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Ανακοίνωση - Ενημέρωση Δυνητικών Δικαιούχων 

Πορεία Υλοποίησης – Ολοκλήρωση της διαδικασίας Αξιολόγησης της πρόσκλησης 075 – 

«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» 

Η πρόσκληση 075 (Α/Α: 2309), με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 

Θαλάσσιων Προορισμών», συγχρηματοδοτείται από την Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠ) 6c 

«Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Θ.Σ. 

06 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων)» 

του Άξονα 3 και 3Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» με Ειδικό Στόχο 

«Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και 

στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού». 

Στο πλαίσιο της δράσης, συγχρηματοδοτείται η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων 

υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο 

και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά 

προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 

15.000.000,00 €, ο οποίος είναι χωροθετημένος ανά κατηγορία περιφέρειας, ενώ εκτιμώντας κατά 

περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και την εξειδίκευση 

αυτού και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% (18.000.000,00 €) του 

ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα 

Πρόσκληση, η οποία είναι σε ισχύει έως την 31.12.2020 23:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής 

προτάσεων). 

Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνουμε τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την εξάντληση του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού καθώς και του ποσού που προκύπτει από την προσαύξησή 

του έως 120%, στις Περιφέρειες: 

 Περισσότερο Ανεπτυγμένες του άξονα 3 που αφορά την Αττική και 

 Μετάβασης του άξονα 3Σ που αφορά τη Στερεά Ελλάδα  

και συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν πλέον αποδεκτές νέες υποβολές Τεχνικών Δελτίων 

Πράξεων. Όσα Τεχνικά Δελτία Πράξης έχουν υποβληθεί ήδη και ξεπερνούν το διαθέσιμο 

προϋπολογισμό θα απορριφθούν ενώ τυχόν που υποβληθούν, εκ παραδρομής, νέα 

Τεχνικά Δελτία Πράξης αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση. 

Επισημαίνουμε ότι για τις λοιπές κατηγορίες περιφερειών η πρόσκληση θα διατηρηθεί σε ισχύ μέχρι 

εξαντλήσεως προϋπολογισμού τους ή έως τη λήξη της Πρόσκλησης στις 31.12.2020, όπως ρητά 

ορίζεται σε αυτήν. Οι λοιπές κατηγορίες περιφερειών είναι: 

 Λιγότερο Ανεπτυγμένες του άξονα 3 (Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας)  

 Μετάβασης του άξονα 3 (Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και 

Κρήτης) και  

 Περισσότερο Ανεπτυγμένες του άξονα 3Σ (Νοτίου Αιγαίου). 


