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ 
 
 
 Επιλεξιμότητα 

 
Δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) 

στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στον χώρο κολύμβησης, για την 
εξυπηρέτηση ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες όπως 
λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα 
κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/ 
προστασίας των λουόμενων κ.ά. 
 
 Περίοδος υποβολής 

 

Από 15/1/2018 έως 31/12/2020 

http://www.ando.gr/
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 Όροι και προϋποθέσεις 

 
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. 

Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας δύνανται να προταθούν για υλοποίηση 

παρεμβάσεις σε μέχρι 4 διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/ παραλίες. Ο μέγιστος 

επιτρεπόμενος Π/Υ για κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό 

των 60.000 ευρώ. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση με σειρά προτεραιότητας και 

μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω 

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 

 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση  

 
 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  

 

 
2. «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα 

χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» 

 
 Τι αφορά 

 

 Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, 
στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων (για σκοπούς 
βελτίωσης της ποιότητας, του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων που 
εκφορτώνονται, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, συμβολής στην προστασία του 
περιβάλλοντος και βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας).  

 Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των 
αλιευμάτων και για να προστεθεί αξία στα υποχρησιμοποιούμενα συστατικά των αλιευμάτων. 

 Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου 
να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.  

 Η κοινοτική στήριξη μπορεί να δοθεί για αντίστοιχες υποδομές στην αλιεία εσωτερικών 
υδάτων. 
 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

36.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

 Δήμοι 

 Λιμενικά Ταμεία 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3643/20181109_075_2h_tropop_proskl.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
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 Οργανισμοί Λιμένων 

 Περιφέρειες 

 Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών 
 

 
 Επιλεξιμότητα 

 
Εκτός από την κατασκευή των έργων δύναται να χρηματοδοτηθούν εργασίες για την πλήρη 
λειτουργία των υποδομών και ενδεικτικά: ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, πυρόσβεση, μηχανήματα 
εφοδιασμού νερού και ρεύματος για τους χρήστες των καταφυγίων, δεξαμενές για την 
αποθήκευση των ελαιωδών καταλοίπων, βελτίωση της οδού πρόσβασης στο καταφύγιο - τόπο 
εκφόρτωσης, προμήθεια ψυκτικών θαλάμων, κατασκευή – βελτίωση χώρων υγιεινής, δημιουργία 
αποθηκευτικών και λοιπών βοηθητικών χώρων για τους αλιείς, προμήθεια εξοπλισμού κ.ο.κ. Θα 
υποβληθούν ως ξεχωριστά υποέργα οι παρακάτω περιπτώσεις ενεργειών: 

 Οι εργασίες αρχαιολογίας. 

 Οι συνδέσεις με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

 Η φωτοσήμανση των καταφυγίων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. 

 Η προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για τα καταφύγια. 

 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δικαιούχου, που θα κριθούν 
αναγκαίες για την έγκαιρη και λειτουργικά αποτελεσματική υλοποίηση βασικού υποέργου 
της Πράξης. 

 
Επισημαίνεται ότι η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων 
εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών.  
 
Στα πλαίσια των προαναφερόμενων δράσεων μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ένταξη 
έργων χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, ήτοι με πληρότητα και ωριμότητα του 
φακέλου. 
 
Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 500.000,00 
€. 
 
 
 Περίοδος υποβολής 

 

Από 22/06/2017 έως 31/12/2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

 

Πρόσκληση , 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης , 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης, 3η 

Τροποποίηση Πρόσκλησης, 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης, 5η Τροποποίηση Πρόσκλησης       

 
 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα    

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3536/20170622_AlieutikoiLimenes.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3536/alieia181227prosklisi2231.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3536/alieia190326prosklisi2231.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3536/alieia190621prosklisi2231.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3536/alieia190621prosklisi2231.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3536/alieia_191218_4%20tro%20prosklisi_3132.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3536/alieia_200615_5%20trop%20prosklisi_1343.pdf
https://alieia.gr/

