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1θ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΣΗ ΤΠ’ΑΡ. ΠΡΩΣ 12687/22-12-2021 ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΑ 

2014 -2020» ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΤΝΟΧΗ» H ΟΠΟΙΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΘΑ, ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΙΔΙΩΣΙΚΕ 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΝΟΣΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ» 

(Μζτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ”) 

 

Η Επιτροπι Διαχείριςθσ Προγράμματοσ CLLD / LEADER, Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Πργανα» που 

κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).  

2. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1005/2008 του Συμβουλίου «περί δθμιουργίασ κοινοτικοφ 

ςυςτιματοσ πρόλθψθσ, αποτροπισ και εξάλειψθσ τθσ παράνομθσ, λακραίασ και άναρχθσ 

αλιείασ, τροποποίθςθσ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικμ. 2847/93, (ΕΚ) αρικμ. 1936/2001 και 

(ΕΚ) αρικμ. 601/2004 και κατάργθςθσ των κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικμ. 1093/1994 και (ΕΚ) 

αρικμ. 1447/1999.  

3. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου «περί κεςπίςεωσ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ 

ελζγχου τθσ τιρθςθσ των κανόνων τθσ ΚΑΡ, τροποποίθςθσ των κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικμ. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
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ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ ΑΑΕ 
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847/1996, (ΕΚ) αρικμ. 2371/2002, (ΕΚ) 811/2004, (ΕΚ) αρικμ. 768/2005, (ΕΚ) 2115/2005, 

(ΕΚ) αρικμ. 2166/2005, (ΕΚ) αρικμ. 388/2006, (ΕΚ) 509/2007, (ΕΚ) αρικμ. 676/2007, (ΕΚ) 

αρικμ. 1098/2007, (ΕΚ) 1300/2008, (ΕΚ) αρικμ. 1342/2008 και καταργιςεωσ των 

κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικμ. 1847/1993, (ΕΚ) αρικμ. 1627/1994 και (ΕΚ) αρικμ. 1966/2006.  

4. Τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 404/2011 τθσ Επιτροπισ, «για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν 

κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 1224/2009 περί τθσ 

κζςπιςθσ κοινοτικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων 

τθσ ΚΑΡ.  

5. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ Κοινϊν διατάξεων για το Ε.Τ.Ρ.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ, το 

ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ε.Τ.Ρ.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ 

και το ΕΤΘΑ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006.  

6. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 480/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 3θσ Μαρτίου 2014 για τθ ςυμπλιρωςθ 

του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

κακοριςμοφ Κοινϊν διατάξεων για το Ε.Τ.Ρ.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί 

κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ε.Τ.Ρ.Α., το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ.  

7. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1407/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με τθν 

εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ (de minimis) (O.J EE L 352/1 τθσ 24.12.2013).  

8. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

15θσ Μαΐου 2014για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και ειδικότερα τα άρκρα 

62 και 63.  

9. Τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 1242/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 20θσ Νοεμβρίου 2014, 

ςχετικά με τθ κζςπιςθ κανόνων, ςφμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 508/2014 του Ευρ. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ, όςον 

αφορά ςτθν παρουςίαςθ των ςχετικϊν ςωρευτικϊν δεδομζνων για τισ πράξεισ. 

10. Τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 1243/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 20ισ Νοεμβρίου 2014 

ςχετικά με τθ κζςπιςθ κανόνων, ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 508/2014 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και 

Αλιείασ, όςον αφορά τθσ πλθροφορίεσ που πρζπει να αποςτζλλουν τα κράτθ μζλθ, κακϊσ 

και τθσ ανάγκεσ ςε δεδομζνα και τθσ ςυνζργειεσ μεταξφ δυνθτικϊν πθγϊν δεδομζνων.  

11. Τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 772/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 14θσ Ιουλίου 2014, για τον 

κακοριςμό των κανόνων ςχετικά με τθν ζνταςθ των κρατικϊν ενιςχφςεων που πρζπει να 

εφαρμόηονται ςτο ςφνολο των επιλζξιμων δαπανϊν οριςμζνων δράςεων που 

χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του ΕΤΘΑ.  

12. Τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 763/2014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ Ιουλίου 2014, για τθ 

κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 508/2014 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ, όςον 
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αφορά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των μζτρων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ κακϊσ και 

οδθγίεσ για τθ δθμιουργία εμβλιματοσ τθσ Ζνωςθσ. 

 13. Τον κατ' εξουςιοδότθςθ κανονιςμό (ΕΕ) 531/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 24θσ Νοεμβρίου 

2014 για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, με τον κακοριςμό των δαπανϊν που είναι επιλζξιμεσ για ενίςχυςθ από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ υγιεινι, θ υγεία, θ 

αςφάλεια και οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ για τουσ αλιείσ, θ προςταςία και θ αποκατάςταςθ 

τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και των οικοςυςτθμάτων, θ άμβλυνςθ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ και θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν.  

14. Τον κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμό (ΕΕ) 288/2015 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 

2014 για τθ ςυμπλιρωςθ του του κανονιςμοφ (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με το ΕΤΘΑ όςον αφορά τθ χρονικι περίοδο 

ζναρξθσ και λιξθσ τθσ κατά τθν οποία κεωροφνται απαράδεκτεσ οι αιτιςεισ.  

15. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1388/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2014 για τθν κιρυξθ 

οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

παραγωγι, τθ μεταποίθςθ και τθν εμπορία προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ 

ςυμβατϊν με τθν εςωτερικι αγορά κατ’ εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ 

για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

16. Τον Κανονιςμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 

αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 

Δεδομζνων), ΕΕ L 119 τθσ 4.5.2016.Ο ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50) για «τθν προςταςία του ατόμου 

από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

17. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τθν κοινι οργάνωςθ των αγορϊν των προϊόντων αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικμ. 1184/2006 και 

1226/2009 του Συμβουλίου και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ ΕΚ) αρικμ. 104/2000, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

18. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ςχετικά με τθν Κοινι Αλιευτικι Ρολιτικι, τθν τροποποίθςθ των Κανονιςμϊν 

(ΕΚ) αρικμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αρικμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και τθν κατάργθςθ των 

Κανονιςμϊν (ΕΚ) αρικμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αρικμ. 639/2004 του Συμβουλίου και τθσ 

απόφαςθσ 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.  

19. Τθν υπ' αρικμ. 2003/361/ΕΚ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον 

οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων.  

20. Τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ με αρικμό C (2015) 7417/26.10.2015 που αφορά 

ςτθν ζγκριςθ του Ε.Ρ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπωσ ιςχφει. 
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 21. Τθν Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εξζταςθ 

κρατικϊν ενιςχφςεων ςτον τομζα τθσ Αλιείασ και Υδατοκαλλιζργειασ» (2015/C 217/1).  

22. Τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ όπωσ 

αναφζρεται ςτο άρκρο 107 παράγραφοσ 1 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (2016/C 262/01).  

23. το Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικόσ Κϊδιξ», (ΦΕΚ 27/Α’/31.01.1970), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 11 «Κυρϊςεισ», παρ. 2, εδάφιο α), όπωσ 

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

24. Τον Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α’/10.04.2012), «υκμίςεισ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, 

Μεταφορϊν, Δθμοςίων Ζργων και άλλεσ διατάξεισ», Μζροσ Η’ Αλιευτικόσ Τουριςμόσ, όπωσ 

ιςχφει. 

 25. Τον Ν. 4314/2014 για τθ «διαχείριςθ, τον ζλεγχο και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπωσ 

ιςχφει.  

26. Τον Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ 

διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, δικαιϊματα ατόμων με αναπθρίεσ 

και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) και ειδικά τα άρκρα 39 και 40.  

27. Τον Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’/11.12.2018) «Θεματικόσ τουριςμόσ – Ειδικζσ μορφζσ 

τουριςμοφ – υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου ςτον τομζα του 

τουριςμοφ και τθσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ – Στιριξθ τουριςτικισ επιχειρθματικότθτασ και 

άλλεσ διατάξεισ».  

28. Το Ρ.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων και 

Γενικϊν Γραμματειϊν, ςφςταςθ και μετονομαςία Γενικϊν Γραμματειϊν» (ΦΕΚ 100Α/16-06-

2021).  

29. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) 

«υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – 

ΡΔΕ (Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 46274/26.09.2014 

(ΦΕΚ 2573/Β/2014)́).  

30. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 414/2354/12.01.2015 (ΦΕΚ 97/Β’/20.01.2015) 

«Ρροχποκζςεισ, όροι και διαδικαςία για τθ διενζργεια αλιευτικοφ τουριςμοφ από 

επαγγελματίεσ αλιείσ». 

31. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β/2016) με τθν 

οποία αναδιαρκρϊκθκε θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. Αλιείασ & Θάλαςςασ 2014 

– 2020, όπωσ ιςχφει.  

32. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 99/23.01.2017(ΦΕΚ 309/Β/07.02.2017) 

«Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι 

παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν 



  
Σελίδα 5 

 
  

υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-2020 ςφμφωνα 

με το άρκρο 71 του Ν. 4314/2014)».  

33. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 2986/25.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3885/2016) 

«Ρροςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν μορφϊν και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν καταλυμάτων 

και λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που εντάςςονται ςε προγράμματα αρμοδιότθτασ 

του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

34. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 931/08.06.2017 (ΦΕΚ 2084/Β/2017) «υκμίςεισ 

κεμάτων που αφοροφν τισ υπαγόμενεσ δράςεισ, το είδοσ ενίςχυςθσ, τουσ Δικαιοφχουσ και 

τα ποςοςτά ενίςχυςθσ του Μζτρου 3.4.4 «Μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ», (Καν. 508/2014, άρκρο 69), Ενωςιακισ Ρροτεραιότθτασ 5, «Ενίςχυςθ 

τθσ εμπορίασ και τθσ μεταποίθςθσ», του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ & 

Θάλαςςασ 2014-2020».  

35. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 932/08.06.2017 (ΦΕΚ 2084/Β’/16.06.2017) 

«υκμίςεισ κεμάτων που αφοροφν τισ υπαγόμενεσ δράςεισ, το είδοσ ενίςχυςθσ, τουσ 

Δικαιοφχουσ και τα ποςοςτά ενίςχυςθσ των Μζτρων 3.1.8 & 4.1.20 του ΕΡΑΛΘ 2014- 2020».  

36. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 1538/26.06.2019 (ΦΕΚ 2742/Β/2019) 

«υκμίςεισ κεμάτων που αφοροφν ςτισ υπαγόμενεσ δράςεισ, το είδοσ ενίςχυςθσ, τουσ 

δικαιοφχουσ και τα ποςοςτά ενίςχυςθσ του Μζτρου 8.3.3 «Εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ 

ανάπτυξθσ (Μζτρο 4.2 τθσ πρόςκλθςθσ) τθσ Ενωςιακισ Ρροτεραιότθτασ 4 ‘Αφξθςθ τθσ 

Απαςχόλθςθσ και τθσ Εδαφικισ Συνοχισ’ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ & 

Θάλαςςασ 2014- 2020» (Άρκρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014, δράςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα)».  

37. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ. 992/6-4-2020(ΦΕΚ 1597/Β/2020) «υκμίςεισ 

κεμάτων που αφοροφν τισ υπαγόμενεσ δράςεισ, το είδοσ ενίςχυςθσ, τουσ Δικαιοφχουσ και 

τα ποςοςτά ενίςχυςθσ του Μζτρου 3.1.6 “Διαφοροποίθςθ και νζεσ μορφζσ ειςοδιματοσ, 

του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-2020”».  

38. Τθ με αρικ. 3866/78486/17.07.2015 (ΦΕΚ 1587/Β’/2015) Απόφαςθσ Υπουργοφ 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ των ενωςιακϊν 

διατάξεων του ςυςτιματοσ επιβολισ μορίων για ςοβαρζσ παραβάςεισ ςτον τομζα τθσ 

αλιείασ».  

39. Τθ με αρικ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) Υπουργικι Απόφαςθ «Ρρόςκλθςθ 

υποβολισ προτάςεων για τθν επιλογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με πρωτοβουλία 

τοπικϊν κοινοτιτων ςτο πλαίςιο του Μζτρου 19 «Στιριξθ για Τοπικι Ανάπτυξθ μζςω του 

LEADER (ΤΑΡΤοΚ – Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων)» του ΡΑΑ 2014-

2020 και τθσ προτεραιότθτασ 4 «Αφξθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ και τθσ Εδαφικισ Συνοχισ» του 

ΕΡΑλΘ 2014-2020».  

40. Τθ με αρικμ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Ζγκριςθ προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο 

πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για τθν επιλογι Στρατθγικϊν Τοπικισ 

Ανάπτυξθσ του ΡΑΑ 2014-2020 & του ΕΡΑΛΘ 2014-2020 και κατανομι πιςτϊςεων 

Δθμόςιασ Δαπάνθσ», όπωσ ιςχφει. 
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 41. Τθ με αρικ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκφκλιο τθσ ΕΥΚΕ με κζμα «Οδθγίεσ ςτουσ 

φορείσ που εμπλζκονται ςτθ χοριγθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων κατά τθν προγραμματικι 

περίοδο 2014-2020».  

42. Τθ με αρικ. 92415/ΕΥΚΕ 6282/28.08.2017 επιςτολι τθσ ΕΥΚΕ που αφορά ςε οδθγίεσ και 

παρότρυνςθ τιρθςθσ διαδικαςιϊν προσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθ χοριγθςθ κρατικϊν 

ενιςχφςεων.  

43. Τθ με αρικ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β/12.09.2017) Υπουργικι Απόφαςθ «Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014- 

2020», όπωσ τροποποιείται και ιςχφει.  

44. Τθ με αρικ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/Β/20.07.2017) Υπουργικι Απόφαςθ του 

Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, «Προι και ρυκμίςεισ ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν υλοποίθςθ του Μζτρου 3.4.4 – Μεταποίθςθ προϊόντων 

αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ & Θάλαςςασ 

2014-2020», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. 1464/14.06.2019 (ΦΕΚ 

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

3734/Β/12.08.2021) όμοιζσ τθσ. 

 45. Τθ με αρικ. 1122/20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β/28.07.2017) Υπουργικι Απόφαςθ «Προι και 

ρυκμίςεισ ςχετικά με τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν υλοποίθςθ των Μζτρων 3.1.8 - 

«Υγεία και Αςφάλεια» και 4.1.20 - «Ενεργειακι απόδοςθ και μετριαςμόσ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ, επενδφςεισ επί του ςκάφουσ, ζλεγχοι και ςυςτιματα ενεργειακισ απόδοςθσ, 

διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ των εναλλακτικϊν ςυςτθμάτων πρόωςθσ και του ςχεδιαςμοφ 

του κφτουσ», τθσ Ενωςιακισ Ρροτεραιότθτασ 1, του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ 

και Θάλαςςασ 2014 2020», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. 1467/14.06.2019 

(ΦΕΚ 2486/Β/24.06.2019) και 1154/14.05.2020 (ΦΕΚ 1854/Β/15.05.2020) όμοιζσ τθσ.  

46. Τθ  με αρ. πρωτ. 366/04.02.2019 , Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 405/B/2019)με τθν οποία 

ορίηεται θ εταιρεία «Αναπτυξιακι  Ιονίων Νιςων ΑΑΕ ΟΤΑ» ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ για 

δράςεισ του Ε.Ρ. Αλιείασ & Θάλαςςασ 2014 – 2020, όπωσ ιςχφει.  

47. Τθ με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018), 

αντικατάςταςθ τθσ υπϋ αρικμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) 

Υπουργικι Απόφαςθ με τίτλο «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί Κανόνεσ 

Επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ 

Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων 

αξιολόγθςθσ πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), όπωσ ιςχφει.  

48. Τθ με αρικ. 3131/17.12.2019 (ΦΕΚ 5065/Β/2019) Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Ρλαίςιο υλοποίθςθσ του Μζτρου 8.3.3 «Εφαρμογι 

ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ για δράςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα (Μζτρο 4.2 τθσ 

πρόςκλθςθσ) τθσ Ενωςιακισ Ρροτεραιότθτασ 4 ‘Αφξθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ και τθσ Εδαφικισ 

Συνοχισ’ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ & Θάλαςςασ 2014-2020», όπωσ ιςχφει. 
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49. Τθ με αρικ. 1627/02.08.2021 (ΦΕΚ 3680/Β/2021) Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Προι και ρυκμίςεισ ςχετικά με τθ διαχείριςθ, τον 

ζλεγχο και τθν υλοποίθςθ του Μζτρου 3.1.6 – «Διαφοροποίθςθ και νζεσ μορφζσ 

ειςοδιματοσ», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρο 30 και άρκρο 44 § 4 - Αλιεία εςωτερικϊν 

υδάτων), τθσ Ενωςιακισ Ρροτεραιότθτασ 1, «Ρροϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ, 

αποδοτικισ ωσ προσ τουσ πόρουσ, καινοτόμου, ανταγωνιςτικισ και βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ 

αλιείασ», του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ & Θάλαςςασ 2014-2020».  

50. Το με αρικ. 2834/52781/13.05.2015 (ΑΔΑ: 7Δ8465ΦΘΘ-6Δ7) ζγγραφο τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Βιϊςιμθσ Αλιείασ: «Εφαρμογι τθσ ΚΥΑ αρικ. 414/2354/12-1-2015(ΦΕΚ 97/20- 

1-2015, τ.Β) ςχετικά με τισ “Ρροχποκζςεισ, όρουσ και διαδικαςία για τθ διενζργεια 

αλιευτικοφ τουριςμοφ από επαγγελματίεσ αλιείσ”».  

51. Τθν υπ’ αρικ. 13940/18.06.2020 Απόφαςθ «Ζγκριςθ κριτθρίων επιλογισ πράξεων ανά 

μζτρο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ και Θάλαςςασ», με τθν οποία εγκρίκθκαν 

με γραπτι διαδικαςία από τθν Επ. Ραρακολοφκθςθσ του Ε.Ρ. Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014 - 

2020, θ μεκοδολογία και τα κριτιρια επιλογισ των πράξεων Ιδιωτικοφ χαρακτιρα τθσ 

Ρροτεραιότθτασ 4 «Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ ςυνοχισ», Μζτρο 8.3.3: 

Άρκρο 63 του Καν. (ΕΕ) 508/14, «Εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ» (μόνο οι 

δράςεισ που αφοροφν ςε ζργα ιδιωτικοφ χαρακτιρα), όπωσ περιγράφονται και 

εξειδικεφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν πρόςκλθςθ ζγγραφο.  

52. Τθ με αρικ. 13535/29.03.21 εγκφκλιο του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ «Διαδικαςία 

ζκδοςθσ Ενιαίου Ριςτοποιθτικοφ Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ» (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ).  

53. Το με αρικ. 278/17.02.2017 ζγγραφο τθσ ΕΥΔ ΕΡΑΛΘ «Οριςμόσ των απομακρυςμζνων 

ελλθνικϊν νθςιϊν για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ του άρκρου 95 παρ. 4 και του Ραραρτιματοσ 

Ι του Καν. (ΕΕ) 508/2014. 

54. Τθ με αρικ. 13/14-1-2020 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Αναπτυξιακισ Ιονίων Νάςων ΑΑΕ ΟΤΑ 

περί ςυγκροτιςεωσ ςε ςϊμα τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ LEADER / CLLD 

2014-2020 

 55. Τθ με αρικ. 6/7-5-2018 απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ρ. CLLD / LEADER Αλιείασ Νότιασ Κζρκυρασ με 

κζμα: «Λειτουργικό Οργανόγραμμα για τθν Ρροτεραιότθτα 4.2 του ΕΡΑΛΘ Τ.Ρ. 

CLLD/LEADER Αλιείασ). Κατανομι αρμοδιοτιτων ςτισ οργανωτικζσ μονάδεσ (τμιματα) του 

Ενδιάμεςου Φορζα για τθν Ρροτεραιότθτα 4.2 του ΕΡΑΛΘ (Τ.Ρ. CLLD/LEADER Αλιείασ)», 

όπωσ ιςχφει.  

56. Το με αρικ. 2424/5-11-2019 ζγγραφο τθσ ΕΥΔ ΕΡΑΛΘ με το οποίο εγκρίκθκε θ 

αναμορφωμζνθ πρόταςθ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD / LEADER Αλιείασ Νότιασ 

Κζρκυρασ  τθσ ΟΤΔ «Αναπτυξιακι Ιονίων Νιςων  ΑΑΕ ΟΤΑ».  

57. Το με αρ. πρωτ. 32278/509/17-3-2021 ζγγραφο τθσ ΕΥΚΕ ςχετικά με «Γνωμοδότθςθ επί 

ςχεδίου Ρρόςκλθςθσ ζργων ιδιωτικοφ χαρακτιρα ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 

Ρροτεραιότθτασ 4 του Ε.Ρ. Αλιείασ & Θάλαςςασ 2014 – 2020 (CLLD) και ςυνθμμζνων 

αυτισ». 
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58. Το με αρ. πρωτ.  34/3-12-2021 ζγγραφο τθσ ΕΥΔ ΕΡ Αλιείασ και Θάλαςςασ για τθν 

ζγκριςθ του ςχεδίου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 59. Το με αρ. πρωτ. 139967/ 21-12-2021  ζγγραφο ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ΕΥΚΕ για τθν 

ζγκριςθ του ςχεδίου τθσ 12687/22-12-2021  πρόςκλθςθσ.  

60. Τθ με αρικ. 35/22-12-2021 απόφαςθ τθσ ΕΔΡ για τθν ζγκριςθ δθμοςίευςθσ τθσ με αρ. 

12687/22-12-2021 πρόςκλθςθσ .  

61. Το με αρ. πρωτ. 11611/04.02.2022ζγγραφο ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ΕΥΚΕ για τθν ζγκριςθ 

του ςχεδίου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

60. Τθ με αρικ. 38/07.02.2022 απόφαςθ τθσ ΕΔΡ για τθν ζγκριςθ δθμοςίευςθσ τθσ  

παροφςασ πρόςκλθςθσ .  

ΚΑΛΟΥΜΕ  

Τουσ παρακάτω δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ:  

• αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν ςκαφϊν (φυςικά ι νομικά πρόςωπα), που αςκοφν 

επαγγελματικά τθν αλιεία επί ενεργοφ αλιευτικοφ ςκάφουσ, (με επαγγελματικι 

αλιευτικι άδεια ςε ιςχφ) 

• μθ αλιείσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα) που δραςτθριοποιοφνται ι κα 

δραςτθριοποιθκοφν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ για ίδρυςθ ι εκςυγχρονιςμό πολφ 

μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων ςφμφωνα με τθν 2003/361/ΕΚ φςταςθ τθσ Επιτροπισ 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

για τθν υποβολι προτάςεων ζργων (πράξεων) ιδιωτικοφ χαρακτιρα, προκειμζνου να 

ενταχκοφν και χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Ρροτεραιότθτασ 4 «ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΔΑΦΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ 

και Θάλαςςασ 2014-2020 

1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Στο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014 -2020, εφαρμόηεται θ Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Ανάπτυξθ, θ 

οποία ςυμπλθρϊνει και μεγιςτοποιεί τα οφζλθ από τθν άςκθςθ των τομεακϊν 

πολιτικϊν και προγραμμάτων περιφερειακισ ανάπτυξθσ, κακϊσ δίνεται θ δυνατότθτα 

ςυγχρθματοδότθςθσ Στρατθγικϊν Τοπικισ Ανάπτυξθσ από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ 

και ΕΤΡΑ (εφαρμογι πολυταμειακϊν προγραμμάτων). Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014 – 2020 (ΕΡΑΛΘ 2014 – 2020), αξιοποιϊντασ τουσ πόρουσ 

του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΤΘΑ) και ςτο πλαίςιο τθσ 

Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ, ςτοχεφει ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ περιοχϊν αλιείασ 

και υδατοκαλλιζργειασ. Ζνα μζςο επίτευξθσ του ςτόχου αυτοφ, είναι θ υλοποίθςθ 

ολοκλθρωμζνων πολυταμειακϊν ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ υπό τθν ευκφνθ 

τοπικϊν φορζων, (Άρκρο 32 του Καν. ΕΕ 1303/2013) ςε ςυνζργεια με άλλα Ευρωπαϊκά 

Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), οι οποίεσ κυμαίνονται από επικεντρωμζνεσ 

ςτθν αλιεία ζωσ και ευρφτερεσ ςτρατθγικζσ που απευκφνονται ςτθ διαφοροποίθςθ των 
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αλιευτικϊν περιοχϊν. Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ, με 

τθν εφαρμογι τθσ Τοπικισ Ανάπτυξθσ με τθν Ρρωτοβουλία των Τοπικϊν Κοινοτιτων 

(ΤΑΡΤοΚ - CLLD), το ΕΤΘΑ δφναται να χρθματοδοτιςει Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ για τθν 

αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν, ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ παρζμβαςθσ, οι 

οποίεσ εμπίπτουν ςτον ακόλουκο κεματικό και ειδικό ςτόχο και μζτρο τθσ Ενωςιακισ 

Ρροτεραιότθτασ 4, του ΕΡΑΛΘ 2014 - 2020:  

ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ: Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-2020 ΚΩΔ 19 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΘΣΘΣ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΩΝ:  CLLD. 8 

ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑ: Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ 
ςυνοχισ 

ΚΩΔ 04 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ρροϊκθςθ τθσ διατθριςιμθσ και ποιοτικισ 
απαςχόλθςθσ και ςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ 
δυναμικοφ. 

ΚΩΔ 08 

ΜΕΤΟ ΕΤΘΑ: (8.3.3.) Άρκρο 63. Εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ 
ανάπτυξθσ (ςυμπ. οι δαπάνεσ λειτουργίασ και ο ςυντονιςμόσ) 

ΚΩΔ 4.2 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ρροϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ και παροχι 
ςτιριξθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ 
δυναμικοφ ςτισ παράκτιεσ και τισ εςωτερικζσ κοινότθτεσ που 
εξαρτϊνται από τθν αλιεία και τθν υδατοκαλλιζργεια, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφοροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτο 
πλαίςιο τθσ αλιείασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ καλάςςιασ οικονομίασ. 

ΚΩΔ 01 

ΜΕΤΟ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ: Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ 
εδαφικισ ςυνοχισ 

ΚΩΔ 4.1 

 

Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να ςυνειςφζρουν ςτθν εκπλιρωςθ των 

ςχετικϊν δεικτϊν παρακολοφκθςθσ:  

Πρόςκετοι Δείκτεσ εκροϊν  

Ε.Π.: ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΣΑΜΕΙΟ: ΜΕΣΡΟ ΕΣΘΑ: 

19 04 ΕΣΘΑ 8.3.3 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΙΜΘ ΣΤΟΧΟΣ 

 

Αρικμόσ ζργων 

ιδιωτικοφ χαρακτιρα 

CLLD 

Αρικμόσ 10 

        Δείκτεσ αποτελζςματοσ 

Ε.Π.: ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΣΑΜΕΙΟ: 
ΜΕΣΡΟ 

ΕΣΘΑ: 

19 04 ΕΣΘΑ 8.3.3 
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ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΤΙΜΘ 

ΣΤΟΧΟΣ 

CR4.1 
Απαςχόλθςθ που 

δθμιουργείται 

Ιςοδφναμα Ρλιρουσ 

Απαςχόλθςθσ (ΙΡΑ) 
2 

CR4.2 
Απαςχόλθςθ που 

διατθρείται 

Ιςοδφναμα Ρλιρουσ 

Απαςχόλθςθσ (ΙΡΑ) 
1 

CR4.3 
Επιχειριςεισ που 

δθμιουργοφνται 
Αρικμόσ 4 

 

Οικονομικά ςτοιχεία Πρόςκλθςθσ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ CLLD.8 

ΕΝΩΣΙΑΚΘ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑ 4 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 0.1 

ΜΕΤΟ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 4.1 

ΜΕΤΟ ΕΤΘΑ/ΔΑΣΘ (8.3.3.) Άρκρο 63. Εφαρμογι ςτρατθγικϊν 
τοπικισ ανάπτυξθσ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΚΑΤΑΝΟΜΘ 
ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔ
ΟΤΟΥΜΕΝΘΣ 
ΔΘΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘΣ* 

Κρατικζσ/μθ 
κρατικζσ 
ενιςχφςεισ 

Κατθγορία Ρράξθσ Ενδεικτικόσ 
Ρ/Υ 
Δθμόςιασ 
Δαπάνθσ 

Α) Ιδιωτικζσ 
επενδφςεισ για 
τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ των 
αλιευτικϊν 
περιοχϊν – Μθ 
Κρατικζσ 
ενιςχφςεισ / 
Επιχειρθματικότθ
τα 

1.Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ 
υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ 
αςφάλειασ και των εργαςιακϊν 
ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ (άρκ. 
32,508/2014)  
 
 
2.Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί 
του ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθ 
μείωςθ τθσ εκπομπισ ρφπων ι 
αερίων του κερμοκθπίου και 
ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 
απόδοςθσ των αλιευτικϊν 
ςκαφϊν (άρκ. 41.1,508/2014) 
 
3. Ρροςτικζμενθ αξία, ποιότθτα 
των προϊόντων και χριςθ των 
ανεπικφμθτων αλιευμάτων 
(άρκρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
350.000,00€ 
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4.Μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ 
και υδατοκαλλιζργειασ (άρκ. 
69,508/2014) 
 

5.Υπθρεςίεσ Αλιευτικοφ 
Τουριςμοφ (άρκ. 30,508/2014) 

Β) Ιδιωτικζσ 
επενδφςεισ για 
τθν αειφόρο 
ανάπτυξθ των 
αλιευτικϊν 
περιοχϊν – 
Κρατικζσ 
ενιςχφςεισ / 
Επιχειρθματικότθ
τα δυνάμει του 
Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 (de 
minimis) 

1. Επενδφςεισ που αφοροφν ςε 
μικρζσ και πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ (άρκ. 63, 508/2014) 
ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ, τθσ 
βιοτεχνίασ, του εμπορίου, τθσ 
εςτίαςθσ και των υπθρεςιϊν 

 
466.215,00€ 

Συνολικόσ προχπολογιςμόσ πρόςκλθςθσ (ΧΩΙΣ τθν υπερδζςμευςθ) 816.215,00 

*Με δυνατότθτα υπερδζςμευςθσ μζχρι 120%. 

*Σε περίπτωςθ που ςε κάποια κατθγορία δεν απορροφθκεί το ςφνολο του 

προχπολογιςμοφ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ δφναται να μεταφερκεί ςτθν άλλθ κατθγόρια 

με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ 

Χρόνοσ υποβολισ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ: 

Ζναρξθ υποβολισ αιτιςεων ςτο ΡΣΚΕ: Σετάρτθ 12/1/2022 και ϊρα 13.00 

Λιξθ υποβολισ αιτιςεων ςτο ΡΣΚΕ: Δευτζρα 14/03/2022 και ϊρα 15:00 

 

2. ΟΡΙΜΟΙ  

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι οριςμοί: α. των Κανονιςμϊν (ΕΕ) 1303/2013, 

1407/2013 και 508/2014 β. του άρκρου 61 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/2014) γ. 

πζραν των ανωτζρω ιςχφουν οι εξισ: 

ΕΣΘΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ. Το διαρκρωτικό ταμείο το 
οποίο παρζχει τθν κοινοτικι χρθματοδότθςθ ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014 - 2020 

ΟΣΔ Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ. Φορζασ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
Οι Ομάδεσ Τοπικισ Δράςθσ, είναι τοπικά εταιρικά ςχιματα δθμόςιου – 
ιδιωτικοφ τομζα που ςχεδιάηουν και υλοποιοφν για ςαφϊσ 
προςδιοριςμζνεσ περιοχζσ (εφεξισ περιοχζσ παρζμβαςθσ) τοπικά 
προγράμματα με ολοκλθρωμζνο και πολυταμειακό χαρακτιρα.  

ΕΦΔ (ι ΕΦ) Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ. Θ ΟΤΔ μετά τθν εκχϊρθςθ 
αρμοδιοτιτων τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ Αλιείασ και Θάλαςςασ. 
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ΠΚΕ Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων. Το πλθροφοριακό 
ςφςτθμα ςτο οποίο υποβάλλονται και καταχωροφνται οι αιτιςεισ 
χρθματοδότθςθσ 

ΕΔΠ Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ. Το όργανο λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ΟΤΔ για όλα τα κζματα που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ. 

ΟΠ Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα. Το πλθροφοριακό ςφςτθμα ςτο 
οποίο καταχωροφνται οι ενταγμζνεσ πράξεισ και μζςω του οποίου 
εκτελείται θ παρακολοφκθςθ και πλθρωμι των ζργων. 

Άυλθ Ρράξθ Ωσ άυλεσ πράξεισ χαρακτθρίηονται οι πράξεισ οι οποίεσ δεν αφοροφν ςτθ 
δθμιουργία υποδομϊν ι τθν απόκτθςθ εξοπλιςμοφ. 

Κρατικζσ 
ενιςχφςεισ 

Ενίςχυςθ που εμπίπτει ςτο πεδίο του Άρκρου 107 τθσ Συνκικθσ για τθ 
Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ) 

 

3. ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΠΡΑΞΕΙ  

Α) Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν 

περιοχϊν – Μθ Κρατικζσ ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθτα. 
 (Κατθγορία δράςθσ ςτο ΡΣΚΕ: Ραραγωγι, Εμπορία, Μεταποίθςθ προϊόντων τομζα 

Αλιείασ και Υδατοκαλλιζργειασ , δράςεισ Αλιευτικοφ Τουριςμοφ). 

 

 Στο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ υπάγονται πράξεισ που αφοροφν ςε: 

 

Α1. Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και 

των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ. Αφορά ςε επενδφςεισ επί του 

ςκάφουσ ι ςε επιμζρουσ  εξοπλιςμοφσ, υπό τον όρο ότι οι επενδφςεισ αυτζσ 

υπερβαίνουν τισ απαιτιςεισ του εκνικοφ  ι του ενωςιακοφ δικαίου (άρκρο 32 

Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ)  531/2015).  

Δφναται να χρθματοδοτθκοφν:  

1.1 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των αλιζων επί των αλιευτικϊν 

ςκαφϊν, όπωσ θ αγορά και, κατά περίπτωςθ, θ εγκατάςταςθ ςωςίβιων 

λζμβων, ατομικϊν ραδιοςθμαντιρων εντοπιςμοφ, ατομικϊν ςυςκευϊν 

επίπλευςθσ, φωτοβολίδων, ςυςκευϊν πυρόςβεςθσ, εξοπλιςμοφ 

ραδιοεπικοινωνίασ, φωτιςμοφ αναηιτθςθσ καταςτρϊματοσ ι κινδφνου κλπ. 

