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1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) 
 

1.1. Γενικά  
 
Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων («CLLD: Community-led local development») 
είναι ένα εργαλείο της ΕΕ που στοχεύει στην εμπλοκή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων. Η CLLD είναι μια προσέγγιση 
που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά για σχετικά μικρές οικονομικές επενδύσεις, μπορεί να έχει 
σημαντική επίδραση στις ζωές των ανθρώπων με την  ανάπτυξη νέων ιδεών και κοινής δέσμευσης για την 
υλοποίηση τους για το καλό των τοπικών τους κοινοτήτων. 
 
Η CLLD είναι μια μέθοδος για τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών οικονομικών παραγόντων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
τοπικών ολοκληρωμένων στρατηγικών ώστε να βοηθήσουν τις περιοχές τους στη μετάβαση προς ένα πιο 
βιώσιμο μέλλον. Ειδικά στην περίοδο οικονομικής κρίσης, η CLLD μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα 
ισχυρό εργαλείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιες οι τοπικές κοινότητες μπορούν να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα προς την κατεύθυνση οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής τους, η οποία είναι πιο έξυπνη, πιο 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. 
 
Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων: α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές 
ζώνες, β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στις οποίες, σε ότι 
αφορά το επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα 
συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49 % των δικαιωμάτων ψήφου, γ) εκτελείται μέσω 
ολοκληρωμένων και πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης βάσει περιοχών και  δ) σχεδιάζεται 
με βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό 
πλαίσιο καθώς και την οργάνωση δικτύων και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία. 
 

1.2. Εφαρμογή της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

 
Η υλοποίηση της προσέγγισης CLLD αναμένεται να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 
Συγκεκριμένα, η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αναμένεται να συμβάλει 
στην επίτευξη της Προτεραιότητας της Ένωσης 4 του ΕΤΘΑ «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής 
συνοχής» και του Θεματικού Στόχου 8 του ΚΣΠ «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας της εργασίας» μέσω του ακόλουθου ειδικού στόχου «προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας 
και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας».  
 
Η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προϋποθέτει χωρική προσέγγιση μέσα 
από την οποία θα προσδιοριστούν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί ανάπτυξής τους. Με τον τρόπο αυτό 
θα καθοριστούν οι στόχοι και ακολούθως τα Μέτρα και οι Δράσεις, που θα ενταχθούν στις Στρατηγικές 
Τοπικής Ανάπτυξης των «Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας» (ΤΟΔΑ). Η εφαρμογή ολοκληρωμένων 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και η συγκρότηση ΤΟΔΑ, βασιζόμενη και στην εμπειρία από την 
εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013, θα 
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δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ παράλληλα θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναδιάρθρωση της οικονομίας, στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, στη 
συνεργασία και στην καινοτομία. 
 
Στόχος είναι η διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των περιοχών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, η αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και η διατήρηση και 
ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης στις αλιευτικές περιοχές. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προώθηση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης των περιοχών μέσα από την 
αποτελεσματικότερη και βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων και αλιευτικών πόρων, τη δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων εργασίας, αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα μέσα από την 
υιοθέτηση νέων ή καινοτόμων τεχνολογιών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. 
 
Μέσα από την προσέγγιση CLLD αναμένεται να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι αναπτυξιακές 
ανάγκες των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου, και να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικότερα μέσω εξειδικευμένων ανά περιοχή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Η βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προϋποθέτει χωρική προσέγγιση μέσα από την 
οποία θα προσδιοριστούν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί ανάπτυξής τους. Με τον τρόπο αυτό θα 
καθοριστούν οι στόχοι και ακολούθως με μεγαλύτερη ακρίβεια οι επιμέρους Δράσεις στα αντίστοιχα 
Μέτρα, τα οποία θα ενταχθούν στις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας 
(ΤΟΔΑ).  
 

2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 4: «Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής»  

 
2.1. Γενικά  

 
Στα πλαίσια της Προτεραιότητας της Ένωσης 4, χρηματοδοτούνται ενέργειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι επιλέξιμες 
στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής με την οποία επιδιώκεται η στήριξη της υλοποίησης των στόχων 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των κοινωνικοοικονομικών 
αποτελεσμάτων της. 
 
Η εφαρμογή της Προτεραιότητας της Ένωσης 4 γίνεται μέσω στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που 
προτείνονται και υλοποιούνται από τις ΤΟΔΑ, βασιζόμενη σε μία «εκ των κάτω προσέγγιση». Η ΤΟΔΑ 
αντιπροσωπεύει δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους από τους διάφορους τοπικούς συναφείς 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να διαθέτει επαρκή 
διοικητική και οικονομική ικανότητα για να διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση και να εξασφαλίζει ότι οι 
ενέργειες ολοκληρώνονται επιτυχώς. 
 
Μέσω του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» για την Προτεραιότητα της Ένωσης 4 θα υλοποιηθούν Μέτρα, τα οποία 
περιγράφονται στη συνέχεια, και αφορούν: 

α) Δαπάνες προπαρασκευαστικής υποστήριξης 
β) Υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 
γ) Προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας της ΤΟΔΑ 
δ) Λειτουργικά έξοδα και συντονισμός της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης  
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2.2. Στόχοι 
 
Η Προτεραιότητα της Ένωσης 4 συμβάλει στην υλοποίηση του Ειδικού Στόχου 1 «Προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης 
της  απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές 
κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης  της 
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας 
οικονομίας». 
 
Η εφαρμογή της Προτεραιότητας της Ένωσης 4  θα εστιάσει στους ακόλουθους στόχους: 

• προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση 
της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας 

• στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, δια βίου 
μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

• βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής 

• προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, 
της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας 

• ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διαχείριση των 
τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. 

 
2.3. Ποσοτικοποιημένοι Στόχοι 

 
2.3.1 Δείκτες Αποτελέσματος 

 

Δείκτης αποτελεσμάτων Τιμή-στόχος  για το 2023 Μονάδα μέτρησης 

4.1 - Απασχόληση που δημιουργείται 50 Αριθμός (ΙΠΑ) 

4.2 - Απασχόληση που διατηρείται 100 Αριθμός (ΙΠΑ) 

4.3 - Επιχειρήσεις που δημιουργούνται 20 Αριθμός 

 
2.3.2 Δείκτες Εκροών 

 

Μέτρο ΕΤΘΑ Δείκτης εκροών 
Τιμή-στόχος  
για το 2023 

Μονάδα 
μέτρησης 

Μέτρο 4.1 - Άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) Στήριξη για προπαρασκευή 

4.2 - Aριθ. έργων για την 
προπαρασκευαστική 
υποστήριξη 

3 Αριθμός  

Μέτρο 4.2&4.3 - Άρθρο 63 
Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
(συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο 
συντονισμός) 

4.1 - Αριθ. επιλεγμένων 
στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης 

3 Αριθμός  

Μέτρο 4.4 - Άρθρο 64 
Δραστηριότητες συνεργασίας 

4.3 - Αριθ. έργων 
συνεργασίας 

3 Αριθμός 
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2.3.3 Πλαίσιο Επίδοσης 
 
Δείκτης και μονάδα μέτρησης, όπου ενδείκνυται  Ορόσημο για το 2018 Στόχοι για το 2023 

Οικονομικός δείκτης (€) 1.000.000 6.500.000 

4.1 - Αριθ. επιλεγμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 3 3 

 
2.4.  Μέτρα Προτεραιότητας της Ένωσης 4 

 
2.4.1 Μέτρο 4.1 Προπαρασκευαστική υποστήριξη 
 
Στόχος: Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας για τη δημιουργία 
ικανοτήτων, καθώς και για κατάρτιση και δικτύωση τους με σκοπό την προπαρασκευή και υλοποίηση της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Επίσης, μέσω του Μέτρου στηρίζεται η δημιουργία ικανοτήτων και η 
συγκρότηση των  νέων ΤΟΔΑ. 
 
Χρηματοδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός [δημόσια δαπάνη (εθνική + ΕΕ)] της παρούσας 
πρόσκλησης είναι €60.000 με μέγιστο ποσό ανά ΤΟΔΑ τις €30.000. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
ποσοστό 100%, επομένως δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ της 
ΕΕ ανέρχεται σε 75%.   
 
Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του εν λόγω Μέτρου δεν απορροφηθεί, δύναται η μεταφορά του 
στα άλλα Μέτρα της ΠΕ4. 
  
Φορέας υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εφαρμογή του Μέτρου: Ενδιάμεσος Φορέας  Αλιείας – 
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών   
 
Δικαιούχος: Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν αιτήθηκαν 
προπαρασκευαστική υποστήριξη μέσω του Leader του Μέτρου 1.19 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020. 
 
Νομικό πλαίσιο: Η εφαρμογή του Μέτρου 4.1 πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες του άρθρου 62, 
παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για το ΕΤΘΑ και  του άρθρου 35 
παράγραφος 1 στοιχείο (α) του γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για τον καθορισμό των Κοινών 
Διατάξεων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.  
 
