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1. ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΑΤΣΩΝ 

Η πρόςκλθςθ περιλαμβάνει δυο δράςεισ: 

α. Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικϊν περιοχϊν 

– μη κρατικζσ ενιςχφςεισ / επιχειρηματικότητα. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ ζχει 

ωσ κφρια νομικι βάςθ των ΜΑΟ (ΕΕ) 508/2014 και περιλαμβάνει επιμζρουσ 

«κατθγορίεσ» επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων (π.χ. μεταποίθςθ προϊόντων 

αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ), θ νομικι βάςθ των οποίων ζγκειται ςε 

επιμζρουσ άρκρα του ΜΑΟ (ΕΕ) 508/2014. 

Η τοπικι αναπτυξιακι ςτρατθγικι προβλζπει τα ακόλουκα για τθν παροφςα 

δράςθ: 

Αναλυτικι Τεριγραφι Δράςθσ 

Ξε τθν παροφςα Δράςθ ενιςχφεται : 

 Η ίδρυςθ, ο εκςυγχρονιςμόσ και θ επζκταςθ επιχειριςεων μεταποίθςθσ προϊόντων 

αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ. 

 Η προςτικζμενθ αξία, ποιότθτα των προϊόντων και χριςθ των ανεπικφμθτων 

αλιευμάτων 

 Η βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν για 

τουσ αλιείσ 

 Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθν μείωςθ εκπομπισ 

ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των 

αλιευτικϊν ςκαφϊν. 

Ρι επενδφςεισ πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του αλιευτικοφ 

τομζα τθσ περιοχισ, να αξιοποιοφν τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ κάλαςςα και θ παράκτια 

ανάπτυξθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ αειφόροσ ανάπτυξθ των περιοχϊν αυτϊν. 

Είναι επικυμθτό, οι επενδφςεισ που κα ενιςχυκοφν, να χρθςιμοποιοφν ποιοτικζσ πρϊτεσ φλεσ 

για τθν παραγωγι των προϊόντων τουσ και να εφαρμόηουν φιλικζσ προσ το περιβάλλον 

πρακτικζσ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ . 

Ρι επενδφςεισ μεταποίθςθσ, ςτα πλαίςια τθσ τουριςτικισ και ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ των 

αλιευτικϊν περιοχϊν, είναι επικυμθτό να είναι επιςκζψιμεσ (οι βιοτεχνικζσ μονάδεσ) ι/και να 

ςχετίηονται ι να ςυμπλθρϊνονται από κεματικά αντικείμενα ι/και υπθρεςίεσ ςχετικά με τθν 

αλιεία και τθν αλιευτικι παράδοςθ. 

Ρι ανωτζρω μονάδεσ και οι κτιριακζσ τουσ εγκαταςτάςεισ, κα πρζπει να τθροφν τισ 

προβλεπόμενεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ για τθν προςβαςιμότθτα ΑΞΕΑ, ςφμφωνα με 

τθν ιςχφουςα, υφιςτάμενθ νομοκεςία. 

Φα παραπάνω κα εξειδικεφονται και κα τεκμθριϊνονται ςτθν Φεχνικι Ζκκεςθ 

προςβαςιμότθτασ ΑΞΕΑ που επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ  

Ιεματικι Νατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων 



4 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

SWOT ανάλυςθσ, περιγραφισ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ 

ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

πωσ αποτυπϊνεται και από τθν υφιςτάμενθ θ περιοχι παρζμβαςθσ διακζτει πλοφςιο 

υδάτινο ανάγλυφο με δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και διαςφνδεςθσ τομζων και οικονομικϊν 

παραγόντων. Ξε τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ εξυπθρετείται θ κφρια κεματικι κατεφκυνςθ και 

οι Α.1, Α.2, Α.4 και Β.2 δευτερεφουςεσ κατευκφνςεισ. Επίςθσ ικανοποιοφνται οι Ε.Υ. 1.2, 1.4, 

1.7, 2.1 και 2.2 που αφοροφν κφρια ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ, ςτθ 

βελτίωςθ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα και τθσ τοπικισ 

ταυτότθτασ τθσ περιοχισ, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των διακζςιμων πόρων. 

 

Φα προαναφερόμενα αναλφονται περαιτζρω ςτα ακόλουκα κεφάλαια του 

παρόντοσ οδθγοφ. 

 

 

β. Ιδιωτικζσ επενδφςεισ για την αειφόροσ ανάπτυξη των αλιευτικϊν περιοχϊν 

– κρατικζσ ενιςχφςεισ / επιχειρηματικότητα. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ ζχει ωσ 

κφριεσ νομικζσ βάςεισ το άρκρο 63, του ΜΑΟ (ΕΕ) 508/2014 και τον ΜΑΟ (ΕΕ) 

1407/2013. 

Η τοπικι αναπτυξιακι ςτρατθγικι προβλζπει τα ακόλουκα για τθν παροφςα 

δράςθ: 

Αναλυτικι Τεριγραφι Δράςθσ 

Υτθν περιοχι παρζμβαςθσ, όπου ο τομζασ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ κατζχει 

ςθμαντικό ρόλο, θ διαφοροποίθςθ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων με εντόσ ι εκτόσ αυτϊν 

δράςεισ, ςυμβάλλει ςτον επαγγελματικό επαναπροςανατολιςμό των απαςχολοφμενων ςτουσ 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. 

Υτθν παροφςα Δράςθ προτείνονται ενδεικτικά τα εξισ :  

 

1. Λδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων υποδομϊν διανυκτζρευςθσ, εςτίαςθσ και 

αναψυχισ   

- Κδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ 

Ρι επενδφςεισ πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του αλιευτικοφ 

τομζα τθσ περιοχισ, να αξιοποιοφν τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ κάλαςςα και θ παράκτια 

ανάπτυξθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ αειφόροσ ανάπτυξθ των περιοχϊν αυτϊν 

Είναι επικυμθτό θ διαμονι να ςυνδυάηεται είτε με τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε 

δραςτθριότθτεσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ (δραςτθριότθτεσ ςτθ κάλαςςα, πορείεσ ςτο 

βουνό, ξενάγθςθ ςτον οικιςμό, οργάνωςθ βραδιϊν γευςιγνωςίασ με προϊόντα και 

ςυνταγζσ, κλπ), είτε να απευκφνεται ςε εξειδικευμζνεσ αγορζσ-ςτόχουσ όπωσ είναι: οι 

ενδιαφερόμενοι για τθν κουηίνα και τθν γαςτρονομία.  

Υε κάκε περίπτωςθ, οι επενδφςεισ που αφοροφν υποδομζσ διανυκτζρευςθσ πρζπει να είναι 
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ςφμφωνεσ με τθν υπ.αρικμ. ΜΧΑ 2986/25-11-2016 «Σροςδιοριςμόσ των λειτουργικϊν 

μορφϊν και κατθγοριϊν των τουριςτικϊν καταλυμάτων και λοιπϊν τουριςτικϊν 

εγκαταςτάςεων, που εντάςςονται ςε προγράμματα αρμοδιότθτασ του Χπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Ειδικότερα, για τον Διμο Οεγανθςίου κακϊσ και για τισ Χοπικζσ Νοινότθτεσ Ταλαίρου και 

Τογωνιάσ του  Διμου Ακτίου-Βόνιτςασ επιτρζπεται μόνο θ ίδρυςθ οργανωμζνων 

τουριςτικϊν καταςκθνϊςεων (camping). Φε όλθ τθν υπόλοιπθ περιοχι παρζμβαςθσ 

επιτρζπονται όλεσ οι λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων 

και λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω ΝΨΑ. 

 

- Κδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ 

Είναι επικυμθτό οι χϊροι να βρίςκονται κοντά ςε αξιοκζατα/ςθμεία ενδιαφζροντοσ και να 

διατίκεται ςχετικό ενθμερωτικό υλικό, προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι περιπατθτζσ-

επιςκζπτεσ, με ςτόχο να εμπλουτιςτεί θ τουριςτικι εμπειρία με τισ απαραίτθτεσ 

ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Υτουσ παραπάνω χϊρουσ, είναι επίςθσ επικυμθτό να προςφζρονται μεταξφ άλλων και 

παραδοςιακά προϊόντα, φαγθτά, γλυκά, ποτά, κλπ, τα οποία ςυνιςτάται να επιςθμαίνονται 

ςτουσ καταλόγουσ των καταςτθμάτων ςαν «παραδοςιακά».  

 

2. Κδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 

εναλλακτικϊν  

    μορφϊν τουριςμοφ 

Ρι επενδφςεισ κα  πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του αλιευτικοφ 

τομζα τθσ περιοχισ, να αξιοποιοφν τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ κάλαςςα και θ παράκτια 

ανάπτυξθ  αλλά και θ ευρφτερθ περιοχι παρζμβαςθσ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ αειφόροσ 

ανάπτυξθ των περιοχϊν αυτϊν. 

Υτόχοσ επίςθσ είναι θ ενκάρρυνςθ και θ επαφι των επιςκεπτϊν με το καλάςςιο και λιμναίο 

περιβάλλον, τθ φφςθ και τισ παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, όπωσ είναι θ 

αλιεία, ςυνειςφζροντασ ςτθ προβολι τθσ πραγματικισ «ταυτότθτασ» τθσ περιοχισ φιλοξενίασ.  

 

3. Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν και λιανικοφ εμπορίου  

Σεριλαμβάνονται επενδφςεισ παροχισ υπθρεςιϊν και λιανικοφ εμπορίου ςε τομείσ 

υποςτθρικτικοφσ τθσ αλιείασ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ του αλιευτικοφ τομζα 

τθσ περιοχισ και τθν πλιρθ αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που προςφζρει θ κάλαςςα και θ παράκτια 

ανάπτυξθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ αειφόροσ ανάπτυξθ των περιοχϊν αυτϊν. 

 

4. Επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ αλιευτικϊν και λοιπϊν 

προϊόντων  

Σεριεχόμενο τθσ παροφςασ είναι θ ίδρυςθ, ο εκςυγχρονιςμόσ και θ επζκταςθ επιχειριςεων που 
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δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ αλιευτικϊν και 

λοιπϊν προϊόντων. Ρι επενδφςεισ πρζπει κατά προτεραιότθτα να ςτοχεφουν ςτθν αφξθςθ τθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ του αλιευτικοφ τομζα τθσ περιοχισ, να αξιοποιοφν τισ ευκαιρίεσ που 

προςφζρει θ κάλαςςα και θ παράκτια ανάπτυξθ, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ αειφόροσ ανάπτυξθ 

των περιοχϊν αυτϊν. 

Είναι επικυμθτό οι επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν ποιοτικζσ πρϊτεσ φλεσ για τθν καταςκευι των 

προϊόντων τουσ και κα εφαρμόηουν φιλικζσ προσ το περιβάλλον πρακτικζσ ςτθ διαδικαςία 

παραγωγισ (χριςθ βιολογικϊν προϊόντων, κομποςτοποίθςθ υπολειμμάτων, κλπ)  

Επίςθσ, είναι επικυμθτό οι χϊροι των επιχειριςεων να είναι επιςκζψιμοι  και να περιλαμβάνουν  

ενθμερωτικό υλικό (φυλλάδια, αφίςεσ, κλπ) για τον τρόπο παραςκευισ των προϊόντων.  

 

5. Λδρυςθ/επζκταςθ/εκςυγχρονιςμόσ μικρϊν βιοτεχνιϊν 

Σεριλαμβάνονται επενδφςεισ  ίδρυςθσ/επζκταςθσ/εκςυγχρονιςμοφ μικρϊν βιοτεχνικϊν μονάδων.  