1.2 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ των αλιζων επί των 

αλιευτικϊν ςκαφϊν, όπωσ θ αγορά και εγκατάςταςθ κιβωτίων πρϊτων 

βοθκειϊν, θ αγορά φαρμάκων και ςυςκευϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ επί του 

ςκάφουσ, θ παροχι υπθρεςιϊν τθλεϊατρικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

θλεκτρονικϊν τεχνολογιϊν, του εξοπλιςμοφ και των ιατρικϊν απεικονίςεων 

για παροχι εξ αποςτάςεωσ ςυμβουλϊν από τα ςκάφθ κλπ. 

1.3 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ υγιεινισ των αλιζων επί των αλιευτικϊν 

ςκαφϊν, όπωσ θ αγορά και, κατά περίπτωςθ, θ εγκατάςταςθ των 
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ακόλουκων ςτοιχείων: υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ τουαλζτεσ και 

εγκαταςτάςεισ πλφςθσ, μαγειρεία και εξοπλιςμόσ για τθν αποκικευςθ 

τροφίμων, ςυςκευζσ κακαριςμοφ του νεροφ για παροχι πόςιμου νεροφ κλπ.  

1.4 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν επί των αλιευτικϊν 

ςκαφϊν, όπωσ θ αγορά και, κατά περίπτωςθ, θ εγκατάςταςθ των 

ακόλουκων ςτοιχείων: κιγκλιδϊματα επί του καταςτρϊματοσ, υπόςτεγα επί 

του καταςτρϊματοσ και εκςυγχρονιςμόσ των καλάμων επιβατϊν με ςκοπό 

τθν παροχι προςταςίασ από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, εξοπλιςμόσ για 

τθ μείωςθ τθσ ςκλθρισ χειροκίνθτθσ ανφψωςθσ, μονωτικόσ εξοπλιςμόσ κατά 

του κορφβου, τθσ κζρμανςθσ ι τθσ ψφξθσ και εξοπλιςμόσ για τθ βελτίωςθ 

του εξαεριςμοφ, ενδφματα εργαςίασ και προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ κλπ. 

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ: 

 Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 41, 63 & 95, παράρτ. Ι//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ ζωσ 

80%//Ρράξεισ ςχετικζσ με παράκτια αλιεία. 

A2. Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ τθσ 

εκπομπισ ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν (άρκρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014).  

Δφναται να χρθματοδοτθκοφν:  

 

1.1 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ υδροδυναμικισ του κφτουσ του ςκάφουσ, όπωσ 

επενδφςεισ ςε μθχανιςμοφσ ςτακερότθτασ (ςτακμίδεσ υδροςυλλζκτθ και 

βολβοειδείσ πλϊρεσ) που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του 

ςκάφουσ ςε κυματιςμοφσ,  ςυςτιματα ελζγχου του μθχανιςμοφ κίνθςθσ πθδαλίου 

κλπ. 

1.2 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ πρόωςθσ του ςκάφουσ όπωσ θ αγορά 

και, κατά περίπτωςθ, θ εγκατάςταςθ των ακόλουκων ςτοιχείων: ενεργειακά 

αποδοτικζσ προπζλεσ και γεννιτριεσ, ςτοιχεία πρόωςθσ με πθγζσ ανανεϊςιμθσ 

ενζργειασ (πχ ιςτία, αετοί, ανεμόμυλοι, ανεμογεννιτριεσ ι φωτοβολταϊκά), 

πρωραία ςυςτιματα πρόωςθσ κλπ. 

1.3 Επενδφςεισ ςε αλιευτικά εργαλεία και εξοπλιςμό που αφοροφν μόνο τισ εξισ 

ενζργειεσ: αλλαγι από ςυρόμενα εργαλεία ςε εναλλακτικά εργαλεία, 

τροποποιιςεισ ςε ςυρόμενα εργαλεία, εξοπλιςμό παρακολοφκθςθσ ςυρόμενων 

εργαλείων. 

1.4 Ενζργειεσ για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι κερμικισ 

ενζργειασ και ποιο ςυγκεκριμζνα θ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων ψφξθσ, κατάψυξθσ ι 

μόνωςθσ για ςκάφθ κάτω των 18 m και θ ενκάρρυνςθ τθσ ανακφκλωςθσ τθσ 

κερμότθτασ εντόσ του ςκάφουσ ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ ανάκτθςθ και 

επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ κερμότθτασ ςε άλλεσ βοθκθτικζσ εργαςίεσ εντόσ του 

ςκάφουσ. 
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Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ: 

 Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 41, 63 & 95, παράρτ. Ι//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ ζωσ 

80%//Ρράξεισ ςχετικζσ με παράκτια αλιεία. 

Α3.  Προςτικζμενθ αξία, ποιότθτα των προϊόντων και χριςθ των ανεπικφμθτων 

αλιευμάτων (άρκρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

Στο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ υπάγονται πράξεισ, για επενδφςεισ 

επί του ςκάφουσ ι ςε επί μζρουσ εξοπλιςμοφσ, υπό τον όρο ότι: 

1. δεν αυξάνουν τθν αλιευτικι ικανότθτα του ςκάφουσ. 

      2. και αφοροφν ςτα παρακάτω είδθ πράξεων: 

          2.1 Επενδφςεισ που προςκζτουν αξία ςτα προϊόντα. 

           2.2 Επενδφςεισ επί του ςκάφουσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

αλιευτικϊν     προϊόντων. 

Στόχοσ των ενιςχυόμενων δράςεων, με τθ ςτιριξθ επενδφςεων επί των αλιευτικϊν 

ςκαφϊν, είναι θ διεφρυνςθ των δραςτθριοτιτων των αλιζων επί του ςκάφουσ και θ 

ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αλιευμάτων τουσ, με τθν επεξεργαςία, τθν εμπορία 

και τθν άμεςθ πϊλθςι τουσ, κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των αλιευτικϊν 

προϊόντων. 

Δφναται να χρθματοδοτθκοφν:  

3.1 Δαπάνεσ για τθν καταςκευι νζων αποκθκευτικϊν ι ψυκτικϊν χϊρων  

3.2 Δαπάνεσ για τθν αγορά και εγκατάςταςθ καινοφργιων ςφγχρονων μθχανθμάτων 

και εξοπλιςμοφ, για τθν επεξεργαςία των παραγόμενων αλιευμάτων. 

3.3. Δαπάνεσ για τθν αγορά εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ. 

3.4. Δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ και εφαρμογι Συςτθμάτων Διαςφάλιςθσ 

Ροιότθτασ. 

3.5. Δαπάνεσ για μελζτεσ και αμοιβζσ ςυμβοφλων. 

3.6. Δαπάνεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ μθχανοργάνωςθσ, λογιςμικοφ κακϊσ 

και λογιςμικοφ αναβάκμιςθσ. 

3.7. Δαπάνεσ για τθν επεξεργαςία και αξιοποίθςθ των υπολειμμάτων των 

προϊόντων αλιείασ και των απορριπτόμενων / ανεπικφμθτων ειδϊν αλιείασ. 

3.8 Δαπάνεσ επί του ςκάφουσ για τθν επεξεργαςία και διάκεςθ αποβλιτων. 
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3.9. Δαπάνεσ για τθν ανάπτυξθ χϊρων άμεςθσ εμπορίασ για τθν πϊλθςθ και 

ενθμζρωςθ του καταναλωτι κακϊσ και για τθν ενκάρρυνςθ τθσ κατανάλωςθσ 

ςυναφϊν προϊόντων. 

3.10. Δαπάνθ για τθν αγορά μικροφ φορτθγοφ αυτοκινιτου κλειςτοφ τφπου (βαν), 

με κλειςτό ψυχόμενο χϊρο και μόνιμθ ψυκτικι εγκατάςταςθ, με μζγιςτο ωφζλιμο 

φορτίο 1,5 τόνο. Δικαιολογείται μζχρι ζνα όχθμα ανά ςκάφοσ. Τα ποςοςτά 

ςυνιδιοκτθςίασ επί του οχιματοσ πρζπει να ταυτίηονται με τα ποςοςτά 

ςυνιδιοκτθςίασ επί του ςκάφουσ, και να μθν ζχει επζλκει μεταβολι επί των 

ποςοςτϊν αυτϊν μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ. Κάκε 

Δικαιοφχοσ μπορεί να διακζτει ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ μόνο επί ενόσ 

ενιςχυόμενου οχιματοσ. 

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ:  

 Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 32, 41, 42, 48, 69, 63 & 95// Ροςoςτό Ενίςχυςθσ ζωσ 

50%//Επικράτεια 

Α4. Μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 69, Καν. (ΕΕ) 

508/2014).  

α) τθν ίδρυςθ νζων μονάδων μεταποίθςθσ  

β) τθ μθχανολογικι ι/και τθ κτιριακι επζκταςθ υφιςτάμενων μονάδων μεταποίθςθσ  

γ) τον εκςυγχρονιςμό ι τθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων μεταποίθςθσ.  

Ειδικότερα, οι διαδικαςίεσ μεταποίθςθσ αφοροφν ςτθν προετοιμαςία και παρουςίαςθ 

των παρουςιαηόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: - τον τεμαχιςμό ςε φιλζτα - τθ 

ςυςκευαςία - τθν κονςερβοποίθςθ - τθν κατάψυξθ - το κάπνιςμα - το αλάτιςμα - το 

μαγείρεμα - τθ διατιρθςθ ςε ξίδι - τθν αποξιρανςθ ι - τθν προετοιμαςία των ιχκφων 

για τθν αγορά κακ’ οιοδιποτε άλλο τρόπο. Θα χρθματοδοτθκοφν επενδφςεισ: - που 

ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι ςτθ μείωςθ των επιπτϊςεων ςτο 

περιβάλλον - που βελτιϊνουν τθν αςφάλεια, τθν υγιεινι, τθν υγεία και τισ ςυνκικεσ 

εργαςίασ - που υποςτθρίηουν τθν μεταποίθςθ των αλιευμάτων που δεν προορίηονται 

για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ - που ςχετίηονται με τθν μεταποίθςθ υποπροϊόντων - που 

οδθγοφν ςτθ δθμιουργία νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ. 

Το τελικό προϊόν πρζπει να υπάγεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ  Σ.Λ.Ε.Ε.. Επιπλζον ςτο 

πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ προβλζπεται θ χρθματοδότθςθ επιχειριςεων 

λιανικοφ εμπορίου προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ (ιχκυοπωλεία).  

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ:  

Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 69, 63 & 95//Ροςoςτό Ενίςχυςθσ: 50%/ Επικράτεια  
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Α5. Τπθρεςίεσ Αλιευτικοφ Σουριςμοφ (άρκρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014).  

Ρεριλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν αλιευτικοφ τουριςμοφ και ειδικότερα (ςφμφωνα 

με το Ν.4582/2018) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν «ςυνδεδεμζνων με τθν αλιεία, τθ 

ςπογγαλιεία, και τισ ςχετικζσ με αυτζσ πρακτικζσ και τεχνικζσ προσ τουσ επιςκζπτεσ-

τουρίςτεσ, οι οποίοι ςυνδυάηουν τισ διακοπζσ τουσ με τισ παρεχόμενεσ ςτο υγρό 

ςτοιχείο αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ, με ςκοπό τθν ψυχαγωγία μζςω τθσ αλιείασ, τθν 

απόκτθςθ βιωματικϊν εμπειριϊν, τθ γνωριμία με τισ τοπικζσ παραδόςεισ, τα τοπικά 

ζκιμα και τθν τοπικι γαςτρονομία, τθ διάδοςθ τθσ αλιευτικισ κουλτοφρασ και τθν 

οικονομικι τόνωςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ ςε τοπικό επίπεδο». Σε κάκε περίπτωςθ, οι 

παρεχόμενεσ - εκ μζρουσ των Δικαιοφχων - υπθρεςίεσ τθσ παροφςασ κατθγορίασ 

ενεργειϊν κα ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ διενζργειασ 

αλιευτικοφ τουριςμοφ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΚΥΑ 

414/2354/21.01.2015, όπωσ ιςχφει).  

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ:  

Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ.30 (αλιευτικόσ τουριςμόσ) , 63 & 95//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 50% 

/Επικράτεια 

υμπλθρωματικά ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 Οι δικαιοφχοι των επενδφςεων αλιευτικοφ τουριςμοφ πρζπει να 

διακζτουν/αποκτιςουν ιςτοςελίδα προβολισ τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι και 

αγγλικι γλϊςςα.  

  Οι μονάδεσ μεταποίθςθσ/τυποποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ 

πρζπει να πλθροφν και τισ δφο ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

α. να είναι ι να καταςτοφν επιςκζψιμεσ, διαςφαλίηοντασ τθν επίδειξθ τθσ  

παραγωγικισ διαδικαςίασ ι/και τθν δθμιουργία χϊρου γευςιγνωςίασ/εκκετθρίου,  

β. να διακζτουν ιςτοςελίδα προβολισ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. 

 

Β) Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν 

περιοχϊν – Κρατικζσ ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθτα δυνάμει του 

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).  

(Κατθγορία δράςθσ ςτο ΡΣΚΕ: Λοιπζσ επενδφςεισ)  

 

Στο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ υπάγονται πράξεισ που αφοροφν ςε: 

 

 Επενδφςεισ που αφοροφν ςε μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (εκςυγχρονιςμόσ, 

ίδρυςθ και επζκταςθ) (άρκρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίεσ ςτοχεφουν ςε:   

προςφορά προςτικζμενθσ αξίασ, δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, προςζλκυςθ νζων και 

προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςε όλα τα ςτάδια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ.  

Θα χρθματοδοτθκοφν επενδφςεισ ςτουσ παρακάτω τομείσ: 
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Β1. Τουριςμόσ,  

 

•  Εκςυγχρονιςμόσ Υποδομϊν  διανυκτζρευςθσ (ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 2986/25-11-

2016 «Ρροςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν μορφϊν και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν 

καταλυμάτων και λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που εντάςςονται ςε 

προγράμματα αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων», 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Συγκεκριμζνα κα χρθματοδοτθκοφν αποκλειςτικά 

εκςυγχρονιςμοί ενοικιαηόμενων δωματίων, camping ,ξενοδοχείων ζωσ 30 

δωματίων και τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν με ελάχιςτεσ δφο ανεξάρτθτεσ 

κατοικίεσ .  Επιτρζπεται θ ίδρυςθ τουριςτικοφ καταλφματοσ, μόνο εάν αφορά ςε 

τουριςτικά καταλφματα ςε κτίρια αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 1, παρ. 2 του Ν. 4276/2014, όπωσ ιςχφει.  

 

 • Λοιπζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ  

α) τθν ίδρυςθ νζων μονάδων  

β) τθ μθχανολογικι ι/και τθ κτιριακι επζκταςθ υφιςτάμενων μονάδων. 

γ) τον εκςυγχρονιςμό ι τθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων 

όπωσ καλάςςιεσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ (καταδυτικόσ τουριςμόσ, καταδυτικά 

πάρκα κτλπ)  

 

Β2. Βιοτεχνίεσ-Καταςκευζσ,  

α) τθν ίδρυςθ νζων μονάδων  

β) τθ μθχανολογικι ι/και τθ κτιριακι επζκταςθ υφιςτάμενων μονάδων. 

γ) τον εκςυγχρονιςμό ι τθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων.   

όπωσ: • Βιοτεχνίεσ που ςυνδζονται με αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ (παραγωγι 

αλιευτικϊν διχτυϊν/ςχοινιϊν/ςπάγκων, καταςκευι κιβωτίων 

ςυςκευαςίασ/ςυντιρθςθσ αλιευμάτων κλπ). • Βιοτεχνίεσ καταςκευισ προϊόντων 

που ςυνδζονται με τον καλάςςιο τουριςμό ι ακλθτιςμό(καταςκευι ιςτιοςανίδων, 

πζδιλων για καλάςςιο ςκι κλπ). • Ναυπιγθςθ αλιευτικϊν ςκαφϊν και ςκαφϊν 

αναψυχισ και ακλθτιςμοφ.  

 

Β3. Εμπόριο.  

α) τθν ίδρυςθ νζων μονάδων  

β) τθ μθχανολογικι ι/και τθ κτιριακι επζκταςθ υφιςτάμενων μονάδων. 

γ) τον εκςυγχρονιςμό ι τθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων.   

Επιχειριςεισ χονδρικοφ και/ι λιανικοφ εμπορίου: • προϊόντων ςυςκευαςίασ και 

ςυντιρθςθσ αλιευμάτων. • Ρροϊόντων που ςυνδζονται με τθν αλιεία και τθν 

αλιευτικι δραςτθριότθτα. • προϊόντων που ςυνδζονται με τον καλάςςιο τουριςμό 

και ακλθτιςμό και τισ πλωτζσ μεταφορζσ.  

 

Β4. Εςτίαςθ.  

α) τθν ίδρυςθ νζων μονάδων  

β) τθ μθχανολογικι ι/και τθ κτιριακι επζκταςθ υφιςτάμενων μονάδων. 

γ) τον εκςυγχρονιςμό ι τθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων.   
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όπωσ παραδοςιακζσ ταβζρνεσ και μεηεδοπωλεία, με προτεραιότθτα ςε εκείνεσ που 

θ λειτουργία τουσ βαςίηεται ςτθν «αλιευτικι γαςτρονομία».  

 

Β5. Υπθρεςίεσ,  

α) τθν ίδρυςθ νζων μονάδων  

β) τθ μθχανολογικι ι/και τθ κτιριακι επζκταςθ υφιςτάμενων μονάδων. 

γ) τον εκςυγχρονιςμό ι τθ μετεγκατάςταςθ υφιςτάμενων μονάδων.   

 

όπωσ: • επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ αλιευτικϊν ςκαφϊν και 

ςκαφϊν αναψυχισ (π.χ. υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, υπθρεςίεσ 

ςτάκμευςθσ και φφλαξθσ ςκαφϊν, υπθρεςίεσ ρυμοφλκθςθσ). • ανάπτυξθ 

περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν κάλαςςα και τισ παράκτιεσ 

περιοχζσ(π.χ. ςυλλογι απορριμμάτων, ανακφκλωςθ). • λοιπζσ υπθρεςίεσ (ιατρεία, 

παιδικοί ςτακμοί, γυμναςτιρια κλπ)  

 

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ:  

Καν.(ΕΕ) 1407/2013//Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρκρ. 63 & 95//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 

50%//Ροςοςτό Ενίςχυςθσ 50% /Επικράτεια (μζγιςτθ Δθμόςια Δαπάνθ  200.000,00€) 

Για τισ μονάδεσ διανυκτζρευςθσ  ιςχφουν τα ακόλουκα:  

1. Οι επενδφςεισ που κα ενιςχυκοφν  κα αφοροφν αποκλειςτικά ενοικιαηόμενα 

δωμάτια/διαμερίςματα, camping, μικρά ξενοδοχεία ζωσ 30 δωμάτια και 

τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν με ελάχιςτεσ δφο ανεξάρτθτεσ κατοικίεσ .   

2. Οι επενδφςεισ που κα ενιςχυκοφν κα αφοροφν αποκλειςτικά εκςυγχρονιςμό τθσ 

υφιςτάμενθσ μονάδασ. Αποκλείονται ιδρφςεισ και επεκτάςεισ (αφξθςθ 

δυναμικότθτασ) . 

3. Οι παραπάνω περιοριςμοί δεν ιςχφουν για  τουριςτικά καταλφματα ςε κτίρια 

αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1, παρ. 2 του Ν. 4276/2014, 

όπωσ ιςχφει.   

4. Μζγιςτοσ  ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ζργου 200.000,00€ 

Για τθν εςτίαςθ ιςχφουν τα ακόλουκα: .  

Μζγιςτοσ ςυνολικόσ  προχπολογιςμόσ ζργου  80.000,00€ 

Για το ςφνολο  των επιχειριςεων:  

Δεν είναι επιλζξιμθ θ αγορά ςκάφουσ παντόσ τφπου.  

4. ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1. Θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ και 

Θάλαςςασ (ΕΥΔ ΕΡΑΛΘ) θ οποία ςφμφωνα με το Ν. 4314/2014, όπωσ ιςχφει, είναι 

αρμόδια για τθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ του ΕΡΑΛΘ 2014-2020, ενϊ παρζχει ςτιριξθ 

ςτουσ ΕΦ και παρακολουκεί τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ.  
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2. Θ ΟΤΔ / ΕΦ «Αναπτυξιακι  Ιονίων Νιςων ΟΤΑ» είναι αρμόδια για τθν υλοποίθςθ των 

δράςεων ιδιωτικοφ χαρακτιρα του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ, δυνάμει τθσ με αρικ. 

4872/11- 12-2018(ΦΕΚ 5871/Β’/31-12-2018) Υπουργικισ Απόφαςθσ εκχϊρθςθσ 

αρμοδιοτιτων όπωσ ιςχφει.  

3. Θ Ειδικι Υπθρεςία Αρχι Ριςτοποίθςθσ και Εξακρίβωςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων 

Ρρογραμμάτων, ωσ Αρχι Ριςτοποίθςθσ.  

4. Θ Επιτροπι Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου (ΕΔΕΛ), ωσ Αρχι Ελζγχου. 

 5. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του ΥΡΑΑΤ ωσ Φορζασ 

Χρθματοδότθςθσ. 

5. ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 1. Δικαιοφχοι ενίςχυςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ είναι: 

 • αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν ςκαφϊν (φυςικά ι νομικά πρόςωπα), που αςκοφν 

επαγγελματικά τθν αλιεία επί ενεργοφ αλιευτικοφ ςκάφουσ, (με επαγγελματικι 

αλιευτικι άδεια ςε ιςχφ)  

• μθ αλιείσ,  φυςικά και νομικά πρόςωπα. Γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ 

και εταιρειϊν υπό ςφςταςθ. Στθν περίπτωςθ πράξεων με δικαιοφχουσ αλιείσ, που 

υπάγονται ςτο άρκρο 63.1.β (Καν. ΕΕ 508/2014) και υλοποιοφν δράςεισ που 

ςυνδυάηονται με επαγγελματικό επαναπροςανατολιςμό, οι αλιείσ οφείλουν να 

παραδϊςουν τθν αλιευτικι τουσ άδεια και δεν κα μποροφν να ξαναρχίςουν εκ νζου 

τθν άςκθςθ του αλιευτικοφ επαγγζλματοσ εντόσ προκεςμίασ μικρότερθσ των 5 ετϊν 

μετά τθν καταβολι ςε αυτοφσ τθσ ενίςχυςθσ.  

2. Οι δικαιοφχοι οφείλουν να δραςτθριοποιοφνται ι να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν 

περιοχι παρζμβαςθσ και θ επζνδυςθ να πραγματοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ ϊςτε τα οφζλθ (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρζουν να 

εξυπθρετοφν το τοπικό πρόγραμμα τθσ περιοχισ. 

3. Επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ είναι οι μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, 

ςφμφωνα με τθν 2003/361/ΕΚ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

ςχετικά µε «τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων», 

όπωσ αναλφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Κατθγορία 
Επιχείρθςθσ 

Αρικμόσ 
απαςχολοφμενων: 
Ετιςια μονάδα 
εργαςίασ (ΕΜΕ) 

Ετιςιοσ 
κφκλοσ 
εργαςιϊν 

ι Σφνολο ετιςιου 
ιςολογιςμοφ 

Μικρι <50 ≤10εκατ ι ≤10εκατ 

Ρολφ μικρι <10 ≤2εκατ ι ≤2εκατ 
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Για τθν ανωτζρω κατθγοριοποίθςθ πρζπει να πλθροφται τόςο το κριτιριο του αρικμοφ 

των απαςχολουμζνων, όςο και ζνα εκ των δφο οικονομικϊν κριτθρίων για δφο 

ςυνεχόμενα ζτθ. 

4. Οι ενιςχφςεισ παρζχονται ςε Δικαιοφχουσ:  

 των οποίων μπορεί να καταδειχκεί θ φερεγγυότθτα και θ οικονομικι 

βιωςιμότθτα,  

 που αποδεικνφουν τθν ιδία τουσ ςυμμετοχι, 

 που δεν ζχουν υποβάλλει αίτθςθ ζνταξθσ για χρθματοδότθςθ από Εκνικό ι 

Κοινοτικό Ρρόγραμμα, για το ςφνολο ι μζροσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ,  

 οι οποίοι ςυμμορφϊνονται με τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 ςτοιχείο α) ζωσ δ) του άρκρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και των 

οποίων οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από τθν ενυπόγραφθ διλωςθ του αιτοφντα 

επιχειρθματία, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του ίδιου άρκρου,(Υπόδειγμα Ι 

υπεφκυνθσ διλωςθσ),  

 οι οποίοι ςυμμορφϊνονται με τισ προχποκζςεισ του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 

«ιςςονοσ ςθμαςίασ» όταν γίνεται χριςθ του κανονιςμοφ αυτοφ (de 

minimis)(Υπόδειγμα ΙΙ υπεφκυνθσ διλωςθσ),  

 για τουσ οποίουσ δεν εκκρεμεί εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ 

ενίςχυςθσ εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του 

Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ) (Υπόδειγμα ΙΙI υπεφκυνθσ 

διλωςθσ).  

5. Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου.  

6. Τα επαγγελματικά αλιευτικά ςκάφθ για τα οποία οι ιδιοκτιτεσ κα ενιςχυκοφν, κα 

πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα Ελλθνικά Νθολόγια / Λεμβολόγια ι ςτα 

Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Τπθρεςιϊν Αλιείασ (περίπτωςθ ςκαφϊν 

εςωτερικϊν υδάτων) και καταχωρθμζνα ςτο Εκνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μθτρϊο 

(ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτόσ των ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων. Θα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ 

προχποκζςεισ τθσ Κοινοτικισ και Εκνικισ νομοκεςίασ που διζπει τα επαγγελματικά 

αλιευτικά ςκάφθ και να μθν ζχουν χρονικι δζςμευςθ από προθγοφμενθ 

χρθματοδότθςθ των ίδιων εργαςιϊν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 

7. Στθν περίπτωςθ πράξεων με δικαιοφχουσ αλιείσ για επενδφςεισ ι/ και εξοπλιςμό 

επί του αλιευτικοφ ςκάφουσ, ωσ τόποσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ λαμβάνεται υπόψθ, ο 

τόποσ κατοικίασ για τα φυςικά πρόςωπα και θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ για τα νομικά 

πρόςωπα.  

8. Στθν περίπτωςθ πράξεων με δικαιοφχουσ μθ αλιείσ για τισ λοιπζσ επενδφςεισ  θ 

δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να  εδρεφει  ςε αυτοτελι επαγγελματικό  

χϊρο. Ωσ αυτοτελισ επαγγελματικόσ χϊροσ ορίηεται ο χϊροσ που αποτελεί χωριςτι 

ιδιοκτθςία,  διακζτει δικζσ του παροχζσ κοινισ ωφζλειασ  (π.χ. θλεκτριςμοφ) και δεν 

χρθςιμοποιείται με οποιοδιποτε τρόπο ωσ κατοικία (κφρια ι δευτερεφουςα) 
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8. Οι ενιςχφςεισ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ 

παρζχονται ςε δικαιοφχουσ των οποίων οι επιχειριςεισ διακζτουν (ιδιόκτθτεσ ι 

μιςκωμζνεσ) εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ. Ενιςχφςεισ δεν παρζχονται ςε επιχειριςεισ 

που εξυπθρετοφνται από εγκαταςτάςεισ που οι άδειζσ τουσ ζχουν εκδοκεί ςτο όνομα 

άλλθσ επιχείρθςθσ, θ οποία είναι και υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ των όρων τουσ. 

9. Οι επιχειριςεισ που ενιςχφονται πρζπει να λαμβάνουν μζριμνα για τθν 

διευκόλυνςθ τθσ  πρόςβαςθσ, ςε αυτζσ, ατόμων με αναπθρία, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7, του  Καν (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, τθσ 17θσ Δεκεμβρίου  2013, περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων 

για το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχισ και τθν  κατάργθςθ του Καν (ΕΚ) 1083/2006. 

Επίςθσ, για τθν τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελζτθσ προςβαςιμότθτασ, να 

λαμβάνεται υπόψθ το ΦΕΚ 5045Β/01.11.2021.   

10. ενιςχφςεισ ςτισ μονάδεσ διανυκτζρευςθσ  παρζχονται ςε υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ 

που διακζτουν άδεια λειτουργίασ. Εξαιροφνται οι χαρακτθριςμζνεσ παραδοςιακζσ 

κατοικίεσ όπου επιτρζπεται θ ίδρυςθ.  

 12. Δικαιοφχοι δεν δφναται να είναι:  

α. Εξωχϊριεσ/υπεράκτιεσ εταιρείεσ  

β. Φυςικά πρόςωπα: 

I. του Υπθρεςιακοφ Ρυρινα τθσ ΟΤΔ «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ»  

II. μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του φορζα που ζχει ςυςτιςει τθν ΟΤΔ  

III. μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ)CLLD / LEADER Αλιείασ 

ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ (ωσ φυςικά πρόςωπα και όχι ωσ εκπρόςωποι φορζων) 

 γ. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα ςτουσ οποίουσ ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν 

αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ.  

13. Στθν παροφςα πρόςκλθςθ επιτρζπεται :  

• για τισ δράςεισ που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία πράξεων του Καν. 1407/2013 

επιτρζπεται θ υποβολι μίασ (1)  μόνο πρόταςθσ (πράξθσ) ανά δικαιοφχο (ΑΦΜ)  

• για τισ δράςεισ που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία πράξεων του Καν. 508/2014 (αφορά 

όλα τα ςχετικά άρκρα) επιτρζπεται θ υποβολι δφο  προτάςεων ανά δικαιοφχο 

(ΑΦΜ) υπό τθν προχπόκεςθ ότι ακροιςτικά ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των 

υποβαλλόμενων προτάςεων δεν ξεπερνά το ανϊτατο όριο που ζχει τεκεί ςτθν 

πρόςκλθςθ. Επιςθμαίνεται ότι κάκε υποβαλλόμενθ πρόταςθ κα αφορά ενιαίο και 

ςυνεκτικό φυςικό αντικείμενο ςυγκεκριμζνου άρκρου του Καν. 508/2014.  

12. Στθν περίπτωςθ πράξεων με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν Αλιευτικοφ 

Σουριςμοφ, οι δικαιοφχοι επαγγελματίεσ αλιείσ πρζπει:  

 να δραςτθριοποιοφνται ςτθν παράκτια αλιεία (Σφμφωνα με τον οριςμό τθσ ΕΕ, 

ωσ «παράκτια αλιεία μικρισ κλίμακασ» νοείται θ αλιεία που διεξάγεται από 
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αλιευτικά ςκάφθ ολικοφ μικουσ μικρότερου των 12 μζτρων, τα οποία δεν 

χρθςιμοποιοφν ςυρόμενα εργαλεία αλιείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κυκλωτικϊν διχτυϊν, των δραγϊν και των τρατϊν, που περιλαμβάνονται ςτον 

πίνακα 3 του Ραραρτιματοσ 1 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 26/2004 (20) τθσ 

Επιτροπισ) 

 να διακζτουν αποδεδειγμζνα επαρκείσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ 

 να φζρουν νόμιμα, εκτόσ των άλλων, αλιευτικό εργαλείο δίκτυα ι/και 

παραγάδια, με οποιαδιποτε ςειρά καταχϊρθςθσ τουσ ςτθν αλιευτικι άδεια του 

ςκάφουσ. 

 Αποκλείονται τα ςκάφθ που φζρουν τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα βυκοφ (ΟΤΒ) ι/ 

και γρι-γρι (PS). 

 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Επιλζξιμοι τομείσ δραςτθριότθτασ είναι αποκλειςτικά οι ΚΑΔ που αναφζρονται ςτο 

ςυνθμμζνο Ραράρτθμα ΙΑ και ΙΒ “Επιλζξιμοι Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ”.  

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 1. Οι πράξεισ είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ από το ΕΤΘΑ ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςθσ, εφόςον εντάςςονται ςτα άρκρα και μζτρα του Καν. (ΕΕ) 508/2014 που 

ζχουν ενεργοποιθκεί και ακολουκοφν τα οριηόμενα ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο κάκε 

μζτρου. 

 2. Οι πράξεισ δεν είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ από το ΕΤΘΑ, όταν ζχουν 

περατωκεί φυςικά ι ζχουν υλοποιθκεί πλιρωσ, πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ, ανεξάρτθτα αν όλεσ οι ςχετικζσ πλθρωμζσ ζχουν γίνει από το 

Δικαιοφχο. 

 3. Σε περίπτωςθ  που οι πράξεισ αφοροφν:   

α) Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και των 

εργαςιακϊν ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ, 

 β) Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ τθσ 

εκπομπισ ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν, 

 και  γ) Υπθρεςίεσ Αλιευτικοφ Τουριςμοφ,  

δεν είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ από το ΕΣΘΑ:  

 όταν θ πράξθ ςυνίςταται ςε επζνδυςθ επί του ςκάφουσ, θ ςτιριξθ δεν 

χορθγείται πάνω από μία φορά κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου 

για τον ίδιο τφπο επζνδυςθσ και για το ίδιο αλιευτικό ςκάφοσ,  
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 όταν θ πράξθ ςυνίςταται ςε επζνδυςθ ςε ατομικό εξοπλιςμό, θ ςτιριξθ δεν 

χορθγείται πάνω από μία φορά κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου 

για τον ίδιο τφπο εξοπλιςμοφ και για τον ίδιο Δικαιοφχο, 

 όταν οι προτεινόμενεσ επενδφςεισ αυξάνουν τθν αλιευτικι ικανότθτα του 

ςκάφουσ,  

 όταν ο προτεινόμενοσ εξοπλιςμόσ αυξάνει τθν ικανότθτα του ςκάφουσ να 

εντοπίηει αλιεφματα,  

 όταν πραγματοποιοφνται παράλλθλα με ζτερθ πράξθ που υλοποιεί για το ίδιο 

ςκάφοσ ο Δικαιοφχοσ ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΛΘ 2014-2020.  

 

4. Οι πράξεισ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ 

(άρκρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014) δεν είναι επιλζξιμεσ από το ΕΣΘΑ  

 όταν αφοροφν τθν μεταποίθςθ γενετικά τροποποιθμζνων προϊόντων 

υδατοκαλλιζργειασ, 

 όταν  πραγματοποιοφνται παράλλθλα με ζτερεσ Ρράξεισ που υλοποιεί για τθν 

ίδια μονάδα ο Δικαιοφχοσ ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΛΘ 2014-2020 και εντάςςονται 

ςτθν ίδια κατθγορία ενεργειϊν του Άρκρου 3, παρ. Α.3 (ίδρυςθ, επζκταςθ, 

εκςυγχρονιςμόσ ι μετεγκατάςταςθ μονάδασ μεταποίθςθσ). 