Προτεινόμενες Δράσεις: Στα πλαίσια του Μέτρου 4.1 χρηματοδοτούνται ενέργειες που αφορούν την 
ενδυνάμωση και στήριξη της προετοιμασίας των ΤΟΔΑ, την ανάπτυξη δυναμικότητας, την κατάρτιση και 
τη δικτύωση συμβάλλοντας έτσι στην προετοιμασία, ομαλή έναρξη και υλοποίηση της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης, στην ανάπτυξη διεργασιών για την προώθηση της εκ των κάτω προς τα πάνω 
προσέγγισης (bottom – up) και στη δημιουργία μόνιμων δομών και υποδομών για την ΤΟΔΑ.  
 
Ενδεικτικά, οι επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου 4.1 είναι: 
Δράση 4.1.1. Προπαρασκευαστική Υποστήριξη των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας 
Δράση 4.1.2.  Προπαρασκευαστική Υποστήριξη των νέων Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας 
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Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Μέτρου 4.1 μπορούν να αφορούν τα ακόλουθα: 
α) Δραστηριότητες κατάρτισης για τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
β) Μελέτες που να αφορούν την περιοχή παρέμβασης 
γ)  Δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων δαπανών για υπηρεσίες παροχής συμβουλών και 
δαπανών για ενέργειες που συνδέονται με διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την 
προετοιμασία της στρατηγικής 

δ)  Διοικητικές δαπάνες του φορέα (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού) που υποβάλλει 
αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του σταδίου της προετοιμασίας  

 
Η προπαρασκευαστική υποστήριξη είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από το κατά πόσο η στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί από την υποψήφια ΤΟΔΑ και λαμβάνει την υποστήριξη επιλέγεται για 
χρηματοδότηση. 
 
Δεδομένα Υλοποίησης: 
 

Δεδομένα Υλοποίησης 
Μέτρου 4.1  

Κωδικός 
Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής  

(Τύποι Δικαιούχων / Τιμή) 

Είδος Δικαιούχου 
 
(Επιλέγεται ένα από τη 
λίστα των τύπων 
Δικαιούχων σύμφωνα με 
τον Καν.1242/2014) 

1 Δημόσια Αρχή Αριθμητική τιμή 
2 Νομικό Πρόσωπο Αριθμητική τιμή 
3 Φυσικό πρόσωπο Αριθμητική τιμή 
4 Οργάνωση Αλιέων Αριθμητική τιμή 
5 Οργανώσεις παραγωγών Αριθμητική τιμή 
6 ΜΚΟ Αριθμητική τιμή 
7 Ερευνητικό Κέντρο/Πανεπιστήμιο Αριθμητική τιμή 
8 Μεικτή Αριθμητική τιμή 

 
2.4.2 Μέτρο 4.2 Εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης - επιλογή των ΤΟΔΑ  
 
Στόχος: Στόχος του Μέτρου 4.2 είναι η επιλογή των ΤΟΔΑ, της περιοχής παρέμβασης και της αντίστοιχης 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης τους.  
 
Φορέας υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εφαρμογή του Μέτρου: Ενδιάμεσος Φορέας  Αλιείας – 
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.   
 
Νομικό πλαίσιο: Η εφαρμογή του Μέτρου 4.2 πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για το ΕΤΘΑ και του άρθρου 35 παράγραφος 1 στοιχεία β, δ, ε του 
γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για τον καθορισμό των Κοινών Διατάξεων των Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων. 
 
Δεδομένα Υλοποίησης: 
 

Δεδομένα Υλοποίησης Μέτρου 4.2 (σύμφωνα με τον Καν.1242/2014) 

Περιγραφή Κωδικός Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής 

Συνολικός πληθυσμός που καλύπτεται από ΤΟΔΑ 1 Αριθμητική τιμή 
Αριθμός δημόσιων εταίρων σε ΤΟΔΑ 2 Αριθμητική τιμή 
Αριθμός ιδιωτικών εταίρων σε ΤΟΔΑ 3 Αριθμητική τιμή 



 

Σελίδα 9 από 28 

Αριθμός εταίρων της κοινωνίας των πολιτών σε ΤΟΔΑ 4 Αριθμητική τιμή 
Αριθμός εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
(ΙΠΑ) που απασχολούνται στη διαχείριση της ΤΟΔΑ 

5 Αριθμητική τιμή 

Αριθμός εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
(ΙΠΑ) που απασχολούνται σε ΤΟΔΑ σε θέματα συντονισμού 

6 Αριθμητική τιμή 

 
2.4.3 Μέτρο 4.3 Εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης - Σχέδια που υποστηρίζονται από 

ΤΟΔΑ (συμπεριλαμβανομένων δαπανών λειτουργίας και συντονισμού) 
 
Στόχος: Στόχος του Μέτρου 4.3 είναι η υλοποίηση της στρατηγικής μέσω Δράσεων που έχουν επιλεγεί από 
τις ΤΟΔΑ και αποσκοπούν στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοχών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία έντονης εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από την 
αλιευτική δραστηριότητα. Με τον όρο «αλιευτική δραστηριότητα» εννοείται ο κλάδος της οικονομίας που 
περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. 
 
Βασική προϋπόθεση για τη στήριξη των περιοχών αυτών είναι η ύπαρξη κρίσιμης μάζας ανθρώπινων και 
οικονομικών πόρων, η οποία θα διασφαλίζει τη δυνατότητα υλοποίησης των παρεμβάσεων, αλλά 
παράλληλα θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων από 
την υλοποίηση τους. 
 
Χρηματοδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός [δημόσια δαπάνη (εθνική + ΕΕ)] της παρούσας 
πρόσκλησης είναι €6.500.000. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ της ΕΕ ανέρχεται σε 75%.   
 
Φορέας υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εφαρμογή του Μέτρου: Ενδιάμεσος Φορέας  Αλιείας – 
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών  και  Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ)   
 
Δικαιούχος: Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, Φυσικά πρόσωπα, Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ)   
 
Νομικό πλαίσιο: Η εφαρμογή του Μέτρου 4.2 και 4.3 πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες του άρθρου 63 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για το ΕΤΘΑ και του άρθρου 35 παράγραφος 1 στοιχεία β, δ, ε και 
παράγραφος 2 του γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για τον καθορισμό των Κοινών Διατάξεων των 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Περαιτέρω, η υλοποίηση του Μέτρου καλύπτεται και από τις 
σχετικές πρόνοιες του  Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 
 
Προτεινόμενες Δράσεις: 
Το Μέτρο 4.3 υλοποιείται μέσω δράσεων, οι οποίες προτείνονται από τις ΤΟΔΑ που επιλέγονται για την 
υλοποίηση του Μέτρου.  Οι δράσεις που υλοποιούνται από τις ΤΟΔΑ για την αειφόρο ανάπτυξη των 
περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, πρέπει να αφορούν στα ακόλουθα: 
Δράση 4.3.1 Προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και 

προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας 

Δράση 4.3.2 Στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

Δράση 4.3.3 Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής 
αλλαγής 
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Δράση 4.3.4 Προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας 

Δράση 4.3.5 Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη 
διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. 

Δράση 4.3.6 Λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης και συντονισμός της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 

 
Σε ότι αφορά τη Δράση 4.3.6 χρηματοδοτούνται ενέργειες που αφορούν:  
α) λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες κατάρτισης, δαπάνες που συνδέονται με τις 

δημόσιες σχέσεις, χρηματοοικονομικές δαπάνες, καθώς και δαπάνες που συνδέονται με την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής. 

β) το συντονισμό της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων για την παροχή πληροφοριών και την προώθηση της 
στρατηγικής, καθώς και για την ενθάρρυνση των δυνητικών Δικαιούχων για την προώθηση έργων και 
την προετοιμασία των αιτήσεων τους. 

 
Η χρηματοδότηση της Δράσης 4.3.6 για τα λειτουργικά έξοδα και συντονισμό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
15% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης, βάσει του άρθρου 35.2. 
 