Υθμειϊνεται ότι οι επενδφςεισ εντάςςονται ςτα πλαίςια τθσ τουριςτικισ και ολοκλθρωμζνθσ 

ανάπτυξθσ των αλιευτικϊν περιοχϊν και ςυνεπϊσ είναι επικυμθτό ςτα πλαίςια τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ να είναι επιςκζψιμεσ (οι βιοτεχνικζσ μονάδεσ) ι/και να ςχετίηονται ι 

να ςυμπλθρϊνονται από  κεματικά αντικείμενα ι/και υπθρεςίεσ ςχετικά με τθν παράδοςθ και τα 

προϊόντα. 

 

λεσ οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των ανωτζρω επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων κα πρζπει να 

τθροφν τισ προβλεπόμενεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ για τθν προςβαςιμότθτα ΑμεΑ ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Φα παραπάνω κα εξειδικεφονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ προςβαςιμότθτασ ΑμεΑ που επιςυνάπτεται 

ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ. 

 

Ιεματικι Νατεφκυνςθ που εξυπθρετείται (απαιτείται αιτιολόγθςθ βάςει των ςτοιχείων SWOT 

ανάλυςθσ, περιγραφισ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ με τθ ςτρατθγικι 

τοπικισ ανάπτυξθσ και τουσ ςτόχουσ αυτισ) 

πωσ αποτυπϊνεται και από τθν υφιςτάμενθ θ περιοχι παρζμβαςθσ διακζτει πλοφςιο υδάτινο 

ανάγλυφο με δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του αλιευτικοφ τουριςμοφ κακϊσ και με δυνατότθτεσ 

ανάπτυξθσ και διαςφνδεςθσ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων. Ξε τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 

εξυπθρετείται θ κφρια κεματικι κατεφκυνςθ και οι Α.1,Α.2, Α.4 και  Β.2 δευτερεφουςεσ 

κατευκφνςεισ. Επίςθσ ικανοποιοφνται οι Ε.Υ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2 και 2.3 που αφοροφν 

κφρια ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ, ςτθ διαςφνδεςθ των οικονομικϊν τομζων, 

ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα, ςτθ 

διαςφνδεςθ των οικονομικϊν τομζων και του τουριςτικοφ προϊόντοσ με τθν τοπικι ταυτότθτα 

κακϊσ και τθν βελτίωςθ τθσ τουριςτικισ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των 

διακζςιμων πόρων. 
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Φα προαναφερόμενα αναλφονται περαιτζρω ςτα ακόλουκα κεφάλαια του 

παρόντοσ οδθγοφ. 

 

2. ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ 

ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΜΗ ΚΡΑΣΙΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ / 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Ρι ενιςχυόμενεσ επενδφςεισ μθ κρατικϊν ενιςχφςεων είναι αυτζσ που αναφζρονται 

ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 1_ΕΣΙΝΕΠΙΞΡΙ ΜΑΔ μθ ΜΕ. 

2.1 ΟΕΧΑΤΚΗΦΗ ΤΥΜΠΧΩΠ ΑΞΚΕΚΑΦ ΝΑΚ ΨΔΑΧΝΑΞΞΚΕΥΓΕΚΑΦ (ΆΥΙΥ 69  ΝΑΠ. 

Ε.Ε. 508/2014) 

Φο άρκρο 69 του ΜΑΟ. (ΕΕ) 508/2014, αφορά ςε επενδφςεισ του κλάδου τθσ 

μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, θ οποία, ςφμφωνα με το 

άρκρο 4, του Μαν (ΕΜ) 1224/2009, ορίηεται ωσ: «θ διαδικαςία βάςει τθσ οποίασ 

προετοιμάςτθκαν τα παρουςιαηόμενα προϊόντα. ε αυτιν περιλαμβάνεται ο 

τεμαχιςμόσ ςε φιλζτα, θ ςυςκευαςία, θ κονςερβοποίθςθ, θ κατάψυξθ, το κάπνιςμα, 

το αλάτιςμα, το μαγείρεμα, θ διατιρθςθ ςε ξίδι, θ αποξιρανςθ ι θ προετοιμαςία 

των ιχκφων για τθν αγορά ι κακ’ οιοδιποτε άλλο τρόπο» και ο οποίοσ ορίηεται ωσ ο 

κλάδοσ τθσ οικονομίασ που περιλαμβάνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ μεταποίθςθσ 

προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ. 

 

2.1.1 Είδθ πράξεων που εντάςςονται προσ χρθματοδότθςθ  

Υτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ με τθν 

παροφςα πρόςκλθςθ χρθματοδοτοφνται παραγωγικζσ επενδφςεισ, με πράξεισ που 

αφοροφν ςε: 

1. εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων 

2. βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ, τθσ υγιεινισ, τθσ υγεία και των ςυνκθκϊν 

εργαςίασ 

3. μεταποίθςθ των αλιευμάτων ιχκφων που αποτελοφν αντικείμενο εμπορίασ 

και δεν μποροφν να προορίηονται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 

4. μεταποίθςθ υποπροϊόντων που προκφπτουν από τισ βαςικζσ 

δραςτθριότθτεσ μεταποίθςθσ 

5. μεταποίθςθ προϊόντων βιολογικισ υδατοκαλλιζργειασ 

6. δθμιουργία νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων, νζων ι βελτιωμζνων 

διαδικαςιϊν, ι νζων ι βελτιωμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 

οργάνωςθσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρζπει να υπάγεται ςτο Σαράρτθμα I τθσ 

Υ.Ν.Ε.Ε.. 

Ειδικότερα, οι διαδικαςίεσ μεταποίθςθσ των παραπάνω ενεργειϊν 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. 

 

2.1.2 Δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ 

Δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν, 

ςυλλογικοί φορείσ και λοιπζσ οργανϊςεισ, που ζχουν τθν ευκφνθ 

πραγματοποίθςθσ τθσ υποβαλλόμενθσ προσ ενίςχυςθ πράξθσ και που τελικά 

επιβαρφνονται με το κόςτοσ τθσ. 

 

2.1.3 Οθ επιλζξιμεσ πράξεισ 

Δεν είναι επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ οι πράξεισ εάν αφοροφν τθν μεταποίθςθ 

γενετικά τροποποιθμζνων προϊόντων υδατοκαλλιζργειασ. 

 

2.1.4 Επιλζξιμεσ και μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ  

2.1.4.1 Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Για τθν υλοποίθςθ των Σράξεων ςτον τομζα τθσ Ξεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ 

και υδατοκαλλιζργειασ κεωροφνται ωσ επιλζξιμεσ οι εξισ δαπάνεσ:  

 Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου ζωσ και 10% επί του 

ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ τθσ Σράξθσ. Υτισ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του 

περιβάλλοντοσ χϊρου, δεν ςυνυπολογίηονται εργαςίεσ που 
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πραγματοποιοφνται ςε αυτόν αλλά εξυπθρετοφν υποδομζσ των 

εγκαταςτάςεων (ζργα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, αποςτραγγιςτικά ζργα κλπ).  

 Ματαςκευι, 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.  

 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.  

 Ξεταφορά και εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου νζου (καινοφργιου) 

εξοπλιςμοφ και μζςων για τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ (παραγωγικόσ, 

θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ, κλπ).  

 Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ με ςφγχρονο εξοπλιςμό του υφιςτάμενου 

εξοπλιςμοφ και των μζςων μεταφοράσ.  

 Ματαςκευζσ και εξοπλιςμόσ για τθν επεξεργαςία και τθ μεταποίθςθ των 

υποπροϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ.  

 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.  

 Αγορά, μεταφορά και τοποκζτθςθ νζων εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ.  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ γραφείων, χϊρων 

παραμονισ και εςτίαςθσ προςωπικοφ και ςυνεδριάςεων με τον απαραίτθτο 

εξοπλιςμό.  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ μθχανοργάνωςθσ, 

προγραμμάτων διαχείριςθσ – λογιςμικοφ, κακϊσ και λογιςμικοφ 

αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, μελζτεσ και 

ςυςτιματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ μονάδων μεταποίθςθσ και 

αποκθκϊν.  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων αςφάλειασ, 

παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ μονάδασ.  
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 Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ (φωτοβολταϊκά πάνελσ, ανεμογεννιτριεσ, καυςτιρεσ 

βιομάηασ, κλπ), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιςχφσ τουσ δεν κα υπερβαίνει τισ 

ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ.  

 Αγορά χερςαίων μεταφορικϊν μζςων για τθν υγιεινι και αςφαλι μεταφορά 

των πρϊτων υλϊν και των προϊόντων τθσ μονάδασ. 

 Χλικζσ επενδφςεισ για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ αυτοελζγχου. 

 Ξελζτθ, εφαρμογι και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ, 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, ςιμανςθσ – πιςτοποίθςθσ των προϊόντων, 

ςφμφωνα με εκνικά ι διεκνι πρότυπα και ςιματα ποιότθτασ, ζωσ το ποςό 

των 5.000€.  

 Φεχνικά ζξοδα ζωσ το 10% επί του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ τθσ 
πράξθσ. 
Φεχνικά ζξοδα νοοφνται οι αμοιβζσ για τθν ςφνταξθ του φακζλου και τθν 

παρακολοφκθςθ 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 και γενικά μελζτεσ που ςχετίηονται με 

τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. 

 

2.1.4.2 Ξθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Είναι μθ επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε:  

 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.  

 Σοςά για αγορά οικοπζδου.  

 Αγορά, καταςκευι και προμικεια εξοπλιςμοφ που δεν είναι απαραίτθτοσ 

για τουσ λειτουργικοφσ ςκοποφσ τθσ επζνδυςθσ.  

 Δαπάνεσ που δεν περιγράφονται αναλυτικά ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ,  

 Εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ υφιςτάμενων εξοπλιςμϊν και 

εγκαταςτάςεων.  
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 Εργαςίεσ πραςίνου (δενδροφφτευςθ, χλοοτάπθτεσ, κλπ) και ζργα 

διακόςμθςθσ.  

 Αγορά ι εγκατάςταςθ μεταχειριςμζνων υλικϊν, μθχανθμάτων και 

εξοπλιςμϊν.  

 Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) για οποιαδιποτε κατθγορία δαπάνθσ.  

 Άλλοι φόροι, τζλθ ι επιβαρφνςεισ. Εξαιροφνται και είναι επιλζξιμα, για τα 

μεταφορικά μζςα, τζλθ ταξινόμθςθσ και δαςμοί, ενςωματωμζνα ι μθ ςτα 

τιμολόγια αγοράσ τουσ.  

 Χρθματοοικονομικά ζξοδα (χρεωςτικοί τόκοι, προμικειεσ 

χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, ζξοδα ςυναλλάγματοσ, ςυναλλαγματικζσ 

διαφορζσ).  

 Σρόςτιμα, χρθματοοικονομικζσ ποινζσ και δαπάνεσ δικαςτικϊν διαδικαςιϊν.  

 Αγορά επιβατικϊν αυτοκινιτων.  

 Αγορά ι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αναψυχισ, εκτόσ και εάν δικαιολογείται 

από το είδοσ τθσ επζνδυςθσ.  

 Αγορά αναλϊςιμων υλικϊν.  

 Νειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ.  

 Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, εκτόσ αν αυτό προςλθφκεί ειδικά για εργαςία 

αποκλειςτικά για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ και κα απολυκεί με τθν 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.  

 Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν από τον ίδιο το δικαιοφχο.  

 Ζξοδα ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου, ζξοδα 

ςυμβολαιογράφου, ζξοδα ταξιδιϊν.  