5. Οι Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν που 

είναι Κρατικζσ ενιςχφςεισ (κεφ. 3.Β τθσ παροφςασ), υλοποιοφνται δυνάμει του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1407/2013 και οφείλουν να ακολουκοφν τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ 

όρουσ και προχποκζςεισ του εν λόγω κανονιςμοφ:  

Α. Γενικοί όροι:  

Ο κανονιςμόσ δεν εφαρμόηεται ςτισ: 

 α) ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και 

τθσ υδατοκαλλιζργειασ, που εμπίπτουν ςτον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 104/2000 του 

Συμβουλίου 

 β) ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

πρωτογενι παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων  

γ) ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα 

τθσ μεταποίθςθσ και τθσ εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 όπου το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν τιμι ι τθν ποςότθτα 

τζτοιων προϊόντων που πωλοφνται από πρωτογενείσ παραγωγοφσ ι διατίκενται 

ςτθν αγορά από τισ οικείεσ επιχειριςεισ,  

 όπου θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται από τθν υποχρζωςθ απόδοςισ τθσ εν μζρει ι εξ 

ολοκλιρου ςε πρωτογενείσ παραγωγοφσ  

δ) ενιςχφςεισ για τισ οποίεσ τίκεται ωσ όροσ θ χριςθ εγχϊριων αγακϊν αντί των 

ειςαγόμενων  
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ε) ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ οι οποίοι 

αναφζρονται ςτα ανωτζρω ςτοιχεία α), β) ι γ) και δραςτθριοποιοφνται επίςθσ ςε ζναν 

ι περιςςότερουσ από τουσ τομείσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

παρόντοσ κανονιςμοφ ι αςκοφν άλλεσ δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ, ο παρϊν κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςε ενιςχφςεισ 

χορθγοφμενεσ ςτουσ τελευταίουσ αυτοφσ τομείσ ι δραςτθριότθτεσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι με κατάλλθλα μζςα, όπωσ ο διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων ι θ 

διάκριςθ του κόςτουσ, διαςφαλίηεται ότι οι δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ που 

εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ δεν τυγχάνουν 

ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγείται δυνάμει του παρόντοσ κανονιςμοφ.  

ςτ) ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ι 

προσ κράτθ μζλθ, ιδίωσ δε ενιςχφςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγόμενεσ 

ποςότθτεσ, με τθ δθμιουργία και λειτουργία δικτφου διανομισ ι με άλλεσ τρζχουςεσ 

δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα.  

Β. Ειδικοί όροι  

1) Θ ενίςχυςθ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρϊ Δθμόςια Δαπάνθ, 

ςυνακροίηοντασ και τυχόν ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί ι κα λθφκοφν, από άλλα μζτρα 

που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ deminimis, ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν 

ετϊν και από οποιοδιποτε φορζα χοριγθςθσ ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ. Σε 

περίπτωςθ επζνδυςθσ από επιχείρθςθ που εκτελεί οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ 

για λογαριαςμό τρίτων το ποςό των ενιςχφςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 100.000 

ευρϊ ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν. Εάν μια επιχείρθςθ εκτελεί 

οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για λογαριαςμό τρίτων, και αςκεί και άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ιςχφει το ανϊτατο όριο των 200.000 ευρϊ, κα ιςχφει το 

ανϊτατο όριο των 200.000 ευρϊ για τθν επιχείρθςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει 

διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων ι διάκριςθ των ςτοιχείων του κόςτουσ, οφτωσ ϊςτε 

θ ςτιριξθ τθσ δραςτθριότθτασ των οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν να μθν 

υπερβαίνει το ποςό των 100.000 ευρϊ και να μθ χρθςιμοποιείται ενίςχυςθ ιςςονοσ 

ςθμαςίασ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν.  

2) Πταν ςθμειωκεί υπζρβαςθ του ςχετικοφ ανϊτατου ορίου όπωσ ορίηεται παραπάνω, 

με τθ χοριγθςθ νζασ ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, κανζνα τμιμα τθσ εν λόγω νζασ 

ενίςχυςθσ δεν δφναται να υπαχκεί ςτο ευεργζτθμα του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

 3) Σε περίπτωςθ ςυγχωνεφςεων ι εξαγορϊν, όλεσ οι προθγοφμενεσ ενιςχφςεισ 

ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχουν ιδθ χορθγθκεί ςε οποιαδιποτε από τισ ςυγχωνευόμενεσ 

επιχειριςεισ λαμβάνονται υπόψθ για να προςδιοριςτεί κατά πόςο θ νζα ενίςχυςθ 

ιςςονοσ ςθμαςίασ ςτθ νζα ι ςτθν εξαγοράηουςα επιχείρθςθ υπερβαίνει το ςχετικό 

ανϊτατο όριο. Οι ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που είχαν χορθγθκεί νομίμωσ πριν από 

τθ ςυγχϊνευςθ ι τθν εξαγορά παραμζνουν νόμιμεσ. 

 4) Αν μια επιχείρθςθ διαςπαςτεί ςε δφο ι περιςςότερεσ χωριςτζσ επιχειριςεισ, θ 

ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγικθκε πριν από τθ διάςπαςθ καταλογίηεται 

ςτθν επιχείρθςθ που ζλαβε αυτι τθν ενίςχυςθ, θ οποία είναι κατά κανόνα θ επιχείρθςθ 
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που ανζλαβε τισ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ χρθςιμοποιικθκε θ ενίςχυςθ ιςςονοσ 

ςθμαςίασ. Εάν ο εν λόγω καταλογιςμόσ δεν είναι δυνατόσ, οι ενιςχφςεισ ιςςονοσ 

ςθμαςίασ πρζπει να κατανζμονται αναλογικά με βάςθ τθ λογιςτικι αξία των ιδίων 

κεφαλαίων των νζων επιχειριςεων κατά τθν πραγματικι θμερομθνία τθσ διάςπαςθσ.  

5) Θ ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ κεωρείται ότι χορθγείται κατά τον χρόνο 

παραχϊρθςθσ ςτθν οικεία επιχείρθςθ του ζννομου δικαιϊματοσ λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ.  

6) Τα ανωτζρω όρια ιςχφουν υπό το πρίςμα του όρου τθσ «ενιαίασ επιχείρθςθσ». Στον 

όρο «ενιαία Επιχείρθςθ» περιλαμβάνονται, για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ 

κανονιςμοφ, όλεσ οι επιχειριςεισ που ζχουν τουλάχιςτον μία από τισ ακόλουκεσ 

ςχζςεισ μεταξφ τουσ:  

I. μια επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων 

ι των εταίρων άλλθσ επιχείρθςθσ  

II. μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των 

μελϊν του διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ 

III. μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί δεςπόηουςα επιρροι ςε άλλθ 

επιχείρθςθ βάςει ςφμβαςθσ που ζχει ςυνάψει με αυτιν ι δυνάμει ριτρασ του 

καταςτατικοφ αυτισ τθσ τελευταίασ 

IV. μια επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ 

τθσ, βάςει ςυμφωνίασ που ζχει ςυνάψει με άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν 

λόγω επιχείρθςθσ, τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι 

των εταίρων αυτισ τθσ επιχείρθςθσ. Οι επιχειριςεισ που ζχουν οποιαδιποτε 

από τισ ςχζςεισ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) ζωσ δ) του παραπάνω 

εδαφίου με μία ι περιςςότερεσ άλλεσ επιχειριςεισ κεωροφνται, επίςθσ ενιαία 

επιχείρθςθ. 

 7) Απαγορεφεται θ ςϊρευςθ ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ με άλλεσ κρατικζσ 

ενιςχφςεισ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ι με κρατικζσ ενιςχφςεισ για το ίδιο μζτρο 

χρθματοδότθςθσ υψθλοφ κινδφνου, αν θ ςϊρευςθ αυτι οδθγεί ςε υπζρβαςθ τθσ 

υψθλότερθσ ςχετικισ ζνταςθσ ενίςχυςθσ ι του ποςοφ ενίςχυςθσ που ζχει κακοριςτεί 

με βάςθ τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα κάκε περίπτωςθσ ςε κανονιςμό απαλλαγισ κατά 

κατθγορία ι απόφαςθ που ζχει εκδϊςει θ Επιτροπι. 

 8) Ρριν από τθ χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ, θ αποδζκτρια επιχείρθςθ υποβάλλει διλωςθ, 

ςε ζγγραφθ ι θλεκτρονικι μορφι, για οποιαδιποτε άλλθ ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ 

τθν οποία ζλαβε θ οικεία επιχείρθςθ βάςει του παρόντοσ κανονιςμοφ ι άλλων 

κανονιςμϊν για ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ κατά τα δφο προθγοφμενα οικονομικά 

ζτθ και κατά το τρζχον οικονομικό ζτοσ.  

9) Τα κράτθ μζλθ χορθγοφν νζα ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ ςφμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 

1407/2013, μόνο αφοφ εξακριβϊςουν ότι θ ενίςχυςθ αυτι δεν αυξάνει το ςυνολικό 

ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχουν χορθγθκεί ςτθν οικεία επιχείρθςθ 

ςε επίπεδο που υπερβαίνει το ςχετικό ανϊτατο όριο που κακορίηεται ςτο άρκρο 3 

παράγραφοσ 2 και ότι τθροφνται όλοι οι όροι που κακορίηονται ςτον κανονιςμό αυτό. 
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8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ  

Για τθν υλοποίθςθ των Ρράξεων τθσ παροφςασ κεωροφνται ωσ επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ οι 

οποίεσ αποδεδειγμζνα ςχετίηονται με τθν υλοποιοφμενθ Ρράξθ, ακολουκοφν επαρκι 

διαδρομι ελζγχου για τθν πλθρωμι τουσ και που είναι ςφμφωνεσ με τα οριηόμενα ςτθν 

ΥΑΕΚΕΔ (ΥΡΑΣΥΔ 2014 – 2020) (137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)) και ςτο 

ειδικό κεςμικό πλαίςιο που ιςχφει για οριςμζνεσ δράςεισ. 

α) ΥΑ 1122/20.07.17 (ΦΕΚ 2656/Β/2017), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει (Μζτρο 3.1.8 

«Υγεία και Αςφάλεια» και Μζτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοςη και μετριαςμόσ τησ 

κλιματικήσ αλλαγήσ») 

 β) ΥΑ 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/ Β΄/2017), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει (Mζτρο 

3.4.4 «Μεταποίηςη προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ»). 44 Με τη 

ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

 γ) ΥΑ 1627/02.08.2021 (ΦΕΚ 3680/ Β΄/2021), (Mζτρο 3.1.6 «Διαφοροποίηςη και νζεσ 

μορφζσ ειςοδήματοσ»).  

 

Οι αναδρομικζσ δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ ςε ποςοςτό ζωσ 50% του ςυνολικοφ 

υλοποιθμζνου προχπολογιςμοφ του ζργου. Σε περίπτωςθ που οι (νζεσ) δαπάνεσ που 

πραγματοποιοφνται μετά τθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ είναι μικρότερεσ από τισ 

αναδρομικζσ, τότε οι πλεονάηουςεσ αναδρομικζσ δαπάνεσ κρίνονται μθ επιλζξιμεσ. ε 

κάκε περίπτωςθ κατά τθν τελευταία πλθρωμι κα πρζπει να τθρείται το ποςοςτό 

αναδρομικότθτασ ζωσ 50% των επιλζξιμων δαπανϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι 

αναδρομικζσ δαπάνεσ, πρωτίςτωσ καλφπτουν τθν ιδιωτικι ςυμμετοχι. 

 Οι ακόλουκεσ δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ για ςυνειςφορά από το ΕΤΘΑ: 

 α) χρεωςτικοί τόκοι, εκτόσ επιχορθγιςεων που δίνονται υπό τθ μορφι επιδότθςθσ 

επιτοκίου ι επιδότθςθσ προμθκειϊν εγγφθςθσ  

β) θ αγορά μθ οικοδομθμζνθσ και οικοδομθμζνθσ γθσ .  

γ) φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ 

δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΡΑ  

δ) τα ζξοδα ςυναλλάγματοσ και οι χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κακϊσ και τα 

λοιπά κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα  

ε) οι δαπάνεσ για πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και ζξοδα για τθν επίλυςθ διαφορϊν  

ςτ) οι δαπάνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί εκτόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ. 

Τονίηεται ότι οι πράξεισ δεν είναι επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ, ςε περίπτωςθ που 

ζχουν περατωκεί φυςικά ι ζχουν υλοποιθκεί πλιρωσ πριν να υποβάλει ο δικαιοφχοσ 

αίτθςθ χρθματοδότθςθσ, ανεξάρτθτα αν ζχουν γίνει όλεσ οι ςχετικζσ πλθρωμζσ.  
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Αναλυτικότερα οι επιλζξιμεσ και μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ανά είδοσ πράξθσ είναι οι 

εξισ:  

Α) Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν 

περιοχϊν – Μθ Κρατικζσ ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθτα.  

1. Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και 

των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ(άρκρο 32, Καν. (ΕΕ) 508/2014, 

κατ’ εξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ) 531/2015) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ςφμφωνα με τη με αριθμ. 1122/20.07.17 (ΦΕΚ 2656/Β/2017) 

Υπουργική Απόφαςη, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει (Μζτρο 3.1.8 «Υγεία και 

Αςφάλεια» και Μζτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοςη και μετριαςμόσ τησ κλιματικήσ 

αλλαγήσ,») 

 1.1 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των αλιζων επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν 

Για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των αλιζων ςτα αλιευτικά ςκάφθ, θ αγορά και, κατά 

περίπτωςθ, θ εγκατάςταςθ, των ακόλουκων ςτοιχείων:  

α) ςωςίβιεσ λζμβοι  

β) υδροςτατικοί μθχανιςμοί ελευκζρωςθσ για ςωςίβιεσ λζμβουσ  

γ) ατομικοί ραδιοςθμαντιρεσ εντοπιςμοφ, όπωσ οι ςυςκευζσ κεςιδεικτικοφ 

ραδιοφάρου ζκτακτθσ ανάγκθσ (EPIRB), οι οποίεσ μποροφν να ενςωματωκοφν ςε 

ςωςίβια γιλζκα και ςε ενδφματα εργαςίασ των αλιζων  

δ) ατομικζσ ςυςκευζσ επίπλευςθσ (PFD), ιδιαίτερα ςτολζσ επιβίωςθσ ςε περίπτωςθ 

πτϊςθσ ςε νερό, κυκλικά ςωςίβια και γιλζκα  

ε) φωτοβολίδεσ  

ςτ) ςυςκευζσ ρίψθσ ςχοινιοφ  

η) ςυςτιματα ανάκτθςθσ μετά από πτϊςθ ανκρϊπου ςτθ κάλαςςα  

θ) ςυςκευζσ πυρόςβεςθσ, όπωσ πυροςβεςτιρεσ, πυρίμαχεσ κουβζρτεσ, ανιχνευτζσ 

καπνοφ και φωτιάσ, αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ  

κ) κφρεσ πυραςφάλειασ 

 ι) βαλβίδεσ διακοπισ ςτθ δεξαμενι καυςίμου ια) ανιχνευτζσ αερίου και ςυςτιματα 

ςυναγερμοφ αερίου 

 ιβ) αντλίεσ υδροςυλλεκτϊν και ςυςτιματα ςυναγερμοφ  

ιγ) εξοπλιςμόσ ραδιοεπικοινωνίασ και δορυφορικισ επικοινωνίασ 
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 ιδ) ςτεγανζσ καταπακτζσ και κφρεσ 

 ιε) προςτατευτικά μθχανθμάτων όπωσ βαροφλκα ι τφμπανα περιζλιξθσ των διχτυϊν 

ιςτ) διάδρομοι και κλίμακεσ αποεπιβίβαςθσ 

 ιη) φωτιςμόσ αναηιτθςθσ, καταςτρϊματοσ ι κινδφνου  

ιθ) μθχανιςμοί απαςφάλιςθσ για περιπτϊςεισ όπου τα αλιευτικά εργαλεία 

ςυναντιςουν υποβρφχια εμπόδια  

ικ) κάμερεσ αςφαλείασ και ςυςκευζσ οπτικισ απεικόνιςθσ  

κ) εξοπλιςμόσ και ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ του 

καταςτρϊματοσ.  

1.2 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ των αλιζων επί των αλιευτικϊν 

ςκαφϊν . Θ παροχι εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ των 

αλιζων ςτα αλιευτικά ςκάφθ:  

α) αγορά και εγκατάςταςθ κιβωτίων πρϊτων βοθκειϊν  

β) αγορά φαρμάκων και ςυςκευϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ επί του ςκάφουσ 

 γ) παροχι υπθρεςιϊν τθλεϊατρικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν 

τεχνολογιϊν, του εξοπλιςμοφ και των ιατρικϊν απεικονίςεων για παροχι εξ 

αποςτάςεωσ ςυμβουλϊν από τα ςκάφθ  

δ) παροχι οδθγϊν και εγχειριδίων για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ επί του ςκάφουσ  

ε) εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ επί του ςκάφουσ.  

1.3 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ υγιεινισ των αλιζων επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν  

Θ παροχι εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ υγιεινισ των αλιζων ςτα αλιευτικά 

ςκάφθ, θ αγορά και, κατά περίπτωςθ, θ εγκατάςταςθ των ακόλουκων ςτοιχείων:  

α) υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ τουαλζτεσ και εγκαταςτάςεισ πλφςθσ  

β) μαγειρεία και εξοπλιςμόσ για τθν αποκικευςθ τροφίμων  

γ) ςυςκευζσ κακαριςμοφ του νεροφ για παροχι πόςιμου νεροφ  

δ) εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ για τθν τιρθςθ των ςυνκθκϊν υγιεινισ επί του ςκάφουσ  

ε) οδθγοί και εγχειρίδια για τθ βελτίωςθ τθσ υγιεινισ επί του ςκάφουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαλείων λογιςμικοφ. 

1.4 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν 

Θ παροχι εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν ςτα αλιευτικά 

ςκάφθ, θ αγορά και, κατά περίπτωςθ, θ εγκατάςταςθ των ακόλουκων ςτοιχείων:  

α) κιγκλιδϊματα επί του καταςτρϊματοσ  
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β) υπόςτεγα επί του καταςτρϊματοσ και εκςυγχρονιςμόσ των καλάμων επιβατϊν με 

ςκοπό τθν παροχι προςταςίασ από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ  

γ) ςτοιχεία ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ του καλάμου επιβατϊν και με τθν 

παροχι κοινόχρθςτων χϊρων για το πλιρωμα  

δ) εξοπλιςμόσ για τθ μείωςθ τθσ ςκλθρισ χειροκίνθτθσ ανφψωςθσ, με εξαίρεςθ τα 

μθχανιματα που ςυνδζονται άμεςα με τισ αλιευτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ τα 

βαροφλκα  

ε) αντιολιςκθτικι βαφι και ποδοτάπθτεσ από καουτςοφκ  

ςτ) μονωτικόσ εξοπλιςμόσ κατά του κορφβου, τθσ κζρμανςθσ ι τθσ ψφξθσ και 

εξοπλιςμόσ για τθ βελτίωςθ του εξαεριςμοφ  

η) ενδφματα εργαςίασ και προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ, όπωσ αδιάβροχεσ μπότεσ 

αςφαλείασ, εξοπλιςμόσ οφκαλμικισ και αναπνευςτικισ προςταςίασ, προςτατευτικά 

γάντια και κράνθ ι εξοπλιςμόσ για τθν προςταςία από τισ πτϊςεισ  

θ) ςιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ και ςιματα αςφάλειασ  

κ) ανάλυςθ και εκτιμιςεισ κινδφνου για τον εντοπιςμό των κινδφνων για τουσ αλιείσ 

τόςο ςτο λιμάνι όςο και κατά τθν πλοιγθςθ προκειμζνου να λθφκοφν μζτρα για τθν 

πρόλθψθ ι τθ μείωςθ των κινδφνων 

 ι) οδθγοί και εγχειρίδια για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ επί του ςκάφουσ. 

1.5  Τεχνικά Ζξοδα. Δίνεται θ δυνατότθτα, ςε ποςοςτό 10% επί του ςυνολικοφ 

επιλζξιμου κόςτουσ των υπόλοιπων διακριτϊν τθσ πράξθσ, για κάλυψθ τεχνικϊν 

εξόδων και απρόβλεπτων δαπανϊν.  

Με τον όρο τεχνικά ζξοδα εννοοφνται οι δαπάνεσ για αμοιβζσ για τθ ςφνταξθ του 

φακζλου και τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, μελζτεσ επίβλεψθσ, μελζτεσ 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, εκπόνθςθ ναυπθγικϊν ςχεδίων και εκκζςεων, κλπ.  

Με τον όρο απρόβλεπτεσ δαπάνεσ εννοοφνται οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για εργαςίεσ ι 

εξοπλιςμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται ςτθν αρχικϊσ εγκρικείςα αίτθςθ αλλά 

προκφπτουν κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ και κρίνονται ωσ άκρωσ 

απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ. Δεν κεωροφνται απρόβλεπτα 

ζξοδα οι υπερβάςεισ κόςτουσ, κακϊσ και οι αμοιβζσ ςυμβοφλων για τθ ςφνταξθ του 

φακζλου και τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. 

2. Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ 

τθσ εκπομπισ ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν (άρκρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 

508/2014). ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 1122/20.07.17 

(ΦΕΚ 2656/Β/2017) Τπουργικι Απόφαςθ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
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(Μζτρο 3.1.8 «Τγεία και Αςφάλεια» και Μζτρο 4.1.20 «Ενεργειακι 

απόδοςθ και μετριαςμόσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ») 

  

2.1 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ υδροδυναμικισ του κφτουσ του ςκάφουσ. 

 Για τθ βελτίωςθ τθσ υδροδυναμικισ του κφτουσ: 

 α) οι επενδφςεισ ςε μθχανιςμοφσ ςτακερότθτασ, όπωσ ςτακμίδεσ υδροςυλλζκτθ και 

βολβοειδείσ πλϊρεσ, που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του ςκάφουσ 

ςε κυματιςμοφσ και τθσ ςτακερότθτάσ του  

β) οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ μθ τοξικϊν απορρυπαντικϊν όπωσ θ 

επικάλυψθ χαλκοφ, ϊςτε να μειϊνεται θ τριβι  

γ) οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με τον μθχανιςμό κίνθςθσ πθδαλίου, όπωσ τα ςυςτιματα 

ελζγχου του μθχανιςμοφ κίνθςθσ και τα πολλαπλά πθδάλια για τθ μείωςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ του πθδαλίου ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ ςυνκικεσ τθσ 

κάλαςςασ  

δ) θ δοκιμι ςτισ δεξαμενζσ για τθ διαμόρφωςθ βάςθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

υδροδυναμικισ. 

 *Δεν κεωροφνται επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ, οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθ 

βαςικι ςυντιρθςθ του κφτουσ.  

2.2 Ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ πρόωςθσ του ςκάφουσ.  

Για τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ πρόωςθσ του ςκάφουσ, οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με 

τθν αγορά και, κατά περίπτωςθ, τθν εγκατάςταςθ των ακόλουκων ςτοιχείων: 

 

 α) τισ ενεργειακά αποδοτικζσ προπζλεσ ςυμπεριλαμβανομζνων των κινθτιριων αξόνων  

β) τουσ καταλφτεσ 

 γ) τισ ενεργειακά αποδοτικζσ γεννιτριεσ όπωσ οι γεννιτριεσ που χρθςιμοποιοφν 

υδρογόνο ι φυςικό αζριο 

 δ) τα ςτοιχεία πρόωςθσ με πθγζσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ, όπωσ ιςτία, αετοί, 

ανεμόμυλοι, ανεμογεννιτριεσ ι φωτοβολταϊκά  

ε) τα πρωραία ςυςτιματα πρόωςθσ ςτ) τθ μετατροπι κινθτιρων ϊςτε να λειτουργοφν 

με βιοκαφςιμα  

η) τουσ δείκτεσ οικονομίασ καυςίμων, ςυςτιματα διαχείριςθσ καυςίμων και ςυςτιματα 

παρακολοφκθςθσ  

θ) τισ επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό και ακροφφςια που βελτιϊνουν το ςφςτθμα πρόωςθσ.  

2.3 Επενδφςεισ ςε αλιευτικά εργαλεία και εξοπλιςμό  

Για τα αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικό εξοπλιςμό, οι δαπάνεσ που αφοροφν:  
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α) ςε αλλαγι από ςυρόμενα εργαλεία ςε εναλλακτικά εργαλεία. 

β) ςε τροποποιιςεισ ςε ςυρόμενα εργαλεία. 

 γ) ςε εξοπλιςμό παρακολοφκθςθσ ςυρόμενων εργαλείων.  

2.4 Ενζργειεσ για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι κερμικισ 

ενζργειασ.  

 Για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι κερμικισ ενζργειασ:  

 

α) οι δαπάνεσ για τθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων ψφξθσ, κατάψυξθσ ι μόνωςθσ για 

ςκάφθ κάτω των 18 m  

β) οι δαπάνεσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ ανακφκλωςθσ τθσ κερμότθτασ εντόσ του 

ςκάφουσ ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ ανάκτθςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ 

κερμότθτασ ςε άλλεσ βοθκθτικζσ εργαςίεσ εντόσ του ςκάφουσ.  

2.5 Ζλεγχοι και ςυςτιματα ενεργειακισ απόδοςθσ Δαπάνεσ για ελζγχουσ και 

ςυςτιματα ενεργειακισ απόδοςθσ .  

2.6 Τεχνικά Ζξοδα. Δίνεται θ δυνατότθτα, ςε ποςοςτό 10% επί του ςυνολικοφ 

επιλζξιμου κόςτουσ των υπόλοιπων διακριτϊν τθσ πράξθσ, για κάλυψθ τεχνικϊν 

εξόδων και απρόβλεπτων δαπανϊν.  

Με τον όρο τεχνικά ζξοδα εννοοφνται οι δαπάνεσ για αμοιβζσ για τθ ςφνταξθ του 

φακζλου και τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, μελζτεσ επίβλεψθσ, μελζτεσ 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, εκπόνθςθ ναυπθγικϊν ςχεδίων και εκκζςεων, κλπ.  

Με τον όρο απρόβλεπτεσ δαπάνεσ εννοοφνται οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για εργαςίεσ ι 

εξοπλιςμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται ςτθν αρχικϊσ εγκρικείςα αίτθςθ αλλά 

προκφπτουν κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ και κρίνονται ωσ άκρωσ 

απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ. Δεν κεωροφνται απρόβλεπτα 

ζξοδα οι υπερβάςεισ κόςτουσ, κακϊσ και οι αμοιβζσ ςυμβοφλων για τθ ςφνταξθ του 

φακζλου και τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. 

3.  Προςτικζμενθ αξία, ποιότθτα των προϊόντων και χριςθ των ανεπικφμθτων 

αλιευμάτων (άρκρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014). 

3.1.  Εργαςίεσ για τθν καταςκευι, τθν επζκταςθ και τον εκςυγχρονιςμό ψυκτικϊν 

χϊρων αποκικευςθσ αλιευτικϊν προϊόντων κακϊσ και θ αγορά, θ μεταφορά και θ 

εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ τουσ. 

3.2.  Εργαςίεσ και εξοπλιςμόσ επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αποβλιτων. 

3.3. Αγορζσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του 

απαιτοφμενου καινοφργιου εξοπλιςμοφ και μζςων για τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ 

(παραγωγικόσ θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων, κ.λπ.). 

3.4. Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ με ςφγχρονο εξοπλιςμό του υφιςτάμενου 

εξοπλιςμοφ. 
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3.5 Καταςκευζσ και εξοπλιςμόσ για τθν επεξεργαςία, μεταποίθςθ και εμπορία των 

υπολειμμάτων των προϊόντων και των απορριπτόμενων ειδϊν αλιείασ. 

3.6  Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ μθχανοργάνωςθσ, προγραμμάτων 

διαχείριςθσ - λογιςμικοφ, κακϊσ και λογιςμικοφ αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων 

θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων. 

3.7. Αγορά μικροφ φορτθγοφ αυτοκινιτου κλειςτοφ τφπου (βαν), για τθν υγιεινι και 

αςφαλι μεταφορά των αλιευτικϊν προϊόντων, με κλειςτό ψυχόμενο χϊρο και μόνιμθ 

ψυκτικι εγκατάςταςθ, με μζγιςτο ωφζλιμο φορτίο 1,5 τόνο. Δικαιολογείται μζχρι ζνα 

όχθμα ανά ςκάφοσ. Τα ποςοςτά ςυνιδιοκτθςίασ επί του οχιματοσ πρζπει να 

ταυτίηονται με τα ποςοςτά ςυνιδιοκτθςίασ επί του ςκάφουσ, και να μθν ζχει επζλκει 

μεταβολι επί των ποςοςτϊν αυτϊν μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ. 

Κάκε Δικαιοφχοσ μπορεί να διακζτει ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ μόνο επί ενόσ 

ενιςχυόμενου οχιματοσ 

3.8. Οι δαπάνεσ προμικειασ ανταλλακτικϊν είναι επιλζξιμεσ εφόςον αυτά είναι 

παρελκόμενα των κφριων εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ που προμθκεφεται, αποτελοφν 

δθλαδι αναπόςπαςτο τμιμα τουσ για τθν ομαλι λειτουργία τουσ ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ που προςφζρει ο προμθκευτισ και δεν 

υπερβαίνουν ςε ποςοςτό το 10% τθσ δαπάνθσ απόκτθςθσ του υπό προμικεια 

εξοπλιςμοφ. 

3.9. Εφαρμογι καινοτόμων διαδικαςιϊν, ανάπτυξθ νζων προϊόντων και τρόπων 

ςυςκευαςίασ και αξιοποίθςθ παραδοςιακϊν ςυνταγϊν. 

3.10 Μελζτθ, εφαρμογι και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ, 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, εφαρμογισ ςυςτιματοσ αυτοζλεγχου, ςιμανςθσ και 

πιςτοποίθςθσ των προϊόντων, ςφμφωνα με εκνικά ι διεκνι πρότυπα και ςιματα 

ποιότθτασ. 

3.11 Τεχνικά ζξοδα ςε ποςοςτό ζωσ 10% επί του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ των 

υπόλοιπων διακριτϊν τθσ πράξθσ. Με τον όρο τεχνικά ζξοδα εννοοφνται οι αμοιβζσ για 

τθ ςφνταξθ του φακζλου και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, αμοιβζσ 

για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν αδειοδότθςθσ τθσ πράξθσ, μελζτεσ επίβλεψθσ, μελζτεσ 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, εκπόνθςθ ναυπθγικϊν ςχεδίων και εκκζςεων, κ.λπ. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΑΕΙ Α1, Α2 ΚΑΙ Α3 

 ςφμφωνα με τη με αριθμ. 1122/20.07.17 (ΦΕΚ 2656/Β/2017) Υπουργική Απόφαςη, 

όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει ( 

 

Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε: 

(i) Δαπάνεσ που δεν περιγράφονται αναλυτικά ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα του 

Εντφπου ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων (Ενότθτα Α.2) – τεχνοοικονομικι 

προμελζτθ  

(ii) Αγορά ι εγκατάςταςθ μεταχειριςμζνων υλικϊν, μθχανθμάτων και εξοπλιςμϊν 
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(iii) Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) για οποιαδιποτε κατθγορία δαπάνθσ 

(iv)  (iv) Άλλοι φόροι, τζλθ ι επιβαρφνςεισ  

(v) Χρθματοοικονομικά ζξοδα (χρεωςτικοί τόκοι, προμικειεσ χρθματοπιςτωτικϊν 

ςυναλλαγϊν, ζξοδα ςυναλλάγματοσ, ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ)  

(vi) Δαπάνεσ ςφςταςθσ εταιρείασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου, ςυμβολαιογραφικά 

ζξοδα, ζξοδα ταξιδιϊν κ.λ.π.  

(vii) Ρρόςτιμα, χρθματοοικονομικζσ ποινζσ και δαπάνεσ δικαςτικϊν διαδικαςιϊν 

(viii) Αγορά ι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αναψυχισ  

(ix) Λειτουργικά ζξοδα 

(x) Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ 

(xi) Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν από τον ίδιο το Δικαιοφχο  

(xii) Ζξοδα μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ του ςκάφουσ  

(xiii) Εργαςίεσ των οποίων τα δικαιολογθτικά ζγγραφα δεν επιτρζπουν επαλικευςθ 

των δαπανϊν  

(xiv) Ροςά για τεχνικά ζξοδα και απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν το ποςοςτό που 

ζχει προςδιοριςτεί παραπάνω 

(xv) Αγορά, καταςκευι και προμικεια εξοπλιςμοφ που δεν είναι απαραίτθτοσ για 

τουσ λειτουργικοφσ ςκοποφσ τθσ επζνδυςθσ  

(xvi) Εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ υφιςτάμενων εξοπλιςμϊν και 

εγκαταςτάςεων. 

 

4. Μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 69, Καν. 

(ΕΕ) 508/2014). 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ςφμφωνα με τη με αριθμ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/ 

Β΄/2017) Υπουργική Απόφαςη, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει (Μζτρο 3.4.4 

«Μεταποίηςη προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ»)  

α) Κτίρια, λοιπζσ εγκαταςτάςεισ και περιβάλλων χϊροσ:  

Είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για: 

 i) Καταςκευι, επζκταςθ ι εκςυγχρονιςμό κφριων ι βοθκθτικϊν κτιριακϊν 

εγκαταςτάςεων τθσ μονάδασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ καταςκευισ κτιρίου για 

τθν παραμονι προςωπικοφ και τθ φφλαξθ των εγκαταςτάςεων, κακϊσ και 

εγκαταςτάςεων για διαχείριςθ ι αξιοποίθςθ ηωικϊν υποπροϊόντων, βιολογικοφ 

κακαριςμοφ αποβλιτων, αποτζφρωςθσ ψαριϊν (κλίβανοι), κλπ.  

ii) Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου ζωσ και 10%επί του ςυνολικοφ 

επιλζξιμου κόςτουσ τθσ Ρράξθσ (πλθν τεχνικϊν εξόδων και απρόβλεπτων). Στισ εργαςίεσ 

διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου, δεν ςυνυπολογίηονται εργαςίεσ που 

πραγματοποιοφνται ςε αυτόν αλλά εξυπθρετοφν υποδομζσ των εγκαταςτάςεων (ζργα 

φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, αποςτραγγιςτικά ζργα κλπ).  

iii) Εργαςίεσ για τθν καταςκευι, τθν επζκταςθ και τον εκςυγχρονιςμό ψυκτικϊν χϊρων 

αποκικευςθσ αλιευτικϊν προϊόντων. 
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 iv) Εγκαταςτάςεισ για το λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείασ & υδατοκαλλιζργειασ.  

v) Καταςκευζσ για τθν επεξεργαςία και τθ μεταποίθςθ των υποπροϊόντων αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ.  