Δεδομένα Υλοποίησης: 
 

Δεδομένα Υλοποίησης Μέτρου 4.3 
(σύμφωνα με τον Καν.1242/2014) 

Περιγραφή Κωδικός Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής 

Είδος Έργου 1 

106 Προσφορά προστιθέμενης αξίας Αριθμητική τιμή 
107 Διαφοροποίηση Αριθμητική τιμή 
108 Περιβάλλον Αριθμητική τιμή 
109 Κοινωνικοπολιτιστικές δράσεις Αριθμητική τιμή 
110 Διακυβέρνηση Αριθμητική τιμή 
111 Λειτουργικές δαπάνες Αριθμητική τιμή 

Είδος Δικαιούχου 2 

1 Δημόσια Αρχή Αριθμητική τιμή 
2 Νομικό Πρόσωπο Αριθμητική τιμή 
3 Φυσικό πρόσωπο Αριθμητική τιμή 
4 Οργάνωση Αλιέων Αριθμητική τιμή 
5 Οργανώσεις παραγωγών Αριθμητική τιμή 
6 ΜΚΟ Αριθμητική τιμή 
7 Ερευνητικό Κέντρο/Πανεπιστήμιο Αριθμητική τιμή 
8 Μεικτή Αριθμητική τιμή 

 
2.4.4 Μέτρο 4.4 Δραστηριότητες συνεργασίας 
 
Στόχος: Στόχος του Μέτρου είναι η χρηματοδότηση της προετοιμασίας και υλοποίησης δραστηριοτήτων 
συνεργασίας, που περιλαμβάνουν την υλοποίηση έργων διαπεριφερειακής ή διακρατικής συνεργασίας, 
καθώς και την προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη για τα έργα αυτά. 
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Χρηματοδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός [δημόσια δαπάνη (εθνική + ΕΕ)] της παρούσας 
πρόσκλησης είναι €440.000. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ της ΕΕ ανέρχεται σε 75%.   
 
Φορέας υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εφαρμογή του Μέτρου: Ενδιάμεσος Φορέας  Αλιείας – 
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών  
 
Δικαιούχος: Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) 
 
Νομικό πλαίσιο: Η εφαρμογή του Μέτρου 4.4 πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες του άρθρου 64 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 για το ΕΤΘΑ και  του άρθρου 35 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του γενικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για τον καθορισμό των Κοινών Διατάξεων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων. Περαιτέρω, η υλοποίηση του Μέτρου καλύπτεται και από τις σχετικές πρόνοιες του  Κανονισμού 
(ΕΕ) 1380/2013 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 
 
Προτεινόμενες Δράσεις: 
Στα πλαίσια του Μέτρου 4.4 χρηματοδοτούνται ενέργειες που αφορούν έργα διαπεριφερειακής ή 
διακρατικής συνεργασίας. Ως «διαπεριφερειακή συνεργασία» νοείται η συνεργασία μεταξύ περιοχών ενός 
κράτους μέλους.  Ως «διακρατική συνεργασία» νοείται η συνεργασία μεταξύ περιοχών σε διάφορα κράτη 
μέλη ή/και με περιοχές τρίτων χωρών.  
 
Τα έργα διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας επιλέγονται από τις TΟΔΑ και οι συγκεκριμένες 
προτάσεις, υποβάλλονται μαζί με την υποβολή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 
Επίσης, χρηματοδοτείται η προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη για έργα διαπεριφερειακής και 
διακρατικής συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΤΟΔΑ αποδεικνύουν ότι προετοιμάζουν την 
υλοποίηση ενός έργου.  
 
Οι δράσεις που υλοποιούνται από τις ΤΟΔΑ, πρέπει να αφορούν στα ακόλουθα: 
Δράση 4.4.1. Έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας 
Δράση 4.4.2. Έργα διακρατικής συνεργασίας 
Δράση 4.4.3 Προπαρασκευαστική τεχνική στήριξη 
 

Δεδομένα Υλοποίησης Μέτρου 4.4 
(σύμφωνα με τον Καν.1242/2014) 

Περιγραφή Κωδικός Πιθανή τιμή και τύπος της τιμής 

Είδος Έργου 1 

112 Στήριξη για προπαρασκευή Αριθμητική τιμή 

113 Έργα στο ίδιο κράτος μέλος Αριθμητική τιμή 

114 Έργα με άλλα κράτη μέλη Αριθμητική τιμή 

115 Έργα με εταίρους εκτός της ΕΕ Αριθμητική τιμή 

Αριθμός εταίρων κατά 
περίπτωση 

2 Αριθμητική τιμή 

 
2.5. Περιοχές Εφαρμογής  

 
Ως «περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» θεωρούνται οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που βρέχονται από θάλασσα και στις οποίες υπάρχει, σχετικά, ουσιαστικό ποσοστό του 
πληθυσμού που ασχολείται με τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή υπάρχει σχετικά ουσιαστικό 
ποσοστό παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι κοινότητες Τροόδους στις 
οποίες διεξάγεται υδατοκαλλιέργεια (πεστροφοκαλλιέργεια).  
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Με τον όρο «αλιευτική δραστηριότητα» εννοείται ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
 
Για την επιλογή των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2014-2020 θα ακολουθηθεί 
ο ίδιος τρόπος όπως και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
2007-2013. Συγκεκριμένα, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ετοιμάστηκε μελέτη σχετικά με 
τον τρόπο εφαρμογής του άξονα προτεραιότητας 4 στην Κύπρο και στα πλαίσια της μελέτης αυτής έγινε 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του αλιευτικού τομέα με σκοπό τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
περιοχών που μπορούν να τύχουν στήριξης στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 4. Η μελέτη βασίστηκε 
σε υλικό και πληροφορίες από τις ακόλουθες πηγές: ερωτηματολόγια, δημόσια διαβούλευση με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς και υλικό που δόθηκε από δημόσιες υπηρεσίες. Στη μελέτη έγινε μια 
προκαταρτική επιλογή των περιοχών που παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα στους τομείς της αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας.  
 
Στο Παράρτημα ΙI φαίνεται ο Χάρτης  με τις προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης και σχετικός πίνακας με 
τις περιοχές αναλυτικά. 
 
Πέραν των πιο πάνω όμως, η Επιτροπή Παρακολούθησης θα έχει τη δυνατότητα να αναθεωρεί τις 
περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σε περίπτωση που και άλλες περιοχές πληρούν τα κριτήρια και 
για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον για υποβολή προτάσεων που είναι σχετικές με τους στόχους της 
τοπικής ανάπτυξης, αφορούν, δηλαδή, περιοχές, στις οποίες εμφανίζεται αλιευτική δραστηριότητα και 
απευθύνονται σε άτομα σχετικά με τον αλιευτικό τομέα. 
 
Η περιοχή παρέμβασης θα πρέπει να είναι επαρκώς συνεκτική από γεωγραφικής, οικονομικής και 
κοινωνικής απόψεως. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:  

1. Η γεωγραφική περιοχή παρέμβασης πρέπει να καθορίζεται επακριβώς. Η περιοχή δεν απαιτείται 
να ορίζεται με βάση διοικητικά όρια.  

2. Κάθε περιοχή (Κοινότητα/Δήμος) θα πρέπει να ανήκει σε μια μόνο ΤΟΔΑ (ΤΟΔΑ στις οποίες 
υπάρχουν περιοχές που αλληλοκαλύπτονται με άλλες ΤΟΔΑ δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό). 
Στην ΤΟΔΑ θα πρέπει να μετέχουν τουλάχιστον 3 κοινότητες/Δήμοι. 

3. Η περιοχή που καλύπτεται από την ΤΟΔΑ θα πρέπει να παρουσιάζει ομοιογένεια και 
συνεκτικότητα και να διαθέτει επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη ανθρώπινου δυναμικού, 
καθώς και χρηματοοικονομικών πόρων, προκειμένου να στηρίζει μια βιώσιμη στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης.  

4. Ο καθορισμός της περιοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πληθυσμό της περιοχής, καθώς επίσης 
και αιτιολόγηση για την ύπαρξη ικανοποιητικών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Η περιοχή 
θα πρέπει να έχει πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 και μέγιστο 150. 000 κατοίκους.  

5. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή των περιοχών είναι οι περιοχές να είναι παράκτιες, με 
εξαίρεση τις κοινότητες στην περιοχή Τροόδους, στις οποίες διεξάγεται υδατοκαλλιέργεια. 

6. Στην περιοχή παρέμβασης πρέπει να είναι εγκατεστημένοι ή/και να εργοδοτούνται σχετικά 
μεγάλος αριθμός ατόμων που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τομέα, ή η αλιεία ή η 
υδατοκαλλιέργεια να αποτελεί σχετικά σημαντική δραστηριότητα της περιοχής και στην περιοχή 
θα πρέπει να εκφορτώνεται/παράγεται σχετικά μεγάλο ποσοστό αλιευτικών προϊόντων. 

 
2.6. Συναφείς Παρεμβάσεις με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

 
Η προσέγγιση «CLLD»  θα εφαρμοστεί στις αγροτικές και στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της 
Κύπρου με χρηματοδότηση αντίστοιχα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
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και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  Ως εκ τούτου, θα δοθεί δυνατότητα στις Τοπικές 
Ομάδες Δράσης (ΤΟΔ) να εφαρμόζουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης χρηματοδοτούμενες  από το ΕΓΤΑΑ 
και από το ΕΤΘΑ. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σε 
περιοχές όπου οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας συνυπάρχουν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή 
των κατοίκων.  
 