 Ζξοδα μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ μίασ επιχείρθςθσ.  

 Εργαςίεσ των οποίων τα δικαιολογθτικά ζγγραφα δεν επιτρζπουν 

επαλικευςθ των δαπανϊν.  

 Ζξοδα ενοικίαςθσ υλικοφ - εξοπλιςμοφ. 

 Ζξοδα καταςκευισ προςωρινϊν ζργων.  
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2.1.5 Δικαιολογθτικά για τθν υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ  

Ρ φάκελοσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ κα πρζπει απαραίτθτα και ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, να περιλαμβάνει, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, τα πιο κάτω 

δικαιολογθτικά (που κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 

ιςχφουςα νομοκεςία) και τεχνοοικονομικά ςτοιχεία: 

1. Νίςτα υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν. 

2. Αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΣΥΜΕ, 

όπου αναγράφεται και θ ακριβισ θμερομθνία υποβολισ τθσ. Η αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (ΦΕΜ Α’ 75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν. Υυνεπϊσ, 

κα πρζπει να εμφανίηει ταυτότθτα περιεχομζνου με τα ηθτοφμενα 

δικαιολογθτικά. Η ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ 

επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  

3. Υυμπλθρωμζνο το ΖΟΦΧΣΡ Ι_2, του ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 8_Ζντυπο Ι_2, τθσ 
πρόςκλθςθσ. 
Υτθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων ι υφιςτάμενων επιχειριςεων, οι οποίεσ 
αναπτφςςουν νζο προϊόν / υπθρεςία ςυμπλθρϊνεται και το ςυνοπτικό 
επιχειρθματικό ςχζδιο, το οποίο αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2. 

4. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ Ατόμων με 

Αναπθρίεσ (ΑμΕΑ), θ οποία αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2 

5. Διλωςθ με τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα 

με τθν υπ’ αρικ.2003/361/ΕΜ Υφςταςθ τθσ Επιτροπισ και τον Μαν (ΕΕ) 

1388/2014 (ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 12_Διλωςθ ΞΞΕ), θ οποία κα φζρει υπογραφι 

του δυνθτικοφ δικαιοφχου. 

6. Αντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ του δικαιοφχου ι του 

νόμιμου εκπροςϊπου, ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.  

7. Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ: 

 Για Α.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 

 Υυγκρότθςθ ΔΥ & Ρριςμόσ Οόμιμου Εκπροςϊπου 

 Ξετοχολόγιο από το οποίο προκφπτει θ ιςχφουςα μετοχικι 

ςφνκεςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ε.Σ.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 
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 Σράξθ εκπροςϊπθςθσ & Βεβαίωςθ Εταίρων (ΓΕΞΗ) ςε 

περίπτωςθ που θ εκπροςϊπθςθ δεν προκφπτει από το 

ανωτζρω Ματαςτατικό 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ρ.Ε., Ε.Ε., ΙΜΕ: 

 Σρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια 

Χπθρεςία (Σρωτοδικείο ι ΓΕΞΗ), ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ 

διαχείριςθ-εκπροςϊπθςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Μοινωνικζσ Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ο. 4430/2016 όπωσ 

ιςχφει: 

 Σιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Γενικό Ξθτρϊο Φορζων 

Μοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Ρικονομίασ, 

 Αρχικά υποβλθκζν καταςτατικό και θ τελευταία τροποποίθςθ 

αυτοφ (αν υπάρχει), ςτο οποίο αποτυπϊνεται θ διαχείριςθ - 

εκπροςϊπθςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ: 

 Φα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

εκπροςϊπθςθσ που προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον 

νομοκετικό πλαίςιο. 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για εταιρείεσ υπό ςφςταςθ: 

 Υχζδιο καταςτατικοφ, με κεφάλαιο τουλάχιςτον ίςο με το ποςό 

τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ και ςαφισ αναφορά ςτθν εκπροςϊπθςθ 

τθσ εταιρείασ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβλθκεί 

το οριςτικό πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

 Για ατομικι επιχείρθςθ, προςκομίηεται βεβαίωςθ ζναρξθσ 

επιτθδεφματοσ. 

8. Χπεφκυνοσ υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τραπεηικόσ λογαριαςμόσ 

(Νογαριαςμόσ Σράξθσ) 

Χπεφκυνθ Διλωςθ του δικαιοφχου (φυςικό πρόςωπο) ι του νόμιμου 

εκπροςϊπου (νομικό πρόςωπο) με τθν οποία: α) ορίηεται ο υπεφκυνοσ 

υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του 
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(θλεκτρονικι διεφκυνςθ, ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο, ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ) και β) δθλϊνεται ο αρικμόσ IBAN του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ 

ςτον οποίο κα καταβάλλονται οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ. Ρ ςχετικόσ 

τραπεηικόσ λογαριαςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί από τον δικαιοφχο και για τθν 

τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ. 

9. Ρικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ: 

 Για Χφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων: 

- Ζντυπα Ε3 και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που 

προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ  

- Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ (με υπογραφι του λογιςτι) και για 

τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του 

ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χπόδειγμα (ΕΝΣ) Β.5 Ιςολογιςμόσ για πολφ μικρζσ οντότθτεσ, με 

υπογραφι του λογιςτι ι του νόμιμου εκπρόςωπου για τθ 

διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ (αν απαιτείται) 

 Για Χφιςτάμενεσ 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 Ο (όπου απαιτείται) 

δ) Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ με υπογραφι του λογιςτι 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και προςάρτθμα τελευταίασ 

διαχειριςτικισ χριςθσ (όπου απαιτείται) 

 Για Φυςικά πρόςωπα (υπό ίδρυςθ επιχείρθςθ) και για υπό ςφςταςθ 

εταιρείεσ, προςκομίηονται τα κάτωκι για τθν τελευταία διαχειριςτικι 

χριςθ: 

- Ζντυπα Ε1 και Ε3 

- Σράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα) 



15 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

- Ζντυπο Ε9 

Υτθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθσ επιχείρθςθσ τα ανωτζρω απαιτοφνται 

για όλουσ τουσ εταίρουσ/μετόχουσ. 

 Υτθν περίπτωςθ νεοςφςτατθσ εταιρίασ ι ατομικισ επιχείρθςθσ θ οποία 

δεν ζχει κλείςει τθν πρϊτθ τθσ πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, δεν υπάρχει 

υποχρζωςθ υποβολισ των ανωτζρω. 

10. Ματαςτάςεισ 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. 

11. Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ (αρικ. 13535/29.03.21 

εγκφκλιοσ Χπ. Δικαιοςφνθσ).  

12. Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

13. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

14. Χπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ο.1599/86, κάνοντασ χριςθ των Χποδειγμάτων Ι & 

III, με τισ οποίεσ ο δικαιοφχοσ δθλϊνει τα κάτωκι, κατά περίπτωςθ: 

 Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα 

που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Μοινισ Αλιευτικισ Σολιτικισ τθσ ΕΕ και δεν 

ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι μου 

διαγωγι, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Μαν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΦΘΑ 

και τον κατ’ εξουςιοδότθςθ Μαν. (ΕΕ) 288/2015 

 To ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά 

υπαχκεί για ενίςχυςθ – επιχοριγθςθ ςε αναπτυξιακό νόμο ι άλλο 

Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα. 

 Η λειτουργία τθσ επζνδυςθσ κα ςυνάδει με τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τθν εφαρμογι των Μοινοτικϊν και Εκνικϊν διατάξεων, 

(ΜΑλΣ, ΜΡΑ, ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑ, Υφςτθμα Ελζγχου Αλιευτικϊν Σροϊόντων, 

κ.λπ.), που αφοροφν ςτθ διακίνθςθ, εμπορία, ιχνθλαςιμότθτα των 

προϊόντων, τθν πρόλθψθ, αποτροπι και εξάλειψθ τθσ ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑΥ και 

τθ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι. 

 Φον τρόπο και τθν διαδικαςία κάλυψθσ τθσ Ιδίασ Υυμμετοχισ 

 Εάν θ επιχείρθςθ επιδοτικθκε από κάποιο εκνικό ι κοινοτικό 

πρόγραμμα, ςε περίπτωςθ επζκταςθσ, εκςυγχρονιςμοφ ι 

μετεγκατάςταςθσ 
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 Η προτεινόμενθ πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί 

πλιρωσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

 Δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και 

ειδικότερα για: Σαράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ 

(3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα / 2 ζλεγχοι). 

 Δεν εκκρεμεί εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 

εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του 

Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΔΕΜ). 

 Φθρείται τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 

και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

 Φθροφνται οι αρχζσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν χωρίσ 

διακρίςεισ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, 

πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. 

 Δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ κοινοτικϊν 

κανονιςμϊν ι εκνικισ νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων 

 Δεν δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία 

 Διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο ι δεν 

κωλφομαι από διατάξεισ του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου, ςε 

περίπτωςθ δικαιοφχου που είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ 

ςε ΟΣΔΔ ι ςε ΟΣΙΔ 

 Θα τθρθκοφν οι μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ 

 Θα διευκολφνει ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ από τον ΕΦ και τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ ελζγχου 

 Δεν αποτελεί εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία 

 Δεν ζχει δθμοςιεφςει άλλθ οικονομικι χριςθ (φορολογικά ςτοιχεία) 

τθσ επιχείρθςθσ, πζραν αυτισ που υπζβαλε με τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτθν πρόςκλθςθ 

και ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ 

15. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του φορζα να 

καταβάλει τθ ςυμμετοχι του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, 

αντίγραφο του Νογαριαςμοφ Σράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του 

δικαιοφχου, το IBAN και θ φπαρξθ του απαιτοφμενου ποςοφ κάλυψθσ τθσ 

ιδίασ ςυμμετοχισ. Υε περίπτωςθ που ςτον τραπεηικό λογαριαςμό 

εμφανίηονται και άλλα ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ από κάκε ςυνδικαιοφχο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, 

ςτθν οποία αναφζρεται ότι επιτρζπει ςτον δικαιοφχο να χρθςιμοποιιςει τα 

χριματα του λογαριαςμοφ για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τθσ 

Σράξθσ.  
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Υτθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ 

ςυνζλευςθσ των μετόχων/εταίρων του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο 

κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ, πζρα από το Νογαριαςμό Σράξθσ, μπορεί να τεκμθριωκεί 

αποδεικνφοντασ τθν αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου με νζεσ ςε μετρθτά 

ειςφορζσ των εταίρων (Απόςπαςμα Γενικισ Υυνζλευςθσ Ξετόχων – Εταίρων) 

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). 

16. Υε περίπτωςθ δανειοδότθςθσ, ζγγραφο τραπεηικοφ ι άλλου 

χρθματοπιςτωτικοφ Ιδρφματοσ για το κετικό ενδιαφζρον του για χοριγθςθ 

δανείου ςτο οποίο κα αναφζρονται:  

o το φψοσ του δανείου, το ςυνολικό κόςτοσ και το είδοσ τθσ 

πράξθσ για τθν οποία χορθγείται το δάνειο, 

o θ διάρκεια του δανείου, 

o το επιτόκιο, 

o θ περίοδοσ χάριτοσ.  

17. Μυρωμζνο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτθςίασ οικοπζδου ι ςυμβολαίου 

ενοικίαςθσ μετεγγραμμζνου ςτο οικείο Χποκθκοφυλακείο (αρκρ. 618 Α.Μ.). 

Υε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ ςε ΒΕ.ΣΕ. ωσ αποδεικτικό φπαρξθσ οικοπζδου 

γίνεται δεκτι θ δζςμευςθ του οικοπζδου από το φορζα ΒΕ.ΣΕ.  

