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Ο Ενδιάμεσος Φορέας καλεί τον/τους ακόλουθο/ους Δικαιούχο/ους:  

 
•  Τμήμα Αλιείας και Θαλ. Ερευνών (Τομέας Αλιευτικών Πόρων) / Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  να υποβάλει/ουν πρόταση/εις έργου/ων, προκειμένου να ενταχθούν και 
συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  
 
Τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στο/στα ακόλουθο/ακόλουθα Μέτρα :  

 
Μέτρο 3.2  Συλλογή Δεδομένων 

 



  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του πιο πάνω αναφερόμενου Ειδικού Στόχου της Προτεραιότητας της Ένωσης και 
έχοντας υπόψη:  
 
α) την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 79.735, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2015, με την οποία 
ορίστηκε το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών / Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος (ΕΦ ΔΣ) ως ο Ενδιάμεσος Φορέας για παρεμβάσεις που εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο ΕΣ1. 
Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης και συλλογή και διαχείριση δεδομένων της Ενωσιακής  
Προτεραιότητας ΠΕ3. Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες του, 
 
(β) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ». 
 
(γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  15ης Μαΐου 
2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 
 
(δ) την απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό με αριθμό C/2015/4605 ημερομηνίας 2-07-2015, με την 
οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα 
 
ε) την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Θάλασσα στην 1η Σεπτεμβρίου 2015, με την οποία εγκρίθηκαν τα γενικά κριτήρια και η 
μεθοδολογία επιλογής έργων, 
 
στ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της   11ης 
Δεκεμβρίου 2013σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου. 
 
ζ)  την Απόφαση E(2011) 1088 της Επιτροπής της 23.2.2011 για την έγκριση του εθνικού προγράμματος 
συλλογής πρωτογενών βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων στον 
τομέα της αλιείας της Κύπρου για τα έτη 2011-2013. 
 
η)  την Εκτελεστική Απόφαση ΕE(2013) 5568  της Επιτροπής, της 30 Αυγούστου 2013, επεκτείνοντας τα 
εθνικά προγράμματα για τη συλλογή πρωτογενών βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2011-2013 στην περίοδο 
2014-2016. 
 
θ)  την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση 
πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2017-2019. 
 
ι)  την Εκτελεστική Απόφαση  (ΕΕ) 2016/1701 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2016 περί θεσπίσεως 
κανόνων σχετικά με το μορφότυπο για την υποβολή  προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων 
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 
 
ια) την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 14.12.2016 σχετικά με την έγκριση του προγράμματος 
εργασίας της Κύπρου για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την 
περίοδο 2017-2019. 
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ιβ) τους περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας 
Νόμοι του 2006 και 2013 και Κανονισμοί. 
  

Έργο είναι κάθε δράση και ενέργεια που εντάσσεται στο/στα πιο πάνω Μέτρα και έχει λειτουργική και 
διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς στόχους και αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στον Οδηγό Επιλεξιμότητας Δαπανών, ο οποίος εκδίδεται 
από τη Διαχειριστική Αρχή (συνημμένος). 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: 4,500,000.00 ΕΥΡΩ. Τα έργα 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.  
  
Ελάχιστος Προϋπολογισμός έργου:  50.000,00 ΕΥΡΩ 
 
Μέγιστος Προϋπολογισμός Έργου:  4.000.000,00 ΕΥΡΩ 

2. ΔΕΙΚΤΕΣ  
  
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του σχετικού με την Πρόσκληση 
Ειδικού Στόχου της Προτεραιότητας της Ένωσης και σε τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους 
ποσοτικοποιημένους δείκτες εκροών και, όπου εφαρμόζεται και μπορεί να μετρηθεί, και αποτελέσματος. 



3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  
  
3.1 Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30-06-2021.  
 
3.2 Ο ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός ενός έργου θα πρέπει να είναι 50,000.00 €.  
 