Στην περίπτωση που μια ΤΟΔΑ αποφασίσει να συμπεριλάβει στη στρατηγική της, δράσεις και από τα δύο 
ταμεία, τότε θα πρέπει να καθορίζονται ποιες από τις δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ποιες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 
 
Δεδομένου ότι οι περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα εστιαστούν στις 
ορεινές και ημιορεινές περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακά προβλήματα, ενώ οι ΟΤΔ  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» θα εστιαστούν στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
εκτιμάται ότι οι περιοχές παρέμβασης σε μεγάλο βαθμό θα είναι διακριτές μεταξύ των δύο 
Προγραμμάτων. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιες περιοχές να συμπίπτουν και στα 
δύο Προγράμματα, τότε θα υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών 
και των ειδικών Επιτροπών που θα δημιουργηθούν ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η 
συνέργεια στην υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. 
 
Η ΤΟΔΑ μπορεί να βασίζεται σε υφιστάμενη ΟΤΔ στα πλαίσια του προγράμματος Leader ή του ΕΤΑ 2007-
2013 υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ώστε να πληροί τα κριτήρια για το ΕΠ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα, η ΤΟΔΑ θα πρέπει να έχει διαφορετική σύνθεση, χωριστές επιτροπές 
λήψης αποφάσεων και επιλογής έργων, τήρηση ξεχωριστών βιβλίων και διαδικασιών.  
 

2.7. Επιλογή ΤΟΔΑ και Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης 
 
2.7.1. Γενικά  
 
Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τοπικά εταιρικά σχήματα δημόσιου 
– ιδιωτικού τομέα (ΤΟΔΑ) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 61 του Κανονισμού 508/2014 και στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο (β) του 
Κανονισμού 1303/2013. 
 
Οι ΤΟΔΑ αντιπροσωπεύουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από τους διάφορους τοπικούς συναφείς 
κοινωνικοοικονομικούς τομείς και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, διαθέτουν διοικητική και 
οικονομική ικανότητα για να διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση και εξασφαλίζουν ότι τα έργα θα 
ολοκληρωθούν με επιτυχία. Μία ΤΟΔΑ μπορεί να βασίζεται, εφόσον είναι δυνατό, σε υπάρχουσες 
έμπειρες οργανώσεις υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ώστε να πληροί τα 
κριτήρια για την εφαρμογή της  Προτεραιότητας της Ένωσης 4 του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020. 
 
Η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα της εταιρικής σχέσης αξιολογούνται βάσει της σύνθεσής της, 
καθώς και της διαφάνειας και της σαφήνειας όσον αφορά την κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. 
Οι ΤΟΔΑ θα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητα των εταίρων να εκτελούν τα 
καθήκοντα που τους ανατίθενται, καθώς και την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα τους για λήψη 
αποφάσεων. 
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Οι ΤΟΔΑ συνιστούν νόμιμη κοινή δομή, το καταστατικό της οποίας διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία 
της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δημοσίων κονδυλίων. 
 
Οι ΤΟΔΑ της Προτεραιότητας της Ένωσης 4 του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020 θα πρέπει: 

• Να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, η οποία 
να:  
 αφορά συγκεκριμένη/ες περιοχή/περιοχές παρέμβασης 
 χαρακτηρίζεται από πολυτομεακό σχεδιασμό και λαμβάνει υπόψη της την αλληλεπίδραση 

μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας 
 εφαρμόζει «εκ των κάτω προσέγγιση» με συμμετοχή των εταίρων στη λήψη αποφάσεων 

τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής 
 σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και να περιλαμβάνει 

καινοτόμα στοιχεία 
• να αποτελούν εταιρική σχέση που αντιπροσωπεύει φορείς από τους διάφορους τοπικής βάσης 

κοινωνικοοικονομικούς τομείς της περιοχής αναφοράς της 
• να καθορίσουν επίπεδο λήψης αποφάσεων στο οποίο ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμιά ενιαία 

ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω των 49% των δικαιωμάτων ψήφου. 
• να αποδεικνύουν την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.  
• να διαθέτουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, κατάλληλο και ικανό 

επιστημονικό προσωπικό, ειδικοτήτων αντίστοιχων με τη φύση των έργων και δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματός της, καθώς και επαρκές διοικητικό προσωπικό. 

 
2.7.2. Κριτήρια επιλογής της ΤΟΔΑ 
 
Κάθε υποψήφια ΤΟΔΑ θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), 
στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιγραφή της ΤΟΔΑ, των περιοχών παρέμβασης της, καθώς και η 
Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περιοχή.  
 
Τα κριτήρια επιλογής των ΤΟΔΑ (η τήρηση των κριτηρίων αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αξιολόγηση της στρατηγικής των ΤΟΔΑ) είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Η γεωγραφική περιοχή παρέμβασης της ΤΟΔΑ πρέπει να καθορίζεται επακριβώς. Η περιοχή της 
ΤΟΔΑ δεν απαιτείται να ορίζεται με βάση διοικητικά όρια, αλλά στην αίτηση θα πρέπει να 
προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό η έκταση (απαραίτητη η χρήση χάρτη).  

2. Στην ΤΟΔΑ θα πρέπει να μετέχουν τουλάχιστον 3 Κοινότητες/Δήμοι. Κάθε περιοχή 
(Κοινότητα/Δήμος) θα πρέπει να είναι μέλος σε μια μόνο ΤΟΔΑ (ΤΟΔΑ στις οποίες υπάρχουν 
περιοχές που αλληλοκαλύπτονται με άλλες ΤΟΔΑ  δεν ικανοποιούν το κριτήριο αυτό).  

3. Η περιοχή που καλύπτεται από την ΤΟΔΑ θα πρέπει να παρουσιάζει συνοχή και να διαθέτει 
επαρκή «κρίσιμη μάζα» από την άποψη ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και χρηματοοικονομικών 
πόρων, προκειμένου να στηρίζει μια βιώσιμη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. Ο καθορισμός της 
περιοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πληθυσμό της περιοχής, καθώς επίσης και αιτιολόγηση 
για την ύπαρξη ικανοποιητικών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Η περιοχή θα πρέπει να έχει 
πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 και μέγιστο 150.000 κατοίκους. 

4. Η ΤΟΔΑ θα πρέπει να έχει νομική υπόσταση. Νομική μορφή της ΤΟΔΑ θα πρέπει να είναι αυτή της 
Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές. Η ΤΟΔΑ θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
τυχόν κέρδη της θα πρέπει να επαναδιοχετεύονται προς την υλοποίηση των σκοπών της και όχι 
στα μέλη της. Πρέπει επίσης να τονίζεται ο κοινωφελής σκοπός της ΤΟΔΑ. 
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5. Η ΤΟΔΑ θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους, ώστε να μπορεί να 
διαχειριστεί  την υλοποίηση της Στρατηγικής. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία της εταιρικής σχέσης και η ικανότητα διαχείρισης δημόσιων κονδυλίων.  

6. Μέλη της ΤΟΔΑ θα πρέπει να είναι διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί φορείς της περιοχής 
παρέμβασης (δημόσιοι και ιδιωτικοί) όπως αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς συλλογικών 
κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, επιστημονικοί φορείς κλπ. 

7. Για τη διασφάλιση της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της ΤΟΔΑ, θα πρέπει να εργοδοτεί 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, η ειδικότητα του οποίου να είναι συναφής με τον 
αλιευτικό τομέα (τουλάχιστον 1 άτομο).  

8. Σε ότι αφορά το επίπεδο λήψης αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμιά ενιαία ομάδα 
συμφερόντων δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω των 49% των δικαιωμάτων ψήφου.  

9. Τα έργα επιλέγονται από Επιτροπή της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 50% των ψήφων θα πρέπει 
να προέρχονται από εταίρους που δεν είναι δημόσιες αρχές. 

10. Οι συλλογικοί φορείς των επαγγελματιών αλιέων, υδατοκαλλιεργητών ή άλλων συναφή με τον 
αλιευτικό τομέα φορέων θα πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της τοπικής 
εταιρικής σχέσης, ώστε να εκπροσωπούν επαρκώς τα συμφέροντα του αλιευτικού τομέα της 
περιοχής παρέμβασης.  

11. Η ΤΟΔΑ είτε επιλέγει ένα εταίρο στο εσωτερικό της ως «Επικεφαλής Εταίρος» για να διαχειρίζεται 
τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται νόμιμα σε μια κοινή δομή. 

 
2.7.3. Κριτήρια Αξιολόγησης της Στρατηγικής  
 
Η επιλογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης γίνεται σε ανταγωνιστική βάση και στηρίζεται στην 
αξιολόγηση της υποβαλλόμενης πρότασης, καθώς και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας του υποψήφιου 
φορέα υλοποίησης (υποψήφιας ΤΟΔΑ). Η αξιολόγηση γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται 
από τέσσερα (4) μέλη από τον Ενδιάμεσο Φορέα και ένα (1) μέλος από τη Διαχειριστική Αρχή. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης υποβάλλονται για έγκριση στη Διευθύντρια του ΤΑΘΕ, που εγκρίνει τις 
στρατηγικές των ΤΟΔΑ και ακολούθως υπογράφεται με την ΤΟΔΑ και το ΤΑΘΕ η «Συμφωνία ΕΦ-ΤΟΔΑ».  
 
Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν:  

- ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 7.2 της παρούσας 
πρόσκλησης. 

- ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης με συγκεκριμένη βαρύτητα, όπως αυτές αναφέρονται στην 
παράγραφο 7.3. 

Η Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να συνταχθεί με βάση το τυποποιημένο πρότυπο σύμφωνα με 
το Παράρτημα IΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε άλλη μορφή θα απορρίπτεται. 
 
Η στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο ΕΠ «Θάλασσα» 2014-
2020. Μαζί με τη στρατηγική θα πρέπει να υποβάλλεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Μέτρων και 
των επιμέρους δράσεων που εντάσσονται σε αυτά, καθώς και προϋπολογισμός με αντίστοιχη κατανομή 
πιστώσεων. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός σε σχέση με τις δυνατότητες της 
Προτεραιότητας 4 και τις τεκμηριωμένες ανάγκες της περιοχής. Ο μέγιστος προϋπολογισμός μιας 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης που δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΘΑ, θα πρέπει να ανέρχεται 
μέχρι τα €2.500.000.     
 
Η στρατηγική της ΤΟΔΑ θα πρέπει να αποδεικνύεται πως είναι προϊόν διαβούλευσης με τους εταίρους 
από τους οποίους αποτελείται η ΤΟΔΑ. 
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2.7.4. Ενδεικτικός αριθμός ΤΟΔΑ  
 
Μέσω του ΕΠ «Θάλασσα» και της Προτεραιότητας 4 αναμένεται η επιλογή τουλάχιστον τριών (3) ΤΟΔΑ σε 
όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια των πόρων που θα 
διατεθούν τελικά για την ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση η 
επίτευξη των στόχων της Προτεραιότητας 4. 
 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
Οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης της Προτεραιότητας της Ένωσης 4 θα υλοποιηθούν κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στη Συμφωνία που θα 
υπογραφεί με την επιλεγμένη ΤΟΔΑ. 
Σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών, η περίοδος επιλεξιμότητας είναι από την 1η Ιανουαρίου 
2014 μέχρι την 31η

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

 Δεκεμβρίου 2023.  
 

 
4.1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης 

 
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην επιλογή: 
 
 Των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 

της Ένωσης 4 του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020, 
 Των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα εφαρμοστούν 

στις περιοχές αυτές, 
 Των ΤΟΔΑ που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης στις 

περιοχές αναφοράς τους, 
 

4.2. Παραλαβή της Πρόσκλησης και Διευκρινήσεις 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την παρούσα πρόσκληση από το Τμήμα Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη διεύθυνση 
Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία, τηλ:, 22807849 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του δημοσίου. Για την 
παραλαβή της πρόσκλησης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες την πρόσκληση, θα πρέπει να 
προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό φαξ, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)).  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αναλυτική πρόκληση και από την ιστοσελίδα του ΕΠ 
«Θάλασσα» www.moa.gov.cy/thalassa, ενημερώνοντας παράλληλα τον Ενδιάμεσο Φορέα για την 
παραλαβή της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ενδιάμεσος Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για μη ενημέρωση 
των ενδιαφερόμενων για τυχόν συμπληρωματικές εγγραφές/ διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση. 

 
Αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης αποτελούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020. 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις μόνο γραπτώς για το περιεχόμενο της παρούσας 
πρόσκλησης από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών: στη διεύθυνση Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία 
ή στο φαξ: 22 423293 ή στο email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy.  
 

http://www.moa.gov.cy/thalassa�
mailto:npappouli@dfmr.moa.gov.cy�
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Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση, θα παρέχονται το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και 
εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή τους. 
 

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

5.1. Κανονιστικό Πλαίσιο 
 
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τις βασικές πρόνοιες της ακόλουθης νομοθεσίας της ΕΕ:  
 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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. 

 
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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 το 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. 

 
• Όλων των Εκτελεστικών και Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

διέπουν τους πιο πάνω γενικούς κανονισμούς. 
 

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000. 

 
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του 
Συμβουλίου 

 
5.2. Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 
5.2.1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής  
 
Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν ΤΟΔΑ ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, που θα πρέπει να στοχεύουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι ΤΟΔΑ θα 
πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλογής όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.7.2. 
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5.2.2. Αποκλειόμενοι Φορείς  
 

Για τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη, οι Ενδιαφερόμενοι Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
i. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθ.2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 3 της από 26-5-97 πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 
98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) 

ii. να μην απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

iii. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις  

iv. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές 
νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις 

v. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει 
αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου 

vi. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 

vii. να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η 
αρμόδια αρχή ή έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η οποία 
έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ΄ 
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 288/2015. 

 
5.2.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
 
Οι αιτητές υποβάλλουν με την πρότασή τους τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. 
Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται, , από επίσημη μετάφραση τους 
στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση υποβολής πρότασης της ΤΟΔΑ 
(Παράρτημα I), στο οποίο θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 

1. Χάρτης για τη γεωγραφική περιοχή παρέμβασης. 
2. Πιστοποιητικό Εγγραφής της Εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. 
3. Καταστατικό της Εταιρείας στο οποίο να περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και οι τομείς 

παρέμβασης. 
4. Ανάλογα με τη νομική υπόσταση της ΤΟΔΑ, πρόσφατος κατάλογος των μελών υπογραμμένος από 

κάθε μέλος (στην περίπτωση Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό 
κεφάλαιο) ή ισχύον πιστοποιητικό μετόχων (στην περίπτωση Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με 
μετοχές). Στον  κατάλογο θα πρέπει να φαίνεται ο φορέας που εκπροσωπείται και η ιδιότητα του 
κάθε μέλους. 
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5. Κατάλογος με τα ονόματα των κοινοτήτων/Δήμων της ΤΟΔΑ με τον αριθμό των κατοίκων ανά 
κοινότητα/Δήμο. 

6. Κατάλογος με τα ονόματα των ιδιωτικών φορέων που μετέχουν στην ΤΟΔΑ. 
7. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του υποψήφιου φορέα στο οποίο να φαίνεται 

πως:  
 Συμφωνήθηκε η δημιουργία και λειτουργία της ΤΟΔΑ, η οποία θα υποβάλει αίτηση για 

υλοποίηση Στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΠ «Θάλασσα». 
 Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην παρούσα πρόσκληση και η υποβολή πρότασης. 
 Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και 
της αίτησης, να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί και γενικά να εκπροσωπεί 
τον υποψήφιο φορέα.  

 Προσδιορίζεται το επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης, καθώς 
και οι αρμοδιότητες του. 

 Ορίζεται ο αρμόδιος Επικεφαλής Εταίρος για τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα. 
8. Υπεύθυνη Δήλωση υπογραμμένη από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΤΟΔΑ στην 

οποία να φαίνεται πώς: 
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
 Η αίτηση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ακριβή 
  Η ΤΟΔΑ δεν είναι ένοχη υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής απαιτούμενων 

πληροφοριών  
9. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου της Εταιρείας (ΤΟΔΑ) 

10. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης. Για την πιστοποίηση της προσωπικής 
κατάστασης της ΤΟΔΑ θα πρέπει να επισυνάπτεται συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη 
«Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης». (Παράρτημα V) 

11. Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε 
σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή 
Δημοκρατία, από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf ). (Παράρτημα V) 

12. Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης της περιοχής η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙΙ. Η Στρατηγική υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

13. Πιστοποιητικό από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο να φαίνεται ο διεθνής αριθμός 
λογαριασμού της εταιρείας.   

14. Ελεγμένους λογαριασμούς, εκτός των νέων ΤΟΔΑ. 
 

5.2.4. Ελλείψεις Δικαιολογητικών  
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους αιτητές επί των υποβληθέντων 
στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία ενημέρωσης τους από την Επιτροπή. 
 
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το 
μεσημέρι. Μετά την κατάθεση της πρότασης δεν γίνεται αποδεκτή, οποιαδήποτε υποβολή 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf�
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συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν να ζητηθούν σε μεταγενέστερο 
στάδιο από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στη διεύθυνση Βηθλεέμ 
101, 1416 Λευκωσία. Αποδεκτές είναι οι προτάσεις που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 
υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προτάσεων. 
 
Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προτάσεις που υποβλήθηκαν μετά την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.  
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται 
δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των 
προτάσεων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα, επί 
ποινή αποκλεισμού. Οι προτάσεις είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα (πλην των 
δικαιολογητικών) και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν 
υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από το διαγωνιζόμενο. 
  
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε  πέντε (5) αντίτυπα. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν και 
σε ηλεκτρονική μορφή σε μορφή USB ή CD. Σε ένα από τα πέντε αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, 
θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε 
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.  
 