Υε περιπτϊςεισ μιςκϊςεων καλάςςιου ι λιμναίου χϊρου ι λιμνοκάλαςςασ 

ι χερςαίασ ζκταςθσ του δθμοςίου, κα ςυνυποβάλλονται οι ςχετικζσ 

αποφάςεισ και τα μιςκωτιρια ςυμβόλαια, εφόςον προβλζπονται από αυτζσ. 

Υτθν περίπτωςθ των καλάςςιων πλωτϊν μονάδων πρζπει με τθν αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ να υποβλθκεί τουλάχιςτον θ απόφαςθ προζγκριςθσ 

μίςκωςθσ του καλάςςιου χϊρου. Υε αυτι τθν περίπτωςθ, τα αντίςτοιχα 

ςυμφωνθτικά/ςυμβόλαια μίςκωςθσ προςκομίηονται ςτον ΕΦ, ζωσ τθν 1θ 

πλθρωμι του επενδυτικοφ ςχεδίου και το αργότερο εντόσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. 

Υε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι 

υφιςτάμενεσ υποδομζσ, απαιτοφνται τα προαναφερόμενα αποδεικτικά 

πρζπει να καλφπτουν χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ετϊν. 

Υε 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.  
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Ρι ανωτζρω χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία 

δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Υε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία 

υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ. 

Ματά 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. Υε αυτι τθν 

περίπτωςθ, τα αντίςτοιχα ςυμφωνθτικά/ςυμβόλαια μίςκωςθσ ι 

αγοροπωλθςίασ προςκομίηονται ςτον ΕΦ, ζωσ τθν 1θ πλθρωμι του 

επενδυτικοφ ςχεδίου και το αργότερο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δϊδεκα 

(12) μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. 

 

18. Υε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι 

ελεφκερο βαρϊν και διεκδικιςεων, 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. Για το λόγο αυτό προςκομίηονται πιςτοποιθτικό 

βαρϊν και πιςτοποιθτικό μθ διεκδικιςεων για το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο. 

Υε 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. 

19. Ξελζτθ βιωςιμότθτασ, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 13_Ξελζτθ 

Βιωςιμότθτασ, τθσ πρόςκλθςθσ 

20. Ξελζτθ ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ μονάδασ, ςε περίπτωςθ που ςτον 

προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου περιλαμβάνονται δαπάνεσ για 

ΑΣΕ 

21. Σροχπολογιςμόσ του ζργου ςε μορφι excel, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 

14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ. Για τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ δίνονται 

μζγιςτεσ  αποδεκτζσ τιμζσ μονάδεσ ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 6_Σίνακασ Φιμϊν 

Ματαςκευαςτικά. 

Ρι δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου που ζχουν πραγματοποιθκεί πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δθλϊνονται επίςθσ (ς.ς. πλζον του 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ) ςτον πίνακα του 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 7_Αναδρομικζσ Δαπάνεσ. Υε περίπτωςθ που ζχουν 
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εξοφλθκεί δθλϊνονται και προςκομίηονται τα παραςτατικά εξοφλιςεων και 

κάκε άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο. 

22. Αναλυτικζσ Σρομετριςεισ κτιριακϊν εργαςιϊν, με επεξθγθματικά ςχζδια 

όπου απαιτείται για τθν αιτιολόγθςθ των ποςοτιτων, κατάλλθλα 

υπογεγραμμζνεσ από αρμόδιο μθχανικό. 

23. Διάγραμμα κάλυψθσ και τεχνικά ςχζδια (ςε κλίμακα 1:250 ι 1:500 ι άλλθ 

κατάλλθλθ), που να παρουςιάηουν όψεισ, κατόψεισ, τομζσ όλων των 

χερςαίων και υδάτινων εγκαταςτάςεων που πρόκειται να καταςκευαςκοφν.  

24. Φωτογραφικι Φεκμθρίωςθ (Σροςκομίηεται φωτογραφικό υλικό όπου 

αποτυπϊνεται αναλυτικά θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του προτεινόμενου 

ζργου ι του χϊρου όπου πρόκειται να υλοποιθκεί). 

25. Υτοιχεία που τεκμθριϊνουν το εφλογο κόςτοσ τθσ πρόταςθσ  (προςφορζσ –

προτιμολόγια – prospectus), για το ςφνολο των δαπανϊν 

(πραγματοποιθκείςεσ ι μθ, εξοφλθμζνεσ ι μθ). Υυγκεκριμζνα, αναλυτικζσ 

προςφορζσ υπογεγραμμζνεσ από τον καταςκευαςτι ι τον προμθκευτι 

(μθχανιματα, εξοπλιςμοί, εργαςίεσ, κλπ.), με αντίςτοιχεσ προμετριςεισ 

(όπου απαιτοφνται), οι οποίεσ κα αποτελοφν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ του 

προχπολογιςμοφ (χωρίσ ΦΣΑ, ςτθν περίπτωςθ που ο ΦΣΑ δεν είναι 

επιλζξιμοσ).  

Η θμερομθνία των προςφορϊν δεν κα πρζπει να απζχει χρονικά πζραν του 

εξαμινου από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

Για τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτον Σίνακα τιμϊν 

μονάδασ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν του ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 6_Σίνακασ Φιμϊν 

Ματαςκευαςτικά, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ του 

εφλογου κόςτουσ. 

26. Απόφαςθ/εισ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΣΡ) ι Σρότυπεσ 

Σεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΣΣΔ), όπωσ προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ.  

27. Μτθνιατρικι Άδεια τθσ εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με το Σ.Δ. 28/2009 (όπου 

απαιτείται).  

28. Μτθνιατρικι Άδεια τθσ εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με το Σ.Δ. 79/2007 (όπου 

απαιτείται).  

29. Ζγκριςθ μελζτθσ διάκεςθσ αποβλιτων, (όπου απαιτείται).  

30. Άδεια εγκατάςταςθσ ι/και λειτουργίασ τθσ μονάδασ που κα ςυνοδεφονται 

και με τα κεωρθμζνα ςχζδια διάταξθσ Η/Ξ εξοπλιςμοφ (όπου απαιτείται).  

31. Άδεια λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υπαγωγισ 

ςτισ Σρότυπεσ Σεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ.  

32. Άδεια χριςθσ νεροφ και εκτζλεςθσ ζργων αξιοποίθςθσ υδάτινων πόρων 

(όπου απαιτείται).  

33. Άδεια χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ και εκτζλεςθσ ζργων (όπου απαιτείται).  
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34. Υε περίπτωςθ φπαρξθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων προςκομίηεται θ 

απαιτοφμενθ άδεια δόμθςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

35. Υε περιπτϊςεισ υφιςτάμενων μονάδων, κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ, προςκομίηονται οι προϊςχφουςεσ άδειεσ (που 

προβλζπονται ςτα ανωτζρω ςθμεία 22 ζωσ  30), εφόςον απαιτοφνται για τθν 

λειτουργία τθσ μονάδασ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα αιτιματα ζκδοςθσ, 

ανανζωςθσ ι τροποποίθςθσ αυτϊν. 

Ρι ανωτζρω νζεσ άδειεσ κα προςκομιςκοφν με τθν αίτθςθ πλθρωμισ τθσ Α’ 

Δόςθσ τθσ πράξθσ, εκτόσ των αδειϊν λειτουργίασ που δφνανται να 

προςκομιςκοφν με τθν αίτθςθ πλθρωμισ τθσ Φελικισ Δόςθσ τθσ Σράξθσ.  

36. Υε περιπτϊςεισ νζων μονάδων, κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ, προςκομίηονται οι αιτιςεισ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν 

ζκδοςθ των αδειϊν που αναφζρονται ςτα ςθμεία 22 ζωσ 29. 

Ρι ανωτζρω νζεσ άδειεσ, κακϊσ και θ οικοδομικι άδεια κα προςκομιςκοφν 

με τθν αίτθςθ πλθρωμισ τθσ Α’ Δόςθσ τθσ πράξθσ, εκτόσ των αδειϊν 

λειτουργίασ που δφνανται να προςκομιςκοφν με τθν αίτθςθ πλθρωμισ τθσ 

Φελικισ Δόςθσ τθσ Σράξθσ 

37. Μάκε άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, που δφναται να τεκμθριϊςει τα 

αναφερόμενα ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ. 

 

2.2 ΤΥΦΧΚΙΕΟΕΠΗ ΑΡΚΑ, ΤΚΧΗΧΑ ΧΩΠ ΤΥΜΠΧΩΠ ΝΑΚ ΧΥΗΦΗ ΧΩΠ 

ΑΠΕΤΚΙΨΟΗΧΩΠ ΑΞΚΕΨΟΑΧΩΠ  (ΆΥΙΥ 42  ΝΑΠ. Ε.Ε. 508/2014) 

Η παροφςα πρόςκλθςθ ςτθρίηει αλιείσ ι νομικά πρόςωπα αλιζων: 

Α. επενδφςεισ που προςκζτουν αξία ςτα αλιευτικά προϊόντα, επιτρζποντασ 

ςτουσ αλιείσ να πραγματοποιοφν τθν επεξεργαςία, τθν εμπορία και τθν 

άμεςθ πϊλθςθ των δικϊν τουσ αλιευμάτων 

Β. καινοτόμεσ επενδφςεισ επί του ςκάφουσ για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

αλιευτικϊν προϊόντων. 

Η ςτιριξθ που αναφζρεται ςτο ςθμείο Β ανωτζρω, ςυναρτάται με τθ χριςθ 

επιλεκτικϊν εργαλείων, ϊςτε να περιορίηεται θ αλιεία ανεπικφμθτων ειδϊν και 

χορθγείται μόνο ςε ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν ςκαφϊν τθσ Ζνωςθσ, τα ςκάφθ των 

οποίων ζχουν αςκιςει αλιευτικι δραςτθριότθτα ςτθν κάλαςςα για τουλάχιςτον 60 

ημζρεσ, κατά τθν διάρκεια των δφο θμερολογιακϊν ετϊν, που προθγοφνται τθσ 

θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  

Η πιςτοποίθςθ τθσ εργαςίασ ςτθ κάλαςςα διενεργείται βάςει τθσ εξζταςθσ των: 
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 Δεδομζνων του δορυφορικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ςκαφϊν (VMS) 

 Υτοιχείων του θμερολογίου του ςκάφουσ, του θμερολογίου αλιείασ, των 

ςτοιχείων ναυτολογίασ, κακϊσ και κάκε άλλου ςτοιχείου που κρίνεται 

επαρκζσ για τθ διαπίςτωςθ άςκθςθσ τθσ αλιευτικισ  δραςτθριότθτασ του 

ςκάφουσ, όπωσ τα θμερολόγια αγοράσ ι πϊλθςθσ αλιευμάτων, τα 

εκκακαριςτικά φορολογικά ςθμειϊματα ΔΡΧ, ςτοιχεία προμικειασ 

καυςίμων. 

Δεν λαμβάνονται υπόψθ και δεν κεωροφνται επαρκι παραςτατικά και 

δικαιολογθτικά για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ενεργοφσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ του 

ςκάφουσ οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των πλοιοκτθτϊν, οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 

μαρτφρων, οι βεβαιϊςεισ αλιευτικϊν ςυλλόγων και ςυνεταιριςμϊν. 