β) Αγορά εξοπλιςμοφ:  

Είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για:  

i) Μεταφορά και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου νζου (καινοφργιου) εξοπλιςμοφ και 

μζςων για τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ (παραγωγικόσ, θλεκτρομθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ, εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ, κ.λπ.).  

ii) Εκςυγχρονιςμό και αναβάκμιςθ με ςφγχρονο εξοπλιςμό του υφιςτάμενου 

εξοπλιςμοφ. 

 iii) Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν επεξεργαςία και τθ 

μεταποίθςθ των υποπροϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ.  

iv) Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ψυκτικϊν χϊρων αποκικευςθσ 

αλιευτικϊν προϊόντων. 

 v) Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για το λιανικό εμπόριο προϊόντων 

αλιείασ & υδατοκαλλιζργειασ.  

vi) Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ παραγωγισ κιβωτίων από 

πολυςτερίνθ που τυχόν απαιτοφνται για τθ ςυςκευαςία των προϊόντων τθσ μονάδασ, με 

ςκοπό τθν αποκλειςτικι και μόνο χριςθ για τισ παραγωγικζσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ. 

 vii) Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ γραφείων, χϊρων παραμονισ και 

εςτίαςθσ προςωπικοφ και ςυνεδριάςεων με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό. Θ επιλζξιμθ 

δαπάνθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ δεν κα υπερβαίνει το 10% επί του ςυνολικοφ 

επιλζξιμου κόςτουσ τθσ Ρράξθσ (πλθν τεχνικϊν εξόδων και απρόβλεπτων).  

viii) Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων αςφάλειασ, παρακολοφκθςθσ και 

διαχείριςθσ τθσ μονάδασ, εφόςον τθρείται θ νομοκεςία περί προςταςίασ των 

προςωπικϊν δεδομζνων. 

 ix) Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ μθχανοργάνωςθσ.  

x) Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ (φωτοβολταϊκά πάνελσ, ανεμογεννιτριεσ, καυςτιρεσ βιομάηασ, 

κ.λπ.), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιςχφσ τουσ δεν κα υπερβαίνει τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ 

τθσ μονάδασ.  

γ) Ανταλλακτικά ωσ πάγιοσ εξοπλιςμόσ:  

Οι δαπάνεσ προμικειασ ανταλλακτικϊν είναι επιλζξιμεσ εφόςον αυτά είναι 

παρελκόμενα των κφριων εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ, αποτελοφν δθλαδι 

αναπόςπαςτο τμιμα τουσ για τθν ομαλι λειτουργία τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 



  Σελίδα 
35 

 
  

προμικειασ του εξοπλιςμοφ που προςφζρει ο προμθκευτισ, και δεν υπερβαίνουν ςε 

ποςοςτό το 10% τθσ δαπάνθσ απόκτθςθσ τοφ υπό προμικεια εξοπλιςμοφ.  

δ) Μεταφορικά μζςα:  

Είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για:  

i) Αγορά χερςαίων μεταφορικϊν μζςων για : 

- τθν υγιεινι και αςφαλι μεταφορά των πρϊτων υλϊν και των προϊόντων τθσ 

μονάδασ  

- τθν μεταφορά αναγκαίων εφοδίων ςτθ μονάδα 

- τθν αςφαλι και ταχεία μεταφορά του προςωπικοφ που απαιτείται λόγω κζςθσ 

τθσ μονάδασ. 

 ii) Εκςυγχρονιςμό και αναβάκμιςθ με ςφγχρονο εξοπλιςμό ι αντικατάςταςθ 

υφιςτάμενων χερςαίων μζςων μεταφοράσ. Ο εκςυγχρονιςμόσ ι θ αντικατάςταςθ των 

μζςων μεταφοράσ αφορά ςε μζςα των οποίων θ θλικία είναι μεγαλφτερθ από πζντε (5) 

ζτθ.  

ε) Λογιςμικά, ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ : 

Είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για: 

 i) Αγορά και εγκατάςταςθ προγραμμάτων διαχείριςθσ – λογιςμικοφ, κακϊσ και 

λογιςμικοφ αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, μελζτεσ και 

ςυςτιματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ μονάδων μεταποίθςθσ και αποκθκϊν.  

ii) Μελζτθ, εφαρμογι και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ, 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, αυτοελζγχου, ςιμανςθσ – πιςτοποίθςθσ των προϊόντων, 

ςφμφωνα με εκνικά ι διεκνι πρότυπα και ςιματα ποιότθτασ.  

ςτ) Σεχνικά ζξοδα, απρόβλεπτα, μελζτεσ:  

Είναι επιλζξιμα:  

i) Τεχνικά ζξοδα και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ ςε ποςοςτό ζωσ 10% επί του 

ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ των υπόλοιπων διακριτϊν τθσ Ρράξθσ. Με τον 

όρο τεχνικά ζξοδα εννοοφνται οι αμοιβζσ για τθ ςφνταξθ του φακζλου και τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, αμοιβζσ για τθν 

εκπόνθςθ των μελετϊν αδειοδότθςθσ του ζργου, μελζτεσ εφαρμογισ, ζκδοςθ 

οικοδομικϊν αδειϊν, μελζτεσ επίβλεψθσ, εδαφοςτατικζσ  μελζτεσ, μελζτεσ 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κ.λπ. Με τον όρο απρόβλεπτεσ δαπάνεσ 

εννοοφνται οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για εργαςίεσ ι εξοπλιςμό κ.λπ., που δεν 

περιλαμβάνονται ςτθν αρχικϊσ εγκρικείςα αίτθςθ αλλά προκφπτουν κατά τθν 

πορεία εκτζλεςθσ τθσ Ρράξθσ και κρίνονται ωσ άκρωσ απαραίτθτεσ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ. Δεν κεωροφνται απρόβλεπτα ζξοδα οι 

υπερβάςεισ κόςτουσ (από τθν πλευρά τθσ εγκεκριμζνθσ τιμισ για τθν εκτζλεςθ 

τθσ προμικειασ/εργαςίασ), θ αγορά επιπλζον μζςων μεταφοράσ, κακϊσ και οι 
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αμοιβζσ ςυμβοφλων για τθ ςφνταξθ του φακζλου και τθν παρακολοφκθςθ 

υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ.  

ii) Μελζτεσ και αμοιβζσ ςυμβοφλων, άμεςα ςυςχετιηόμενεσ με τθν υλοποίθςθ τθσ 

Ρράξθσ (που δεν περιλαμβάνονται ςτα τεχνικά ζξοδα).  

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΡΑΗ Α4 ςφμφωνα με τη με αριθμ. 

1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/ Β΄/2017) Υπουργική Απόφαςη, όπωσ τροποποιήθηκε και 

ιςχφει (Μζτρο 3.4.4 «Μεταποίηςη προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ»)  

Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε:  

i. Ανζγερςθ ι επζκταςθ κτθριακϊν εγκαταςτάςεων επί γθπζδου που δεν ανικει κατά 

κυριότθτα ςτο φορζα τθσ επζνδυςθσ, εκτόσ εάν τοφτο ζχει παραχωρθκεί από το 

δθμόςιο ι φορζα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ι ζχει μιςκωκεί για το ςκοπό αυτό, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.  

ii. Ροςά για αγορά οικοπζδου, εργαςίεσ διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου, ζργα 
οδοποιίασ, εξοπλιςμό γραφείων, χϊρων παραμονισ και εςτίαςθσ προςωπικοφ και 
ςυνεδριάςεων κακϊσ και τεχνικά ζξοδα & απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν τα ποςοςτά 
που ζχουν προςδιοριςτεί ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  

iii. Αγορά, καταςκευι και προμικεια εξοπλιςμοφ που δεν είναι απαραίτθτοσ για τουσ 
λειτουργικοφσ ςκοποφσ τθσ επζνδυςθσ. 

 iv. Δαπάνεσ που δεν περιγράφονται αναλυτικά ςτα ςχετικά ζντυπα τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ.  

v. Εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ υφιςτάμενων εξοπλιςμϊν και εγκαταςτάςεων.  

vi. Εργαςίεσ πραςίνου ( δενδροφφτευςθ , χλοοτάπθτεσ, κλπ) και ζργα διακόςμθςθσ.  

vii. Αγορά ι εγκατάςταςθ μεταχειριςμζνων υλικϊν, μθχανθμάτων και εξοπλιςμϊν.  

viii. Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) για οποιαδιποτε κατθγορία δαπάνθσ. 

 ix. Άλλοι φόροι, τζλθ ι επιβαρφνςεισ. Εξαιροφνται και είναι επιλζξιμα, για τα 
μεταφορικά μζςα, τζλθ ταξινόμθςθσ και δαςμοί, ενςωματωμζνα ι μθ ςτα τιμολόγια 
αγοράσ τουσ.  

x. Χρθματοοικονομικά ζξοδα (χρεωςτικοί τόκοι, προμικειεσ χρθματοπιςτωτικϊν 
ςυναλλαγϊν, ζξοδα ςυναλλάγματοσ, ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ).  

xi. Ρρόςτιμα, χρθματοοικονομικζσ ποινζσ και δαπάνεσ δικαςτικϊν διαδικαςιϊν.  

xii. Αγορά επιβατικϊν αυτοκινιτων μζχρι επτά (7) κζςεων.  

xiii. Αγορά ι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αναψυχισ.  

xiv. Αγορά αναλϊςιμων υλικϊν. 

 xv. Λειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ. 
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 xvi. Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, εκτόσ αν αυτό προςλθφκεί ειδικά για εργαςία αποκλειςτικά για τθν 
υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ και κα απολυκεί με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.  

xvii. Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν από τον ίδιο τον Δικαιοφχο. 

 xviii. Ζξοδα ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου, ζξοδα 
ςυμβολαιογράφου, ζξοδα ταξιδιϊν. Ζξοδα μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ μίασ 
επιχείρθςθσ.  

xix. Εργαςίεσ των οποίων τα δικαιολογθτικά ζγγραφα δεν επιτρζπουν επαλικευςθ των 
δαπανϊν.  

xx. Ζξοδα ενοικίαςθσ υλικοφ-εξοπλιςμοφ.  

xxi. Ζξοδα καταςκευισ προςωρινϊν ζργων.  

xxii. Δαπάνεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ και τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν επί 

εγκαταςτάςεων, οι οποίεσ δεν αποτυπϊνονται -εφόςον προβλζπεται ςτθν εκνικι 

νομοκεςία- ςτθν αδειοδότθςθ του ζργου.  

5. Τπθρεςίεσ Αλιευτικοφ Σουριςμοφ (άρκρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014).  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ςφμφωνα με τη με αριθμ. 1627/02.08.2021 (ΦΕΚ 3680/ 

Β΄/2021) Υπουργική Απόφαςη, (Μζτρο 3.1.6 «Διαφοροποίηςη και νζεσ μορφζσ 

ειςοδήματοσ») 

i. Εργαςίεσ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ των χϊρων του 

ςκάφουσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, κακϊσ και θ αγορά, θ 

μεταφορά και θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ τουσ.  

ii. Δαπάνεσ για προμικεια και εγκατάςταςθ του απαραίτθτου και ςφγχρονου 

εξοπλιςμοφ επί του ςκάφουσ για τθν πλιρθ και αςφαλι παροχι των υπθρεςιϊν 

αλιευτικοφ τουριςμοφ προσ τουσ επιςκζπτεσ, προβάλλοντασ τισ ςχετικζσ με τθν 

αλιευτικι δραςτθριότθτα πρακτικζσ και τεχνικζσ.  

iii. Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ (πχ φωτοβολταϊκά πάνελ), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιςχφσ τουσ 

δεν κα υπερβαίνει τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ πράξθσ. 

 iv. Δαπάνεσ προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν αλιευτικοφ τουριςμοφ.  

v. Δαπάνεσ για τθν προμικεια λογιςμικοφ κακϊσ και λογιςμικοφ αναβάκμιςθσ.  

vi. Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ με ςφγχρονο εξοπλιςμό του υφιςτάμενου 

εξοπλιςμοφ.  

vii. Ανταλλακτικά: Οι δαπάνεσ προμικειασ ανταλλακτικϊν είναι επιλζξιμεσ εφόςον 

αυτά είναι παρελκόμενα των κφριων εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ, αποτελοφν δθλαδι 

αναπόςπαςτο τμιμα τουσ για τθν ομαλι λειτουργία τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
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προμικειασ του εξοπλιςμοφ που προςφζρει ο προμθκευτισ, και δεν υπερβαίνουν ςε 

ποςοςτό το 10% τθσ δαπάνθσ απόκτθςθσ τοφ υπό προμικεια εξοπλιςμοφ.  

viii. Τεχνικά ζξοδα: Δίνεται θ δυνατότθτα, ςε ποςοςτό 10% επί του ςυνολικοφ 

επιλζξιμου κόςτουσ των υπόλοιπων διακριτϊν τθσ πράξθσ, για κάλυψθ τεχνικϊν εξόδων 

και απρόβλεπτων δαπανϊν. Με τον όρο τεχνικά ζξοδα εννοοφνται οι δαπάνεσ για 

αμοιβζσ για τθ ςφνταξθ του φακζλου και τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, 

μελζτεσ επίβλεψθσ, μελζτεσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, εκπόνθςθ ναυπθγικϊν 

ςχεδίων και εκκζςεων, κλπ.  

Με τον όρο απρόβλεπτεσ δαπάνεσ εννοοφνται οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για εργαςίεσ ι 

εξοπλιςμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται ςτθν αρχικϊσ εγκρικείςα αίτθςθ αλλά 

προκφπτουν κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ και κρίνονται ωσ άκρωσ 

απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ. Δεν κεωροφνται απρόβλεπτα 

ζξοδα οι υπερβάςεισ κόςτουσ, κακϊσ και οι αμοιβζσ ςυμβοφλων για τθ ςφνταξθ του 

φακζλου και τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ.  

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΡΑΗ Α5 ςφμφωνα με τη με αριθμ. 

1627/02.08.2021 (ΦΕΚ 3680/ Β΄/2021) Υπουργική Απόφαςη, (Μζτρο 3.1.6 

«Διαφοροποίηςη και νζεσ μορφζσ ειςοδήματοσ») Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που 

αφοροφν ςε:  

(i) Δαπάνεσ που δεν περιγράφονται αναλυτικά ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα του 

Εντφπου ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων (Ενότθτα Α.2)  

(ii) Αγορά ι εγκατάςταςθ μεταχειριςμζνων υλικϊν, μθχανθμάτων και εξοπλιςμϊν  

(iii) Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) για οποιαδιποτε κατθγορία δαπάνθσ 

(iv)  Άλλοι φόροι, τζλθ ι επιβαρφνςεισ  

(v)  Χρθματοοικονομικά ζξοδα (χρεωςτικοί τόκοι, προμικειεσ χρθματοπιςτωτικϊν 

ςυναλλαγϊν, ζξοδα ςυναλλάγματοσ, ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ) 

(vi)  Δαπάνεσ ςφςταςθσ εταιρείασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου, ςυμβολαιογραφικά 

ζξοδα, ζξοδα ταξιδιϊν κ.λ.π.  

(xvii) Ρρόςτιμα, χρθματοοικονομικζσ ποινζσ και δαπάνεσ δικαςτικϊν διαδικαςιϊν 

(xviii)  Αγορά ι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αναψυχισ  

(xix) Λειτουργικά ζξοδα  

(xx) Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ 

(xxi) Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν από τον ίδιο το Δικαιοφχο 

(xxii)  Ζξοδα μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ του ςκάφουσ  

(xxiii) Εργαςίεσ των οποίων τα δικαιολογθτικά ζγγραφα δεν επιτρζπουν επαλικευςθ 

των δαπανϊν  

(xxiv) Ροςά για τεχνικά ζξοδα και απρόβλεπτα, που υπερβαίνουν το ποςοςτό που 

ζχει προςδιοριςτεί παραπάνω  

(xxv) Αγορά, καταςκευι και προμικεια εξοπλιςμοφ που δεν είναι απαραίτθτοσ για 

τουσ λειτουργικοφσ ςκοποφσ τθσ επζνδυςθσ 
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Β) Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν 

περιοχϊν – Κρατικζσ ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθτα δυνάμει του 

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).  

Επενδφςεισ που αφοροφν ςε μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (ίδρυςθ, 

εκςυγχρονιςμόσ) (άρκρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014)  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ (ςφμφωνα με τη με αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 

5968/Β/31.12.2018), Υπουργική Απόφαςη - ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020), όπωσ ιςχφει)  

α) Κτίρια, λοιπζσ εγκαταςτάςεισ και περιβάλλων χϊροσ:  

Επιλζξιμεσ είναι κάκε μορφισ εργαςίεσ μετά ι άνευ υλικϊν επί κτιριακϊν και λοιπϊν 

εγκαταςτάςεων κακϊσ και κάκε μορφισ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου που 

ςτοχεφουν ςτον εκςυγχρονιςμό και ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ ενιςχυόμενθσ 

επιχείρθςθσ, υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 

- να εξαςφαλιςτεί και να προςκομιςτεί θ απαιτοφμενθ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα 

Οικοδομικό Κανονιςμό αδειοδότθςθ για τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ 

- να αποδεικνφεται θ κυριότθτα του ακινιτου ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο 

κεφάλαιο 12 τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ  

- οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου είναι επιλζξιμεσ εφόςον 

εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ και για ποςό μζχρι το 10% των 

ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε δαςμοφσ, φόρουσ, τζλθ. 

Είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ) όπωσ 

ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του 

οικοπζδου.  

 

β) Αγορά εξοπλιςμοφ:  

Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ και 

λειτουργία νζων μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ, απαραίτθτου για τθν λειτουργία τθσ 

επιχείρθςθσ και τθν εξαςφάλιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. (Εξοπλιςμόσ ωσ πάγιο 

ςτοιχείο, κεωρείται κάκε ςτοιχείο το οποίο με κατάλλθλθ χριςθ και ςυντιρθςθ ζχει 

ωφζλιμθ ηωι μεγαλφτερθ του ενόσ ζτουσ, διατθρεί το αρχικό του ςχιμα και εμφάνιςθ κατά 

τθ χριςθ, δεν χάνει τθν ταυτότθτά του με ενςωμάτωςθ ςε άλλο ι πιο ςφνκετο ςτοιχείο και 

καταχωρίηεται, κατά περίπτωςθ, ςτο μθτρϊο παγίων). Θ αγορά εξοπλιςμοφ είναι επιλζξιμθ 

υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 

- ο προμθκευόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ και ςτθν 

κυριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε δαςμοφσ, φόρουσ, τζλθ, ζξοδα 

αμοιβϊν εκτελωνιςτι και εκτελωνιςμοφ 
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- ο εξοπλιςμόσ Α.Ρ.Ε., εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων είναι 

επιλζξιμοσ εφόςον αντιςτοιχεί ςτθ δυναμικότθτα ι τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ και 

δεν αποτελεί μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικι 

επζνδυςθ  

- επιπλζον, όςον αφορά ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από εγκατάςταςθ 

Α.Ρ.Ε., απαιτείται: 

  να εξαςφαλιςτοφν, εφόςον απαιτοφνται, οι κατάλλθλεσ αδειοδοτιςεισ τόςο για 

τθν υλοποίθςθ όςο και για τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ Α.Ρ.Ε  

 θ παραγόμενθ θλεκτρικι ιςχφσ τθσ εγκατάςταςθσ ΑΡΕ κα πρζπει αποδεδειγμζνα να 

εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ  

  θ παραγόμενθ θλεκτρικι ιςχφσ τθσ εγκατάςταςθσ ΑΡΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

άκροιςμα των θλεκτρικϊν καταναλϊςεων τθσ επιχείρθςθσ  

 θ παραγόμενθ θλεκτρικι ιςχφσ τθσ εγκατάςταςθσ ΑΡΕ δεν αποφζρει οικονομικό 

όφελοσ. 

 

 - ο ειδικόσ εξοπλιςμόσ επενδφςεων τουριςμοφ περιλαμβάνει:  εξοπλιςμό για τισ 

δραςτθριότθτεσ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ και κυρίωσ του καλάςςιου τουριςμοφ 

(πχ canoekayak, ιςτιοςανίδεσ, jet-ski, aqua scooter, ποδιλατα)  

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν αγορά ςκάφουσ παντόσ τφπου. 

  

γ) Ανταλλακτικά ωσ πάγιοσ εξοπλιςμόσ: 

 Οι δαπάνεσ προμικειασ ανταλλακτικϊν είναι επιλζξιμεσ εφόςον αυτά είναι παρελκόμενα 

των κφριων εξαρτθμάτων του εξοπλιςμοφ, αποτελοφν δθλαδι αναπόςπαςτο τμιμα τουσ 

για τθν ομαλι λειτουργία τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ που 

προςφζρει ο προμθκευτισ, και δεν υπερβαίνουν ςε ποςοςτό το 10% τθσ δαπάνθσ 

απόκτθςθσ τοφ υπό προμικεια εξοπλιςμοφ. 

δ) Μεταφορικά μζςα: Είναι επιλζξιμθ:  

i) θ προμικεια αυτοκινοφμενων μεταφορικϊν μζςων για χριςθ εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ υπό 

τουσ ακόλουκουσ περιοριςμοφσ:  

- το μεταφορικό μζςο να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο και ςτθν κυριότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ  

- το μεταφορικό μζςο να είναι  επαγγελματικισ χριςθσ (μόνο για επενδφςεισ του τομζα 

«ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και ςτον τομζα των Αλιζων ). 

 ii) θ προμικεια μζςων εςωτερικισ μεταφοράσ, που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, 

για τθ διακίνθςθ προϊόντων και πρϊτων υλϊν εντόσ του ιδιωτικοφ χϊρου τθσ 

επιχείρθςθσ(π.χ κλαρκ). Τα τζλθ ταξινόμθςθσ και οι δαςμοί, ενςωματωμζνα ι μθ ςτα 

τιμολόγια αγοράσ τουσ, είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ όταν αφοροφν ςτθν αγορά μεταφορικϊν 

μζςων. Σφμφωνα με τον Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για τθν 

απόκτθςθ οχθμάτων ςε επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ.  
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ε) Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν προετοιμαςία για τθν πιςτοποίθςθ, κακϊσ 

και ςτθ λιψθ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν, υπό τον όρο το πιςτοποιθτικό να ζχει 

εκδοκεί από διαπιςτευμζνο ι άλλον αρμόδιο φορζα μζχρι τθν θμερομθνία τθσ 

ολοκλιρωςθσ του ζργου ι να αποδεικνφεται ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν 

ζκδοςι του. Το μζγιςτο  επιλζξιμο ποςό για τθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ ποιότθτασ 

(προετοιμαςία και πιςτοποίθςθ) είναι 2.500€ και πιςτοποιθτικοφ περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ είναι 4.000€. Δεν είναι επιλζξιμθ θ ανανζωςθ για το υπάρχον πιςτοποιθτικό.  

ςτ) Ενζργειεσ για τθν κατοχφρωςθ ευρεςιτεχνιϊν και τθν προςταςία τθσ πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο ι για τθν απόκτθςθ και χριςθ 

πατεντϊν και για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ: 

 Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ κατοχφρωςθσ ευρεςιτεχνίασ και βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ και 

θ απόκτθςθ, μεταφορά και χριςθ δικαιωμάτων τεχνογνωςίασ ι και αδειϊν εκμετάλλευςθσ 

για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου. Οι δαπάνεσ αφοροφν το ςφνολο των 

ενεργειϊν που κα πραγματοποιθκοφν για τθν απόκτθςθ, προςταςία, μεταφορά και χριςθ 

και εκμετάλλευςθ τθσ απαιτοφμενθσ τεχνογνωςίασ (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ, αδειϊν εκμετάλλευςθσ, τεχνογνωςίασ, μθ κατοχυρωμζνων τεχνικϊν γνϊςεων, 

αγορά προτφπων ι αδειϊν εκμετάλλευςθσ προτφπων κλπ.) για τθν υλοποίθςθ των 

προτεινόμενων ζργων. Θ αποκτϊμενθ τεχνογνωςία κα πρζπει να ςυνδζεται με τθ μορφι 

και τουσ ςτόχουσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 

 η) Ενζργειεσ για τθν ανάπτυξθ και τον ςχεδιαςμό νζων προϊόντων: 

 Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν κάκε μορφισ 

ςχετικζσ με τθν ανάπτυξθ ι τον ςχεδιαςμό νζων προϊόντων ι υπθρεςιϊν και μεκόδων 

παραγωγισ ι με τθ βελτίωςθ διεργαςιϊν παραγωγισ. Το μζγιςτο  επιλζξιμο ποςό για τθν 

κατθγορία αυτι, είναι 5.000€ ανά προϊόν.  

θ) Προβολι – προϊκθςθ:  

Επιλζξιμεσ είναι κάκε μορφισ ενζργειεσ και δαπάνεσ που ςτοχεφουν ςτθν προβολι τθσ 

επιχείρθςθσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ υπθρεςίασ/του προϊόντοσ τθσ. Τζτοιεσ ενζργειεσ 

μπορεί να είναι θ δθμιουργία ιςτοςελίδασ, ο ςχεδιαςμόσ και θ παραγωγι ζντυπου 

πλθροφοριακοφ υλικοφ, θ ςυμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ κ.α. Θ δθμιουργία ιςτοςελίδασ 

πρζπει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ προςβαςιμότθτασ από ΑμεΑ. Το μζγιςτο επιλζξιμο ποςό 

για τισ δαπάνεσ προβολισ – προϊκθςθσ είναι 5.000€. Δεν είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ οι 

διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςτθν τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο και τισ εφθμερίδεσ.  

κ)Λογιςμικά και Τπθρεςίεσ Παραμετροποίθςθσ Λογιςμικοφ: Επιλζξιμεσ είναι κάκε 

μορφισ ενζργειεσ και δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν προμικεια λογιςμικοφ και ςε 

παραμετροποίθςθ αυτοφ, υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ:  

- το προμθκευόμενο λογιςμικό να είναι καινοφριο και θ επιχείρθςθ να είναι νόμιμοσ 

κάτοχοσ τθσ άδειασ χριςθσ αυτοφ 
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- το κόςτοσ παραμετροποίθςθσ Λογιςμικοφ/Εφαρμογϊν και εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ 

αυτϊν είναι επιλζξιμο ωσ δαπάνθ μζχρι και 20% του κόςτουσ αγοράσ του 

λογιςμικοφ/εφαρμογισ.  

- δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ιδιοκαταςκευι λογιςμικοφ από τθν 

ίδια τθν επιχείρθςθ που εγκρίκθκε για χρθματοδότθςθ 

- δεν είναι επιλζξιμθ θ ανανζωςθ αγοράσ άδειασ χριςθσ για υπάρχον λογιςμικό ςτθν 

επιχείρθςθ 

- το προμθκευόμενο λογιςμικό κα πρζπει να ςυνάδει με τθ δυναμικότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ. Οι Υπθρεςίεσ προμικειασ/χριςθσ Λογιςμικοφ υπό κακεςτϊσ 

«Software as a Service», «cloudcomputing» ι άλλο παρεμφερζσ αυτοφ, είναι 

επιλζξιμεσ. Σε περίπτωςθ αγοράσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν που απευκφνεται ςε 

πελατειακό κοινό, κα πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να εξυπθρετείται θ 

πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςφμφωνα με το/τα ιςχφοντα διεκνι πρότυπα.  

ι) Τποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του Επενδυτικοφ 

χεδίου: Οι δαπάνεσ παροχισ υπθρεςιϊν παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ επενδφςεων 

είναι επιλζξιμεσ υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ:  

- αφοροφν ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και 

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ 

- οι πικανζσ δαπάνεσ διαμονισ, μετακίνθςθσ και λοιπζσ δαπάνεσ ταξιδιϊν των 

ςυμβοφλων περιλαμβάνονται ςτθ ςυνολικι αμοιβι τουσ και δεν είναι επιλζξιμεσ ωσ 

διακριτζσ δαπάνεσ 

- το επιλζξιμο προσ χρθματοδότθςθ ποςό/φψοσ αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

 τα 1.500 € για τθ ςφνταξθ και υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ  

 τα 3.000 € για τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

 ια) Σεχνικι και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ:  

Είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ τεχνικισ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ που ςυνδζονται με τισ 

εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ επζνδυςθσ όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν, 

αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ αυτζσ δεν 

μποροφν να υπερβαίνουν το 10% του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ τθσ πράξθσ.  

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ (ςφμφωνα με τη με αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 

5968/Β/31.12.2018), Υπουργική Απόφαςη - ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020), όπωσ ιςχφει) 

 Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε: 

i. Μίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα από τθν 

πικανι προθγοφμενθ χριςθ τουσ. 

 ii. Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των μεμονωμζνων 

επιδιορκϊςεων που ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  
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iii. Ρροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ προςωρινό 

υπόςτεγο για τθν φφλαξθ υλικϊν, κ.λπ.). 

 iv. Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ. 

 v. Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο κίνθςθσ και 

δαπάνεσ αναλωςίμων υλικϊν 

. vi. Τα μεταχειριςμζνα οχιματα και ο μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ. 

vii. Ραραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τα 

υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα.  

viii. Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

ix. Λειτουργικά ζξοδα επιχείρθςθσ.  

x. Εργαςίεσ πραςίνου (δενδροφφτευςθ, χλοοτάπθτεσ, κλπ) και ζργα διακόςμθςθσ. 

 xi. Χρεωςτικοί τόκοι, εκτόσ επιχορθγιςεων που δίνονται υπό τθ μορφι επιδότθςθσ 

επιτοκίου ι επιδότθςθσ προμθκειϊν εγγφθςθσ.  

xii. Ζξοδα ςυναλλάγματοσ και χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κακϊσ και λοιπά 

κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα.  

xiii. Δαπάνεσ για πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και ζξοδα για τθν επίλυςθ διαφορϊν. 

 xiv. Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που δεν είναι ανακτιςιμοσ 

δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τον ΦΡΑ. 

 xv. Δαπάνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί εκτόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ. 

9. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων επενδφςεων μπορεί να ανζλκει μζχρι 

600.000€, ενϊ για πράξεισ οι οποίεσ αφοροφν ςε άυλεσ ενζργειεσ ο ςυνολικόσ 

προχπολογιςμόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 100.000 €. Ωσ άυλεσ πράξεισ 

χαρακτθρίηονται οι πράξεισ οι οποίεσ δεν αφοροφν ςτθ δθμιουργία υποδομϊν ι ςε 

επενδφςεισ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι επενδφςεισ διαφοροποίθςθσ/ςυμπλιρωςθσ 

ειςοδιματοσ για αλιείσ (άρκρο 30, Καν (ΕΕ) 508/2014) για τισ οποίεσ το ςυνολικό ποςό 

ςτιριξθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 75.000 € για κάκε δικαιοφχο. 

Επιπρόςκετα:  

i. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των επενδυτικϊν προτάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ 

υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ 

και ςτισ επενδφςεισ για τθ μείωςθ τθσ εκπομπισ ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου 

και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν (άρκρα 32 και 

41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014) πρζπει να είναι άνω των 2.000 €. 
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ii. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των επενδυτικϊν προτάςεων που αφοροφν ςτθ 

μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ (άρκρο 69, Καν. (ΕΕ) 

508/2014)  πρζπει να είναι άνω των 20.000 €.  

iii. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των επενδυτικϊν προτάςεων που εμπίπτουν ςε 

κακεςτϊσ κρατικϊν ενιςχφςεων βάςει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)  πρζπει 

να είναι άνω των 20.000 €. 

iv. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των επενδυτικϊν προτάςεων για τθν ανάπτυξθ 

δραςτθριοτιτων αλιευτικοφ τουριςμοφ (άρκρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014) πρζπει να 

είναι άνω των 5.000 € ενϊ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τισ επενδυτικζσ 

προτάςεισ διαφοροποίθςθσ του ειςοδιματοσ των αλιζων που εντάςςονται ςτισ 

κρατικζσ ενιςχφςεισ πρζπει να είναι άνω των 20.000 €. 

Επίςθσ για τισ υποδομζσ διανυκτερεφςεισ , δεν επιτρζπεται θ υποβολι αίτθςθ ςτιριξθσ 

με ςυνολικό προχπολογιςμό μεγαλφτερο των 200.000,00€  και για υπθρεςίεσ εςτίαςθσ 

δεν επιτρζπεται θ υποβολι αίτθςθ ςτιριξθσ με ςυνολικό προχπολογιςμό μεγαλφτερο 

των 80.000,00€.   

Θ ενίςχυςθ για τισ δράςεισ που εμπίπτουν ςε κακεςτϊσ κρατικϊν ενιςχφςεων κακορίηεται 

βάςει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανζρχεται ςτο ανϊτατο ποςό ενίςχυςθσ 

των 200.000€ Δθμόςιασ Δαπάνθσ για ενιαία επιχείρθςθ και ςτο ποςό των 100.000€ ςτθν 

περίπτωςθ επιχειριςεων  που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για 

λογαριαςμό τρίτων. Επιςθμαίνεται ότι το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ 

ςθμαςίασ που χορθγοφνται ςε μια ενιαία επιχείρθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό 

των 200.000€ ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν. 

. Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν 30ι Ιουνίου 

2023. Σε πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο Δικαιοφχοσ μπορεί να ηθτιςει παράταςθ 

του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ του ζργου του, θ οποία εγκρίνεται από τον οικείο 

ΕΦ/ΟΤΔ. Ο ΕΦ, κατόπιν τεκμθρίωςθσ, ζχει δικαίωμα για ομαδικι παράταςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ςυνόλου των ζργων μιασ πρόςκλθςθσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ θ παράταςθ δε δφναται να είναι πζραν τθσ 31/12/2023. Θ τροποποίθςθ και 

παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ των πράξεων, αποτελοφν 

αιτία τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ. 

Θ ολοκλιρωςθ του ζργου δθλϊνεται από το δικαιοφχο με τθν κατάκεςθ του τελευταίου 

αιτιματοσ πλθρωμισ τθσ πράξθσ ςτον ΕΦ. 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν για τισ επενδφςεισ μζτρων 

επιχειρθματικότθτασ του Καν.508/2014 ορίηεται θ 23θ/3/2018 (ΥΑ 3131/17.12.2019) ενϊ 

για τισ πράξεισ που εμπίπτουν ςτον Καν.1407/2013 ωσ ζναρξθ τθσ επιλεξιμότθτασ των 

δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία ζγκριςθσ των Τοπικϊν Ρρογραμμάτων, ιτοι θ 21θ.12.2016 

(ζκδοςθ ςχετικοφ ΦΕΚ). 

Δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν πριν από τισ θμερομθνίεσ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου δεν είναι επιλζξιμεσ και δεν υπολογίηονται για το κόςτοσ, ανεξαρτιτωσ αν 

ζχουν εξοφλθκεί ι όχι κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 
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10. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΧΗΜΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 Θ ενίςχυςθ χορθγείται ςτον δικαιοφχο με τθ μορφι επιχοριγθςθσ και το φψοσ τθσ 

κακορίηεται βάςει των επιλζξιμων δαπανϊν. Οι Ρράξεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα που κα 

ενταχκοφν για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, δφναται να λάβουν 

ζνταςθ ενίςχυςθσ, ανάλογα με τθν κατθγορία πράξθσ, όπωσ αναλφεται ςτον παρακάτω 

πίνακα: 

Κατθγορία 
πράξθσ/Άρκ. 