Ο φάκελος της πρότασης πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του αιτητή καθώς 
επίσης και τις ενδείξεις: 
 

Πρόταση Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – ΕΠ «Θάλασσα» 
Περιοχή αναφοράς :…………………………………………………… 

Προτεραιότητας της Ένωσης 4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020 
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το αρχείο» 
 
Κάθε πρόταση συνοδεύεται, εκτός φακέλου, από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ΤΟΔΑ 
που υποβάλλει την αίτηση. Η επιστολή αυτή θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο της υποψήφιας ΤΟΔΑ. 
 
Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.2.3 «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και λοιπά στοιχεία που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση 
σύμφωνα με τις παραγράφους 7.2 και 7.3. Η ΤΟΔΑ μπορεί να υποβάλει και επιπλέον στοιχεία τα οποία 
θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσουν την πρότασή της. 
 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

7.1. Γενικά  
 
Η αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερόμενων φορέων για να αναγνωριστούν ως ΤΟΔΑ θα 
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Αρχικά, στη Φάση 1 θα γίνει ο έλεγχος των «Ελάχιστων Απαιτούμενων 
Κριτηρίων» και εφόσον πληρούνται όλα, θα ακολουθήσει η Φάση 2 όπου θα γίνει η βαθμολόγηση των 
προτάσεων βάσει των καθορισμένων «Κριτηρίων Αξιολόγησης».  
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Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από τέσσερα (4) 
μέλη από τον Ενδιάμεσο Φορέα και ένα (1) μέλος από τη Διαχειριστική Αρχή (σχετική αναφορά γίνεται και 
στην παράγραφο 2.7.3), η οποία θα προβεί και στη βαθμολόγηση των προτάσεων.  
 
Ο προϋπολογισμός που θα κατανεμηθεί στις ΤΟΔΑ θα είναι ανάλογος της βαθμολογίας που θα λάβουν. 
Ουσιαστικός παράγοντας που θα ληφθεί υπόψη κατά τη βαθμολόγηση των επιμέρους κριτήριων θα είναι 
η συμβολή της πρότασης στην εκπλήρωση των ποσοτικοποιημένων στόχων της Προτεραιότητας της 
Ένωσης 4, όπως περιγράφονται στο κεφ. 2.3 της παρούσας πρόσκλησης, με την κατάλληλη τεκμηρίωση.  
 

7.2. Φάση 1 – Έλεγχος Ελάχιστων Απαιτούμενων Κριτηρίων  
 
Οι υποψήφιες ΤΟΔΑ θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια:  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. Κριτήρια που αφορούν την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1: Η περιοχή παρέμβασης ανήκει στις επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής σύμφωνα την 

παράγραφο 2.5 της παρούσας πρόσκλησης και καθορίζεται επακριβώς. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2: Κάθε περιοχή (Κοινότητα/Δήμος) ανήκει σε μια μόνο ΤΟΔΑ. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α3: Στην ΤΟΔΑ μετέχουν τουλάχιστον 3 Κοινότητες ή/και Δήμοι. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α4: Η περιοχή παρέμβασης έχει ελάχιστο πληθυσμό 10.000 και μέγιστο 150.000 

κατοίκους.  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α5: Η περιοχή που καλύπτεται από την ΤΟΔΑ παρουσιάζει ομοιογένεια και 

συνεκτικότητα. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α6: Η περιοχή διαθέτει επαρκή κρίσιμη μάζα από άποψη  ανθρώπινου δυναμικού και 

χρηματοοικονομικών πόρων, προκειμένου να στηρίζει μια βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική.  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α7: Οι περιοχές είναι παράκτιες, με εξαίρεση τις κοινότητες στην περιοχή Τροόδους, στις 

οποίες διεξάγεται υδατοκαλλιέργεια. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α8: Στην περιοχή είναι εγκατεστημένοι ή/και εργοδοτείται σχετικά μεγάλος αριθμός 

ατόμων που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τομέα, ή η αλιεία ή η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί 
σχετικά σημαντική δραστηριότητα της περιοχής και στην περιοχή εκφορτώνεται/παράγεται 
σχετικά μεγάλο ποσοστό αλιευτικών προϊόντων. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. Κριτήρια που αφορούν τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1: Το περιεχόμενο της στρατηγικής αποτελεί προϊόν συναντήσεων, συνεδριάσεων και 

διαβούλευσης μεταξύ των βασικών φορέων της προτεινόμενης περιοχής. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β2: Οι στόχοι της στρατηγικής συνάδουν με τους στόχους της Προτεραιότητας της 

Ένωσης 4 του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ B3: Το περιεχόμενο της στρατηγικής χαρακτηρίζεται από πολυτομεακό σχεδιασμό και 

λαμβάνει υπόψη της την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής 
οικονομίας. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β4: Η στρατηγική έχει σχεδιαστεί  με βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. Κριτήρια που αφορούν την υποψήφια ΤΟΔΑ 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ1: Η νομική μορφή της υποψήφιας ΤΟΔΑ είναι αυτή της Εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές και 
είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ2:  Μέλη της ΤΟΔΑ είναι διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί φορείς της περιοχής 
παρέμβασης (δημόσιοι και ιδιωτικοί).  
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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ  Γ3: Στο καταστατικό της ΤΟΔΑ περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και οι τομείς 
παρέμβασης της. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ4: Στο επίπεδο λήψης απόφασης ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμιά ενιαία ομάδα 
συμφερόντων αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω των 49% των δικαιωμάτων ψήφου.  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ5: Στο επίπεδο της απόφασης επιλογής των έργων ποσοστό τουλάχιστον 50% των 
ψήφων προέρχονται από εταίρους που δεν είναι δημόσιες αρχές. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ6: Εργοδοτείται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, η ειδικότητα του οποίου είναι 
συναφής με τον αλιευτικό τομέα (τουλάχιστον 1 άτομο).  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ7: Οι συλλογικοί φορείς των επαγγελματιών αλιέων, υδατοκαλλιεργητών ή άλλων 
συναφή με τον αλιευτικό τομέα φορέων ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της τοπικής 
εταιρικής σχέσης.  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ8: Η ΤΟΔΑ έχει ορίσει ένα διοικητικό και οικονομικό «Επικεφαλής Εταίρο» ικανό να 
διαχειρίζεται δημόσια κονδύλια και να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ9: Δεν συντρέχουν τα αναφερόμενα αναλυτικά στο άρθρο 5.2.2  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Δ. Πληρότητα Πρότασης 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ1: Η Στρατηγική έχει συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο στην πρόσκληση 

τυποποιημένο πρότυπο (Παράρτημα ΙΙΙ) και περιλαμβάνει όλα τα σχετικά κεφάλαια 
συμπληρωμένα.  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ2: Η πρόταση συνοδεύεται με όλα τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται 
αναλυτικά στην παράγραφο 5.2.3. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ3: Η πρόταση δεν είναι αόριστη ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθεί, ή υπό αίρεση ή 
περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 

 
Στην επόμενη φάση της βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης συνεχίζουν μόνο οι προτάσεις που 
μετά τη διαδικασία ελέγχου των ελάχιστων απαιτούμενων κριτηρίων πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνονται οι αιτητές για τους λόγους απόρριψής 
τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στη βαθμολόγηση των υπολοίπων προτάσεων 
βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης. 
 

7.3. Φάση 2 -Βαθμολόγηση Προτάσεων βάσει Κριτηρίων Αξιολόγησης 
 
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με βάση τις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Κριτήρια που αφορούν την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης (Βαρύτητα 30%) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1: Συνολικός πληθυσμός και πληθυσμός που ασχολείται με τον αλιευτικό τομέα. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2: Κοινότητες που εμφανίζεται αλιευτική δραστηριότητα ή υδατοκαλλιέργεια ή 

υπάρχει σχετικά ουσιαστικό ποσοστό παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α3: Ομοιογένεια και συνεκτικότητα της περιοχής παρέμβασης. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α4: Προοπτική συμπληρωματικής ανάπτυξης δεσμών μεταξύ των τομέων της τοπικής 

οικονομίας. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α5: Προοπτική ανάπτυξης συμπληρωματικότητας μεταξύ των προγραμμάτων και των 

πολιτικών, που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη ή την ευρύτερη περιοχή.  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α6: Τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α7: Ύπαρξη προοπτικής κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων των ενδιαφερομένων της 

περιοχής. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Κριτήρια που αφορούν τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης (Βαρύτητα 40%) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με αξιόπιστα και συγκεκριμένα στοιχεία και 

δείκτες. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β2: Ανάπτυξη της ανάλυσης SWOT που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη 

περιοχή παρέμβασης. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β3: Σαφής καθορισμός των στόχων, της ποσοτικοποίησης τους και των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή του προγράμματος. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β4: Ποιότητα στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων και συσχέτιση με τις 

προτεινόμενες δράσεις. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β5: Συνέπεια και συνοχή με το ΕΤΘΑ, την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020.  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β6: Τρόποι και μέθοδοι εξυπηρέτησης των γενικότερων εθνικών και ενωσιακών 

πολιτικών για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ισότητα των δυο φύλων και τη μη 
διάκριση. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β7: Βαθμός διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας της στρατηγικής και της 
αειφορίας των πόρων. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β8: Βαθμός αξιοποίησης των τοπικών φυσικών και ανθρώπινων πόρων σε σχέση με τις 
προτεινόμενες δράσεις. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β9: Συμπληρωματικότητα, συνάφεια και συσχετισμός με άλλα εφαρμοζόμενα 
προγράμματα και πολιτικές στην περιοχή παρέμβασης (Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).  