3.3 Οι δικαιούχοι, βάσει του άρθρου 68 παρ. 1 σημείο (β) του Καν. 1303/2013, έχουν τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης έμμεσων δαπανών βάσει κατ’ αποκοπήν ποσοστού (έως 15%) επί των άμεσων δαπανών 
προσωπικού.  Σημειώνεται ότι η δυνατότητα κατ’ αποκοπήν ποσοστού δεν  έχει συμπεριληφθεί στο ΕΠ 
«Θάλασσα» και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμη μέχρι την έγκριση τροποποίησης του ΕΠ για συμπερίληψη 
αυτού του είδους απλουστευμένου κόστους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
3.4 Δεν εφαρμόζεται Χρήση Κοινής Στήριξης  
 
3.6 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων καθορίζονται στον Οδηγό 
Επιλεξιμότητας Δαπανών (συνημμένος). 
 
3.7 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας:  
 
Το ΕΠ "Θάλασσα" 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, 
διαχείριση και χρήση των δεδομένων σύμφωνα προς το άρθρο 25, παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1380/2013, που προσδιορίζονται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008. 

2. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμα τα ακόλουθα είδη πράξεων/Δράσης: 

Δράση 3.2.1 - Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων με στόχο την επιστημονική ανάλυση και την υλοποίηση 
της ΚΑλΠ . 

Δράση 3.2.2 - Εθνικά, διεθνικά και υπό εθνικά πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας υπό την προϋπόθεση ότι 
σχετίζονται με αποθέματα που καλύπτονται από την ΚΑλΠ. 

Δράση 3.2.3 - Παρακολούθηση στη θάλασσα των εμπορικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
περιλαμβανομένης της παρακολούθησης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των θαλάσσιων οργανισμών όπως 
τα θαλάσσια θηλαστικά και τα πουλιά, 

Δράση 3.2.4 - Επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα, 

Δράση 3.2.5 - Συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών μελών και των περιφερειακών αρχών, σε ετήσιες 
συνεδριάσεις συντονισμού, σε συνεδριάσεις περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης αλιείας, στις οποίες η 
Ένωση συμμετέχει ως μέλος ή ως παρατηρητής ή σε συνεδριάσεις διεθνών οργανισμών που είναι 
επιφορτισμένοι με την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, 

Δράση 3.2.6 - Βελτίωση των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων και η υλοποίηση πιλοτικών 
μελετών, με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων. 

Σημειώνεται ότι η διερευνητική αλιεία (exploratory fishing) δεν είναι επιλέξιμη. 

 
 



4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
  
4.1 Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέσω του ΟΠΣ. Για την υποβολή των 
προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ). Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης 
του ΤΔΕ επισυνάπτεται  ο Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΕ.  

4.2 Ειδικοί όροι:  

4.4 Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 13 Απριλίου, 2017 τα μεσάνυχτα. 
Δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής προτάσεων μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.  
 
4.5 Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει νωρίτερα της ανωτέρω προσδιοριζόμενης 
ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της 
παρούσας πρόσκλησης (στην περίπτωση της άμεσης ή μικτής αξιολόγησης). Η ενημέρωση των δυνητικών 
δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας.  
  
 

1. Τα έργα που θα υλοποιηθούν, είναι επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπεριληφθεί στο ετήσιο 
πρόγραμμα της Κύπρου για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων το οποίο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
2.Υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που θα πρέπει να τηρούν οι Δικαιούχοι έργων ΕΤΘΑ. 
(όπως αναφέρονται στον Οδηγό Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (συνημμένος) 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιείται από τον Ενδιάμεσο Φορέα με βάση τις κατηγορίες κριτηρίων 
αξιολόγησης και τον τρόπο βαθμολόγησης όπως εξειδικεύονται στο Φύλλο Αξιολόγησης Έργου το οποίο 
επισυνάπτεται. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με τον τύπο της άμεσης αξιολόγησης. Η διαδικασία που θα 
τηρείται για την ένταξη έργων είναι σύμφωνη με την Εγκύκλιο: «Κατευθυντήριες Γραμμές - Διαδικασίες Ένταξης 
Έργων που εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα πλαίσια των ΕΠ 2014-2020» που εξέδωσε η Διαχειριστική  
Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  http://www.moa.gov.cy/thalassa. Ο Ενδιάμεσος Φορέας έχει το 
δικαίωμα να πραγματοποιεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στο Δικαιούχο για τεκμηρίωση των στοιχείων και 
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί για το υποψήφιο προς ένταξη έργο.   
 