Καν.(ΕΕ) 508/2014 

Κακεςτϊσ 
Ενίςχυςθσ 

Ποςοςτό 

Δθμ. Δαπάνθ Ιδιωτ. υμ/χι 

Α) Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν – Μθ 
Κρατικζσ ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθτα (Κατθγορία δράςθσ ςτο ΠΚΕ: Παραγωγι, 

Εμπορία, Μεταποίθςθ προϊόντων τομζα Αλιείασ και Τδατοκαλλιζργειασ (ςυμπ.οι 
δράςεισ Αλιευτικοφ Σουριςμοφ) 

Α1.Επενδφςεισ για τθ 
βελτίωςθ τθσ υγείασ, 
τθσ υγιεινισ, τθσ 
αςφάλειασ και των 
εργαςιακϊν 
ςυνκθκϊν για τουσ 
αλιείσ (άρκ. 
32,Καν.(ΕΕ)508/2014 
 
) Α2.Επενδφςεισ ςε 
εξοπλιςμό ι επί του 
ςκάφουσ που 
ςτοχεφουν ςτθ 
μείωςθ τθσ εκπομπισ 
ρφπων ι αερίων του 
κερμοκθπίου και 
ςτθν αφξθςθ τθσ 
ενεργειακισ 
απόδοςθσ των 
αλιευτικϊν ςκαφϊν 
(άρκ. 41.1, 
Καν.(ΕΕ)508/2014) 
 

   

Καν.(ΕΕ) 508/2014, 
άρκρ. 32 ι 41, 63 
&95, παραρτ. I // 
Ρράξεισ ςχετικζσ με 
παράκτια αλιεία 

       
 

80% 

 
 

20% 

Α3.  Ρροςτικζμενθ 
αξία, ποιότθτα των 
προϊόντων και χριςθ 
των ανεπικφμθτων 
αλιευμάτων (άρκρο 
42, Καν. (ΕΕ) 
508/2014). 
 
Α4.Μεταποίθςθ 
προϊόντων αλιείασ 
και 
υδατοκαλλιζργειασ 
(άρκ. 69,Καν.(ΕΕ) 

     
 
 
           50% 

 
 
 

50% 
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508/2014) 

Α4. Διαφοροποίθςθ 
ειςοδιματοσ αλιζων 
– Αλιευτικόσ 
τουριςμόσ (άρκ. 
30(αλιευτικόσ 
τουριςμόσ),Καν.(ΕΕ) 
508/2014) 

     
 
             50% 

 
 

50% 

Β) Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ των αλιευτικϊν περιοχϊν – Κρατικζσ 
ενιςχφςεισ / Επιχειρθματικότθταδυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) 

(Κατθγορία δράςθσ ςτο ΠΚΕ: Λοιπζσ επενδφςεισ) 

1.Επενδφςεισ που 
αφοροφν ςε μικρζσ 
και πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ ςτον 
τομζα του 
τουριςμοφ, τθσ 
βιοτεχνίασ, του 
εμπορίου τθσ 
εςτίαςθσ και των 
υπθρεςιϊν (άρκ. 63, 
Καν.(ΕΕ) 508/2014) 

     
 
 
           50% 

 
 
 

50% 

    

 

Ωσ «Ραράκτια Αλιεία Μικρισ Κλίμακασ» νοείται θ αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά 

ςκάφθ ολικοφ μικουσ μικρότερου των 12 μζτρων, τα οποία δε χρθςιμοποιοφν ςυρόμενα 

εργαλεία αλιείασ (Άρκρο 3, Καν. (ΕΕ) 508/2014).  

Θ ιδιωτικι ςυμμετοχι δφναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ι τραπεηικό δανειςμό ι 

ςυνδυαςμό τουσ. 

 Οι δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν από τθν θμερομθνία επιλζξιμθσ αναδρομικότθτασ 

ανά κατθγορία δράςθσ και μζχρι τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, μποροφν να 

προςμετρθκοφν ςτθν απαιτοφμενθ ιδιωτικι ςυμμετοχι, εφόςον διαπιςτϊνεται θ εξόφλθςι 

τουσ.  

Οι επενδφςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν, πρζπει να βρίςκονται εντόσ τθσ επιλζξιμθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ, θ οποία είναι θ παρακάτω: 

 

                  Διμοσ         Δθμοτικι Ενότθτα 

 
        Νότιασ Κζρκυρασ  

              Κοριςςίων  

            Λευκιμμαίων  

             Μελιτειζων  
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11. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΣΗΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  

1. Οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ, υποβάλλονται από τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ 

υποχρεωτικά μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων 

(ΡΣΚΕ), κάνοντασ χριςθ του τυποποιθμζνου Εντφπου Υποβολισ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ. 

Το ΡΣΚΕ λειτουργεί ςτον ιςτότοπο http://www.ependyseis.gr, ςτον οποίο παρζχεται και 

γενικό εγχειρίδιο χριςθσ, το οποίο εξειδικεφεται από τον ΕΦ. Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει το ςφνολο των υποχρεωτικϊν πεδίων τθσ θλεκτρονικισ 

Αίτθςθσ (πεδίο ΥΡΟΒΟΛΘ του ΡΣΚΕ), όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο Ζντυπο Ι_1. 

Υποχρεωτικά ςυμπλθρϊνεται και θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ επικοινωνίασ, μζςω τθσ οποίασ 

ο ΕΦ κα αποςτζλλει ςτον φορζα το ςφνολο των απαιτοφμενων εγγράφων που ςχετίηονται 

με το αίτθμα χρθματοδότθςθσ. Ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να επιςυνάψει πλιρωσ 

ςυμπλθρωμζνο ςε μορφι pdf και το Ζντυπο Ι_2, το οποίο είναι ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ.  Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κατά τθν αξιολόγθςθ, αςυμφωνία μεταξφ των 

καταχωρθμζνων θλεκτρονικά ςτοιχείων ςτο ΡΣΚΕ και των δθλωκζντων ςτοιχείων του 

Εντφπου Ι_2 ςτα οικονομικά ςτοιχεία του ζργου (πχ δαπάνεσ του ζργου, προχπολογιςμόσ, 

δθμόςια δαπάνθ κλπ.), τότε κατιςχφουν τα δθλωκζντα θλεκτρονικά ςτοιχεία ςτο ΡΣΚΕ.  

Επιπλζον ςτο ΡΣΚΕ επιςυνάπτονται ςε μορφι pdf (κατά περίπτωςθ): 

 α) το ιςχφον καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου ι το ςχζδιο καταςτατικοφ για τισ υπό 

ςφςταςθ εταιρείεσ 

 β) θ βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ (με αποτφπωςθ των ΚΑΔ δραςτθριότθτασ και του 

κακεςτϊτοσ ΦΡΑ)  

γ) το ενιαίο πιςτοποιθτικό δικαςτικισ φερεγγυότθτασ  

δ) θ άδεια λειτουργίασ για τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ 

Επιςθμαίνεται ότι κάκε επιςυναπτόμενο αρχείο δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 10ΜΒ, ενϊ το 

ςφνολο των αρχείων που κα επιςυναφκοφν δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 50ΜΒ. Σε 

περίπτωςθ που τα απαιτοφμενα αρχεία ξεπερνοφν το μζγιςτο όριο των 50ΜΒ, κα πρζπει να 

επιςυνάπτονται ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι (αρχείο. zip). 

Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι φζρουν τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και όλων των απαιτοφμενων ςε αυτιν εντφπων, 

ενϊ, αιτιςεισ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα υποχρεωτικά προσ ςυμπλιρωςθ 

πεδία του ΡΣΚΕ, δεν γίνονται παραδεκτζσ.  

2. Εφόςον θ αίτθςθ υποβλθκεί επιτυχϊσ ςτο ΡΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και 

θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ, από τθν οποία τεκμαίρεται το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ. 

Μετά τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων 

χρθματοδότθςθσ, δεν γίνεται αποδεκτι καμία υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  

3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ από το δικαιοφχο και ζωσ τθν ζκδοςθ 

τθσ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ Μεμονωμζνθσ Ρράξθσ, αιτιματα που υποβάλλονται με 

πρωτοβουλία του δικαιοφχου του επενδυτικοφ ςχεδίου με ςκοπό τθ διόρκωςθ, 
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τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων και των περιεχομζνων τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ και του φακζλου υποβολισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αλλαγισ τθσ 

νομικισ μορφισ του φορζα, δεν γίνονται αποδεκτά από τον ΕΦ.  Σε κάκε περίπτωςθ, κατά 

το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ υποβολισ του αιτιματοσ ενίςχυςθσ ζωσ 

τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ πράξθσ, δεν επιτρζπεται θ μεταβολι των 

ςτοιχείων τθσ υποβλθκείςασ πρόταςθσ από το δικαιοφχο. 

 4. Επιτρζπεται θ ακφρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ του επενδυτικοφ 

ςχεδίου από τον δυνθτικό δικαιοφχο τθσ Ρράξθσ (από τον δθλωκζντα υπεφκυνο του 

επενδυτικοφ ςχεδίου), υπό τθν προχπόκεςθ τθσ υποβολισ αίτθςθσ ακφρωςθσ τουλάχιςτον 

7 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων 

χρθματοδότθςθσ. Θ αίτθςθ ακφρωςθσ υποβάλλεται θλεκτρονικά από τον υποψιφιο 

Δικαιοφχο μζςω του helpdesk του ΡΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr/mis). Θ επιλογι αυτι 

οδθγεί αυτόματα ςτθν παραίτθςθ του δικαιοφχου από τθν υποβλθκείςα αίτθςι του και 

παρζχει τθ δυνατότθτα επανυποβολισ νζασ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ εντόσ τθσ ταχκείςασ 

προκεςμίασ. 

 5. Οι δυνθτικοί Δικαιοφχοι, οφείλουν εντόσ εφτά  (7) εργάςιμων θμερϊν, από τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο ΡΣΚΕ, να αποςτείλουν ςτον ΕΦ απόδειξθ καταχϊρθςθσ τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ όπωσ παράγεται από το ΡΣΚΕ, κακϊσ και φάκελο ςε ζντυπθ και 

ψθφιακι μορφι (USB stick ι CD) ςτον οποίο κα ςυμπεριλαμβάνονται θ αίτθςθ όπωσ 

υπεβλικθ ςτο ΡΣΚΕ κακϊσ και όλα τα δικαιολογθτικά που τθ ςυνοδεφουν 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων των δικαιολογθτικϊν για τα οποία δεν υπάρχει θ 

δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ).  

6. Οι υπό ςφςταςθ εταιρείεσ: 

 • Υποβάλλουν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ κάνοντασ χριςθ του προςωπικοφ ΑΦΜ του 

προβλεπόμενου από το Σχζδιο του Καταςτατικοφ Νόμιμου Εκπροςϊπου.  

• Υποχρεοφνται να αποκτιςουν ΑΦΜ ωσ εταιρεία και να προςκομίςουν ςτον ΕΦ τθν 

ζναρξθ δραςτθριότθτασ άμεςα μετά τθν δθμοςιοποίθςθ του Ρίνακα Αποτελεςμάτων (ι του 

Ρίνακα Κατάταξθσ ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ ζνςταςθσ), 

και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ μεμονωμζνθσ 

Ρράξθσ.  

7. Με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, οι αιτοφντεσ αποδζχονται τθν περαιτζρω 

επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ προςωπικϊν δεδομζνων (ςυμπεριλαμβανομζνων 

και ευαίςκθτων δεδομζνων) που αναγράφονται ςτθν αίτθςθ και τα οποία τθροφνται:  

• για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ (ενδεικτικά: ζλεγχοι και διαςταυρϊςεισ κατά τθν 

υποβολι, αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του δικαιοφχου)  

• για το ςκοπό εξαγωγισ ςτατιςτικϊν δεδομζνων (δεικτϊν), κακϊσ και  

• για το ςκοπό τθσ διενζργειασ ερευνϊν και εκπόνθςθσ μελετϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ εν 

λόγω Ρράξθσ.  



  Σελίδα 
49 

 
  

Σε κάκε περίπτωςθ διαςφαλίηεται θ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων, βάςει του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019. 

12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ– ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ  

Ο φάκελοσ τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ πρζπει απαραίτθτα και ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, να περιλαμβάνει τα παρακάτω τεχνικοοικονομικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 

(που κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία). 

 

Τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία υποβάλλονται ςε ζντυπθ.  

Σε περίπτωςθ υποβολισ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ιδιοχείρωσ, αυτόσ κα 

πρωτοκολλείται κατά τθν παραλαβι του από τον ΕΦ ωσ ειςερχόμενο ζγγραφο. Θ 

θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ κεωρείται  αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ.  

 

Σε περίπτωςθ αποςτολισ του φακζλου, ωσ θμερομθνία υποβολισ κεωρείται θ θμερομθνία 

που αναγράφεται ςτθ ςφραγίδα αποςτολισ ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – ςυςτθμζνθ επιςτολι) ι 

ςτο παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (θ οποία κα πρζπει να είναι 

ευδιάκριτθ). Θ απόδειξθ αποςτολισ των ΕΛΤΑ ι τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ κεωρείται 

αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ. 

Ο φάκελοσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφει:  

 Τον τίτλο τθσ πράξθσ  

 Ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου ι επωνυμία επιχείρθςθσ  

 Κωδικό θλεκτρονικισ υποβολισ του επενδυτικοφ ςχεδίου ςτο ΡΣΚΕ  

 Θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ  

ε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ προςκόμιςθσ φακζλου δικαιολογθτικϊν, το επενδυτικό  

ςχζδιο κα απορριφκεί ωσ μθ πλιρεσ. Ο δικαιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν 

προςκόμιςθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ςυνδζεται με  τθν τεκμθρίωςθ των κριτθρίων 

επιλεξιμότθτασ και επιλογισ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.  

Επιπλζον, ιςχφουν τα κάτωκι:  

1. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μποροφν να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι 

νομίμωσ επικυρωμζνα.  

2. Οι απαιτοφμενεσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ υποβάλλονται με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ι 

μζςω ζκδοςθσ από το gov.gr.  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο τισ ςχετικζσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ 

που αφοροφν το ίδιο το νομικό πρόςωπο υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ.  

 

3. Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι αρχι πρζπει 
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να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. Σε διαφορετικι περίπτωςθ δεν 

λαμβάνονται υπόψθ. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν 

εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ του 

υποψθφίου ι, αν  οφτε αυτι προβλζπεται, από Υπεφκυνθ Διλωςι του ενϊπιον δικαςτικισ 

ι άλλθσ αρχισ τθσ  χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν  εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά και ότι ο υποψιφιοσ 

πλθρεί τα κατά τα ανωτζρω απαιτοφμενα.  

4. Πλα τα δικαιολογθτικά (ςυμπεριλαμβανομζνων και των τραπεηικϊν εγγράφων) πρζπει 

να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 

Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά Τποβολισ Αίτθςθσ τιριξθσ  

 1. Ρεριγραφι των περιεχομζνων του φακζλου.  

2. Αντίγραφο των δφο πρϊτων ςελίδων τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ, όπου αναγράφεται και θ ακριβισ θμερομθνία υποβολισ τθσ. Θ 

αίτθςθ χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ Α’ 75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν. Συνεπϊσ, κα πρζπει να εμφανίηει 

ταυτότθτα περιεχομζνου με τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά. Θ ανακρίβεια των ςτοιχείων που 

δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. Στθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, 

απαιτείται για όλα τα μζλθ. Στθν περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων φωτοαντίγραφο 

ταυτότθτασ ι διαβατθρίου του νόμιμου εκπροςϊπου.  

4. Διλωςθ με τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικ.2003/361/ΕΚ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ και τον Καν (ΕΕ) 1388/2014 (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΙV 

Διλωςθ ΜΜΕ), θ οποία κα φζρει υπογραφι του δυνθτικοφ δικαιοφχου(ςτθν περίπτωςθ 

υφιςτάμενων επιχειριςεων).  

5. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ (ςυνθμμζνο ζντυπο τθσ 

πρόςκλθςθσ). 

6. Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ:  

➢ Για Α.Ε.:  

- Ιςχφον Κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό (Νομαρχία ι ΓΕΜΘ ανάλογα με τθ χρονικι 

περίοδο)  

- Συγκρότθςθ ΔΣ & Οριςμόσ Νόμιμου Εκπροςϊπου (ΦΕΚ ι ΓΕΜΘ ανάλογα με τθ 

χρονικι περίοδο και εκτφπωςθ από Taxisnet)  

- Μετοχολόγιο από το οποίο προκφπτει θ ιςχφουςα μετοχικι ςφνκεςθ  

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ι πρόςφατθ προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ 

από το taxisnet  με τουσ ενεργοφσ ΚΑΔ τθσ ζδρασ και των υποκαταςτθμάτων 
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 ➢ Για Ε.Π.Ε.:  

- Ιςχφον Κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό (Ρρωτοδικείο ι ΓΕΜΘ ανάλογα με τθ χρονικι 

περίοδο) –  

- Ρράξθ εκπροςϊπθςθσ & Βεβαίωςθ Εταίρων (ΓΕΜΘ) ςε περίπτωςθ που θ 

εκπροςϊπθςθ δεν προκφπτει από το ανωτζρω Καταςτατικό – 

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ι πρόςφατθ προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ 

από το taxisnet  με τουσ ενεργοφσ ΚΑΔ τθσ ζδρασ και των υποκαταςτθμάτων. 

➢ Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: 

- Ρρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια Υπθρεςία (Ρρωτοδικείο ι 

ΓΕΜΘ), ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ Διαχείριςθ-Εκπροςϊπθςθ  

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ι πρόςφατθ προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ 

από το taxisnet  με τουσ ενεργοφσ ΚΑΔ τθσ ζδρασ και των υποκαταςτθμάτων 

➢ Για Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ν. 4430/2016 όπωσ ιςχφει: 

- Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Γενικό Μθτρϊο Φορζων Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ 

Οικονομίασ, - 

- Αρχικά υποβλθκζν καταςτατικό και θ τελευταία τροποποίθςθ αυτοφ (αν υπάρχει)  

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ι πρόςφατθ προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ 

από το taxisnet   με τουσ ενεργοφσ ΚΑΔ τθσ ζδρασ και των υποκαταςτθμάτων 

 ➢ Για υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ:  

- Τα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ που 

προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο.  

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ι πρόςφατθ προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ 

από το taxisnet  με τουσ ενεργοφσ ΚΑΔ τθσ ζδρασ και των υποκαταςτθμάτων. 

 ➢ Για εταιρείεσ υπό ςφςταςθ:  

Σχζδιο καταςτατικοφ, με κεφάλαιο τουλάχιςτον ίςο με το ποςό τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβλθκεί το οριςτικό πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ 

Ζνταξθσ 

➢ Για ατομικι επιχείρθςθ, προςκομίηεται βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ι πρόςφατθ 

προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ από το taxisnet  με τουσ ενεργοφσ ΚΑΔ τθσ ζδρασ και των 

υποκαταςτθμάτων. 

7. Διλωςθ εκπροςϊπθςθσ και τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (Λογαριαςμόσ Ρράξθσ): 

 i. Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων/εταιρειϊν, υποβάλλονται 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ τθσ επιχείρθςθσ (εφόςον δεν προκφπτει από το 

Καταςτατικό τθσ) και Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου για τον οριςμό του υπευκφνου 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, όπου κα δθλϊνεται και ο αρικμόσ IBAN του 

Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα καταβάλλονται οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ. Το 
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ανωτζρω πρόςωπο είναι το μόνο αρμόδιο για τθν υποβολι του ςυνόλου των 

απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν εκ μζρουσ του φορζα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 

 ii. Στθν περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων υποβάλλεται ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ ο αρικμόσ 

IBAN του Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα καταβάλλονται οι οικονομικζσ 

ενιςχφςεισ(θ διλωςθ περιλαμβάνεται ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ - Υπόδειγμα ΙΙΙ τθσ 

πρόςκλθςθσ). 

 Ο ανωτζρω Τραπεηικόσ Λογαριαςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί από το Δικαιοφχο και για τθν 

τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ Κδιασ Συμμετοχισ. 

8. Οικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ:  

➢ Για Υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων:  

Ζντυπα Ε3 και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του 

ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

 ➢ Για Υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ διπλογραφικϊν βιβλίων: 

 Για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ:  

α) Ιςολογιςμοί – αποτελζςματα χριςθσ  

β) Ζντυπα Ε3  

γ) Ζντυπο Ν (όπου απαιτείται)  

➢ Για Φυςικά πρόςωπα (υπό ίδρυςθ επιχείρθςθ):  

- Ζντυπα Ε1 και Ε3  

- Ρράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα) 

Τα ανωτζρω απαιτοφνται για τθν τελευταία διαχειριςτικι χριςθ, όλων των 

εταίρων/μετόχων κατά περίπτωςθ. 

 

 ➢ Στθν περίπτωςθ νεοςφςτατθσ εταιρίασ θ οποία δεν ζχει κλείςει τθν πρϊτθ τθσ πλιρθ 

διαχειριςτικι χριςθ, δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ των ανωτζρω.  

 

9. Καταςτάςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (πίνακασ προςωπικοφ) Ε4 (ςυμπεριλαμβανομζνων 

τυχόν τροποποιιςεων) για μια (1) κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ και τυχόν προςλιψεισ-απολφςεισ.  

10. Αποδεικτικό Υποβολισ διλωςθσ Αποδοχϊν & Συντάξεων μαηί με ςυγκεντρωτικι 

Κατάςταςθ τζλουσ ζτουσ ςτθν οποία κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ο κάκε εργαηόμενοσ με 

τον αρικμό των θμερϊν που απαςχολικθκε, για μια (1) κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ που 

προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ.  
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11. Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ (αρικ. 13535/29.03.21 εγκφκλιοσ Υπ. 

Δικαιοςφνθσ).  

12. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, κάνοντασ χριςθ του Τποδείγματοσ Ι, ςτθν οποία ο 

ενδιαφερόμενοσ κα δθλϊνει, ότι:  

➢ Για το ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ζνταξθσ για 

χρθματοδότθςθ από Εκνικό ι Κοινοτικό Ρρόγραμμα, για το ςφνολο ι μζροσ τθσ 

προτεινόμενθσ πράξθσ.  

➢ Θ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ κα ςυνάδει με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 

εφαρμογι των Κοινοτικϊν και Εκνικϊν διατάξεων, (ΚΑλΡ, ΚΟΑ, ΡΛΑ Αλιεία, Σφςτθμα 

Ελζγχου Αλιευτικϊν Ρροϊόντων, κλπ.), που αφοροφν ςτθ διακίνθςθ, εμπορία, 

ιχνθλαςιμότθτα των προϊόντων, τθν πρόλθψθ, αποτροπι και εξάλειψθ τθσ ΡΛΑ Αλιείασ και 

τθ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι.  

➢ Τον τρόπο και τθ διαδικαςία κάλυψθσ τθσ Ιδίασ Συμμετοχισ. 

 13. Υπεφκυνθ διλωςθ ενιςχφςεων de minimis(Τπόδειγμα ΙΙ τθσ πρόςκλθςθσ). 

 14. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, κάνοντασ χριςθ του Τποδείγματοσ ΙΙΙ περί μθ 

περάτωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ και άλλων υποχρεϊςεων του 

δικαιοφχου. 

 15. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του δικαιοφχου να καταβάλει 

τθ ςυμμετοχι του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, 

- αντίγραφο του Λογαριαςμοφ Πράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του 

δικαιοφχου, το IBAN και θ φπαρξθ του απαιτοφμενου ποςοφ κάλυψθσ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που ςτον τραπεηικό λογαριαςμό εμφανίηονται και άλλα 

ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από κάκε 

ςυνδικαιοφχο του λογαριαςμοφ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι επιτρζπει ςτον 

δικαιοφχο να χρθςιμοποιιςει τα χριματα του λογαριαςμοφ για τθν κάλυψθ τθσ 

ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τθσ Ρράξθσ(το αντίγραφο του λογαριαςμοφ κα πρζπει να 

ζχει εκδοκεί 30 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και  

- βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν(πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, 

μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ)  

16. Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ ςυνζλευςθσ των 

μετόχων/εταίρων του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Θ 

δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ, πζρα από το Λογαριαςμό Ρράξθσ, μπορεί να 

τεκμθριωκεί αποδεικνφοντασ τθν αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου: 

 - με νζεσ ςε μετρθτά ειςφορζσ των εταίρων (Απόςπαςμα Γενικισ Συνζλευςθσ Μετόχων – 

Εταίρων και αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των μετόχων – εταίρων με τα ποςά 

που κα διατεκοφν για τθν αφξθςθ μετοχικοφ / εταιρικοφ κεφαλαίου για τθν κάλυψθ τθσ 

ίδιασ ςυμμετοχισ(τα αντίγραφα των λογαριαςμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί 30 θμζρεσ 
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πριν τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και 

βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν(πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια 

αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ)  

- ι με τα φορολογθκζντα κατά τισ γενικζσ διατάξεισ αποκεματικά, εκτόσ του τακτικοφ 

(Απόφαςθ αρμόδιου οργάνου τθσ εταιρείασ για τθ δζςμευςθ των αποκεματικϊν για τθν 

επζνδυςθ και αντίγραφο του λογαριαςμοφ «Φορολογθκζντα αποκεματικά» ι οι 

ιςολογιςμοί των ςχετικϊν χριςεων, κακϊσ και αντίγραφο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ 

του νομικοφ προςϊπου που να αποδεικνφει τθ διάκεςθ των ποςϊν). 

17. Στθν περίπτωςθ υπό ίδρυςθ επιχειριςεων αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν 

των εταίρων / μετόχων με το απαιτοφμενο ποςό κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ (τα 

αντίγραφα των λογαριαςμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί 30 θμζρεσ πριν τθν 

θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι βεβαιϊςεισ 

κατοχισ κινθτϊν αξιϊν(πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ) 

 18. Σχετικό τραπεηικό ζγγραφο για τθν πρόκεςθ δανειοδότθςθσ για τθν κάλυψθ του 

υπολοίπου τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που δεν προςκομιςκεί ςχετικό ζγγραφο 

λαμβάνεται υπόψθ θ περιγραφι τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τπόδειγμα Ι).  

19. Στθν περίπτωςθ που αναδρομικζσ δαπάνεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν απόδειξθ τθσ 

ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, Ρίνακα εξοφλθμζνων δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν από τθν 

θμερομθνία επιλζξιμθσ αναδρομικότθτασ, ανά κατθγορία δράςθσ, και μζχρι τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα με το πρότυπο που υπάρχει ςτα Υποδείγματα του 

αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ). Ο Πίνακασ κα ςυνοδεφεται από αντίγραφα των 

εξοφλθμζνων τιμολογίων και λοιπϊν νόμιμων παραςτατικϊν εγγράφων ι εγγράφων 

ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ (ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ), που εκδόκθκαν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν (Κ.Α.Σ.) ςτο όνομα του 

δυνθτικοφ δικαιοφχου τθσ Ρράξθσ. Σε περιπτϊςεισ που απαιτείται ςυγχρόνωσ και θ ζκδοςθ 

δελτίου αποςτολισ (μεταφορζσ υλικϊν), αυτό κα πρζπει να επιςυνάπτεται ςτο αντίςτοιχο 

τιμολόγιο (εφόςον δεν αποτελοφν ενιαίο ζγγραφο). Τα τιμολόγια κα πρζπει να αναφζρουν 

τθν ποςότθτα του προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και τθν τιμι μονάδασ. Οι αγορζσ 

αφοροφν καινοφργια και όχι μεταχειριςμζνα υλικά. Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων και λοιπϊν 

νόμιμων παραςτατικϊν εγγράφων ι εγγράφων ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ, 

(ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ), κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα παραςτατικά 

πλθρωμισ του Χρθματοπιςτωτικοφ Ιδρφματοσ,(εντολι είςπραξθσ / πλθρωμισ ι 

αποδεικτικά θλεκτρονικισ τραπεηικισ ςυναλλαγισ). 

20. Αναλυτικζσ προςφορζσ υπογεγραμμζνεσ από τον καταςκευαςτι ι τον προμθκευτι 

(μθχανιματα, εξοπλιςμοί). Θ θμερομθνία των προςφορϊν δεν κα πρζπει να απζχει 

χρονικά πζραν του εξαμινου από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

Επίςθσ οικονομικζσ προςφορζσ  και για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ που δεν 

περιλαμβάνονται ςτον Ρίνακα Μζγιςτων τιμϊν μονάδασ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν. 

Συγκεκριμζνα ο υποψιφιοσ προςκομίηει οικονομικζσ προςφορζσ για λοιπζσ δαπάνεσ πλθν 

κτιριακϊν υποδομϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτον Ρίνακα Τιμϊν.  Εφόςον το μοναδιαίο 

ανά τεμάχιο κόςτοσ αυτϊν  υπερβαίνει, ςε αξία τα 1.000€ απαιτοφνται δυο (2) ςυγκρίςιμεσ 
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προςφορζσ για το εν λόγω  τεμάχιο, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1). Οι 

ςυγκρίςιμεσ προςφορζσ αφοροφν ομοειδι και εφάμιλλα προϊόντα. Ο ΕΦ αξιολογεί τόςο τισ 

οικονομικζσ παραμζτρουσ των προςφορϊν, όςο και τισ ποιοτικζσ. Ζτςι είναι δυνατό να γίνει 

δεκτι μια προςφορά θ οποία δεν είναι θ πιο ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο δικαιοφχουσ 

να τεκμθριϊνει και ο ΕΦ να αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ 

ειδικζσ προδιαγραφζσ που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν. Πςον αφορά τισ δαπάνεσ 

για τθ ςφνταξθ/υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και  για τθν παρακολοφκθςθ 

υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου δεν απαιτοφνται προςφορζσ κακϊσ ζχουν κακοριςτεί 

μζγιςτεσ τιμζσ.   

21. Σε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ 

υποδομζσ, απαιτοφνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε 

μακροχρόνια μίςκωςθ που να καλφπτει χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) 

ετϊν. Σε περίπτωςθ βελτίωςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ι ςε περίπτωςθ μικρϊν 

προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ ςε κάκε 

περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο από το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, το απαιτοφμενο 

χρονικό διάςτθμα ανζρχεται ςε εννζα (9) ζτθ.  Οι ανωτζρω χρονικοί περίοδοι, 

υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, ανεξάρτθτα από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Σε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία 

υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Κατά 

τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ πράξθσ, γίνονται δεκτά προςφμφωνα 

μακροχρόνιασ μίςκωςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου ςτο οποίο 

κα υλοποιθκεί θ επζνδυςθ.  

22. Σε κάκε περίπτωςθ ( ιδιοκτθςίασ ι μίςκωςθσ ) το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα 

πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από 

επιχειρθματικό δάνειο για τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό 

δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ 

καταςτροφισ, από τθν οποία επλιγθ θ επιχείρθςθ (Πιςτοποιθτικό βαρϊν και μθ 

διεκδικιςεων).  

23. Σε περιπτϊςεισ άυλων ενεργειϊν ι προμικειασ εξοπλιςμοφ που δεν απαιτεί τθ μόνιμθ 

εγκατάςταςι του ι ςε περιπτϊςεισ ιπιων ενεργειϊν που δεν ςυνδζονται μόνιμα και 

ςτακερά με το ακίνθτο, δεν απαιτείται ο ζλεγχοσ φπαρξθσ βαρϊν και διεκδικιςεων.  

24. Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ ζργου (ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα Υποδείγματα VI -

ανάλογα με το είδοσ δράςθσ) και ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο xls).  

25. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ζργου (ςφμφωνα με το πρότυπο που υπάρχει ςτo 

Υπόδειγμα VII). 

26. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία (θ 

τεχνικι ζκκεςθ κα αναπτυχκεί ςτο Ζντυπο ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, Ενότθτα Α10).  

27. Οι ςχετικοί «Ρίνακεσ δαπανϊν ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ», 

(ςφμφωνα με τα πρότυπα που υπάρχουν ςτα Υποδείγματα του αναλυτικοφ 

προχπολογιςμοφ και ανάλογα με το είδοσ τθσ πράξθσ). 
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 28. Αναλυτικζσ προμετριςεισ κτιριακϊν εργαςιϊν με ςκαριφιματα και υπομνιματα.  

29. Αρχιτεκτονικά ςχζδια - Τοπογραφικό διάγραμμα – Διάγραμμα κάλυψθσ (όπου 

απαιτείται, ανάλογα με τθ φφςθ του ζργου). Στα αρχιτεκτονικά ςχζδια να απεικονίηεται θ 

προςβαςιμότθτα και οι υποδομζσ ΑΜΕΑ.  

30. Αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ (όπου απαιτείται).  

31. Βεβαίωςθ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ κτθρίου ωσ διατθρθτζου ι 

παραδοςιακοφ, εφόςον απαιτείται.  

32. Ρίνακασ μοριοδότθςθσ κατάταξθσ κλειδιϊν (όπου απαιτείται).  

33. Χρθματοοικονομικό ςχζδιο το οποίο κα υποβάλλεται είτε πρόκειται για νζα είτε για 

υφιςτάμενθ επιχείρθςθ, και κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο προβλζψεισ εςόδων, δαπανϊν, 

κερδϊν/ηθμιϊν και πθγϊν χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα Υποδείγματα VA 

και VB). Από τθν ανωτζρω υποχρζωςθ εξαιροφνται οι πράξεισ αλιευτικοφ τουριςμοφ και οι 

λοιπζσ πράξεισ που αφοροφν ςε βελτιϊςεισ και εξοπλιςμό επί του ςκάφουσ για 

επαγγελματίεσ αλιείσ.  

34. Στθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων ι υφιςτάμενων επιχειριςεων, οι οποίεσ 

αναπτφςςουν νζο προϊόν / υπθρεςία κα υποβάλλεται επιπλζον, ςυνοπτικό επιχειρθματικό 

ςχζδιο ςτο οποίο κατ’ ελάχιςτο, κα περιγράφονται οι ςτόχοι και θ φιλοςοφία τθσ 

επιχείρθςθσ, θ παραγωγικι διαδικαςία, τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα του 

παραγόμενου προϊόντοσ/υπθρεςίασ, οι τρόποι διανομισ, προϊκθςθσ και πωλιςεων - 

marketing, ο ανταγωνιςμόσ, οι προμθκευτζσ και οι δυνθτικοί πελάτεσ (ςφμφωνα με το 

ςυνθμμζνο Υπόδειγμα Ε). Αφορά και τισ πράξεισ Αλιευτικοφ Τουριςμοφ. Από τθν ανωτζρω 

υποχρζωςθ εξαιροφνται οι λοιπζσ πράξεισ που αφοροφν ςε βελτιϊςεισ και εξοπλιςμό επί 

του ςκάφουσ για επαγγελματίεσ αλιείσ.  

35. Σχετικζσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ / άδειεσ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ πράξθσ ςε 

περίπτωςθ που δεν υπάρχουν να υποβλθκοφν οι ςχετικζσ αιτιςεισ προσ ςτισ αρμόδιεσ 

αρχζσ.  

36. Σε περίπτωςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων αποδεικτικά τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ τουσ 

(πχ άδειεσ λειτουργίασ, ςιμα ΕΟΤ).  

37. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (πχ βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα) ςχετικισ 

με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ. 

38. Σίτλοι ςπουδϊν – βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επιμορφωτικϊν 

ςεμιναρίων ςχετικϊν με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.  

39. Στθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ, ι εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ ι 

ΝΡΙΔ, άδεια για άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ από υπθρεςιακό ςυμβοφλιο ι 

άλλο αρμόδιο όργανο ι βεβαίωςθ του ΝΡΙΔ ότι δεν κωλφεται από διατάξεισ του 

καταςτατικοφ του. Το κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν. Σε 

περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται το κριτιριο για το ςφνολο των εταίρων / μετόχων.  
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40. Λίςτα επιςυναπτόμενων δικαιολογθτικϊν (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Υπόδειγμα VII). 

Οι επαγγελματίεσ αλιείσ οι οποίοι κα υποβάλουν επενδυτικά ςχζδια ςτισ δράςεισ 

«Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και των εργαςιακϊν 

ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ», «Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν 

ςτθ μείωςθ τθσ εκπομπισ ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν» και «Υπθρεςίεσ Αλιευτικοφ Τουριςμοφ» 

κα πρζπει να υποβάλουν επιπλζον τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

41. Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ Ατομικισ Άδειασ Αλιείασ ςε ιςχφ. 

 42. Βεβαίωςθ τθσ αςφάλιςισ του ωσ αλιζασ από τον αςφαλιςτικό φορζα ΕΦΚΑ.  

43. Βεβαίωςθ του Αλιευτικοφ Συλλόγου.  

44. Ρλιρεσ κεωρθμζνο αντίγραφο (και τισ κενζσ ςελίδεσ) τθσ αλιευτικισ άδειασ του 

ςκάφουσ ςε ιςχφ.  

45. Αποδεικτικά ζγγραφα όπου αναφζρεται ο τόποσ κατοικίασ του αλιζα (πχ λογαριαςμόσ 

φδρευςθσ, ρεφματοσ).  

46. Ζγκριςθ για τθ μεταςκευι του ςκάφουσ ςτο πλαίςιο του ΡΔ 261/1991 (όπου 

απαιτείται).  

47. Ναυπθγικά ςχζδια, με ζνδειξθ των διαςτάςεων και τθσ κλίμακασ του ςχεδίου, 

ςυνοδευόμενα από τεχνικι και λειτουργικι περιγραφι του ναυπθγοφ, κακϊσ και 

τεκμθριωμζνθ ζκκεςι του για τθν ευςτάκεια του ςκάφουσ, ςε περίπτωςθ εργαςιϊν του 

ςκελετοφ, υπερκαταςκευϊν, ι εςωτερικισ διευκζτθςθσ (όπου απαιτείται). Επίςθσ, πρζπει 

να τεκμαίρεται ότι με τισ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ δεν αυξάνεται θ αλιευτικι ικανότθτα 

(GT, kW) και θ δυνατότθτα του ςκάφουσ για αλίευςθ - .  

48. Τεχνικι ζκκεςθ, που κα περιλαμβάνει μεταξφ των άλλων, αναλυτικι περιγραφι τθσ 

πράξθσ από οποφ κα προκφπτει ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ ι / και οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, 

κακϊσ και ότι το αποτζλεςμα τουσ, δεν κα αυξιςει τθν δυνατότθτα του αλιευτικοφ 

ςκάφουσ για αλίευςθ ι τθν ικανότθτά του να εντοπίηει αλιεφματα (θ τεχνικι ζκκεςθ κα 

αναπτυχκεί ςτο Ζντυπο ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, Ενότθτα Α2). 

49. Φωτοαντίγραφο αιτιματοσ για τθν αναγγελία ζναρξθσ αλιευτικοφ τουριςμοφ ςτθν 

Υπθρεςία Αλιείασ τθσ αρμόδιασ Ρ.Ε. (ςφμφωνα με ΚΥΑ 414/2015), ςτθν περίπτωςθ 

δράςεων αλιευτικοφ τουριςμοφ. 

 50. Ριςτοποιθτικό αξιοπλοΐασ του ςκάφουσ (ςφμφωνα με ΚΥΑ 414/2015), ςτθν περίπτωςθ 

δράςεων αλιευτικοφ τουριςμοφ. Θ ΟΤΔ – ΕΦ δφναται να ηθτιςει ςε πρωτότυπθ μορφι ζνα 

δικαιολογθτικό για το οποίο αμφιβάλλει για τθ γνθςιότθτά του ι τα ςχζδια ςε θλεκτρονικι 

μορφι ςτο αρχικό λογιςμικό που παριχκθςαν. Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο προθγοφμενο 

κεφάλαιο. Σε περίπτωςθ υποβολισ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ιδιοχείρωσ, αυτόσ κα 

πρωτοκολλείται κατά τθν παραλαβι του από τον ΕΦ ωσ ειςερχόμενο ζγγραφο. Θ 

θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ κεωρείται αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ. Σε 
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περίπτωςθ αποςτολισ του φακζλου, ωσ θμερομθνία υποβολισ κεωρείται θ θμερομθνία 

που αναγράφεται ςτθ ςφραγίδα αποςτολισ ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – ςυςτθμζνθ επιςτολι) ι 

ςτο παραςτατικό αποςτολισ τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (θ οποία κα πρζπει να είναι 

ευδιάκριτθ). Θ απόδειξθ αποςτολισ των ΕΛΤΑ ι τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ κεωρείται 

αποδεικτικό ςτοιχείο εμπρόκεςμθσ υποβολισ. Ο φάκελοσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφει:  

- Τον τίτλο τθσ πράξθσ  

- Ονοματεπϊνυμο δικαιοφχου ι επωνυμία επιχείρθςθσ 

 - Κωδικό θλεκτρονικισ υποβολισ του επενδυτικοφ ςχεδίου ςτο ΡΣΚΕ  

- Θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ. 

 Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ προςκόμιςθσ φακζλου δικαιολογθτικϊν, το επενδυτικό ςχζδιο 

κα απορριφκεί ωσ μθ πλιρεσ.  

13. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  

Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ διενεργείται μζςω του ΡΣΚΕ, από τον 

αξιολογθτι/τζσ του ΕΦ και ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΥΑ οριςμοφ του ΕΦ, 

διαςφαλίηοντασ ότι οι εμπλεκόμενοι ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ διακζτουν τα κατάλλθλα 

τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. Επιπλζον, διαςφαλίηει ότι τα όργανα αξιολόγθςθσ δεν 

ζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, «ιδιωτικό ςυμφζρον», ιτοι οικονομικό ι άλλο προςωπικό 

ςυμφζρον ςτο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, το οποίο μπορεί να κεωρθκεί ότι 

πλιττει τθν αμερόλθπτθ και αντικειμενικι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, μζςω υποβολισ 

ςχετικισ διλωςθσ μθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. 

Θ αξιολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθν εγκεκριμζνθ μεκοδολογία και τα εγκεκριμζνα κριτιρια 

από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του ΕΡΑΛΘ, τα οποία επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ και:  

• δεν ειςάγουν διακρίςεισ και είναι διαφανι 

 • διαςφαλίηουν τθ ςυμβολι των πράξεων ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςτόχων και 

αποτελεςμάτων τθσ Ρροτεραιότθτασ 4 του ΕΡΑΛΘ  

• λαμβάνουν υπόψθ τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθροφν 

τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 7 και 8 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

1303/2013. Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων είναι ςυγκριτικι και πραγματοποιείται ςε δφο 

ςτάδια από τα αρμόδια ςτελζχθ του ΕΦ 

. ➢ Στάδιο Α: Ζλεγχοσ πλθρότθτασ δικαιολογθτικϊν και επιλεξιμότθτασ Ρράξεων.  

Κατά το ςτάδιο αυτό, και εφόςον κρικεί αναγκαίο, ο ΕΦ δφναται να ηθτιςει, μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, από τον αιτοφντα δικαιοφχο τθν υποβολι διευκρινιςεων 

ι/και ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων. Οι διευκρινιςεισ ι/και τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία 

οφείλεται να υποβλθκοφν εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
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παράδοςθσ του ςχετικοφ εγγράφου του ΕΦ (αποδεικτικό παράδοςθσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου). Με τθν υποβολι τουσ, θ αίτθςθ ελζγχεται εκ νζου ωσ προσ τθν πλθρότθτά 

τθσ. Εάν παρζλκει θ προκεςμία που ζχει χορθγθκεί και δεν υποβλθκεί το ςφνολο των 

πρόςκετων ηθτθκζντων ςτοιχείων, θ αίτθςθ κεωρείται μθ πλιρθσ. Συμπλθρωματικά 

ςτοιχεία είναι αυτά τα οποία διορκϊνουν προφανι ςφάλματα τθσ αίτθςθσ ι των 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονταν ςτθν πρόςκλθςθ και εκδόκθκαν πριν τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, ενϊ οι διευκρινίςεισ είναι ςτοιχεία που ηθτοφνται με ςκοπό τθν 

αποςαφινιςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων και τθν καλφτερθ κατανόθςθ του 

περιεχομζνου τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ τα παραπάνω 

υποβάλλονται ςτον ΕΦ και ςυμπλθρϊνουν τον φάκελο τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  

 

➢ Στάδιο Β: Αξιολόγθςθ των Ρροτάςεων ανά Ομάδα Κριτθρίων. 

 Κατά το ςτάδιο αυτό ο ΕΦ προβαίνει ςε αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των κριτθρίων και 

εφόςον κρικεί αναγκαίο, ο ΕΦ δφναται να προβεί ςτθ διαςταφρωςθ / επιβεβαίωςθ των 

υποβλθκζντων ςτοιχείων ι/και να ηθτιςει, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, από το 

δικαιοφχο τθν υποβολι ςυμπλθρωματικϊν / διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων. Τα απαιτοφμενα 

ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία κα πρζπει να υποβλθκοφν εντόσ δζκα (7) εργάςιμων θμερϊν 

από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ςχετικοφ εγγράφου του ΕΦ (αποδεικτικό παράδοςθσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). Με τθν υποβολι των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, θ αίτθςθ 

αξιολογείται και βακμολογείται ωσ προσ τα κριτιρια επιλογισ Ρράξεων. Εάν παρζλκει θ 

προκεςμία που ζχει χορθγθκεί και δεν υποβλθκοφν τα πρόςκετα ηθτθκζντα ςτοιχεία, θ 

αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ τθσ αίτθςθσ ολοκλθρϊνεται ςφμφωνα με τα διακζςιμα 

ςτοιχεία του φακζλου. Με τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω ςταδίων εκ μζρουσ του αρμόδιου 

αξιολογθτι/τϊν, και εφόςον ζχει ελεγχκεί το κακεςτϊσ de minimis (όπου αυτό απαιτείται) 

μζςω Υπεφκυνθσ Διλωςθσ κακϊσ και μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Σϊρευςθσ 

Κρατικϊν Ενιςχφςεων (www.sorefsis.gr/soreusis/), ακολουκεί θ ολοκλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ και θ οριςτικοποίθςθ των ςχετικϊν αποτελεςμάτων ςτο ΡΣΚΕ από τον 

Υπεφκυνο Μονάδασ Αξιολόγθςθσ & Επιλογισ του ΕΦ. Σε κάκε περίπτωςθ θ αξιολόγθςθ των 

ςταδίων Α και Β και θ βακμολόγθςθ όλων των κριτθρίων επιλογισ διενεργείται πλιρωσ για 

κάκε αίτθςθ χρθματοδότθςθσ, ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα οποιουδιποτε ςταδίου. Με 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ παράγονται οι ακόλουκοι προςωρινοί 

πίνακεσ, οι οποίοι οριςτικοποιοφνται μετά τθν ολοκλιρωςθ εξζταςθσ των ενςτάςεων:  

• Ρίνακασ αιτιςεων προσ ζγκριςθ (Ρίνακασ Ι), με κατάταξθ κατά φκίνουςα ςειρά 

βακμολόγθςθσ.  

• Ρίνακασ αιτιςεων προσ ζγκριςθ μθ ενιςχυόμενων, λόγω εξάντλθςθσ του 

προχπολογιςμοφ τθσ Ρρόςκλθςθσ (Ρίνακασ ΙΙ). 

 • Ρίνακασ απορριφκειςϊν αιτιςεων (Ρίνακασ ΙΙΙ) με αναφορά του λόγου απόρριψθσ. (Οι 

παραπάνω πίνακεσ Ι-ΙΙΙ δθμιουργοφνται ανά κατθγορία πράξθσ από τον ΕΦ «Αναπτυξιακι 

Ιονίων Νιςων  ΑΑΕ ΟΤΑ). Επιπλζον, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων 

χρθματοδότθςθσ, αποςτζλλεται ςτθν ΕΔΡ ειςιγθςθ επί των προςωρινϊν αποτελεςμάτων 

τθσ αξιολόγθςθσ και εκδίδεται ςχετικι Απόφαςθ Ανακοίνωςθσ Αποτελεςμάτων, υπό τθν 
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αίρεςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ ζνςταςθσ. Ο ΕΦ ενθμερϊνει και ατομικά όλουσ τουσ 

αιτοφντεσ -με θλεκτρονικό μινυμα με απόδειξθ παραλαβισ-, για το αποτζλεςμα τθσ 

αξιολόγθςθσ ςυμπεριλαμβάνοντασ ςαφι αναφορά ςτο δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ επί 

των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ, κακϊσ και τον τρόπο, τον τόπο και τισ προκεςμίεσ 

υποβολισ τθσ εν λόγω ζνςταςθσ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εξζταςθσ των ενςτάςεων, θ ΕΔΡ δφναται με απόφαςι τθσ 

να εγκρίνει αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ μιασ ι περιςςότερων πράξεων κατά φκίνουςα ςειρά 

βακμολογίασ, πζραν του προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ, κάνοντασ χριςθ 

υπερδζςμευςθσ μζχρι το 120% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ πρόςκλθςθσ. Στθν 

περίπτωςθ που προκφψουν επιπλζον διακζςιμοι πόροι, κα πρζπει ο ΕΦ να αιτθκεί 

υπερδζςμευςθ και να λάβει ςχετικι ζγκριςθ από τθν ΕΥΔ ΕΡΑΛΘ. Σε περίπτωςθ που δεν 

εξαντλθκεί το ςφνολο του ποςοφ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ ςε μία κατθγορία πράξθσ, τότε θ 

ΕΔΡ δφναται με απόφαςι τθσ να μεταφζρει το μθ διατεκζν ποςό ςε άλλεσ κατθγορίεσ. 

Οι αιτιςεισ που χρθματοδοτοφνται προκφπτουν με βάςθ τθ ςειρά κατάταξθσ των κετικά 

αξιολογθμζνων αιτιςεων ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ και μζχρι τθν 

εξάντλθςθ του αντίςτοιχου διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ Ρρόςκλθςθσ. Ο ΕΦ ζχει τθν 

ευκφνθ αρχειοκζτθςθσ όλων των ςτοιχείων τθσ αξιολόγθςθσ των επενδυτικϊν προτάςεων. 

Σε περίπτωςθ που κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προκφψει ότι ο δικαιοφχοσ δθλϊνει 

ψευδι ςτοιχεία προκειμζνου να λάβει ενίςχυςθ, θ αίτθςθ ενίςχυςθσ απορρίπτεται ςτθν 

τρζχουςα πρόκλθςθ και δεν ζχει δικαίωμα κατάκεςθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςε 

προςκλιςεισ του τρζχοντοσ Ε.Ρ. Αλιείασ και Θάλαςςασ, ενϊ ενθμερϊνονται οι αρμόδιοι 

μθχανιςμοί διαχείριςθσ κινδφνων. 

14. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΕΩΝ  

Στθν περίπτωςθ αντιρριςεων επί του αποτελζςματοσ τόςο τθσ εξζταςθσ πλθρότθτασ όςο 

και τθσ αξιολόγθςθσ και επιλογισ Ρράξεων(αντίρρθςθ ςτα on – off κριτιρια ι/και ςτθ 

βακμολογία και ςε όλα τα ςθμεία τθσ αξιολόγθςθσ, δθλαδι φυςικό και οικονομικό 

αντικείμενο, κακϊσ και λοιποφσ όρουσ), δίνεται θ δυνατότθτα υποβολισ ζνςταςθσ 

(ενδικοφανοφσ προςφυγισ με τθν ζννοια του άρκρου 25 του Ν.2690/99)κατά των ανωτζρω 

αποτελεςμάτων ςτον αρμόδιο ΕΦ, εκ μζρουσ του υποψιφιου δικαιοφχου τθσ Ρράξθσ. Θ 

ζνςταςθ υποβάλλεται ςτον ΕΦ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ γνωςτοποίθςθσ των αποτελεςμάτων 

αξιολόγθςθσ (αποδεικτικό παράδοςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του ΕΦ), ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 43 τθσ ΥΡΑΣΥΔ. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται αποκλειςτικά μζςω ΡΣΚΕ. 

Θ δυνατότθτα υποβολισ τθσ ζνςταςθσ αφορά ςε υποψιφιουσ δικαιοφχουσ που 

αναγράφονται ςε οποιονδιποτε από τουσ τρεισ προαναφερόμενουσ προςωρινοφσ πίνακεσ 

κατάταξθσ. Θ μθ υποβολι ζνςταςθσ εκ μζρουσ του υποψιφιου δικαιοφχου τθσ Ρράξθσ 

εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ, ιςοδυναμεί με τθν εκ μζρουσ του αποδοχι των 

αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ βακμολογίασ. Οι ενςτάςεισ εξετάηονται από 

Τριμελζσ Πργανο Εξζταςθσ Ενςτάςεων ο οριςμόσ του οποίου πραγματοποιείται με 

απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου του ΕΦ και το οποίο κα πρζπει να ολοκλθρϊςει τισ εν λόγω 

διαδικαςίεσ εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ τουσ, για το ςφνολο των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων. Σε κάκε 

περίπτωςθ διαςφαλίηεται ότι τα ςτελζχθ του ΕΦ που ζχουν αξιολογιςει τθν αίτθςθ 
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χρθματοδότθςθσ, δε ςυμμετζχουν ςτο Τριμελζσ  Πργανο Εξζταςθσ Ενςτάςεων τθσ εν λόγω 

Ρράξθσ. Οι ενςτάςεισ αςκοφνται άπαξ. Θ εκδοκείςα απόφαςθ επί ενςτάςεωσ που αφορά 

ςτθν ανωτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ, κακιςτά οριςτικι τθν πράξθ 

ζνταξθσ/τροποποίθςθσ ι τθν τυχόν απόρριψθ αυτισ αποκλειομζνου ζτερου ςταδίου 

διοικθτικισ προςφυγισ. 

Με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ των προςφυγϊν, ςυντάςςεται ο τελικόσ Ρίνακασ 

Κατάταξθσ με τισ τελικά επιλεγμζνεσ αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ κακορίηονται από 

τθ βακμολογία και τθ διακεςιμότθτα του προχπολογιςμοφ και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ 

ΕΔΡ, θ οποία δεν δφναται να αποκλίνει από τθν απόφαςθ του Τριμελοφσ Οργάνου 

Εξζταςθσ Ενςτάςεων. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, ενθμερϊνονται οι ενιςτάμενοι 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με επαρκι και τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ του 

αποτελζςματοσ τθσ εξζταςθσ και ο τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ εταιρείασ.   

15. ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΣΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 

ΠΡΑΞΗ 

 Με τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και των αποτελεςμάτων 

εξζταςθσ των ενςτάςεων, οριςτικοποιοφνται από τον ΕΦ ςτο ΡΣΚΕ τα ςτοιχεία των 

εγκεκριμζνων προσ χρθματοδότθςθ αιτιςεων, δθμιουργοφνται ςτο Ολοκλθρωμζνο 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ) τα αντίςτοιχα Τεχνικά Δελτία Ρράξθσ και αποδίδονται οι 

ςχετικοί κωδικοί MIS. Στθ ςυνζχεια εκδίδεται θ Απόφαςθ Ζνταξθσ Ρράξεων από τθν ΕΔΡ, 

μετά από ειςιγθςθ του Ρροϊςταμζνου του ΕΦ, με τουσ οριςτικοφσ πλζον πίνακεσ 

κατάταξθσ, για το ςφνολο των εγκεκριμζνων προτάςεων και αποςτζλλεται μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοςθσ)ςτουσ Δικαιοφχουσ.  Στθ 

ςυνζχεια, προκειμζνου να εκδοκεί Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ μεμονωμζνθσ Ρράξθσ ο 

Δικαιοφχοσ υποχρεοφται εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 

ενθμζρωςισ του για τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (αποδεικτικό αποςτολισ  

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), να αποςτείλει ςτον ΕΦ (εφόςον προβλζπεται ςτο 

εγκεκριμζνο χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ Ρράξθσ): 

 i. τθ ςφμβαςθ δανείου με τθν Τράπεηα ι/και 

 ii. τον τραπεηικό λογαριαςμό (Λογαριαςμό Ρράξθσ) με τοποκετθμζνο ποςό φψουσ: 

 • τουλάχιςτον του 40% του ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ Πράξθσ, για τθν 

κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ, για ςυνολικό επιλζξιμο προχπολογιςμό Ρράξθσ ζωσ και 

100.000 ευρϊ  

• τουλάχιςτον του 30% του ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ Πράξθσ, για τθν 

κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ για ςυνολικό επιλζξιμο προχπολογιςμό Ρράξθσ πάνω από 

100.000 ευρϊ.  

Από τα ανωτζρω ποςά αφαιροφνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικζσ δαπάνεσ 

που προςμετρικθκαν ςτθν Ιδιωτικι Συμμετοχι. 

Από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, εξαιροφνται:  
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- οι πράξεισ που κα υλοποιθκοφν ςτα απομακρυςμζνα Ελλθνικά νθςιά ι που αφοροφν ςε 

παράκτια αλιεία μικρισ κλίμακασ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο τραπεηικόσ λογαριαςμόσ ι το 

δάνειο που κα κατατεκεί, πρζπει να περιλαμβάνει ποςό φψουσ τουλάχιςτον του 15% του 

ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ Ρράξθσ ςτθν περίπτωςθ των απομακρυςμζνων 

νθςιϊν και τουλάχιςτον του 20% του ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ ςτθν 

περίπτωςθ πράξεων μικρισ παράκτιασ αλιείασ. Από τα ανωτζρω ποςά αφαιροφνται τα 

δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικζσ δαπάνεσ που προςμετρικθκαν ςτθν Ιδιωτικι 

Συμμετοχι.  

- οι πράξεισ που εξυπθρετοφν ςυλλογικό ςυμφζρον ι ζχουν ςυλλογικό δικαιοφχο ι 

καινοτόμα χαρακτθριςτικά ςε τοπικό επίπεδο και παρζχουν δθμόςια πρόςβαςθ ςτα 

αποτελζςματα τθσ πράξθσ. Στθ ςυνζχεια, ο Δικαιοφχοσ μετά τθν παραλαβι του Σχεδίου τθσ 

Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ μεμονωμζνθσ Ρράξθσ, οφείλει να αποςτείλει ςτον ΕΦ, εντόσ 

πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ Απόφαςθσ 

(αποδεικτικό αποςτολισ  θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα 

δθλϊνει ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τουσ όρουσ και τισ δεςμεφςεισ αυτισ, τόςο για τθν 

εκτζλεςθ τθσ Ρράξθσ, όςο και για τισ μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ του μετά τθν ολοκλιρωςθ 

υλοποίθςισ τθσ. Ακολουκεί θ ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ, θ οποία 

διαβιβάηεται από τον ΕΦ ςτο Δικαιοφχο τθσ Ρράξθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Οι 

Δικαιοφχοι κα ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ όπωσ ζχει υποβλθκεί ςτο 

ΡΣΚΕ. Θ αποςτολι εγγράφων και μθνυμάτων μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου επζχουν 

κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων των ζννομων ςυνεπειϊν και 

προκεςμιϊν.  

16. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ– ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  

1. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν ορίηεται θ 23θ -03-2018, για τισ 

πράξεισ που εμπίπτουν ςτα οριηόντια μζτρα του Καν. (ΕΕ) 508/2014, ενϊ για τισ πράξεισ 

που εμπίπτουν ςτον Καν. 1407/2013 θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των 

δαπανϊν ορίηεται θ 21θ -12-2016 (θμερομθνία ζγκριςθσ χρθματοδότθςθσ του Τοπικοφ 

Ρρογράμματοσ).  

2. Θ καταβολι τθσ ενίςχυςθσ μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με τθν ζκδοςθ τθσ 

Απόφαςθσ ολοκλιρωςθσ και ζναρξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του επενδυτικοφ ςχεδίου, 

είτε ςταδιακά ωσ εξισ: 

• Για ςυνολικό επιλζξιμο προχπολογιςμό Ρράξθσ από 2.000 ζωσ και 5.000 ευρϊ θ 

καταβολι των οικονομικϊν ενιςχφςεων γίνεται ςε μία (1) δόςθ και ο χρόνοσ καταβολισ 

ορίηεται ςτθν Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ. 

 • Για ςυνολικό επιλζξιμο προχπολογιςμό Ρράξθσ από 5.000 ζωσ και 50.000 ευρϊ θ 

καταβολι των οικονομικϊν ενιςχφςεων γίνεται από μία (1) ζωσ τρεισ (3) δόςεισ και ο 

χρόνοσ καταβολισ ορίηεται ςτθν Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ, το ποςό κάκε αιτιματοσ πλθρωμισ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% του 

ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ Ρράξθσ.  
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• Για ςυνολικό επιλζξιμο προχπολογιςμό Ρράξθσ πάνω από 50.000 ευρϊ θ καταβολι των 

οικονομικϊν ενιςχφςεων γίνεται από μία (1) ζωσ πζντε (5)δόςεισ και ο χρόνοσ καταβολισ 

ορίηεται ςτθν Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, το ποςό κάκε 

αιτιματοσ πλθρωμισ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% του ςυνολικοφ επιλζξιμου 

προχπολογιςμοφ τθσ Ρράξθσ.  

3. Θ επιχοριγθςθ καταβάλλεται απευκείασ μζςω θλεκτρονικισ πλθρωμισ ςτον οριςμζνο 

από τον δικαιοφχο τραπεηικό λογαριαςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου (Λογαριαςμόσ Ρράξθσ) 

και δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςι τθσ ςε τρίτουσ.  

4. Οι δικαιοφχοι μετά τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ τουσ, ζχουν δικαίωμα να αιτθκοφν ςτον ΕΦ τθ 

χοριγθςθ προκαταβολισ θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του ςυνολικοφ 

εγκεκριμζνου ποςοφ ενίςχυςθσ τθσ πράξθσ.  

5. Θ καταβολι τθσ προκαταβολισ (ι των προκαταβολϊν), υπόκειται ςτθ ςφςταςθ 

τραπεηικισ εγγφθςθσ ι ιςοδφναμθσ εγγφθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο 100% του ποςοφ τθσ 

προκαταβολισ. Θ εγγφθςθ ςυςτινεται προσ τον ΕΦ και είναι αορίςτου χρόνου. 

 6. H προκαταβολι πρζπει να καλφπτεται από τισ δαπάνεσ που καταβάλλονται από το 

δικαιοφχο ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ζργου και να δικαιολογοφνται με εξοφλθμζνα 

τιμολόγια ι λογιςτικά ζγγραφα ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ εντόσ τριϊν ετϊν από το 

ζτοσ καταβολισ τθσ προκαταβολισ. Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ, πραγματοποιείται 

ςταδιακά αναλόγωσ του αρικμοφ των δόςεων πλθρωμισ.  

17. ΕΞΟΦΛΗΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

1. Ο τρόποσ εξόφλθςθσ των τιμολογίων (αγοράσ αγακϊν ι λιψθσ υπθρεςιϊν) από τον 

Δικαιοφχο διζπεται, ςε κάκε περίπτωςθ, από τισ ιςχφουςεσ κατά το χρόνο εξόφλθςθσ 

διατάξεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ. 

 2. Δεν επιτρζπεται θ εξόφλθςθ τιμολογίων για αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, από τουσ 

Δικαιοφχουσ των ενιςχφςεων, με επιταγζσ τρίτων.  

3. Εξόφλθςθ με μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ γίνεται δεκτι, εφόςον αυτι ζχει 

πραγματοποιθκεί κατά τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου από 

τον ΕΦ και εντόσ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ. 

4. Δεν είναι επιτρεπτι θ εξόφλθςθ του προμθκευτι μζςω λογαριαςμϊν και παραςτατικϊν 

των εταίρων/μετόχων, των εργαηομζνων και λοιπϊν εμπλεκομζνων τθσ επιχείρθςθσ. 

 5. Δεν επιτρζπεται κατακερματιςμόσ (κατάτμθςθ) δαπάνθσ που οδθγεί ςε αποφυγι των 

υποχρεϊςεων για τουσ αποδεκτοφσ τρόπουσ εξόφλθςθσ (δθλαδι δεν επιτρζπεται 

τμθματικι ζκδοςθ τιμολογίου, με ςκοπό τθν μετάπτωςθ ςε μικρότερθ κατθγορία ϊςτε να 

καταςτεί δυνατι θ εξόφλθςθ των δαπανϊν αυτϊν με μετρθτά).  

6. Ο Δικαιοφχοσ μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει θλεκτρονικά τιμολόγια. Θλεκτρονικό 

τιμολόγιο είναι οποιοδιποτε τιμολόγιο περιζχει τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τα 

Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα(Ν. 4308/2014) και το οποίο ζχει εκδοκεί και λθφκεί ςε 



  Σελίδα 
64 

 
  

θλεκτρονικι μορφι. Για τουσ ςκοποφσ πιςτοποίθςθσ των δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ, τα 

θλεκτρονικά τιμολόγια κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να εκτυπϊνονται.  

7. Επιπλζον, για να είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ κα πρζπει να αποτελοφν επενδυτικζσ 

δαπάνεσ ςε ςυνάφεια με τα άρκρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013,ΡΟΛ. 1216/1.10.2014 

και ΡΟΛ.1079/6.4.2015) και θ εξόφλθςι τουσ να γίνεται - ϊςτε εξαςφαλίηεται επαρκισ 

διαδρομι ελζγχου -με τουσ ακόλουκουσ αποδεκτοφσ τρόπουσ: 

 • Κάκε είδουσ δαπάνθ που αφορά ςε αγορά αγακϊν ι λιψθ υπθρεςιϊν αξίασ 

πεντακοςίων (500) ευρϊ και κάτω (χωρίσ ΦΡΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχωσ τθ χριςθ 

τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ, δθλαδι με μετρθτά. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, απαιτείται να 

προςκομιςτεί (εκτόσ του τιμολογίου αγοράσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν) και απόδειξθ 

είςπραξθσ του προμθκευτι ι ζγγραφο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ π.χ. βεβαίωςθ 

προμθκευτι περί εξόφλθςθσ τθσ ςυναλλαγισ.  

• Κάκε είδουσ δαπάνθ που αφορά ςε αγορά αγακϊν ι λιψθ υπθρεςιϊν αξίασ άνω των 

πεντακοςίων (500) ευρϊ (χωρίσ ΦΡΑ), κα πρζπει θ τμθματικι ι ολικι εξόφλθςθ τθσ, να 

γίνει με τθ χριςθ τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ.  

Ωσ τραπεηικό μζςο πλθρωμισ, προκειμζνου για τθν εφαρμογι των ανωτζρω, νοείται: 

 - Θ κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του προμθκευτι, είτε με μετρθτά είτε με 

μεταφορά μεταξφ λογαριαςμϊν (ζμβαςμα, θλεκτρονικό ι μθ). 

 - Θ χριςθ χρεωςτικϊν ι πιςτωτικϊν καρτϊν του Δικαιοφχου που πραγματοποιεί τθν 

πλθρωμι ι/και όποιασ άλλθσ κάρτασ ςυνδζεται με ονομαςτικό ταυτοποιθμζνο λογαριαςμό 

πλθρωμϊν του λιπτθ τθσ ενίςχυςθσ (Δικαιοφχου) που τθρείται ςε Ράροχο Υπθρεςιϊν 

Ρλθρωμϊν του Ν. 3862/2010 (ιτοι Ριςτωτικό Κδρυμα, Κδρυμα Θλεκτρονικοφ Χριματοσ ι 

Κδρυμα Ρλθρωμϊν).  

- Θ ζκδοςθ επιταγισ τθσ επιχείρθςθσ ι θ ζκδοςθ τραπεηικισ επιταγισ από νόμιμα 

λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα τράπεηα. 

 - Θ χριςθ ταχυδρομικισ επιταγισ – ταχυπλθρωμισ (ζωσ του ορίου που επιτρζπεται από τα 

ΕΛΤΑ). Επιςθμαίνεται ότι θ επιβάρυνςθ για τθν ζκδοςθ τθσ ταχυδρομικισ επιταγισ δεν 

αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ. 

Σθμειϊνεται ότι για τισ εξοφλιςεισ των δαπανϊν που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο ενόσ 

ζργου, κα λαμβάνονται κάκε φορά υπόψθ τα οριηόμενα ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ πράξεισ που ρυκμίηουν το πλαίςιο πραγματοποίθςθσ 

ςυναλλαγϊν και κζςπιςθσ τυχόν περιοριςμϊν ςε αυτζσ. Οι ανωτζρω περιοριςμοί 

αποτυπϊνουν το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο το οποίο διζπει τθν πραγματοποίθςθ 

ςυναλλαγϊν κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

18. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ  

1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των Ρράξεων πραγματοποιείται από τον ΕΦ. Θ 

επαλικευςθ και πιςτοποίθςθ δαπανϊν διενεργείται από τα αρμόδια Πργανα Επιτόπιασ 

Επαλικευςθσ(ΟΕΕ).  
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2. Ο οριςμόσ των μελϊν του ΟΕΕ γίνεται με Απόφαςθ του ΕΦ, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα 

ενόψει τθσ διεξαγωγισ τθσ επιτόπιασ επαλικευςθσ και πάντωσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ 

Απόφαςθσ Ζνταξθσ Ρράξεων. Στθ ςφνκεςθ του ΟΕΕ δφναται να ςυμμετζχουν εκτόσ από 

ςτελζχθ του ΕΦ και υπάλλθλοι τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των φορζων τθσ. Κατά τον 

οριςμό των μελϊν των οργάνων επαλικευςθσ ΟΕΕ διαςφαλίηεται θ μθ ςυμμετοχι τουσ 

ςτθν αξιολόγθςθ και ςτθν εξζταςθ τυχόν ενςτάςεων τθσ ελεγχόμενθσ Ρράξθσ. Το πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων του ΟΕΕ περιλαμβάνει: 

 • πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν ιςχφουςα κάκε φορά Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ, και θ 

λιψθ ςχετικοφ φωτογραφικοφ υλικοφ.  