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β10: Ρεαλιστικότητα συνολικού κόστους σε σχέση με τη δυνατότητα εφαρμογής του 
προγράμματος στη συγκεκριμένη περιοχή (βαθμός κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων, 
ισόρροπη και τεκμηριωμένη κατανομή πόρων στις αντίστοιχες δράσεις). 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β11: Καινοτόμες δράσεις στην περιοχή παρέμβασης. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Κριτήρια που αφορούν την εταιρική σχέση και την οργανωτική δομή της ΤΟΔΑ (Βαρύτητα 
30%) 
 
Όσον αφορά την εταιρική σχέση της ΤΟΔΑ, τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ1: Αριθμός και είδος των εταίρων.  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ2: Βαθμός κινητοποίησης των τοπικών φορέων για την ενδυνάμωση της εταιρικής 

σχέσης. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ3: Συμμετοχή των εταίρων στη διαμόρφωση των στόχων της στρατηγικής. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ4: Βαθμός εκπροσώπησης του τοπικού πληθυσμού μέσω συλλογικών (επαγγελματικών, 

κοινωνικών, κλπ.) φορέων στην εταιρική σχέση.  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ5: Καθορισμός του επιπέδου λήψης αποφάσεων και του εύρους της εκπροσώπησης 

των ιδιωτικών συλλογικών φορέων σε αυτό.  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ6: Τρόπος διασφάλισης της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης και της αυτονομίας 

του επιπέδου λήψης αποφάσεων. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ7: Τρόπος διασφάλισης της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων που έχει υιοθετήσει η 

εταιρική σχέση. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ8: Τρόποι ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και πρόγραμμα ενημέρωσης του 

πληθυσμού που υιοθετεί η εταιρική σχέση. 
 
Όσον αφορά την οργανωτική δομή της ΤΟΔΑ, τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ9: Πιθανή προηγούμενη εμπειρία υλοποίησης προγραμμάτων.  
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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ10: Ποιότητα και σταθερότητα της εσωτερικής στελεχιακής διαρθρωτικής δομής της 
ΤΟΔΑ, σε σχέση με το περιεχόμενο και τις ανάγκες του προγράμματος που προτείνει να 
πραγματοποιήσει.  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ11: Σχέση του υπηρεσιακού μηχανισμού της ΤΟΔΑ με το επίπεδο λήψης αποφάσεων. 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ12: Ετοιμότητα υλοποίησης του προγράμματος (ετοιμότητα μηχανισμού, βαθμός 

προετοιμασίας εφαρμογής). 
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ13: Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των έργων. 

 
7.4. Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων  

 
Με την παραλαβή των προτάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει σε πρώτο στάδιο τα ελάχιστα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3. Στη συνέχεια, προβαίνει σε 
λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των ελάχιστων απαιτούμενων 
κριτηρίων, σύμφωνα με την παράγραφο 7.2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει από τους αιτητές 
να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.4.  
 
Αποδεκτές γίνονται όσες προτάσεις πληρούν όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια. Στις περιπτώσεις 
απόρριψης προτάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης ενημερώνει γραπτώς τους αιτητές με αναλυτική 
αιτιολογία για τους λόγους απόρριψης της αίτησης και η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στη ΔΑ.  
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε βαθμολόγηση των προτάσεων, που έγιναν αποδεκτές, 
βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.   
 
Η βαθμολόγηση κάθε πρότασης θα πραγματοποιηθεί με την εξής μέθοδο: Κάθε μέλος της Επιτροπής 
Αξιολόγησης βαθμολογεί με έναν ακέραιο βαθμό από το 0 ως το 10 κάθε κριτήριο. Στη συνέχεια για κάθε 
κατηγορία κριτηρίων υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην 
περίπτωση που μια πρόταση συγκεντρώσει για μια κατηγορία κριτηρίων βαθμολογία κάτω του 50% της 
μέγιστης βαθμολογίας της αντίστοιχης κατηγορίας τότε αυτή απορρίπτεται.   
 
Στη συνέχεια, για όσες προτάσεις έγιναν αποδεκτές, η βαθμολογία κάθε κατηγορίας κριτηρίων διαιρείται 
με τη μέγιστη βαθμολογία της αντίστοιχης κατηγορίας  και ακολούθως πολλαπλασιάζεται με την 
αντίστοιχη βαρύτητα της κάθε κατηγορίας. Το άθροισμα της βαθμολογίας των τριών κατηγοριών δίνει τον 
τελικό βαθμό της πρότασης.  
 
Ειδικότερα, ο τελικός βαθμός της πρότασης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 
 

Τελική Βαθμολογία Πρότασης Ψ =  (Βαθμολογία Πρότασης για Κατηγορία Α/ Μέγιστη Βαθμολογία 
Κατηγορίας Α   x Βαρύτητα Α) + (Βαθμολογία Πρότασης για Κατηγορία Β/ Μέγιστη Βαθμολογία Κατηγορίας 
Β  x Βαρύτητα Β) + (Βαθμολογία Πρότασης για Κατηγορία Γ/ Μέγιστη Βαθμολογία Κατηγορίας Γ  x 
Βαρύτητα Γ). 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των προτάσεων, συντάσσει πρακτικό 
με την τελική κατάταξη των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση κατά φθίνουσα σειρά και η 
κατάταξη αυτή προωθείται στη Διευθύντρια του ΤΑΘΕ για έγκριση. Παράλληλα, η κατάταξη των 
προτάσεων κοινοποιείται στη ΔΑ.  
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7.5. Ενστάσεις 
 
Οι αιτητές των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται για χρηματοδότηση έχουν δικαίωμα υποβολής 
ενστάσεων εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης των 
αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στα γραφεία του ΕΦ ή να 
αποστέλλονται ταχυδρομικώς με διπλοσυστημένη επιστολή στον ΕΦ ζητώντας επανεξέταση της αίτησης 
τους και παραθέτοντας τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η πρόταση τους δεν 
έπρεπε να απορριφθεί.  
 
Οι ενστάσεις εξετάζονται από ανεξάρτητη τριμελή (3) Επιτροπή Ενστάσεων, τα μέλη της οποίας δεν είναι 
άμεσα εμπλεκόμενα στην αρχική αξιολόγηση της πρότασης. Σκοπός της Επιτροπής Ενστάσεων είναι να 
διασφαλίσει ότι η πρόταση έτυχε ίσης και δίκαιης μεταχείρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Κατά την  
εξέταση των ενστάσεων θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για διασφάλιση επαρκούς διάκρισης 
καθηκόντων. Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων που τελικά δεν ικανοποιούνται, οι αιτητές 
διατηρούν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο. 
 
Κάθε ενιστάμενος θα πρέπει να προσδιορίζει ειδικά τους λόγους στους οποίους βασίζεται η ένσταση του. 
Η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα 
οποία συνοδεύουν την ένσταση είναι ελλιπή ή ανεπαρκή, η Επιτροπή Ενστάσεων μπορεί να ζητήσει από 
τον  ενιστάμενο να προσκομίσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία εντός προθεσμίας δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος παραλείπει ή αρνείται να υποβάλει τα απαιτούμενα 
στοιχεία, η ένσταση απορρίπτεται.  
 
Αφού εξετάσει την ένσταση, η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει και ενημερώνει τον ενιστάμενο για την 
έγκριση ή απόρριψη της ένστασης του. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της επανεξέτασης είναι 
θετικό, η πρόταση μπαίνει στην αντίστοιχη θέση της σειράς κατάταξης μαζί με τις υπόλοιπες προτάσεις, 
ανάλογα με την αναθεωρημένη βαθμολογία της.  
 

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ δίνει την τελική έγκριση για την επιλογή των ΤΟΔΑ, της στρατηγικής τους και την 
αντίστοιχη κατανομή της χρηματοδότησης ανά ΤΟΔΑ, η οποία ακολούθως κοινοποιείται στις ΤΟΔΑ με 
σχετική επιστολή.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας καλείται η ΤΟΔΑ για υπογραφή της Συμφωνίας με τη 
Διευθύντρια του ΤΑΘΕ, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Στη Συμφωνία αποτυπώνονται λεπτομερώς 
οι υποχρεώσεις της ΤΟΔΑ, οι όροι και οι διαδικασίες εφαρμογής της στρατηγικής.  
Η κάθε ΤΟΔΑ ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με απόφασή της να υπογράψει τη «Συμφωνία», να 
την εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται 
με τη Συμφωνία. Ο Εκπρόσωπος της ΤΟΔΑ είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να την αντιπροσωπεύει 
σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Συμφωνία και να διευθετεί  για λογαριασμό της οποιαδήποτε διαφορά 
προκύπτει, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τους αρμόδιους για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο φορείς του ΤΑΘΕ ή άλλων Κυβερνητικών Φορέων ή οργάνων της Ε.Ε. 
 