Φα ςκάφθ για τα οποία οι ιδιοκτιτεσ κα ενιςχυκοφν, κα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνα ςτα Ελλθνικά Οθολόγια / Νεμβολόγια ι ςτα Νεμβολόγια των κατά 

τόπο αρμόδιων Χπθρεςιϊν Αλιείασ (περίπτωςθ ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων) και 

καταχωρθμζνα ςτο Εκνικό και Μοινοτικό Αλιευτικό Ξθτρϊο (ΕΑΞ - ΜΑΞ), εκτόσ των 

ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων. Θα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ 

Μοινοτικισ 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. 

 

2.2.1 Είδθ πράξεων που εντάςςονται προσ χρθματοδότθςθ 

Φα είδθ πράξεων που εντάςςονται προσ χρθματοδότθςθ, αφοροφν: 

 Επενδφςεισ επί του ςκάφουσ που προςκζτουν αξία ςτα προϊόντα 

 Επενδφςεισ επί του ςκάφουσ για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των αλιευτικϊν 

προϊόντων 

Ξε τθν προχπόκεςθ ότι δεν αυξάνουν τθν αλιευτικι ικανότθτα του ςκάφουσ. 

Επίςθσ, χρθματοδοτείται θ 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 

τόνουσ.  
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2.2.2 Δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ 

Δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα, αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ 

αλιευτικϊν ςκαφϊν, που αςκοφν επαγγελματικά τθν αλιεία επί ενεργοφ αλιευτικοφ 

ςκάφουσ, (επαγγελματικι αλιευτικι άδεια ςε ιςχφ), ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν 

τθσ αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων.  

Φα ςκάφθ για τα οποία οι ιδιοκτιτεσ κα ενιςχυκοφν, κα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνα ςτα Ελλθνικά Οθολόγια / Νεμβολόγια ι ςτα Νεμβολόγια των κατά 

τόπο αρμόδιων Χπθρεςιϊν Αλιείασ (περίπτωςθ ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων) και 

καταχωρθμζνα ςτο Εκνικό και Μοινοτικό Αλιευτικό Ξθτρϊο (ΕΑΞ - ΜΑΞ), εκτόσ των 

ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων. Θα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ 

Μοινοτικισ 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. 

 

2.2.3 Οθ επιλζξιμεσ πράξεισ 

Δεν είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ οι προτεινόμενεσ πράξεισ όταν: 
 αυξάνουν τθν αλιευτικι ικανότθτα του ςκάφουσ 
 προτεινόμενοσ εξοπλιςμόσ αυξάνει τθν ικανότθτα του ςκάφουσ να εντοπίηει 

αλιεφματα. 
 

2.2.4 Επιλζξιμζσ και μθ επιλζξιμζσ δαπάνεσ 

2.2.4.1 Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Υτο πλαίςιο των προτεινόμενων πράξεων που υπάγονται ςτο άρκρο 42, του ΜΑΟ 

(ΕΕ) 508/2014 κεωροφνται ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ οι ακόλουκεσ: 

 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 

 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, κλπ) 

 εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ με ςφγχρονο εξοπλιςμό του 

υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ 

 αγορά μικροφ φορτθγοφ αυτοκινιτου κλειςτοφ τφπου (βαν), για τθν 
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υγιεινι και αςφαλι μεταφορά των αλιευτικϊν προϊόντων, με κλειςτό 

ψυχόμενο χϊρο και μόνιμθ ψυκτικι εγκατάςταςθ, με μζγιςτο ωφζλιμο 

φορτίο 1,5 τόνουσ. Δικαιολογείται μζχρι ζνα όχθμα ανά ςκάφοσ. Φα 

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. Μάκε Δικαιοφχοσ μπορεί να διακζτει ποςοςτό 

ςυνιδιοκτθςίασ μόνο επί ενόσ ενιςχυόμενου οχιματοσ.  

 καταςκευζσ και εξοπλιςμόσ για τθν επεξεργαςία, μεταποίθςθ και εμπορία 

των υπολειμμάτων των προϊόντων και των απορριπτόμενων ειδϊν αλιείασ 

 εφαρμογι καινοτόμων διαδικαςιϊν, ανάπτυξθ νζων προϊόντων και 

τρόπων ςυςκευαςίασ και αξιοποίθςθ παραδοςιακϊν ςυνταγϊν 

 υλικζσ επενδφςεισ για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ αυτοελζγχου 

 μελζτεσ εφαρμογισ και πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ 

ποιότθτασ, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, κακϊσ και μελζτθ ςιμανςθσ και 

πιςτοποίθςθσ των προϊόντων, ςφμφωνα με εκνικά ι διεκνι πρότυπα και 

ςιματα ποιότθτασ, ζωσ το ποςό των 5.000€ 

 Φεχνικά ζξοδα ζωσ το 10% επί του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ τθσ 

πράξθσ. 

Φεχνικά ζξοδα νοοφνται οι αμοιβζσ για τθν ςφνταξθ του φακζλου και τθν 

παρακολοφκθςθ 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 και γενικά μελζτεσ που ςχετίηονται με 

τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. 

 

2.2.4.2 Ξθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Ξθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Αγορά ι εγκατάςταςθ μεταχειριςμζνων υλικϊν, μθχανθμάτων και 
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εξοπλιςμϊν. 

 Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) για οποιαδιποτε κατθγορία δαπάνθσ. 

 Άλλοι φόροι, τζλθ ι επιβαρφνςεισ. 

 Χρθματοοικονομικά ζξοδα (χρεωςτικοί τόκοι, προμικειεσ 

χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, ζξοδα ςυναλλάγματοσ, 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ). 

 Δαπάνεσ ςφςταςθσ εταιρείασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου, 

ςυμβολαιογραφικά ζξοδα, ζξοδα ταξιδιϊν κ.λ.π. 

 Σρόςτιμα, χρθματοοικονομικζσ ποινζσ και δαπάνεσ δικαςτικϊν 

διαδικαςιϊν. 

 Αγορά ι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αναψυχισ. 

 Νειτουργικά ζξοδα. 

 Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν από τον ίδιο το δικαιοφχο. 

 Ζξοδα μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ του ςκάφουσ 

 Εργαςίεσ των οποίων τα δικαιολογθτικά ζγγραφα δεν επιτρζπουν 

επαλικευςθ των  δαπανϊν. 

 Αγορά αναλϊςιμων υλικϊν 

 Δαπάνεσ που δεν περιγράφονται αναλυτικά ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ. 

 Εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ υφιςτάμενων εξοπλιςμϊν και 

εγκαταςτάςεων. 

 

2.2.5 Δικαιολογθτικά κατά τθν υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 

Ρ φάκελοσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ κα πρζπει απαραίτθτα και ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, να περιλαμβάνει, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, τα πιο κάτω 

δικαιολογθτικά (που κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 

ιςχφουςα νομοκεςία) και τεχνοοικονομικά ςτοιχεία: 

1. Νίςτα υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν. 
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2. Αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΣΥΜΕ, 

όπου αναγράφεται και θ ακριβισ θμερομθνία υποβολισ τθσ. Η αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (ΦΕΜ Α’ 75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν. Υυνεπϊσ, κα 

πρζπει να εμφανίηει ταυτότθτα περιεχομζνου με τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά. 

Η ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ επιςφρει τισ 

προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  

3. Υυμπλθρωμζνο το ΖΟΦΧΣΡ Ι_2, του ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 8, τθσ πρόςκλθςθσ. 
Υτθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων ι υφιςτάμενων επιχειριςεων, οι οποίεσ 

αναπτφςςουν νζο προϊόν / υπθρεςία ςυμπλθρϊνεται και το ςυνοπτικό 

επιχειρθματικό ςχζδιο, το οποίο αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2. 

4. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ Ατόμων με 

Αναπθρίεσ (ΑμΕΑ), θ οποία αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2. 

5. Διλωςθ με τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με 

τθν υπ’ αρικ.2003/361/ΕΜ Υφςταςθ τθσ Επιτροπισ και τον Μαν (ΕΕ) 1388/2014 

(ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 12_Διλωςθ ΞΞΕ), θ οποία κα φζρει υπογραφι του δυνθτικοφ 

δικαιοφχου. 

6. Αντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ του δικαιοφχου ι του νόμιμου 

εκπροςϊπου, ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.  

7. Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ: 

 Για Α.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 

 Υυγκρότθςθ ΔΥ & Ρριςμόσ Οόμιμου Εκπροςϊπου 

 Ξετοχολόγιο από το οποίο προκφπτει θ ιςχφουςα μετοχικι 

ςφνκεςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ε.Σ.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 

 Σράξθ εκπροςϊπθςθσ & Βεβαίωςθ Εταίρων (ΓΕΞΗ) ςε 

περίπτωςθ που θ εκπροςϊπθςθ δεν προκφπτει από το 

ανωτζρω Ματαςτατικό 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ρ.Ε., Ε.Ε., ΙΜΕ: 

 Σρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια 

Χπθρεςία (Σρωτοδικείο ι ΓΕΞΗ), ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ 

διαχείριςθ-εκπροςϊπθςθ 
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 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Μοινωνικζσ Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ο. 4430/2016 όπωσ 

ιςχφει: 

 Σιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Γενικό Ξθτρϊο Φορζων 

Μοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Ρικονομίασ, 

 Αρχικά υποβλθκζν καταςτατικό και θ τελευταία τροποποίθςθ 

αυτοφ (αν υπάρχει), ςτο οποίο αποτυπϊνεται θ διαχείριςθ - 

εκπροςϊπθςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ: 

 Φα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

εκπροςϊπθςθσ που προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον 

νομοκετικό πλαίςιο. 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για εταιρείεσ υπό ςφςταςθ: 

 Υχζδιο καταςτατικοφ, με κεφάλαιο τουλάχιςτον ίςο με το ποςό 

τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ και ςαφισ αναφορά ςτθν εκπροςϊπθςθ 

τθσ εταιρείασ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβλθκεί 

το οριςτικό πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

 Για ατομικι επιχείρθςθ, προςκομίηεται βεβαίωςθ ζναρξθσ 

επιτθδεφματοσ. 

8. Σλιρεσ αντίγραφο τθσ αλιευτικισ άδειασ του ςκάφουσ ςε ιςχφ και τθσ ατομικισ 

επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ όλων των πλοιοκτθτϊν για τα ςκάφθ που 

απαιτείται. 

9. Οαυπθγικά 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. 

10. Βεβαίωςθ λιμενικισ Αρχισ (ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 15_Βεβαίωςθ Νιμενικισ Αρχισ) 

ενεργοφσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ του ςκάφουσ για τουλάχιςτον 60 θμζρεσ 
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κατά τθ διάρκεια των δφο (2) θμερολογιακϊν ετϊν που προθγοφνται τθσ 

θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

11. Χπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ο.1599/86, κάνοντασ χριςθ των Χποδειγμάτων Ι & III, 

με τισ οποίεσ ο δικαιοφχοσ δθλϊνει τα κάτωκι, κατά περίπτωςθ: 

 Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα 

που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Μοινισ Αλιευτικισ Σολιτικισ τθσ ΕΕ και δεν 

ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι μου 

διαγωγι, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Μαν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΦΘΑ 

και τον κατ’ εξουςιοδότθςθ Μαν. (ΕΕ) 288/2015 

 To ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά 

υπαχκεί για ενίςχυςθ – επιχοριγθςθ ςε αναπτυξιακό νόμο ι άλλο 

Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα. 

 Η λειτουργία τθσ επζνδυςθσ κα ςυνάδει με τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τθν εφαρμογι των Μοινοτικϊν και Εκνικϊν διατάξεων, 

(ΜΑλΣ, ΜΡΑ, ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑ, Υφςτθμα Ελζγχου Αλιευτικϊν Σροϊόντων, 

κ.λπ.), που αφοροφν ςτθ διακίνθςθ, εμπορία, ιχνθλαςιμότθτα των 

προϊόντων, τθν πρόλθψθ, αποτροπι και εξάλειψθ τθσ ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑΥ και 

τθ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι. 