• πιςτοποίθςθ τθσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο 

αίτθμα επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ δαπανϊν και τθσ επιλεξιμότθτάσ τουσ με βάςθ τα 

πρωτότυπα παραςτατικά και τα λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ του 

Δικαιοφχου. Δεν γίνονται αποδεκτά παραςτατικά τα οποία ο Δικαιοφχοσ διακζτει ςε 

αντίγραφα λόγω απϊλειασ των πρωτοτφπων, εξαιρουμζνων των αποδεδειγμζνων 

περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Δικαιοφχου(και τθσ 

περίπτωςθσ θλεκτρονικϊν παραςτατικϊν).  

• διαπίςτωςθ και επιβεβαίωςθ τθσ τιρθςθσ του όρου περί μθ αφξθςθσ τθσ αλιευτικισ 

ικανότθτασ (GT-kW) του ςκάφουσ κακϊσ και περί μθ αφξθςθσ τθσ χωρθτικότθτασ των 

χϊρων αποκικευςθσ των αλιευμάτων ι και τθσ δυνατότθτασ του ςκάφουσ για αλίευςθ 

(όπου εφαρμόηει).  

• επιβεβαίωςθ τθσ ορκότθτασ και ακρίβειασ των αιτθμάτων επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ 

δαπανϊν του Δικαιοφχου και θ κεϊρθςθ των πρωτότυπων παραςτατικϊν εξόφλθςθσ των 

δαπανϊν (ςε περίπτωςθ μθ θλεκτρονικϊν παραςτατικϊν) με τθν ειδικι ςφραγίδα για τθ 

χρθματοδότθςι τουσ. 

 • τεκμθρίωςθ τθσ φπαρξθσ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου πλθρωμισ δαπανϊν. 

• διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των λοιπϊν όρων υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ.  

• ζλεγχο για τθν τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ.  

• ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του δικαιοφχου με τισ υποχρεϊςεισ του ι και με τυχόν 

ςυςτάςεισ προγενζςτερων επαλθκεφςεων που ζχουν διενεργθκεί ςτθν πράξθ από τον ΕΦ, 

τθ ΔΑ ι από άλλα εκνικά ι κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.  

• καταχϊρθςθ ςτο ΡΣΚΕ των αποτελεςμάτων του ελζγχου. 

Θ επιτόπια επαλικευςθ – πιςτοποίθςθ πραγματοποιείται, μετά από τθν αίτθςθ 

επαλικευςθσ −πλθρωμισ του Δικαιοφχου, ςτον τόπο υλοποίθςθσ του φυςικοφ 

αντικειμζνου και μπορεί να ςυνίςταται ςτθν πιςτοποίθςθ μζρουσ ι του ςυνόλου του 

φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ενίςχυςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ Ρράξθσ. 
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 3. Εφόςον το αίτθμα επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ και τα αναγκαία πλθροφοριακά 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόκλθςθσ, 

διαβιβάηεται από τον ΕΦ ςτο ΟΕΕ ο ςχετικόσ φάκελοσ με το αντικείμενο τθσ επαλικευςθσ 

(το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ Ρράξθσ προσ επαλικευςθ) και προςδιορίηεται ο 

τόποσ και το μζγιςτο χρονικό διάςτθμα διεξαγωγισ τθσ επαλικευςθσ. 

 4. Το ΟΕΕ οφείλει εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του 

ςχετικοφ φακζλου που του διαβιβάςτθκε από τον ΕΦ να ςυντάξει τθν Ζκκεςθ Επαλικευςθσ 

–Ριςτοποίθςθσ τθσ εξεταηόμενθσ Ρράξθσ. Τα ςτοιχεία τθσ Ζκκεςθσ Επαλικευςθσ 

καταχωροφνται ςτο ΡΣΚΕ, με ευκφνθ του ςυντονιςτι του ΟΕΕ.  

5. Για πράξεισ με επιλζξιμθ Δθμόςια Δαπάνθ μζχρι 50.000 €, δφναται να πραγματοποιθκεί 

μια επιτόπια επίςκεψθ ςτο τελευταίο αίτθμα πλθρωμισ τθσ πράξθσ.  

6. Σε περιπτϊςεισ άυλων ενεργειϊν ο δικαιοφχοσ οφείλει να ενθμερϊςει τον ΕΦ για το 

χρόνο πραγματοποίθςθσ τθσ ενζργειασ κατ’ ελάχιςτον 15 θμζρεσ νωρίτερα. Θ επιτόπια 

επίςκεψθ για τον ζλεγχο τθσ ενζργειασ πραγματοποιείται όταν αυτό κακίςταται εφικτό.  

7. Το κόςτοσ τθσ επιτόπιασ επαλικευςθσ των Ρράξεων από τα ΟΕΕ, αποτελεί δαπάνθ των 

«Δαπανϊν Λειτουργίασ και Συντονιςμοφ» τθσ ΟΤΔ. 

 8. Με βάςθ τθν Ζκκεςθ Επαλικευςθσ – Ριςτοποίθςθσ και μετά από ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν, ο ΕΦ προβαίνει, εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

παραλαβι τθσ, ςτθν εξζταςθ του αιτιματοσ και ςτθν οριςτικοποίθςθ τθσ Ζκκεςθσ 

Επαλικευςθσ μζρουσ/του ςυνόλου των εργαςιϊν τθσ Ρράξθσ, με τθν οποία ορίηεται το 

καταβλθτζο ποςό τθσ δθμόςιασ οικονομικισ ενίςχυςθσ που αντιςτοιχεί ςτο μζροσ των 

εργαςιϊν που ζχουν επαλθκευτεί – πιςτοποιθκεί. 

 9. Τα ςτοιχεία τθσ οριςτικοποιθμζνθσ Ζκκεςθσ Επαλικευςθσ καταχωροφνται ςτο ΡΣΚΕ. Ο 

Δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοςθσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) για τα αποτελζςματα τθσ επαλικευςθσ, ενϊ του παρζχεται το 

δικαίωμα εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν να υποβάλλει αντιρριςεισ ι ζνςταςθ ςτον ΕΦ 

επί των αποτελεςμάτων επαλικευςθσ του αιτιματοσ πλθρωμισ, μζςω του ΡΣΚΕ. Σε 

περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν επικυμεί να υποβάλλει αντιρριςεισ ι ζνςταςθ, δφναται 

να ενθμερϊςει τον ΕΦ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, πριν τθν παρζλευςθ τθσ 

προκεςμίασ των 7 θμερϊν.  

10. Με απόφαςθ του ΕΦ, ςυγκροτείται Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων (ΕΕΕ) (κατ’ ελάχιςτον 

τριμελισ επιτροπι) ςε περιπτϊςεισ διαφωνίασ/ζνςταςθσ των Δικαιοφχων επί τθσ οριςτικισ 

Ζκκεςθσ Επαλικευςθσ -Ριςτοποίθςθσ δαπανϊν. Στθ ςφςταςθ τθσ ΕΕΕ δεν δφναται να 

ςυμμετζχει το ςτζλεχοσ που διενζργθςε τθ ςυγκεκριμζνθ πλθρωμι τθσ Ρράξθσ. Θ ΕΕΕ, 

εφόςον κρίνει αναγκαίο για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του ζργου τθσ, δφναται να προβεί 

ςε επιτόπια επαλικευςθ. Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τθσ ΕΕΕ, ςυντάςςεται ςχετικό 

πρακτικό τθσ Επιτροπισ, το οποίο διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια μονάδα του ΕΦ και εκδίδεται 

θ ςχετικι απόφαςθ του προϊςταμζνου του ΕΦ, θ οποία αποςτζλλεται μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςτον Δικαιοφχο προσ ενθμζρωςθ. Εφόςον από το πόριςμα τθσ Επιτροπισ 
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προκφπτει μερικι ι ολικι ικανοποίθςθ τθσ διαφωνίασ/ζνςταςθσ, γίνεται θ ςχετικι 

διόρκωςθ τθσ οριςτικισ επαλικευςθσ του αιτιματοσ πλθρωμισ ςτο ΡΣΚΕ.  

11. Με τθν επιφφλαξθ τθσ διακζςιμθσ χρθματοδότθςθσ, ο ΕΦ εξαςφαλίηει ότι ο δικαιοφχοσ 

λαμβάνει πλιρωσ το ςυνολικό ποςό τθσ οφειλόμενθσ επιλζξιμθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, το 

αργότερο ςε ενενιντα (90) θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ. 

Θ προκεςμία πλθρωμισ των 90 θμερϊν μπορεί να μθν τθρθκεί από τον ΕΦ ςε δεόντωσ 

αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ όπου: 

 i. το ποςό απαίτθςθσ πλθρωμισ δεν είναι απαιτθτό ι δεν ζχουν παραςχεκεί τα κατάλλθλα 

δικαιολογθτικά ζγγραφα, 

 ii. ζχει κινθκεί διαδικαςία διερεφνθςθσ όςον αφορά ενδεχόμενθ παρατυπία που επθρεάηει 

τθν εν λόγω δαπάνθ. Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από τον ΕΦ, για τθν κακυςτζρθςθ και τουσ λόγουσ που 

οδιγθςαν ςε αυτι.  

19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

Τα δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν το αίτθμα επαλικευςθσ – πλθρωμισ κάκε δικαιοφχου 

περιλαμβάνουν κατά περίπτωςθ: 

 i. Αντίγραφο των δφο πρϊτων ςελίδων τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ πλθρωμισ ςτο ΡΣΚΕ, ςτο 

οποίο αναγράφεται και θ ακριβισ θμερομθνία υποβολισ τθσ (οριςτικοποίθςθ). 

ii. Αντίγραφα των εξοφλθμζνων τιμολογίων και λοιπϊν νόμιμων παραςτατικϊν εγγράφων ι 

εγγράφων ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ (ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ), που 

εκδόκθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν (Κ.Α.Σ.) ςτο 

όνομα του Δικαιοφχου τθσ Ρράξθσ. Σε περιπτϊςεισ που απαιτείται ςυγχρόνωσ και θ ζκδοςθ 

δελτίου αποςτολισ (μεταφορζσ υλικϊν), αυτό κα πρζπει να επιςυνάπτεται ςτο αντίςτοιχο 

τιμολόγιο (εφόςον δεν αποτελοφν ενιαίο ζγγραφο). Τα τιμολόγια κα πρζπει να αναφζρουν 

τθν ποςότθτα του προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και τθν τιμι μονάδασ. Οι αγορζσ 

αφοροφν καινοφργια και όχι μεταχειριςμζνα υλικά. Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων και λοιπϊν 

νόμιμων παραςτατικϊν εγγράφων ι εγγράφων ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ, 

(ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ), κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα παραςτατικά 

πλθρωμισ του Χρθματοπιςτωτικοφ Ιδρφματοσ, (εντολι είςπραξθσ / πλθρωμισ ι 

αποδεικτικά θλεκτρονικισ τραπεηικισ ςυναλλαγισ). 

 iii. Φωτογραφικό υλικό των μόνιμων καταςκευϊν και λίςτα με τα serial numbers των 

μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ.  

iv. Τιμολόγιο εξωτερικοφ, (επίςθμα μεταφραςμζνο ςτθν Ελλθνικι), προκειμζνου για 

προμικεια που ζγινε απ’ ευκείασ από το εξωτερικό ςτο όνομα του Δικαιοφχου, με 

αντίγραφο τθσ ςχετικισ άδειασ παράδοςθσ εκτελωνιςμζνων ειδϊν (για χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε.), 

κακϊσ και παραςτατικά πλθρωμισ τθσ τράπεηασ, (εντολι είςπραξθσ / πλθρωμισ, κλπ.), 

μζςω τθσ οποίασ ζγινε ο διακανονιςμόσ για το ςυγκεκριμζνο τιμολόγιο (για χϊρεσ εκτόσ 

Ε.Ε.). Στα παραςτατικά πλθρωμισ τθσ τράπεηασ μζςω τθσ οποίασ ζγινε ο διακανονιςμόσ για 
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τιμολόγιο εξωτερικοφ, κα αναφζρεται ςαφϊσ το τιμολόγιο και το είδοσ του προϊόντοσ. v. 

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986 του Δικαιοφχου ςτθν οποία κα δθλϊνεται:  

- Πτι όλα τα υλικά, μθχανιματα, προμικειεσ, κλπ. που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

Ρράξθσ είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

 - Πτι δεν ζχει χρθματοδοτθκεί από άλλθ πθγι για τισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ και το 

ςυγκεκριμζνο εξοπλιςμό.  

- Πτι τα παρεχόμενα ςτοιχεία ςτο αίτθμα Επαλικευςθσ – Ρλθρωμισ, είναι ζγκυρα και 

αλθκι.  

vi. Βεβαίωςθ τθσ τράπεηασ, ςε περίπτωςθ δανειοδότθςθσ του Δικαιοφχου, για το 

εκταμιευκζν ποςό του δανείου.  

vii. Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ.  

viii. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, ςε περίπτωςθ εταιριϊν, περί μθ τροποποίθςθσ του 

καταςτατικοφ τθσ επιχείρθςθσ, ι για τισ ςχετικζσ τροποποιιςεισ που πραγματοποιικθκαν 

μετά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ, θ οποία ζχει εκδοκεί ζωσ 30 θμζρεσ πριν τθν υποβολι 

του αιτιματοσ Επαλικευςθσ – Ριςτοποίθςθσ. 

ix. Συμπλθρωμζνο το Ραράρτθμα ΙΙΙ – Δαπάνεσ αναλυτικά ανά κατθγορία ςφμφωνα με τισ 

κατθγορίεσ δαπανϊν τθσ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ.  

x. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ. 

20. ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ – 

ΠΛΗΡΩΜΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΕΝΙΧΤΗ  

1. Ο Δικαιοφχοσ υποβάλλει το αίτθμα πλθρωμισ υποχρεωτικά μζςω του ΡΣΚΕ κάνοντασ 

χριςθ του Τυποποιθμζνου Εντφπου. Θ ορκι καταχϊριςθ και υποβολι τθσ αίτθςθσ 

πλθρωμισ ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι του ΡΣΚΕ, θ πλθρότθτα αυτισ και θ εμπρόκεςμθ 

οριςτικοποίθςι τθσ είναι αποκλειςτικά ευκφνθ του αιτοφντα. Εφόςον θ αίτθςθ πλθρωμισ 

υποβλθκεί οριςτικϊσ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ από το 

ΡΣΚΕ από τθν οποία τεκμαίρεται το εμπρόκεςμο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ.  

2. Ταυτόχρονα υποβάλει ςτον ΕΦ με φυςικό φάκελο το αίτθμα επαλικευςθσ-πλθρωμισ το 

οποίο ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο 

άρκρο 19 και ςε ψθφιακι μορφι (USB stick με αρχεία ςε μορφι pdf και πίνακεσ ςε 

MSEXCEL). Ο κατατεκείσ φάκελοσ πλθρωμισ, ελζγχεται για τθν πλθρότθτά του από τον ΕΦ 

και εφόςον κρικεί αναγκαίο, δφναται να ηθτθκοφν από τον Δικαιοφχο μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου διευκρινιςεισ ι/και ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία. Οι διευκρινιςεισ ι/και τα 

ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία οφείλεται να υποβλθκοφν από τον υποψιφιο δικαιοφχο, εντόσ 

πζντε (7) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ςχετικοφ εγγράφου του 

ΕΦ (αποδεικτικό παράδοςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). Με τθν υποβολι τουσ, το 

Αίτθμα Επαλικευςθσ – Ρλθρωμισ ελζγχεται εκ νζου ωσ προσ τθν πλθρότθτά του. Εάν 

παρζλκει θ προκεςμία που ζχει χορθγθκεί και δεν υποβλθκεί το ςφνολο των 

απαιτοφμενων πρόςκετων ςτοιχείων, το Αίτθμα Επαλικευςθσ - Ρλθρωμισ απορρίπτεται, 
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επιςτρζφεται ο φυςικόσ φάκελοσ του αιτιματοσ Επαλικευςθσ – Ρλθρωμισ ςτον Δικαιοφχο 

και απορρίπτεται το υποβλθκζν αίτθμα ςτο ΡΣΚΕ από τον ΕΦ.  

3. Ο πλιρθσ φάκελοσ πλθρωμισ προωκείται ςτο αρμόδιο ΟΕΕ, το οποίο προβαίνει ςτισ 

ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

(i) Εξετάηει λεπτομερϊσ τα παραςτατικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που προςκόμιςε ο 

Δικαιοφχοσ, ςε ςχζςθ με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου διενεργϊντασ 

επιτόπιο/ουσ ζλεγχο/ελζγχουσ και πιςτοποιεί τισ ςχετικζσ δαπάνεσ. 

 (ii) Συμπλθρϊνει τθ Λίςτα Διοικθτικισ και Επιτόπιασ Επαλικευςθσ (Υπόδειγμα XII), ςτθν 

οποία αποτυπϊνεται το ςφνολο των προσ επαλικευςθ ςτοιχείων (ςθμεία ελζγχου), του 

Αιτιματοσ. Το Υπόδειγμα XII ςυμπλθρϊνεται κατά το ςτάδιο τθσ διοικθτικισ 

επαλικευςθσ(ςθμεία ελζγχου πεδίου Β) και κατά τθν επιτόπια επαλικευςθ του φυςικοφ 

και οικονομικοφ αντικειμζνου (ςθμεία ελζγχου πεδίου Γ) και φυλάςςεται ςτον φάκελο τθσ 

Ρράξθσ. 

(iii) Συμπλθρϊνει τον πίνακα τθσ αναλυτικισ κατάςταςθσ δαπανϊν, (Υπόδειγμα X) που 

υποβάλει ο Δικαιοφχοσ, προςκζτοντασ ςε αυτόν τρεισ (3) ςτιλεσ (εφεξισ Υπόδειγμα 

XI),όπου αναγράφονται τα αποτελζςματα τθσ επαλικευςθσ (ποςά δαπανϊν) και θ 

αιτιολόγθςι τουσ, (επιλζξιμα ποςά, μθ επιλζξιμα ποςά και αιτιολόγθςθ).  

(iv) Με βάςθ τα παραπάνω, ςυντάςςει Ζκκεςθ Επαλικευςθσ – Ριςτοποίθςθσ (Υπόδειγμα 

XI) τθσ εξεταηόμενθσ Ρράξθσ, ςτθν οποία προςδιορίηεται το ποςοςτό υλοποίθςθσ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου, ςε ςχζςθ με το ςυνολικά εγκεκριμζνο, και ςτθν περίπτωςθ τελικισ ι 

ολικισ πλθρωμισ τθσ Ρράξθσ, επιβεβαιϊνεται θ ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ.  

(v) Θ Ζκκεςθ Επαλικευςθσ – Ριςτοποίθςθσ, καταχωρείται ςτο ΡΣΚΕ με ευκφνθ του 

ςυντονιςτι του ΟΕΕ, ο οποίοσ διαβιβάηει ςτον ΕΦ τα ανωτζρω Υποδείγματα που αφοροφν 

τθν επαλικευςθ, υπογεγραμμζνα, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ψθφιακι μορφι μαηί μετο 

ςχετικό φωτογραφικό υλικό.  

(vi) Το ΟΕΕ οφείλει να κεωριςει τισ πιςτοποιθκείςεσ εργαςίεσ και να ελζγξει τα 

δικαιολογθτικά το αργότερο ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

παραλαβισ του φακζλου Αιτιματοσ Επαλικευςθσ – Ρλθρωμισ του Δικαιοφχου από τον 

ΕΦ. 

 4. Ο ΕΦ μετά από τον ζλεγχο τθσ Ζκκεςθσ Επαλικευςθσ και του οικονομικοφ πίνακα με τισ 

αναλυτικζσ δαπάνεσ, οριςτικοποιεί ςτο ΡΣΚΕ τθν Ζκκεςθ Επαλικευςθσ και τισ επιλζξιμεσ 

δαπάνεσ ςυμπλθρϊνοντασ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ τα επιλζξιμα τελικά ποςά δαπανϊν τθσ 

Ρράξθσ. Με αυτό τον τρόπο βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ Ρράξθσ 

και ορίηεται το καταβλθτζο ποςό τθσ δθμόςιασ οικονομικισ ενίςχυςθσ που αντιςτοιχεί ςτο 

μζροσ των εργαςιϊν που ζχουν επαλθκευτεί – πιςτοποιθκεί. Με τθν ωσ άνω 

οριςτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ ο Δικαιοφχοσ για τα 

αποτελζςματα τθσ επαλικευςθσ, ςτον οποίο παρζχεται το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ.  
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5. Για τον προςδιοριςμό από τον ΕΦ, του καταβλθτζου ποςοφ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που 

αντιςτοιχεί ςτισ εργαςίεσ και προμικειεσ που ζχουν επαλθκευκεί-πιςτοποιθκεί, τθροφνται 

τα εξισ: 

 (i) Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ υπολογίηονται αφοφ αφαιρεκοφν από τισ πραγματοποιθκείςεσ: 

✓ Οι δαπάνεσ των μθ επιλζξιμων εργαςιϊν – προμθκειϊν.  

✓ Οι υπερβάςεισ κόςτουσ των επιμζρουσ κατθγοριϊν εργαςιϊν, οι οποίεσ προκφπτουν ωσ 

αποτζλεςμα υπζρβαςθσ επί τθσ εγκεκριμζνθσ τιμισ εκτζλεςθσ τθσ ςχετικισ εργαςίασ / 

προμικειασ.  

(ii) Σε κάκε περίπτωςθ το τελικό ποςό πλθρωμισ δεν μπορεί να υπερβεί τον ςυνολικό 

ςυγκεκριμζνο προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

(iii) Δεν αναγνωρίηεται για ενίςχυςθ-χρθματοδότθςθ ςε κανζνα ςτάδιο, το άνοιγμα 

πίςτωςθσ ςε δεςμευμζνο λογαριαςμό ςε τράπεηα για τθν αγορά εξοπλιςμοφ, επειδι δεν 

αποτελεί καταβολι χρθμάτων εκ μζρουσ του Δικαιοφχου με βάςθ εξοφλθμζνα μζςω 

τράπεηασ τιμολόγια, εκδοκζντα για αντίςτοιχθ δαπάνθ.  

6. Με τθν οριςτικοποίθςθ των δεδομζνων τθσ Ζκκεςθσ Επαλικευςθσ του αιτιματοσ 

πλθρωμισ ςτο ΡΣΚΕ και ΟΡΣ, θ δθμόςια χρθματοδότθςθ που αναλογεί ςτουσ Δικαιοφχουσ 

καταβάλλεται ςφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθ διενζργεια των 

πλθρωμϊν.  

7. Θ πλθρωμι πραγματοποιείται, ςτο ακζραιο και αποκλειςτικά ςτον τραπεηικό 

λογαριαςμό του αιτοφντοσ, χωρίσ κανζνα ποςό να αφαιρείται, οφτε να παρακρατείται, οφτε 

να ειςπράττεται, το οποίο κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των ποςϊν τθσ δθμόςιασ 

ςυνειςφοράσ ςτουσ Δικαιοφχουσ. Εξαιροφνται κατά τθν τελευταία πλθρωμι οι 

παρακρατιςεισ ςε ΔΟΥ, ΕΦΚΑ κλπ. 

 8. Θ δθμόςια ενίςχυςθ δεν εκχωρείται ςε τρίτουσ. 

 9. Οι διοικθτικοί ζλεγχοι των αιτθμάτων πλθρωμισ καταχωροφνται ςτο ΡΣΚΕ και 

μεταφζρονται ςτο ΟΡΣ μζςω κατάλλθλθσ διαλειτουργικότθτασ. 

 10. Οι δικαιοφχοι μποροφν, οποιαδιποτε ςτιγμι, να ανακαλζςουν εγγράφωσ τθν αίτθςθ 

πλθρωμισ ι προκαταβολισ, με αίτθμα ανάκλθςθσ που υποβάλλεται ςτον ΕΦ.  

11. Οι δικαιοφχοι επίςθσ μποροφν, μόνο ςε περιπτϊςεισ προφανϊν ςφαλμάτων, να 

διορκϊςουν και να προςαρμόςουν τθν αίτθςθ πλθρωμισ ι προκαταβολισ ι/και τα 

ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά, οποιαδιποτε ςτιγμι μετά τθν υποβολι τουσ. 

 12. Σε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια του ελζγχου διαπιςτωκεί υποβολι ψευδϊν 

ςτοιχείων από το δικαιοφχο ςτα αιτιματα πλθρωμισ, θ πράξθ απεντάςςεται και θ τυχόν 

καταβλθκείςα δθμόςια δαπάνθ επιςτρζφεται με τθ διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντων ποςϊν. Επιπλζον, ο εν λόγω δικαιοφχοσ αποκλείεται από το Ε.Ρ. Αλιείασ 

και Θάλαςςασ 2014 – 2020.  
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21. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΑΞΗ - ΑΠΟΦΑΗ 

ΕΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Είναι δυνατι θ τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ, μετά από ςχετικό 

αίτθμα του Δικαιοφχου, εφόςον: 

 • παρζχεται επαρκισ τεκμθρίωςθ για τθν αναγκαιότθτα των προτεινόμενων μεταβολϊν 

των ςτοιχείων του ζργου ωσ προσ τθν ομαλι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του 

ζργου και τθν επίτευξθ των ςτόχων του  

• δεν επθρεάηεται ο ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ, θ φφςθ και οι αρχικοί ςτόχοι τθσ 

εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ 

• δεν μεταβάλλονται ςτοιχεία με τρόπο που να ακυρϊνονται θ επιλεξιμότθτα ι/ και θ 

κετικι αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ, βάςει των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και επιλογισ τθσ 

παροφςασ Ρρόςκλθςθσ  

• δεν αυξάνεται το ποςό τθσ εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ του ζργου. Ανάλογα 

με τθ φφςθ και τθν ζκταςι τουσ οι τροποποιιςεισ διακρίνονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:  

• Τροποποιιςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ, που πραγματοποιοφνται από τον ΕΦ χωρίσ 

προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΕΔΡ και χωρίσ να απαιτείται τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ 

Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ, και ενδεικτικά αφοροφν ςε:  

- Τροποποίθςθ τθσ Ρράξθσ που ςυνίςταται ςε κακαρά τεχνικζσ αλλαγζσ, απόλυτα 

αιτιολογθμζνεσ που δεν επθρεάηουν τθ διαρκρωτικι και οικονομικι πλευρά τθσ (πχ 

μεταφορά ποςϊν εντόσ Κατθγοριϊν δαπανϊν).  

- Τεχνικζσ μετατροπζσ και γενικά τροποποιιςεισ που αφοροφν κακαρά τεχνικζσ αλλαγζσ 

εγκαταςτάςεων (αλλαγι υλικϊν ι τρόπου / τφπου καταςκευισ των εγκαταςτάςεων, 

επουςιϊδεισ αλλαγζσ εξοπλιςμοφ, τροποποίθςθ κωδικϊν ι εργαςιϊν κλπ.), απόλυτα 

αιτιολογθμζνεσ, χωρίσ αφξθςθ του εγκρικζντοσ προχπολογιςμοφ και χωρίσ αλλαγι του 

αποτελζςματοσ και εφόςον είναι ςτα πλαίςια των προβλεπόμενων αδειϊν και εγκρίςεων. 

 - Αφξθςθ ι μείωςθ του κόςτουσ των επιμζρουσ εργαςιϊν, που είχαν υπολογιςκεί αρχικά 

χωρίσ να αυξθκεί ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ και χωρίσ να τροποποιθκεί ο 

ςτόχοσ παραγωγισ, το είδοσ των εργαςιϊν και το αποτζλεςμα ςε αποδοτικότθτα. Θ μείωςθ 

του κόςτουσ επιφζρει και μείωςθ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, ενϊ θ αφξθςθ του κόςτουσ, 

χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ από τον ΕΦ, επιβαρφνει αποκλειςτικά τον Δικαιοφχο.  

- Μθ ουςιϊδεισ αλλαγζσ του φυςικοφ αντικειμζνου.  

- Διόρκωςθ επουςιωδϊν προφανϊν ςφαλμάτων. 

 • Τροποποιιςεισ  μείηονοσ ςθμαςίασ, που ςχετίηονται με κρίςιμεσ παραμζτρουσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν τθν ομαλι υλοποίθςθ του ζργου, που εγκρίνονται από τθν ΕΔΡ 

και απαιτοφν τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ και αφοροφν ςε: - 

Αλλαγι του Δικαιοφχου ι τθσ νομικισ μορφισ αυτοφ. 
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 - Αλλαγι του εγκεκριμζνου χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ, εφόςον προςκομιςτοφν όλα τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν κάλυψθ τθσ Ιδιωτικισ Συμμετοχισ 

 - Τροποποίθςθ χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ (είτε μετά από αίτθμα του 

δικαιοφχου είτε μετά από οριηόντια παράταςθ προκεςμίασ ολοκλιρωςθσ των πράξεων από 

τον ΕΦ). 

- Σθμαντικι τροποποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ. - 

Μεταφορζσ ποςϊν μεταξφ Κατθγοριϊν δαπανϊν. 

 - Διόρκωςθ προφανϊν ςφαλμάτων. Θ διαδικαςία που ακολουκείται για τροποποιιςεισ τθσ 

απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ είναι θ εξισ: 

 1. Για οποιαδιποτε αλλαγι/μεταβολι τθσ ενταχκείςασ Ρράξθσ, υποβάλλεται από τον 

Δικαιοφχο ςτον ΕΦ, αίτθςθ τροποποίθςθσ, με τθ χριςθ τυποποιθμζνου εντφπου μζςω του 

ΡΣΚΕ με ςυνθμμζνα όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που το τεκμθριϊνουν.  

2. Θ αίτθςθ τροποποίθςθσ υποβάλλεται πριν από τθν ζναρξθ πραγματοποίθςθσ των 

ενεργειϊν/εργαςιϊν ςτισ οποίεσ αναφζρεται. Ο Δικαιοφχοσ με δικι του ευκφνθ μπορεί να 

προβεί ςε εργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ, προ τθσ λιψθσ 

τθσ απάντθςθσ για ζγκριςι τθσ, όχι όμωσ πριν από τθν θμερομθνία καταχϊρθςθσ τθσ 

ςχετικισ αίτθςθσ ςτο ΡΣΚΕ.  

3. Οι αιτιςεισ τροποποίθςθσ υποβάλλονται από τον Δικαιοφχο εντόσ των ορίων του 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ που ορίηει θ Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ τθσ 

Ρράξθσ, με ςυνθμμζνα -κατά περίπτωςθ-, τα ακόλουκα: 

 - Τεχνικι Ζκκεςθ με πλιρθ τεχνικι και οικονομικι αιτιολόγθςθ των προτεινόμενων 

αλλαγϊν.  

- Συγκριτικό πίνακα αρχικϊσ εγκεκριμζνων και προτεινόμενων εργαςιϊν-εξοπλιςμοφ. 

 - Ρροςφορζσ για τισ νζεσ εργαςίεσ – εξοπλιςμοφσ.  

- Χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ νζων εργαςιϊν.  

- Λοιπά δικαιολογθτικά ςτοιχεία, ανάλογα με τθ φφςθ τθσ τροποποίθςθσ. Τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά δεν αφοροφν περίπτωςθ τροποποίθςθσ Δικαιοφχου Ρράξθσ ι νομικισ 

μορφισ αυτοφ ι του καταςτατικοφ του φορζα.  

4. Ο ΕΦ εξετάηει το αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ. Το αίτθμα γίνεται αποδεκτό, εφόςον 

τθροφνται οι όροι του παρόντοσ άρκρου και οι όροι τθσ Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ και 

εφόςον απαιτείται, εκδίδεται απόφαςθ τθσ ΕΔΡ για τθν τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ 

Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ και ο ΕΦ ενθμερϊνει εγγράφωσ το Δικαιοφχο. Αφοφ 

ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ ςτο ΡΣΚΕ, τα ςτοιχεία τροποποίθςθσ 

μεταφζρονται ςτο ΟΡΣ.  

5. Στθν περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ τροποποίθςθσ εκδίδεται από τον ΕΦ, μζςω 

του ΡΣΚΕ, ζγγραφο απόρριψθσ του αιτιματοσ τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με πλιρθ 
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αιτιολόγθςθ των λόγων απόρριψθσ. Το ζγγραφο αποςτζλλεται ςτον Δικαιοφχο με ευκφνθ 

του ΕΦ, ο οποίοσ δεςμεφεται να υλοποιιςει τθν Ρράξθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

αρχικι απόφαςθ χρθματοδότθςθσ. 

6. Το πλικοσ των τροποποιιςεων μιασ πράξθσ που αιτείται ο δικαιοφχοσ, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τισ (5) κατά τθ διάρκεια του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ. 

 7. Για λόγουσ απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν, δίνεται θ δυνατότθτα οι τροποποιιςεισ 

ιςςονοσ ςθμαςίασ να ενςωματϊνονται προσ αξιολόγθςθ και ζγκριςθ ςτο αίτθμα 

πλθρωμισ του δικαιοφχου, χωρίσ να απαιτείται ξεχωριςτό αίτθμα τροποποίθςθσ. Θ ΕΔΡ 

ενθμερϊνεται για όλα τα ςχετικά αιτιματα τροποποιιςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχουν 

εγκρικεί από τον ΕΦ, ςυγκεντρωτικά ςε ςυνεδρίαςι τθσ.  

8. Σε κάκε περίπτωςθ, αιτιματα τροποποίθςθσ γίνονται δεκτά για εξζταςθ εφόςον 

υποβλθκοφν ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διαδικαςία ζωσ ζνα (1) μινα πριν από τθ λιξθ του 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ.  

9. Σε περίπτωςθ όπου με τθν τροποποίθςθ προκφπτει μείωςθ του ςυνολικοφ επιλζξιμου 

κόςτουσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, επζρχεται και μείωςθ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ, ενϊ 

ςε περίπτωςθ αφξθςθσ του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ 

ςχεδίου, αυτι επιβαρφνει τον Δικαιοφχο.  

10. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, ο ΕΦ δφναται να ηθτιςει τθν υποβολι διευκρινιςτικϊν 

ςτοιχείων από τον Δικαιοφχο, αναφορικά με τθν αιτθκείςα τροποποίθςθ. Τα διευκρινιςτικά 

ςτοιχεία πρζπει να υποβλθκοφν εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

θμερομθνία παραλαβισ του ςχετικοφ εγγράφου του ΕΦ (αποδεικτικό παράδοςθσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). Με τθν υποβολι των διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων θ αίτθςθ 

τροποποίθςθσ επανεξετάηεται. Εάν παρζλκει θ προκεςμία, που ζχει χορθγθκεί και δεν 

υποβλθκοφν τα πρόςκετα δικαιολογθτικά, θ αίτθςθ επιςτρζφεται ςτον αιτοφντα. Θ 

Απόφαςθ Ζνταξθσ Ρράξεων τροποποιείται με ευκφνθ του ΕΦ, όταν διαπιςτωκεί ότι ο 

ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των πράξεων μειϊνεται ςε ποςοςτό άνω του 20%.  

22. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

1. Θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ πραγματοποιείται με τθν κατάκεςθ 

του τελικοφ αιτιματοσ πλθρωμισ του δικαιοφχου, εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ τθσ, και ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Ολοκλιρωςθσ Ρράξθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΣΔΕ (Διαδικαςία ΔΙΙ_10_ΚΕ).  

2. Θ Βεβαίωςθ Ολοκλιρωςθσ Ρράξθσ ςυντάςςεται μζςω του ΡΣΚΕ, υπογράφεται από το 

όργανο που εξζδωςε τθν απόφαςθ χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ και κοινοποιείται ςτο ΟΡΣ, 

ενϊ αποςτζλλεται εγγράφωσ ςτο Δικαιοφχο. 

 3. Θ ολοκλιρωςθ τθσ Ρράξθσ διαπιςτϊνεται κατά τθν Επιτόπια Επαλικευςθ του αρμόδιου 

ΟΕΕ, ςε ςυνζχεια τθσ υποβολισ από τον Δικαιοφχο του τελικοφ Αιτιματοσ Επαλικευςθσ 

Ριςτοποίθςθσ. 
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4. Στθν Ζκκεςθ Επαλικευςθσ - Ριςτοποίθςθσ του αρμόδιου ΟΕΕ τθσ τελικισ ι ολικισ δόςθσ 

πλθρωμισ, βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ Ρράξθσ και θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ.  

5. Ο ΕΦ, βάςει τθσ τελικισ Ζκκεςθσ Επαλικευςθσ, προβαίνει ςτθ ςφνταξθ τθσ Βεβαίωςθσ 

Ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ μζςω του ΡΣΚΕ, θ οποία υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο 

του ΕΦ, ενθμερϊνεται το ΟΡΣ και κοινοποιείται ςτον Δικαιοφχο. Στθν Βεβαίωςθ 

Ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ:  

- Βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου.  

- Βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου και αποτυπϊνεται 

το τελικό αποτζλεςμα τθσ επαλικευςθσ δαπανϊν όλων των προθγοφμενων ενδιάμεςων 

Αιτθμάτων Ρλθρωμισ, με αναφορά ςτον ςυνολικό τελικό προχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ και 

τθν αναλογοφςα δθμόςια δαπάνθ. 

 - Κακορίηεται το τελικό χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ Ρράξθσ.  

- Διαπιςτϊνεται θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Δικαιοφχου που τίκενται ςτθν Απόφαςθ 

Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ. 

 - Διαπιςτϊνεται θ ςυμμόρφωςθ του Δικαιοφχου με τυχόν ςυςτάςεισ προγενζςτερων 

επαλθκεφςεων και ελζγχων που ζχουν διενεργθκεί από το ΟΕΕ ι άλλα ελεγκτικά όργανα. 

 - Κακορίηεται θ ακριβισ θμερομθνία ανάλθψθσ κάκε μακροχρόνιασ δζςμευςθσ του 

Δικαιοφχου, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ.  

6. Θ ζκδοςθ Απόφαςθσ Ολοκλιρωςθσ των Ρράξεων τθσ Ρρόςκλθςθσ παράγεται ςτο ΟΡΣ 

και πραγματοποιείται με τθν ολοκλιρωςθ υλοποίθςθσ όλων των Ρράξεων που 

περιλαμβάνονται ςτθν Απόφαςθ Ζνταξθσ και αφοφ ολοκλθρωκεί θ πλιρθσ καταβολι τθσ 

ενίςχυςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ.  

23. ΑΝΑΚΛΗΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΝΣΑΞΗ 

 Είναι δυνατό να ανακλθκεί θ απόφαςθ ζνταξθσ - χρθματοδότθςθσ μιασ πράξθσ από το Ε.Ρ. 

Αλιείασ & Θάλαςςασ λόγω τεκμθριωμζνων αδυναμιϊν εκτζλεςισ τθσ ι μθ τιρθςθσ των 

όρων τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ – Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ ι κατόπιν αιτιματοσ 

του δικαιοφχου. Θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ ανάκλθςθσ τθσ ζνταξθσ πράξθσ μπορεί να 

προκφψει:  

1. Με τθν υποβολι αιτιματοσ από το δικαιοφχο πριν τθ λιξθ του εγκεκριμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ, ςτο οποίο αναλφονται οι λόγοι αδυναμίασ υλοποίθςθσ 

τθσ πράξθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ ζνταξισ τθσ.  

2. Μετά από διαπιςτωμζνθ απάτθ βάςει απόφαςθσ αρμόδιασ δικαςτικισ αρχισ. 

3. Κατά τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, 

ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται ςοβαρζσ αποκλίςεισ/εμπλοκζσ ςε ςχζςθ με τθν 

προγραμματιςκείςα πρόοδο ι τουσ όρουσ ζνταξισ τθσ. Ενδεικτικά και κατά περίπτωςθ, θ 
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διαδικαςία δφναται να ενεργοποιείται εφόςον επιβάλλεται κατόπιν ελζγχων εκνικϊν ι 

ευρωπαϊκϊν ελεγκτικϊν οργάνων ι όταν διαπιςτϊνεται: 

 • θ παρζλευςθ του χρόνου υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, χωρίσ ζγκριςθ ςχετικισ παράταςθσ  

• θ αδυναμία επαλικευςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ  

• θ αδυναμία πιςτοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου και τθσ επιλεξιμότθτασ του με 

βάςθ τα πρωτότυπα παραςτατικά και λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ  

• θ αδυναμία επιβεβαίωςθσ φπαρξθσ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου  

• θ μθ ςυμμόρφωςθ του δικαιοφχου προσ ςυςτάςεισ διοικθτικισ ι επιτόπιασ επαλικευςθσ 

του ΕΦ ι άλλθσ αρμόδιασ εκνικισ ι ευρωπαϊκισ αρχισ  

• άλλθ παράβαςθ του εκνικοφ ι κοινοτικοφ κεςμικοφ πλαιςίου θ οποία διενεργείται από 

τον δικαιοφχο δόλια και δεν επιδζχεται κεραπεία. Στισ περιπτϊςεισ που απαιτείται, ο ΕΦ 

κζτει τθν πράξθ ςε κακεςτϊσ επιτιρθςθσ με αποςτολι προειδοποιθτικισ επιςτολισ ςτο 

δικαιοφχο (με απόδειξθ παραλαβισ) ςτθν οποία προςδιορίηονται οι αποκλίςεισ και 

κακορίηονται τα διορκωτικά μζτρα και θ περίοδοσ ςυμμόρφωςθσ του δικαιοφχου. Εάν 

παρζλκει το χρονικό διάςτθμα ςυμμόρφωςθσ του δικαιοφχου, χωρίσ τθ λιψθ διορκωτικϊν 

μζτρων, θ πράξθ ανακαλείται με ευκφνθ του ΕΦ. Θ Απόφαςθ Ανάκλθςθσ τθσ Απόφαςθσ 

Χρθματοδότθςθσ Ρράξθσ εκδίδεται από τθν ΕΔΡ (αρμόδιο Πργανο ζκδοςθσ τθσ αρχικισ 

Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ), κατόπιν ειςιγθςθσ του Ρροϊςταμζνου του ΕΦ και 

κοινοποιείται ςτο δικαιοφχο με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι/και με απόδειξθ παραλαβισ ςτθν 

Αρχι Ελζγχου και ςτθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ. Τα ςχετικά ζγγραφα καταχωρίηονται ςτο ΡΣΚΕ 

και ενθμερϊνεται ςχετικά το ΟΡΣ. Στθν περίπτωςθ που για τθν ςυγκεκριμζνθ πράξθ, θ 

οποία ανακαλείται, ζχει καταβλθκεί ποςό δθμόςιασ ςυνειςφοράσ, τότε γίνεται ανάκτθςθ 

των ποςϊν που ζχουν καταβλθκεί αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ τθσ ΚΥΑ Δθμοςιονομικϊν Διορκϊςεων(ΦΕΚ Β’309/2017). 

 24. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΟΤ Ο ΕΦ 

 ςε ολοκλθρωμζνεσ Ρράξεισ Κρατικϊν Ενιςχφςεων οι οποίεσ αφοροφν δράςεισ 

επιχειρθματικότθτασ / παραγωγικζσ επενδφςεισ, παρακολουκεί το ζργο ςε ότι αφορά 

παρεκκλίςεισ τθσ λειτουργίασ ι άλλθ χριςθ τθσ Ρράξθσ από το ςκοπό για τον οποίο ζχει 

ενιςχυκεί, ι για παφςθ τθσ λειτουργίασ τθσ, κακϊσ και για το ςφνολο των μακροχρόνιων 

υποχρεϊςεων που ζχει αναλάβει ο Δικαιοφχοσ, βάςει του κεςμικοφ πλαιςίου και τθσ 

Απόφαςθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ και προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 

ανάκτθςθ μζρουσ ι του ςυνόλου των ενιςχφςεων που ζχουν καταβλθκεί όπου απαιτείται. 

Θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και επαλικευςθσ τθσ τιρθςθσ των μακροχρόνιων 

υποχρεϊςεων του Δικαιοφχου, μετά τθν ολοκλιρωςθ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, 

περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα VI. Ο ΕΦ διατθρεί λεπτομερείσ φακζλουσ με όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ και τα δικαιολογθτικά ζγγραφα που απαιτοφνται, οι οποίοι φυλάςςονται επί 

10 ζτθ από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των πράξεων.  
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25. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ 

 Ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται: 

 1. Να υλοποιιςει τθν Ρράξθ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν Απόφαςθ 

Χρθματοδότθςισ τθσ.  

2. Να τθρεί τθν Κοινοτικι και Εκνικι Νομοκεςία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Ρράξθσ και ιδίωσ 

όςον αφορά τθν αειφόρο ανάπτυξθ, τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, τθ μθ 

διάκριςθ και τθν προςβαςιμότθτα Ατόμων με Αναπθρίεσ.  

3. Να τθρεί ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα για τθν Ρράξθ, ςτθν οποία κα καταχωροφνται όλεσ 

οι δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν πλιρωσ προσ τισ δαπάνεσ που δθλϊνονται ςτον ΕΦ.  

4. Να τθρεί και να ενθμερϊνει φάκελο Ρράξθσ με όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν 

εκτζλεςθ τθσ Ρράξθσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ, τθν αποπλθρωμι και τθ λειτουργία τθσ. Στο 

φάκελο τθσ Ρράξθσ να τθροφνται όλα τα δικαιολογθτικά ζγγραφα ςχετικά με τισ δαπάνεσ 

για διάςτθμα δζκα (10) ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι τθσ Ρράξθσ. Τα ανωτζρω ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά ζγγραφα διατθροφνται είτε υπό τθ μορφι πρωτοτφπων, ι 

επικαιροποιθμζνων αντιγράφων των πρωτοτφπων ι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ φορείσ 

δεδομζνων, περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν εκδόςεων των πρωτότυπων εγγράφων ι 

εγγράφων που υπάρχουν μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 5. Να αποδζχεται επιτόπιουσ ελζγχουσ από όλα τα αρμόδια εκνικά και ευρωπαϊκά 

ελεγκτικά όργανα, τόςο ςτθν ζδρα του, όςο και ςτουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, και 

να διευκολφνει τον ζλεγχο προςκομίηοντασ οποιοδιποτε ςτοιχείο που αφορά ςτθν 

εκτζλεςθ τθσ Ρράξθσ ηθτθκεί.  

6. Να κζτει ςτθ διάκεςθ, εφόςον ηθτθκοφν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Ρράξθσ και 

για όςο χρόνο ο Δικαιοφχοσ υποχρεοφται για τθν τιρθςι τουσ, όλα τα ζγγραφα, 

δικαιολογθτικά κα ιςτοιχεία τθσ Ρράξθσ, ςτον ΕΦ, ςτθν ΕΥΔ ΕΡΑΛΘ, ςτθν Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ, ςτθν Αρχι Ελζγχου, ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και ςε όλα τα εκνικά 

και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. 

7. Να λαμβάνει όλεσ τισ κατά περίπτωςθ απαιτοφμενεσ γενικζσ και ειδικζσ άδειεσ ι/και 

δικαιολογθτικά, που αφοροφν ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ενιςχυόμενθσ Ρράξθσ και τθ 

νόμιμθ λειτουργία τθσ χρθματοδοτοφμενθσ επιχείρθςθσ. Τα ανωτζρω ζγγραφα 

επιδεικνφονται ςτα αρμόδια όργανα παρακολοφκθςθσ και επαλικευςθσ Ρράξεων.  

8. Να αποδζχεται τθ ςυμπερίλθψι τουσ ςτο κατάλογο των πράξεων του Ε.Ρ. που 

δθμοςιοποιοφνται ςτθν ενιαία διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΡΑ (www.espa.gr), κατά τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 119 και ςτο Ραράρτθμα V του Καν. 508/2014, και ςτο οποίο 

αναφζρονται: θ ονομαςία του Δικαιοφχου και τθσ Ρράξθσ, ςφνοψθ τθσ Ρράξθσ, θ 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Ρράξθσ, θ καταλθκτικι θμερομθνία Ρράξθσ, θ ςυνολικι επιλζξιμθ 

δαπάνθ, το ποςοςτό ςυγχρθματοδότθςθσ, ο ταχυδρομικόσ κϊδικασ, ι άλλθ κατάλλθλθ 

ζνδειξθ τθσ τοποκεςίασ, θ χϊρα, θ ονομαςία τθσ κατθγορίασ παρζμβαςθσ τθσ Ρράξθσ. 
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9. Να αναρτά προςωρινι πινακίδα, ςθμαντικοφ μεγζκουσ, κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ, ςτο 

χϊρο εκτζλεςθσ τθσ Ρράξθσ ςε ορατό ςθμείο από το κοινό, όταν θ ςυνολικι δθμόςια 

δαπάνθ τθσ Ρράξθσ υπερβαίνει τα 500.000 €.  

10. Να τοποκετεί μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο 

εφκολα ορατό από το κοινό, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρράξθσ, όταν θ 

ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ υπερβαίνει τα 500.000 €. Θ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα, θ 

οποία ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτον 

Κανονιςμό 763/2014, αναγράφει τον τίτλο τθσ Ρράξθσ και τον κφριο ςτόχο τθσ, το ζμβλθμα 

τθσ ζνωςθσ μαηί με τθν αναφορά ςτθν Ζνωςθ, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και 

Αλιείασ (ΕΤΘΑ).  

11. Να τοποκετεί μία αφίςα με πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν Ρράξθ, (ελάχιςτο μζγεκοσ 

Α3), που περιλαμβάνει τθ χρθματοδοτικι ςυνδρομι από τθν Ζνωςθ, ςε ςθμείο εφκολα 

ορατό από το κοινό, για Ρράξεισ με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ κάτω των 500.000 €. 

 12. Τα πάγια ςτοιχεία των επενδυτικϊν ςχεδίων που ενιςχφονται δια τθσ παροφςασ 

απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφνται για δραςτθριότθτεσ άλλεσ από αυτζσ που αναφζρονται 

ςτθν Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) 

ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι τθσ Ρράξθσ.  

13. Απαγορεφεται θ πϊλθςθ ι αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ που ενιςχφκθκε, χωρίσ τθν 

ζγκριςθ του ΕΦ, πριν τθ ςυμπλιρωςθ τριϊν (3) ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι τθσ Ρράξθσ.  

14. Απαγορεφεται θ μεταβίβαςθ εξοπλιςμοφ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ, 

εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που ο μεταβιβαηόμενοσ εξοπλιςμόσ αντικαταςτακεί από άλλο ίςθσ 

τουλάχιςτον αξίασ και ίδιου είδουσ το αργότερο εντόσ ζξι (6) μθνϊν και μετά τθν ζγκριςθ 

του ΕΦ. Αυτό ιςχφει και για εξοπλιςμοφσ που ζχουν καταςτραφεί και δε δφναται να 

χρθςιμοποιθκοφν επιτυχϊσ για τθ λειτουργία του ζργου. 

15. Απαγορεφεται θ εκμίςκωςθ μζρουσ ι του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων – εξοπλιςμϊν 

που αποτελοφν αντικείμενο τθσ Ρράξθσ χωρίσ ζγκριςθ του ΕΦ. Ζγκριςθ δίδεται με τον όρο 

τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ ςτο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και θ 

ευκφνθ για τθν τιρθςθ των όρων ζνταξθσ και χρθματοδότθςθσ παραμζνει ςτον εκμιςκωτι.  

16. Δεν επιτρζπεται θ αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ τθσ ενιςχυόμενθσ πράξθσ, 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ χωρίσ να ζχει προθγθκεί ςχετικό αίτθμα τροποποίθςθσ 

ςτον ΕΦ και ζγκριςι του. Σε περίπτωςθ που, κατόπιν ςχετικοφ ελζγχου, διαπιςτωκεί 

μεταβολι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ χωρίσ να ζχει ακολουκθκεί θ εν λόγω διαδικαςία, 

και διαπιςτωκεί ότι ο δικαιοφχοσ δεν τθρεί τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ι ότι θ 

διαφοροποίθςθ των κριτθρίων επιλογισ τον κακιςτά μθ επιλζξιμο, τότε ο δικαιοφχοσ 

απεντάςςεται και τυχόν ποςό ενίςχυςθσ που ζχει καταβλθκεί επιςτρζφεται ςφμφωνα με 

τθν διαδικαςία των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.  

17. Για τα κριτιρια επιλογισ των οποίων θ επίτευξθ δφναται να πραγματοποιθκεί ςε χρόνο 

μεταγενζςτερο τθσ υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, ο δικαιοφχοσ ζχει τθν πλιρθ 

υποχρζωςθ επίτευξισ τουσ.  
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18. Το αργότερο ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ο δικαιοφχοσ κα 

πρζπει να ζχει προβεί ςτθν πρόςλθψθ του ςυνόλου του προβλεπόμενου από τθν 

εγκρικείςα Ρράξθ προςωπικοφ. Το ανωτζρω προςωπικό κα πρζπει να απαςχολείται 

ςυνεχϊσ για τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ εφόςον πρόκειται για ΜΜΕ. Ωσ θμερομθνία βάςει 

τθσ οποίασ υπολογίηεται το ανωτζρω διάςτθμα είναι θ μεταγενζςτερθ εκ των κατωτζρω 

δφο (2) θμερομθνιϊν:  

α) θ θμερομθνία τελικισ πλθρωμισ τθσ Ρράξθσ, 

 β) θ θμερομθνία πρόςλθψθσ για τθν κάκε δθμιουργθκείςα ςχζςθ απαςχόλθςθσ.  

19. Στισ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπεται δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ (π.χ. Ρράξεισ 

εκςυγχρονιςμοφ), οι δθλωκείςεσ υφιςτάμενεσ κζςεισ εργαςίασ κατά τθν θμερομθνία τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ του δικαιοφχου, κα πρζπει να διατθροφνται για τουλάχιςτο τρία 

(3) ζτθ εφόςον πρόκειται για ΜΜΕ.  

20. Θ επιχείρθςθ πρζπει να βρίςκεται ςε ςυνεχι λειτουργία για τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ 

από τθν τελικι πλθρωμι τθσ Ρράξθσ και να μθν υφίςταται ουςιαςτικι μεταβολι που 

επθρεάηει τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ ι τθν εφαρμογι των όρων που κα μποροφςαν να 

υπονομεφςουν τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ.  

21. Για μια πράξθ που περιλαμβάνει επζνδυςθ ςε υποδομι ι παραγωγικι επζνδυςθ 

επιςτρζφεται το ςφνολο τθσ ενίςχυςθσ, εάν εντόσ τριϊν ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι ςτον 

δικαιοφχο ι εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτουσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων, 

κατά περίπτωςθ, διαπιςτωκεί οποιοδιποτε από τα ακόλουκα: 

 α) παφςθ ι μετεγκατάςταςθ μιασ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ εκτόσ τθσ περιοχισ 

προγράμματοσ· 

β) αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ ενόσ ςτοιχείου υποδομισ θ οποία παρζχει ςε μια 

εταιρεία ι δθμόςιο οργανιςμό αδικαιολόγθτο πλεονζκτθμα·  

γ) ουςιαςτικι μεταβολι που επθρεάηει τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ ι τθν εφαρμογι των όρων 

που κα μποροφςαν να υπονομεφςουν τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ.  

22. Σε περιπτϊςεισ διαφοροποίθςθσ εκτόσ των εμπορικϊν αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο 

πλαίςιο του άρκρου 63.1.β του Καν. (ΕΕ) 508/2014, που ςυνδυάηονται με επαγγελματικό 

επαναπροςανατολιςμό, οι δικαιοφχοι αλιείσ, δεν κα μποροφν να ξαναρχίςουν εκ νζου τθν 

άςκθςθ του αλιευτικοφ επαγγζλματοσ εντόσ προκεςμίασ μικρότερθσ των 5 ετϊν μετά τθν 

καταβολι τθσ ενίςχυςθσ. Σε περιπτϊςεισ επενδφςεων επί ςκάφουσ:  

23. Ο Δικαιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για χρονικι περίοδο τριϊν (3) ετϊν από τθν τελικι 

πλθρωμι τθσ Ρράξθσ, να διατθρεί επί του ςκάφουσ του τον χρθματοδοτοφμενο εξοπλιςμό.  

24. Ο Δικαιοφχοσ, όταν πρόκειται για ςκάφοσ εςωτερικϊν υδάτων, είναι υποχρεωμζνοσ για 

χρονικι περίοδο τριϊν (3) ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι τθσ Ρράξθσ να διατθρεί τθν 

αλιευτικι δραςτθριότθτα αποκλειςτικά ςτα εςωτερικά νερά.  
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25. Στθν περίπτωςθ που ο Δικαιοφχοσ ζχει εγκρικεί για χρθματοδότθςθ και το ςκάφοσ του 

βυκιςτεί ι καταςτραφεί ολοςχερϊσ κατά τθν περίοδο που μεςολαβεί από τθν θμερομθνία 

ζγκριςθσ τθσ Ρράξθσ μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρράξθσ, δε κα μπορεί να λάβει τθν 

ενίςχυςθ. 

 26. Θ μεταβίβαςθ του ενιςχυόμενου επαγγελματικοφ αλιευτικοφ ςκάφουσ κατά τθ 

διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ επιτρζπεται μόνο ςε περιπτϊςεισ κλθρονομικισ διαδοχισ 

(ςε περίπτωςθ κανάτου Δικαιοφχου) κατόπιν ζγκριςθσ του ΕΦ και εφόςον οι κλθρονόμοι 

αναλαμβάνουν το ςφνολο των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν υλοποίθςθ τθσ 

Ρράξθσ.  

27. Θ μεταβίβαςθ του ενιςχυόμενου επαγγελματικοφ αλιευτικοφ ςκάφουσ για χρονικι 

περίοδο τριϊν (3) ετϊν, από τθν τελικι πλθρωμι τθσ Ρράξθσ επιτρζπεται μόνο κατόπιν 

ζγκριςθσ του ΕΦ και εφόςον ο νζοσ ιδιοκτιτθσ αναλαμβάνει το ςφνολο των υποχρεϊςεων 

που απορρζουν από τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ.  

28. Απαγορεφεται θ μεταβίβαςθ του ςκάφουσ εκτόσ Ζνωςθσ, επί τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ 

από τθν τελικι πλθρωμι τθσ Ρράξθσ. Στθν περίπτωςθ μεταβίβαςθσ του ςκάφουσ εκτόσ 

Ζνωςθσ, εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, τα ποςά ανακτϊνται, ωσ αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντα, κατ’ αναλογία προσ τθν περίοδο κατά τθν οποία δεν πλθροφταν θ 

προχπόκεςθ τθσ δζςμευςθσ.  

29. Σε περιπτϊςεισ επενδφςεων επί του ςκάφουσ, ο Δικαιοφχοσ οφείλει να διατθρεί ςε ιςχφ 

τόςο τθν ατομικι του άδεια αλιείασ όςο και αυτι του αλιευτικοφ ςκάφουσ για τα επόμενα 

τρία (3) ζτθ από τθν τελικι πλθρωμι τθσ Ρράξθσ. 

30. Στθν περίπτωςθ που ζνα ςκάφοσ υποςτεί ηθμιζσ ι οι επενδφςεισ υποςτοφν μερικι ι 

ςυνολικι ηθμιά εντόσ τριϊν (3) ετϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ τελικισ πλθρωμισ ο 

Δικαιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιςκευάςει το ςκάφοσ ι/και αντικαταςτιςει τον 

εξοπλιςμό με ίδια κεφάλαια. Σε αντίκετθ περίπτωςθ οφείλει να επιςτρζψει το κατ’ 

αναλογία ποςό βάςει του χρονικοφ διαςτιματοσ μθ τιρθςθσ των δεςμεφςεων. Σε 

περίπτωςθ παράβαςθσ των αναφερομζνων ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, ο ΕΦ 

δφναται να αποφαςίςει τθν ανάκτθςθ μζρουσ ι και του ςυνόλου των ενιςχφςεων, 

αναλογικά προσ τθν περίοδο για τθν οποία δεν εκπλθρϊκθκαν οι απαιτιςεισ, όπωσ επίςθσ 

για τισ περιπτϊςεισ οικονομικισ ενίςχυςθσ μεταχειριςμζνου εξοπλιςμοφ, παράβαςθσ ι 

ακζτθςθσ όρων των προβλεπόμενων αδειϊν και μθ ςυμμόρφωςθσ των φορζων τθσ 

επζνδυςθσ ςτισ υποδείξεισ των αρμόδιων αρχϊν εντόσ των χρονοδιαγραμμάτων που κα 

τουσ τίκενται για τθν ζκδοςθ ςυμπλθρωματικϊν αδειϊν κατά και μετά τθν υλοποίθςθ τθσ 

επζνδυςθσ, κακϊσ και ςυμπλιρωςθσ– επζκταςισ τουσ ι ςχετικισ παράταςισ τουσ. Οι 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα VΙΙ. 

26. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΡΘΩΕΙ - ΑΝΑΚΣΗΕΙ  

1. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρατυπίασ ι παράβαςθσ, από τα αρμόδια εκνικά και 

κοινοτικά όργανα Επαλικευςθσ, Ριςτοποίθςθσ και Ελζγχου, εφαρμόηονται οι διαδικαςίεσ 

δθμοςιονομικισ διόρκωςθσ και θ ανάκτθςθ των αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ 

καταβλθκζντων ποςϊν ςφμφωνα με τθν αρικ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ Β’309/2017) Κοινι 
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Υπουργικι Απόφαςθ, «Σφςτθμα Δθμοςιονομικϊν Διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ 

αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του ΕΡΑΛΘ 2014-2020» κακϊσ και ςφμφωνα με το ΣΔΕ 

του ΕΡΑλΘ(Διαδικαςία ΔΙΙΙ_1 «Δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ ελεγκτικϊν αρχϊν/οργάνων»).  

2. Για τισ διαδικαςίεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ απάτθσ ακολουκείται θ Κοινοτικι και 

Εκνικι νομοκεςία όπωσ εξειδικεφεται και ιςχφει. 

27. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΑΚΣΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 

 1. Σε περίπτωςθ γεγονότων ανωτζρασ βίασ ι άλλων γεγονότων τα οποία ςαφϊσ και 

αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ του Δικαιοφχου τθσ 

ενίςχυςθσ, τότε αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ 

ςχετικι Απόφαςθ Χρθματοδότθςθσ τθσ Ρράξθσ, ςτο μζτρο και ςτο χρόνο που αυτά τα 

γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ.  

2. Ρροσ τοφτο, ο δικαιοφχοσ που επικαλείται περιςτατικό τθσ παραπάνω κατθγορίασ, 

υποχρεοφται να το γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον ΕΦ, υποβάλλοντασ και όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Ο ΕΦ εξετάηει τα επικαλοφμενα περιςτατικά «ανωτζρασ βίασ 

και ζκτακτων γεγονότων» και ειςθγείται αρμοδίωσ και κατά περίπτωςθ, για τθν αδυναμία ι 

μθ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων από τον Δικαιοφχο, ςτθν ΕΥΔ ΕΡΑΛΘ, με 

Απόφαςθ τθσ οποίασ δφναται να υπάρξει εξαίρεςθ του Δικαιοφχου από ςυγκεκριμζνεσ 

υποχρεϊςεισ 

28. ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

H παροφςα πρόςκλθςθ κακϊσ και όλα τα ςυνοδευτικά ζντυπα αυτισ, βρίςκονται 

αναρτθμζνα ςτον ιςτότοπο τθσ Αναπτυξιακισ Ιονίων Νιςων ΑΑΕ ΟΤΑ : www.anion.org.gr 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ για το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ και Θάλαςςασ 2014-

2020, το ςφςτθμα διαχείριςθσ του Ε.Ρ., το κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ των πράξεων που 

εντάςςονται ςτο εν λόγω Ε.Ρ., τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν των πράξεων 

βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.alieia.gr . Οποιαδιποτε πλθροφορία για τθν 

υποβολι των προτάςεων (όπωσ οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ, ενθμζρωςθ για 

τουσ δείκτεσ, για τθν εξειδίκευςθ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ προτάςεων και άλλα ζγγραφα 

αναγκαία για τθν εξζταςθ τθσ πρόταςθσ) βρίςκονται ςτθν οικεία θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

τθσ Αναπτυξιακισ Ιονίων Νιςων ΑΑΕ ΟΤΑ : www.anion.org.gr 

Οι ανωτζρω δικτυακοί τόποι αποτελοφν βαςικό εργαλείο επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ 

των αρμόδιων αρχϊν με το ςφνολο των ενδιαφερομζνων για το Ε.Ρ. Θ παροφςα πρόςκλθςθ 

ιςχφει από τθν θμερομθνία δθμοςίευςισ τθσ . 

Συννθμζνα Ρρόςκλθςθσ  

1 ΡΕΙΛΘΨΘ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ 

2 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ 

3 ΕΝΤΥΡΟ Ι_1_Ενδεικτικι φόρμα υποβολισ ΡΣΚΕ 

4 ΕΝΤΥΡΟ I_2 -ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΘΣΘΣ  

http://www.anion.org.gr/
http://www.alieia.gr/
http://www.anion.org.gr/


  Σελίδα 
81 

 
  

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

5 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι Οριςμόσ ΜΜΕ 

6 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι_A ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ μθ ΚΕ ΑΛΙΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ 

7 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι_Β ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ  Κ.Ε. ΑΛΙΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ 

8 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

9 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ Εξειδίκευςθ κριτθρίων βάςει ΤΣ_v2 

10 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV ΡΙΝΑΚΑΣ-ΑΝΩΤΑΤΩΝ-ΤΙΜΩΝ-ΜΟΝΑΔΑΣ 

11 ΡΑΑΤΘΜΑ V- Ραρακολοφκθςθ μακροχρόνιων 

12 ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ ΚΥΩΣΕΙΣ 

13 ΡΑΑΤΘΜΑ VII ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΡΑ 2014 4.1 

14 ΡΑΑΤΘΜΑ VIII ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΡΑ 2014 4.2 

15 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΧ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΡΑ 2014 4.3 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

16 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Ι Υπεφκ. Διλωςθ 

17 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ II  Υπεφκυνθ Διλωςθ de minimis 

18 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ Υπεφκυνθ Διλωςθ 

19 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΔΘΛΩΣΘΣ ΙV ΜΜΕ  

20 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ V_A ΧΘΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

21          ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ V_B ΜΕΛΕΤΘ ΒΙΩΣΙΜΟΤΘΤΑΣ 

22-27    ANΑΛΥΤΙΚΟΙ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

28 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ VII. ΛΙΣΤΑ ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ 

29 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ VIIΙ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ 

30          ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΧ  ΑΡΟΦΑΣΘ ΕΝΤΑΞΘΣ  

31           ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Χ  ΔΘΛΩΣΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΑΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

32 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΧΙ ΔΘΛΩΣΘ ΔΑΡΑΝΩΝ ΑΡΟ ΟΕΕ 

33 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΧΙΙ ΕΚΘΕΣΘ ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘΣ 

34 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΧΙΙΙ ΛΙΣΤΑ ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΒΟΘΘΘΤΙΚΑ ΑΧΕΙΑ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΕ" 

1 ΚΑΝ ΕΕ 508_2014.pdf 

2 ΚΑΝ ΕΕ 1407_2013 DE MINIMIS.pdf 

3 ΚΑΝ. 1303-2013-ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΔΤ.pdf 

4 ΣΥΝΟΨΘ ΤΘΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ Ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ.doc 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ" 

ΚΥΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

5 KYA 2986-2016 

6 ΚΥΑ 1886-2019 ΤΟΡ ΚΥΑ 2986-2016 

7 ΦΕΚ_ΔΙΟΘΩΣΘΣ_ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ_ΚΥΑ 2986-2016 

2 ΚΥΑ-ΥΑ 

8 ΥΑ 137675-ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΤΘΤΑΣ 

9  ΚΥΑ 99-2017 ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΔΙΟΘΩΣΕΩΝ ΕΡΑΛΘ 

ΚΥΑ - ΥΑ CLLD 

10 ΚYA 1538-26.06.2019 

11 ΥΑ 3131-17.12.2019 
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12 ΥΑ 913-2021 ΤΟΡΟΡ. ΥΑ 3131-2019 

ΚΥΑ - ΥΑ ΟΙΗΟΝΤΙΩΝ ΜΕΤΩΝ 

13 ΚΥΑ 932-2017 

14 ΥΑ 1122 - 20.07.2017 

15 ΥΑ 1467- ΤΟΡ.ΥΑ 1122 

16 ΥΑ 1154 -2020 ΣΥΜΡΛ-ΤΟΡ.ΥΑ 1122 

ΒΟΘΘΘΤΙΚΑ" 

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘΣ ΦΕΕΓΓΥΟΤΘΤΑΣ 

18 Οδθγόσ ΕΣΡΑ_ΡΑΑΤ_II_ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ_ΑΜΕΑ 

19          Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Μελζτθσ Ρροςβαςιμότθτασ 

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Ε.Δ.Π. του Σ.Π. CLLD / LEADER  

Αλζξανδροσ Κατζχθσ  

 

 

 

 

 