Ο ΕΦ θα ελέγχει την ΤΟΔΑ όσον αφορά την εκ μέρους της τήρηση των προϋποθέσεων έγκρισης και 
λειτουργίας της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, καθώς και οι διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων, όπως περιγράφονται στη 
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συνέχεια, δεν τηρούνται, ο ΕΦ επιβάλλει κυρώσεις και αποφασίζει, εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση 
της έγκρισης της ΤΟΔΑ.  
 
Σε περίπτωση που η ΤΟΔΑ επιθυμεί να προβεί σε αλλαγές στη Στρατηγική της θα πρέπει να υποβάλει 
γραπτώς στον ΕΦ επιστολή που να τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να προβεί στις 
τροποποιήσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται ο αρχικός στόχος, η αποδοτικότητα και 
η αυτοτέλεια της αρχικής στρατηγικής της.  Η ΤΟΔΑ μπορεί  να πραγματοποιήσει ανακατανομές στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό των εκάστοτε Μέτρων και Δράσεων, όπως καθορίστηκαν στη Συμφωνία με 
βάση τις ανάγκες και την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής της. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα 
εξετάζονται και θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται από τον ΕΦ.  
 
Με εισήγηση του ΕΦ και έγκριση της ΔΑ μπορούν να κατανεμηθούν πρόσθετες πιστώσεις στις ΤΟΔΑ 
εφόσον προκύψει τεκμηριωμένη ανάγκη και υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός στην ΠΕ4 και στο ΕΠ.  
 

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΔΑ 
 
 9.1 Αρμοδιότητες της ΤΟΔΑ 
 
Η κάθε ΤΟΔΑ είναι συνολικά υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης της 
εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων. Η ΤΟΔΑ εφαρμόζει τη στρατηγική σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για το ΕΠ Θάλασσα 2014-
2020, τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Θάλασσα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις της Συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ αυτής 
και της Διευθύντριας του ΤΑΘΕ.  
 
Οι αρμοδιότητες της ΤΟΔΑ είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
 
 Υποβολή ορθών και αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών. 
 Καταγραφή και κοινοποίηση λαθών και παραλείψεων που τυχόν εντοπιστούν. 
 Υλοποίηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Συμφωνία ΕΦ-

ΤΟΔΑ. 
 Κοινοποίηση στον ΕΦ όλων των εγγράφων που αφορούν την υλοποίηση της στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης και των επιμέρους έργων που υλοποιούνται, και σχετίζονται με τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση τους. 

 Να θέτει εφόσον ζητηθούν, στη διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής, του Ενδιάμεσου Φορέα, της Αρχής 
Πιστοποίησης, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 
«Θάλασσα» όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του έργου και γενικότερα σε όλους τους 
ελεγκτικούς φορείς της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Να ενημερώνει άμεσα τον ΕΦ όταν διαφοροποιηθούν οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για οποιαδήποτε αλλαγή 
της Συμφωνίας. 

 Να δέχεται επιτόπιους σε κάθε περίπτωση ελέγχους από τον ΕΦ, καθώς και από τα άλλα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα και να δίνει όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις. 

 Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα /κωδικοποίηση/ αρχείο. 
 Να τηρεί ξεχωριστούς φακέλους για τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης του ΕΠ «Θάλασσα» και για τα 

επιμέρους Έργα και να αρχειοθετεί σε αυτούς όλα τα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων.  
 Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκτέλεση των επιμέρους έργων της στρατηγικής 

τοπικής ανάπτυξης όταν το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δαπάνης δεν υπερβαίνει το €1.000.000, για 
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διάστημα τριών ετών από την 31η Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους 
οποίους περιλαμβάνεται η δαπάνη του έργου. Επομένως όλα τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα 
φυλάσσονται και καταστρέφονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον ΕΦ.  

 Να τηρεί τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών. 
 Να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως προνοούνται στο άρθρο 119 και στο 

Παράρτημα V του Καν. 508/2014 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 763/2014 της ΕΕ.  
 Να τηρεί όλες τις πρόνοιες και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την προστασία και 

βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ισότητα των δύο φύλων και τη μη 
διάκριση κατά την υλοποίηση του Έργου, βάσει της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 Ορισμένες από τις υποχρεώσεις της ΤΟΔΑ εξειδικεύονται περαιτέρω στις σχετικές 
εγκυκλίους/οδηγούς της Διαχειριστικής Αρχής και της Αρχής Πιστοποίησης και με βάση το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ, τις πρόνοιες των οποίων πρέπει να τηρεί η ΤΟΔΑ. 

 
 9.2.  Διαδικασίες Υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης  
 
Η ΤΟΔΑ σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης των έργων από το 
στάδιο της υποβολής, αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης τους, πάντα μέσα στα πλαίσια της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.  
 
• Η ΤΟΔΑ ετοιμάζει και υποβάλει το Σχέδιο Χορηγιών ή την πρόσκληση για τα έργα δημοσίων 

συμβάσεων στον ΕΦ, ο οποίος αφού εξετάσει τα σχετικά έγγραφα, ανάλογα με το αν συνάδουν με την 
ακολουθούμενη τοπική στρατηγική ανάπτυξης και τις κατευθυντήριες γραμμές της Διαχειριστικής 
Αρχής, και αξιολογώντας παράλληλα και την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία των προτεινόμενων 
μηχανισμών υλοποίησης, εισηγείται την έγκριση τους (για τα ΣΧ) στη Διαχειριστική Αρχή...  

• Η προκήρυξη του Έργου γίνεται από την ΤΟΔΑ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση του 
κοινού και των δυνητικών Δικαιούχων για τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, καθώς και για τις 
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την επιλογή των Δικαιούχων, την υλοποίηση του Έργου και τη 
διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης. Πιο αναλυτικά, οι διαδικασίες περιγράφονται στις 
εγκυκλίους της Διαχειριστικής Αρχής, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια, ίσοι όροι και υγιής 
ανταγωνισμός. 

• Η ΤΟΔΑ έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης των προτάσεων των Δικαιούχων, της αξιολόγησης τους και 
του ελέγχου της πληρότητας τους. Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων στις προτάσεις, η ΤΟΔΑ 
ζητάει συμπληρωματικά στοιχεία εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες. Μετά από αυτή τη διαδικασία η ΤΟΔΑ προωθεί τις προτάσεις στον 
Ενδιάμεσο Φορέα για τελική έγκριση. 

• Η ΤΟΔΑ με την ολοκλήρωση του έργου από τους Δικαιούχους διενεργεί την καταρχήν πιστοποίηση των 
εργασιών και αποστέλλει τα πορίσματα για έλεγχο στον Ενδιάμεσο Φορέα, ο οποίος διεξάγει 
δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της εγκυρότητας των πληροφοριών που του έχουν 
αποσταλεί. 

• Η συλλογή των αιτήσεων χρηματοδότησης των Δικαιούχων γίνεται επίσης από την ΤΟΔΑ, η οποία 
ελέγχει αρχικά την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα αποστέλλει για πλήρη έλεγχο στον 
Ενδιάμεσο Φορέα, που αναλαμβάνει την καταβολή της χρηματοδότησης στους Δικαιούχους, αλλά και 
την ενημέρωση της ΤΟΔΑ. 

• Η ΤΟΔΑ υποχρεούται να τηρεί οργανωμένο αρχείο εγγράφων σχετικών με κάθε ενέργεια που 
σχετίζεται με την εσωτερική της λειτουργία, την επικοινωνία και τον έλεγχο των εγκεκριμένων 
προτάσεων.  

• Η σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης και ελέγχου των Έργων με οδηγίες του Ενδιάμεσου Φορέα 
γίνεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα από την ΤΟΔΑ. Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να 
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περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαπίστωση της σωστής λειτουργίας τους, καθώς 
και προβλέψεις για τις μελλοντικές τους ενέργειες. 

• Οι αρμοδιότητες των ΤΟΔΑ και οι πιο πάνω διαδικασίες εξειδικεύονται περαιτέρω στις σχετικές 
Εγκυκλίους της Διαχειριστικής Αρχής. 

 

10.  Ερμηνείες – Τροποποιήσεις 
                 
Η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί 
όπου αιτιολογημένα παρουσιάζεται πρόβλημα, τους όρους και πρόνοιες της παρούσας πρόσκλησης που 
διευκολύνουν την εφαρμογή της, αφού εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγκριση της Διαχειριστικής 
Αρχής. 
 

11. Παραρτήματα 
 
Παράρτημα Ι: Αίτηση Υποβολής Πρότασης 
Παράρτημα ΙΙ: Χάρτης με τις προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης 
Παράρτημα ΙΙΙ: Πρότυπο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης 
Παράρτημα ΙV: Πρότυπο Συμφωνίας 
Παράρτημα V: Έντυπα 
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