 Φον τρόπο και τθν διαδικαςία κάλυψθσ τθσ Ιδίασ Υυμμετοχισ 

 Εάν θ επιχείρθςθ ι το ςκάφοσ επιδοτικθκε από κάποιο εκνικό ι 

κοινοτικό πρόγραμμα, ςε περίπτωςθ επζκταςθσ, εκςυγχρονιςμοφ ι 

μετεγκατάςταςθσ 

 Εάν το ςκάφοσ ζχει λάβει ι όχι ενίςχυςθ διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ 

 Η προτεινόμενθ πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί 

πλιρωσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

 Δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και 

ειδικότερα για: Σαράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ 

(3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα / 2 ζλεγχοι). 

 Δεν εκκρεμεί εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 

εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του 

Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΔΕΜ). 

 Φθρείται τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 

και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

 Φθροφνται οι αρχζσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν χωρίσ 

διακρίςεισ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, 

πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. 
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 Δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ κοινοτικϊν 

κανονιςμϊν ι εκνικισ νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων 

 Δεν δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία 

 Διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο ι δεν 

κωλφομαι από διατάξεισ του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου, ςε 

περίπτωςθ δικαιοφχου που είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ 

ςε ΟΣΔΔ ι ςε ΟΣΙΔ 

 Θα τθρθκοφν οι μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ 

 Θα διευκολφνει ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ από τον ΕΦ και τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ ελζγχου 

 Δεν αποτελεί εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία 

 Δεν ζχει δθμοςιεφςει άλλθ οικονομικι χριςθ (φορολογικά ςτοιχεία) 

τθσ επιχείρθςθσ, πζραν αυτισ που υπζβαλε με τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτθν πρόςκλθςθ 

και ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ. 

12. Χπεφκυνοσ υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τραπεηικόσ λογαριαςμόσ 

(Νογαριαςμόσ Σράξθσ). 

Χπεφκυνθ Διλωςθ του δικαιοφχου (φυςικό πρόςωπο) ι του νόμιμου 

εκπροςϊπου (νομικό πρόςωπο) με τθν οποία: α) ορίηεται ο υπεφκυνοσ 

υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του (θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ, ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ) και β) 

δθλϊνεται ο αρικμόσ IBAN του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα 

καταβάλλονται οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ. Ρ ςχετικόσ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ 

κα χρθςιμοποιθκεί από τον δικαιοφχο και για τθν τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ 

ίδιασ ςυμμετοχισ. 

13. Ρικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ: 

 Για Χφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων: 

- Ζντυπα Ε3 και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που 

προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ  

- Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ (με υπογραφι του λογιςτι) και για 

τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του 

ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χπόδειγμα (ΕΝΣ) Β.5 Ιςολογιςμόσ για πολφ μικρζσ οντότθτεσ, με 

υπογραφι του λογιςτι ι του νόμιμου εκπρόςωπου για τθ 
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διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ (αν απαιτείται) 

 Για Χφιςτάμενεσ 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 Ο (όπου απαιτείται) 

δ) Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ με υπογραφι του λογιςτι 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και προςάρτθμα τελευταίασ 

διαχειριςτικισ χριςθσ (όπου απαιτείται) 

 Για Φυςικά πρόςωπα (υπό ίδρυςθ επιχείρθςθ) και για υπό ςφςταςθ 

εταιρείεσ, προςκομίηονται τα κάτωκι για τθν τελευταία διαχειριςτικι 

χριςθ: 

- Ζντυπα Ε1 και Ε3 

- Σράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα) 

- Ζντυπο Ε9 

Υτθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθσ επιχείρθςθσ τα ανωτζρω απαιτοφνται 

για όλουσ τουσ εταίρουσ/μετόχουσ. 

 Υτθν περίπτωςθ νεοςφςτατθσ εταιρίασ ι ατομικισ επιχείρθςθσ θ οποία 

δεν ζχει κλείςει τθν πρϊτθ τθσ πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, δεν υπάρχει 

υποχρζωςθ υποβολισ των ανωτζρω. 

14. Ματαςτάςεισ 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. 

15. Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ (αρικ. 13535/29.03.21 

εγκφκλιοσ Χπ. Δικαιοςφνθσ).  

16. Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ. 

17. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ 
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18. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του φορζα να 

καταβάλει τθ ςυμμετοχι του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, 

αντίγραφο του Νογαριαςμοφ Σράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του 

δικαιοφχου, το IBAN και θ φπαρξθ του απαιτοφμενου ποςοφ κάλυψθσ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ. Υε περίπτωςθ που ςτον τραπεηικό λογαριαςμό εμφανίηονται και 

άλλα ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από 

κάκε ςυνδικαιοφχο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

επιτρζπει ςτον δικαιοφχο να χρθςιμοποιιςει τα χριματα του λογαριαςμοφ για 

τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τθσ Σράξθσ.  

Υτθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ 

ςυνζλευςθσ των μετόχων/εταίρων του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο 

κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ, 

πζρα από το Νογαριαςμό Σράξθσ, μπορεί να τεκμθριωκεί αποδεικνφοντασ τθν 

αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου με νζεσ ςε μετρθτά ειςφορζσ των εταίρων 

(Απόςπαςμα Γενικισ Υυνζλευςθσ Ξετόχων – Εταίρων) 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). 

19. Υε περίπτωςθ δανειοδότθςθσ, ζγγραφο τραπεηικοφ ι άλλου χρθματοπιςτωτικοφ 

Ιδρφματοσ για το κετικό ενδιαφζρον του για χοριγθςθ δανείου ςτο οποίο κα 

αναφζρονται:  

o το φψοσ του δανείου, το ςυνολικό κόςτοσ και το είδοσ τθσ 

πράξθσ για τθν οποία χορθγείται το δάνειο, 

o θ διάρκεια του δανείου, 

o το επιτόκιο, 

o θ περίοδοσ χάριτοσ.  

20. Ξελζτθ βιωςιμότθτασ, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 13_Ξελζτθ Βιωςιμότθτασ, 

τθσ πρόςκλθςθσ 

21. Ξελζτθ ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ μονάδασ, ςε περίπτωςθ που ςτον 

προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου περιλαμβάνονται δαπάνεσ για ΑΣΕ 

22. Σροχπολογιςμόσ του ζργου ςε μορφι excel, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 

14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ. Για τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ δίνονται 

μζγιςτεσ  αποδεκτζσ τιμζσ μονάδεσ ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 6_Σίνακασ Φιμϊν 

Ματαςκευαςτικά. 

Ρι δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου που ζχουν πραγματοποιθκεί πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δθλϊνονται επίςθσ (ς.ς. πλζον του 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ) ςτον πίνακα του 



31 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 7_Αναδρομικζσ Δαπάνεσ. Υε περίπτωςθ που ζχουν εξοφλθκεί 

δθλϊνονται και προςκομίηονται τα παραςτατικά εξοφλιςεων και κάκε άλλο 

αποδεικτικό ςτοιχείο.. 

23. Φωτογραφικι Φεκμθρίωςθ (Σροςκομίηεται φωτογραφικό υλικό όπου 

αποτυπϊνεται αναλυτικά θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του προτεινόμενου ζργου ι 

του χϊρου όπου πρόκειται να υλοποιθκεί). 

24. Υτοιχεία που τεκμθριϊνουν το εφλογο κόςτοσ τθσ πρόταςθσ  (προςφορζσ –

προτιμολόγια – prospectus), για το ςφνολο των δαπανϊν (πραγματοποιθκείςεσ 

ι μθ, εξοφλθμζνεσ ι μθ). Υυγκεκριμζνα, αναλυτικζσ προςφορζσ 

υπογεγραμμζνεσ από τον καταςκευαςτι ι τον προμθκευτι (μθχανιματα, 

εξοπλιςμοί, εργαςίεσ, κλπ.), με αντίςτοιχεσ προμετριςεισ (όπου απαιτοφνται), οι 

οποίεσ κα αποτελοφν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ (χωρίσ 

ΦΣΑ, ςτθν περίπτωςθ που ο ΦΣΑ δεν είναι επιλζξιμοσ).  

Η θμερομθνία των προςφορϊν δεν κα πρζπει να απζχει χρονικά πζραν του 

εξαμινου από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

25. Μάκε άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, που δφναται να τεκμθριϊςει τα αναφερόμενα 

ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ. 

 

2.3 ΨΓΕΚΑ ΝΑΚ ΑΦΦΑΞΕΚΑ (ΆΥΙΥ 32  ΝΑΠ. Ε.Ε. 508/2014) 

Σροκειμζνου να βελτιωκεί θ υγεία, θ υγιεινι, θ αςφάλεια και οι εργαςιακζσ 

ςυνκικεσ για τουσ αλιείσ, ςτο πλαίςιο τθσ Σρόςκλθςθσ δφναται να 

χρθματοδοτθκοφν επενδφςεισ επί του ςκάφουσ ι ςε επιμζρουσ εξοπλιςμοφσ, υπό 

τον όρο  ότι: 

 οι επενδφςεισ αυτζσ υπερβαίνουν τισ απαιτιςεισ του εκνικοφ ι ενωςιακοφ 

δικαίου 

 οι επενδφςεισ αυτζσ δεν αυξάνουν τθν αλιευτικι ικανότθτα του ςκάφουσ 

 

2.3.1 Είδθ πράξεων που εντάςςονται προσ χρθματοδότθςθ 

Φα είδθ πράξεων που επιχορθγοφνται αφοροφν ςε: 

- Επενδφςεισ επί του ςκάφουσ 

- Ατομικόσ εξοπλιςμόσ 
 
Υτόχοσ των ενιςχυόμενων Σράξεων, με τθ ςτιριξθ επενδφςεων επί των 

αλιευτικϊν ςκαφϊν, είναι θ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ 
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και των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν των αλιζων και περιλαμβάνουν τισ εξισ 

ενζργειεσ: 

 Βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των αλιζων επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν.  

 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ των αλιζων επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν. 

 Βελτίωςθ τθσ υγιεινισ των αλιζων επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν. 

 Βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν. 

 

2.3.2 Δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ 

Δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα, αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ 

αλιευτικϊν ςκαφϊν, που αςκοφν επαγγελματικά τθν αλιεία επί ενεργοφ αλιευτικοφ 

ςκάφουσ, (επαγγελματικι αλιευτικι άδεια ςε ιςχφ), ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν 

τθσ αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων. 

Φα ςκάφθ για τα οποία οι ιδιοκτιτεσ κα ενιςχυκοφν, κα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνα ςτα     Ελλθνικά Οθολόγια / Νεμβολόγια ι ςτα Νεμβολόγια των κατά 

τόπο αρμόδιων Χπθρεςιϊν Αλιείασ (περίπτωςθ ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων) και 

καταχωρθμζνα ςτο Εκνικό και Μοινοτικό Αλιευτικό Ξθτρϊο (ΕΑΞ - ΜΑΞ), εκτόσ των 

ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων. Θα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ 

Μοινοτικισ 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. 

Ρι επενδυτικζσ προτάςεισ αφοροφν επενδφςεισ, αποκλειςτικά του τομζα τθσ 

Αλιείασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τομζα Αλιείασ Εςωτερικϊν Χδάτων. 

 

2.3.3 Οθ επιλζξιμεσ πράξεισ 

Ρι πράξεισ δεν είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ από το ΕΦΘΑ : 
 ταν θ Σράξθ 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. 