5.1 Διευκρινίσεις / συμπληρώσεις κατά τη Διαδικασία Αξιολόγησης. Ο Ενδιάμεσος Φορέας διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει από τον δυνητικό Δικαιούχο υποβολή διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων ή 
αναπροσαρμογή του περιεχομένου της πρότασής του , ώστε αυτή να εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους της 
εκάστοτε ΠρΥΠ και κατ’ επέκταση του ΕΠ. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε στάδιο αξιολόγησης. Σε κάθε 
περίπτωση το Τεχνικό Δελτίο Έργου με τις ζητούμενες τροποποιήσεις θα οριστικοποιείται και θα 
επανυποβάλλεται από τον Δικαιούχο, μέσω του ΟΠΣ, στα χρονικά πλαίσια που τίθενται από τον Ενδιάμεσο 
Φορέα.  
 
5.3 Έκδοση και κοινοποίηση Απόφασης Ένταξης. Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης, ο ΕΦ εκδίδει 
την Απόφαση Ένταξης του Έργου (ΑΕΕ), η οποία αποστέλλεται στο Δικαιούχο, με κοινοποίηση στη ΔΑ, μέσω 
ΟΠΣ. Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος υπογράφει την ΑΕΕ και την επιστρέφει στον ΕΦ. Στην ΑΕΕ επισυνάπτονται 
οποιαδήποτε κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα, καθώς και το τελικό ΤΔΕ (όπως οριστικοποιήθηκαν στο ΟΠΣ 
με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του έργου) και αποτελεί το προγραμματικό έγγραφο του έργου που θα 
συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ.  



Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης ο ΕΦ συντάσσει και αποστέλλει άμεσα στο Δικαιούχο την Απόφαση 
Απόρριψης του Έργου (ΑΑΕ), η οποία πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.  
  
5.4 Διαδικασία Ενστάσεων. Στις περιπτώσεις που ο Δικαιούχος διαφωνεί με την Απόφαση Απόρριψης, μπορεί 
να υποβάλει, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης του Ενδιάμεσου Φορέα, 
γραπτή ένσταση, στην οποία παραθέτει τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι η πρότασή 
του δεν έπρεπε να απορριφθεί. 
 
5.5 Δημοσιοποίηση Ενταχθέντων Έργων. Όλα τα ενταγμένα έργα, οι αντίστοιχοι Δικαιούχοι που τα 
υλοποιούν, η συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατίθεται σε κάθε έργο, καθώς και όλα τα λοιπά απαραίτητα 
στοιχεία με βάση το  Παράρτημα V του Καν. 508/2014, ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης σχετικού καταλόγου, 
σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής http://www.moa.gov.cy/thalassa.  
  
6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
  
6.1 Για περαιτέρω διευκρινίσεις και εξασφάλιση όλων των σχετικών εγγράφων, ο Δικαιούχος μπορεί να 
επικοινωνήσει με τον/τους αρμόδιο/ους λειτουργό/ούς Γιάννος Κυριάκου, τηλ ++357 22807862 και ηλεκτρονική 
διεύθυνση ykyriacou@dfmr.moa.gov.cy  
 
6.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα», το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, 
το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στο εν λόγω ΕΠ, τους κανόνες επιλεξιμότητας των 
δαπανών των έργων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγός 
συμπλήρωσης ΤΔΕ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, πίνακας δεικτών φυσικού αντικειμένου, ειδικά κριτήρια 
αξιολόγησης προτάσεων) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.moa.gov.cy/thalassa. Ο εν λόγω 
δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερόμενων και 
ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.  
  
Ο Ενδιάμεσος Φορέας δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της 
παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.  
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