 ταν θ Σράξθ 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. 
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 ταν οι προτεινόμενεσ επενδφςεισ αυξάνουν τθν αλιευτικι ικανότθτα του 
ςκάφουσ. 

 ταν ο προτεινόμενοσ εξοπλιςμόσ αυξάνει τθν ικανότθτα του ςκάφουσ 

να εντοπίηει αλιεφματα. 

 

2.3.4 Επιλζξιμεσ και μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

2.3.4.1 Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

2.3.4.1.1 Βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των αλιζων επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν 

Για τθ  βελτίωςθ  τθσ αςφάλειασ των αλιζων ςτα αλιευτικά ςκάφθ είναι 

επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ αγοράσ και εγκατάςταςθσ των ακόλουκων: 

 ςωςίβιεσ λζμβοι 

 υδροςτατικοί μθχανιςμοί ελευκζρωςθσ για ςωςίβιεσ λζμβουσ 

 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 

 ατομικζσ ςυςκευζσ επίπλευςθσ (PFD), ιδιαίτερα ςτολζσ επιβίωςθσ ςε 

περίπτωςθ πτϊςθσ ςε νερό, κυκλικά ςωςίβια και γιλζκα 

 φωτοβολίδεσ 

 ςυςκευζσ ρίψθσ ςχοινιοφ 

 ςυςτιματα ανάκτθςθσ μετά από πτϊςθ ανκρϊπου ςτθ κάλαςςα 

 ςυςκευζσ πυρόςβεςθσ, όπωσ πυροςβεςτιρεσ, πυρίμαχεσ κουβζρτεσ, 

ανιχνευτζσ καπνοφ και  φωτιάσ, αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ 

 κφρεσ πυραςφάλειασ 

 βαλβίδεσ διακοπισ ςτθ δεξαμενι καυςίμου 

 ανιχνευτζσ αερίου και ςυςτιματα ςυναγερμοφ αερίου 

 αντλίεσ υδροςυλλεκτϊν και ςυςτιματα ςυναγερμοφ 

 εξοπλιςμόσ ραδιοεπικοινωνίασ και δορυφορικισ επικοινωνίασ 

 ςτεγανζσ καταπακτζσ και κφρεσ 



34 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 προςτατευτικά μθχανθμάτων όπωσ βαροφλκα ι τφμπανα περιζλιξθσ των 

διχτυϊν 

 διάδρομοι και κλίμακεσ αποεπιβίβαςθσ 

 φωτιςμόσ αναηιτθςθσ, καταςτρϊματοσ ι κινδφνου 

 μθχανιςμοί απαςφάλιςθσ για περιπτϊςεισ όπου τα αλιευτικά εργαλεία 

ςυναντιςουν υποβρφχια εμπόδια 

 κάμερεσ αςφαλείασ και ςυςκευζσ οπτικισ απεικόνιςθσ 

 εξοπλιςμόσ και ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθ βελτίωςθ τθσ 

αςφάλειασ του καταςτρϊματοσ. 

 

2.3.4.1.2 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν υγείασ των αλιζων επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν 

Ρι επιλζξιμεσ δαπάνεσ για τθν παροχι εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν υγείασ των αλιζων ςτα αλιευτικά   ςκάφθ είναι οι ακόλουκεσ: 

 αγορά και εγκατάςταςθ κιβωτίων πρϊτων βοθκειϊν 

 αγορά ςυςκευϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ επί του ςκάφουσ 

 παροχι υπθρεςιϊν τθλεϊατρικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

θλεκτρονικϊν τεχνολογιϊν, του εξοπλιςμοφ και των ιατρικϊν 

απεικονίςεων για παροχι εξ αποςτάςεωσ ςυμβουλϊν από τα ςκάφθ 

 παροχι οδθγϊν και εγχειριδίων για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ επί του 

ςκάφουσ.  

 

2.3.4.1.3 Βελτίωςθ τθσ υγιεινισ των αλιζων επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν 

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ για τθν παροχι εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

υγιεινισ των αλιζων ςτα αλιευτικά ςκάφθ είναι θ αγορά και εγκατάςταςθ των 

ακόλουκων: 

 υγειονομικζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ τουαλζτεσ και εγκαταςτάςεισ 

πλφςθσ 
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 μαγειρεία και εξοπλιςμόσ για τθν αποκικευςθ τροφίμων 

 ςυςκευζσ κακαριςμοφ του νεροφ για παροχι πόςιμου νεροφ 

 εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ για τθν τιρθςθ των ςυνκθκϊν υγιεινισ επί του 

ςκάφουσ 

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

ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαλείων λογιςμικοφ. 

 

2.3.4.1.4 Βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν επί των αλιευτικϊν ςκαφϊν 

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ για τθν παροχι εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

εργαςιακϊν ςυνκθκϊν ςτα αλιευτικά ςκάφθ είναι θ αγορά και εγκατάςταςθ των 

ακόλουκων: 

 κιγκλιδϊματα επί του καταςτρϊματοσ 

 υπόςτεγα επί του καταςτρϊματοσ και εκςυγχρονιςμόσ των καλάμων 

επιβατϊν, με ςκοπό τθν παροχι προςταςίασ από δυςμενείσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ 

 ςτοιχεία ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ του καλάμου επιβατϊν 

και με τθν παροχι   κοινόχρθςτων χϊρων για το πλιρωμα 

 εξοπλιςμόσ για τθ μείωςθ τθσ ςκλθρισ χειροκίνθτθσ ανφψωςθσ, με 

εξαίρεςθ τα μθχανιματα  που ςυνδζονται άμεςα με τισ αλιευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ τα βαροφλκα 

 αντιολιςκθτικι βαφι και ποδοτάπθτεσ από καουτςοφκ 

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

εξοπλιςμόσ για τθ βελτίωςθ του εξαεριςμοφ 

 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 
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 ςιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ και ςιματα αςφάλειασ 

 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 

 οδθγοί και εγχειρίδια για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ επί του 

ςκάφουσ 

 

2.3.4.2 Ξθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

 
Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε: 

 Αγορά ι εγκατάςταςθ μεταχειριςμζνων υλικϊν, μθχανθμάτων και 
εξοπλιςμϊν. 

 Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) για οποιαδιποτε κατθγορία δαπάνθσ. 
 Άλλοι φόροι, τζλθ ι επιβαρφνςεισ. 
 Χρθματοοικονομικά ζξοδα (χρεωςτικοί τόκοι, προμικειεσ 

χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, ζξοδα ςυναλλάγματοσ, 
ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ). 

 Δαπάνεσ ςφςταςθσ εταιρείασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου, 
ςυμβολαιογραφικά ζξοδα, ζξοδα ταξιδιϊν κ.λ.π. 

 Σρόςτιμα, χρθματοοικονομικζσ ποινζσ και δαπάνεσ δικαςτικϊν 
διαδικαςιϊν. 

 Αγορά ι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αναψυχισ. 
 Νειτουργικά ζξοδα. 
 Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
 Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν από τον ίδιο το Δικαιοφχο. 
 Ζξοδα μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ του ςκάφουσ. 
 Εργαςίεσ των οποίων τα δικαιολογθτικά ζγγραφα δεν επιτρζπουν 

επαλικευςθ των  δαπανϊν. 
 

2.3.5 Δικαιολογθτικά για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 

Ρ φάκελοσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ κα πρζπει απαραίτθτα και ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, να περιλαμβάνει, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, τα πιο κάτω 

δικαιολογθτικά (που κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 

ιςχφουςα νομοκεςία) και τεχνοοικονομικά ςτοιχεία: 

1. Νίςτα υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν. 
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2. Αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΣΥΜΕ, 

όπου αναγράφεται και θ ακριβισ θμερομθνία υποβολισ τθσ. Η αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (ΦΕΜ Α’ 75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν. Υυνεπϊσ, κα 

πρζπει να εμφανίηει ταυτότθτα περιεχομζνου με τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά. 

Η ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ επιςφρει τισ 

προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  

3. Υυμπλθρωμζνο το ΖΟΦΧΣΡ Ι_2, του ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 8, τθσ πρόςκλθςθσ. 
Υτθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων ι υφιςτάμενων επιχειριςεων, οι οποίεσ 
αναπτφςςουν νζο προϊόν / υπθρεςία ςυμπλθρϊνεται και το ςυνοπτικό 
επιχειρθματικό ςχζδιο, το οποίο αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2. 

4. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ Ατόμων με 

Αναπθρίεσ (ΑμΕΑ), θ οποία αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2. 

5. Διλωςθ με τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με 

τθν υπ’ αρικ.2003/361/ΕΜ Υφςταςθ τθσ Επιτροπισ και τον Μαν (ΕΕ) 1388/2014 

(ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 12_Διλωςθ ΞΞΕ), θ οποία κα φζρει υπογραφι του δυνθτικοφ 

δικαιοφχου. 

6. Αντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ του δικαιοφχου ι του νόμιμου 

εκπροςϊπου, ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.  

7. Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ: 

 Για Α.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 

 Υυγκρότθςθ ΔΥ & Ρριςμόσ Οόμιμου Εκπροςϊπου 

 Ξετοχολόγιο από το οποίο προκφπτει θ ιςχφουςα μετοχικι 

ςφνκεςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ε.Σ.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 

 Σράξθ εκπροςϊπθςθσ & Βεβαίωςθ Εταίρων (ΓΕΞΗ) ςε 

περίπτωςθ που θ εκπροςϊπθςθ δεν προκφπτει από το 

ανωτζρω Ματαςτατικό 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ρ.Ε., Ε.Ε., ΙΜΕ: 

 Σρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια 

Χπθρεςία (Σρωτοδικείο ι ΓΕΞΗ), ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ 

διαχείριςθ-εκπροςϊπθςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 
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 Για Μοινωνικζσ Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ο. 4430/2016 όπωσ 

ιςχφει: 

 Σιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Γενικό Ξθτρϊο Φορζων 

Μοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Ρικονομίασ, 

 Αρχικά υποβλθκζν καταςτατικό και θ τελευταία τροποποίθςθ 

αυτοφ (αν υπάρχει), ςτο οποίο αποτυπϊνεται θ διαχείριςθ - 

εκπροςϊπθςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ: 

 Φα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

εκπροςϊπθςθσ που προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον 

νομοκετικό πλαίςιο. 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για εταιρείεσ υπό ςφςταςθ: 

 Υχζδιο καταςτατικοφ, με κεφάλαιο τουλάχιςτον ίςο με το ποςό 

τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ και ςαφισ αναφορά ςτθν εκπροςϊπθςθ 

τθσ εταιρείασ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβλθκεί 

το οριςτικό πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

 Για ατομικι επιχείρθςθ, προςκομίηεται βεβαίωςθ ζναρξθσ 

επιτθδεφματοσ. 

8. Σλιρεσ αντίγραφο τθσ αλιευτικισ άδειασ του ςκάφουσ ςε ιςχφ και τθσ ατομικισ 

επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ όλων των πλοιοκτθτϊν για τα ςκάφθ που 

απαιτείται. 

9. Οαυπθγικά 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. 

10. Ζγκριςθ για τθ μεταςκευι του ςκάφουσ ςτο πλαίςιο του π.δ. 261/1991 (όπου 

απαιτείται) 

11. Χπεφκυνοσ υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τραπεηικόσ λογαριαςμόσ 

(Νογαριαςμόσ Σράξθσ) 
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Χπεφκυνθ Διλωςθ του δικαιοφχου (φυςικό πρόςωπο) ι του νόμιμου 

εκπροςϊπου (νομικό πρόςωπο) με τθν οποία: α) ορίηεται ο υπεφκυνοσ 

υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του (θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ, ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ) και β) 

δθλϊνεται ο αρικμόσ IBAN του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα 

καταβάλλονται οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ. Ρ ςχετικόσ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ 

κα χρθςιμοποιθκεί από τον δικαιοφχο και για τθν τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ 

ίδιασ ςυμμετοχισ. 

12. Ρικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ: 

 Για Χφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων: 

- Ζντυπα Ε3 και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που 

προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ  

- Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ (με υπογραφι του λογιςτι) και για 

τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του 

ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χπόδειγμα (ΕΝΣ) Β.5 Ιςολογιςμόσ για πολφ μικρζσ οντότθτεσ, με 

υπογραφι του λογιςτι ι του νόμιμου εκπρόςωπου για τθ 

διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ (αν απαιτείται) 

 Για Χφιςτάμενεσ 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 Ο (όπου απαιτείται) 

δ) Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ με υπογραφι του λογιςτι 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και προςάρτθμα τελευταίασ 

διαχειριςτικισ χριςθσ (όπου απαιτείται) 

 Για Φυςικά πρόςωπα (υπό ίδρυςθ επιχείρθςθ) και για υπό ςφςταςθ 

εταιρείεσ, προςκομίηονται τα κάτωκι για τθν τελευταία διαχειριςτικι 

χριςθ: 
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- Ζντυπα Ε1 και Ε3 

- Σράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα) 

- Ζντυπο Ε9 

Υτθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθσ επιχείρθςθσ τα ανωτζρω απαιτοφνται 

για όλουσ τουσ εταίρουσ/μετόχουσ. 

 Υτθν περίπτωςθ νεοςφςτατθσ εταιρίασ ι ατομικισ επιχείρθςθσ θ οποία 

δεν ζχει κλείςει τθν πρϊτθ τθσ πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, δεν υπάρχει 

υποχρζωςθ υποβολισ των ανωτζρω. 

13. Ματαςτάςεισ 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. 

14. Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ (αρικ. 13535/29.03.21 

εγκφκλιοσ Χπ. Δικαιοςφνθσ).  

15. Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ. 

16. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ 

17. Χπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ο.1599/86, κάνοντασ χριςθ των Χποδειγμάτων Ι & III, 

με τισ οποίεσ ο δικαιοφχοσ δθλϊνει τα κάτωκι, κατά περίπτωςθ: 

 Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα 

που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Μοινισ Αλιευτικισ Σολιτικισ τθσ ΕΕ και δεν 

ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι μου 

διαγωγι, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Μαν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΦΘΑ 

και τον κατ’ εξουςιοδότθςθ Μαν. (ΕΕ) 288/2015 

 To ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά 

υπαχκεί για ενίςχυςθ – επιχοριγθςθ ςε αναπτυξιακό νόμο ι άλλο 

Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα. 

 Η λειτουργία τθσ επζνδυςθσ κα ςυνάδει με τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τθν εφαρμογι των Μοινοτικϊν και Εκνικϊν διατάξεων, 

(ΜΑλΣ, ΜΡΑ, ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑ, Υφςτθμα Ελζγχου Αλιευτικϊν Σροϊόντων, 

κ.λπ.), που αφοροφν ςτθ διακίνθςθ, εμπορία, ιχνθλαςιμότθτα των 

προϊόντων, τθν πρόλθψθ, αποτροπι και εξάλειψθ τθσ ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑΥ και 

τθ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι. 

 Φον τρόπο και τθν διαδικαςία κάλυψθσ τθσ Ιδίασ Υυμμετοχισ 
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 Εάν θ επιχείρθςθ επιδοτικθκε από κάποιο εκνικό ι κοινοτικό 

πρόγραμμα, ςε περίπτωςθ επζκταςθσ, εκςυγχρονιςμοφ ι 

μετεγκατάςταςθσ 

 Η προτεινόμενθ πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί 

πλιρωσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

 Δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και 

ειδικότερα για: Σαράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ 

(3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα / 2 ζλεγχοι). 

 Δεν εκκρεμεί εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 

εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του 

Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΔΕΜ). 

 Φθρείται τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 

και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

 Φθροφνται οι αρχζσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν χωρίσ 

διακρίςεισ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, 

πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. 

 Δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ κοινοτικϊν 

κανονιςμϊν ι εκνικισ νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων 

 Δεν δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία 

 Διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο ι δεν 

κωλφομαι από διατάξεισ του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου, ςε 

περίπτωςθ δικαιοφχου που είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ 

ςε ΟΣΔΔ ι ςε ΟΣΙΔ 

 Θα τθρθκοφν οι μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ 

 Θα διευκολφνει ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ από τον ΕΦ και τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ ελζγχου 

 Δεν αποτελεί εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία 

 Δεν ζχει δθμοςιεφςει άλλθ οικονομικι χριςθ (φορολογικά ςτοιχεία) 

τθσ επιχείρθςθσ, πζραν αυτισ που υπζβαλε με τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτθν πρόςκλθςθ 

και ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ. 

18. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του φορζα να 

καταβάλει τθ ςυμμετοχι του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, 

αντίγραφο του Νογαριαςμοφ Σράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του 

δικαιοφχου, το IBAN και θ φπαρξθ του απαιτοφμενου ποςοφ κάλυψθσ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ. Υε περίπτωςθ που ςτον τραπεηικό λογαριαςμό εμφανίηονται και 

άλλα ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από 
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κάκε ςυνδικαιοφχο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

επιτρζπει ςτον δικαιοφχο να χρθςιμοποιιςει τα χριματα του λογαριαςμοφ για 

τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τθσ Σράξθσ.  

Υτθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ 

ςυνζλευςθσ των μετόχων/εταίρων του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο 

κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ, 

πζρα από το Νογαριαςμό Σράξθσ, μπορεί να τεκμθριωκεί αποδεικνφοντασ τθν 

αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου με νζεσ ςε μετρθτά ειςφορζσ των εταίρων 

(Απόςπαςμα Γενικισ Υυνζλευςθσ Ξετόχων – Εταίρων) 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). 

19. Υε περίπτωςθ δανειοδότθςθσ, ζγγραφο τραπεηικοφ ι άλλου χρθματοπιςτωτικοφ 

Ιδρφματοσ για το κετικό ενδιαφζρον του για χοριγθςθ δανείου ςτο οποίο κα 

αναφζρονται:  

o το φψοσ του δανείου, το ςυνολικό κόςτοσ και το είδοσ τθσ 

πράξθσ για τθν οποία χορθγείται το δάνειο, 

o θ διάρκεια του δανείου, 

o το επιτόκιο, 

o θ περίοδοσ χάριτοσ.  

20. Ξελζτθ βιωςιμότθτασ, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 13_Ξελζτθ Βιωςιμότθτασ, 

τθσ πρόςκλθςθσ 

21. Ξελζτθ ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ μονάδασ, ςε περίπτωςθ που ςτον 

προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου περιλαμβάνονται δαπάνεσ για ΑΣΕ 

22. Σροχπολογιςμόσ του ζργου ςε μορφι excel, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 

14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ. Για τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ δίνονται 

μζγιςτεσ  αποδεκτζσ τιμζσ μονάδεσ ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 6_Σίνακασ Φιμϊν 

Ματαςκευαςτικά. 

Ρι δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου που ζχουν πραγματοποιθκεί πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δθλϊνονται επίςθσ (ς.ς. πλζον του 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ) ςτον πίνακα του 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 7_Αναδρομικζσ Δαπάνεσ. Υε περίπτωςθ που ζχουν εξοφλθκεί 

δθλϊνονται και προςκομίηονται τα παραςτατικά εξοφλιςεων και κάκε άλλο 

αποδεικτικό ςτοιχείο. 
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23. Φωτογραφικι Φεκμθρίωςθ (Σροςκομίηεται φωτογραφικό υλικό όπου 

αποτυπϊνεται αναλυτικά θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του προτεινόμενου ζργου ι 

του χϊρου όπου πρόκειται να υλοποιθκεί). 

24. Υτοιχεία που τεκμθριϊνουν το εφλογο κόςτοσ τθσ πρόταςθσ  (προςφορζσ –

προτιμολόγια – prospectus), για το ςφνολο των δαπανϊν (πραγματοποιθκείςεσ 

ι μθ, εξοφλθμζνεσ ι μθ). Υυγκεκριμζνα, αναλυτικζσ προςφορζσ 

υπογεγραμμζνεσ από τον καταςκευαςτι ι τον προμθκευτι (μθχανιματα, 

εξοπλιςμοί, εργαςίεσ, κλπ.), με αντίςτοιχεσ προμετριςεισ (όπου απαιτοφνται), οι 

οποίεσ κα αποτελοφν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ (χωρίσ 

ΦΣΑ, ςτθν περίπτωςθ που ο ΦΣΑ δεν είναι επιλζξιμοσ).  

Η θμερομθνία των προςφορϊν δεν κα πρζπει να απζχει χρονικά πζραν του 

εξαμινου από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

25. Μάκε άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, που δφναται να τεκμθριϊςει τα αναφερόμενα 

ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ. 

 



44 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

2.4 ΕΤΕΠΔΨΦΕΚΦ ΦΕ ΕΡΤΞΚΦΟ Θ ΕΤΚ ΧΨ ΦΝΑΦΨΦ ΤΨ ΦΧΧΕΨΨΠ ΦΧΗ 

ΟΕΚΩΦΗ ΕΝΤΟΤΗΦ ΥΨΤΩΠ Θ ΑΕΥΚΩΠ ΧΨ ΙΕΥΟΝΗΤΚΨ ΝΑΚ ΦΧΗΠ ΑΨΡΗΦΗ ΧΗΦ 

ΕΠΕΥΓΕΚΑΝΗΦ ΑΤΔΦΗΦ ΧΩΠ ΑΞΚΕΨΧΚΝΩΠ ΦΝΑΦΩΠ. *Άρκρο 41.1, Ναν. (Ε.Ε) 

508/2014]  

2.4.1 Είδθ πράξεων που εντάςςονται προσ χρθματοδότθςθ 

 Εξοπλιςμόσ επί του ςκάφουσ.  

 Αλιευτικά εργαλεία. 

 Ζλεγχοι και ςυςτιματα ενεργειακισ απόδοςθσ.  

 Ξελζτεσ. 

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

ςκαφϊν των ανωτζρω Σράξεων είναι, να αμβλυνκοφν οι επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ, με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν και τθ 

μείωςθ τθσ εκπομπισ ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου και περιλαμβάνουν τισ 

εξισ ενζργειεσ :  

 Βελτίωςθ τθσ υδροδυναμικισ του κφτουσ του ςκάφουσ.  

 Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ πρόωςθσ του ςκάφουσ.  

 Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικόσ εξοπλιςμόσ.  

 Ξείωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι κερμικισ 

ενζργειασ.  

 Ζλεγχοι και ςυςτιματα ενεργειακισ απόδοςθσ.  

 Ξελζτεσ για τθ διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ των εναλλακτικϊν 

ςυςτθμάτων πρόωςθσ και του ςχεδιαςμοφ του κφτουσ ςτθν 

ενεργειακι απόδοςθ των αλιευτικϊν ςκαφϊν. 

 

2.4.2 Δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ 

Δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα, αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ 

αλιευτικϊν ςκαφϊν, που αςκοφν επαγγελματικά τθν αλιεία επί ενεργοφ αλιευτικοφ 

ςκάφουσ, (επαγγελματικι αλιευτικι άδεια ςε ιςχφ), ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν 

τθσ αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων. 

Φα ςκάφθ για τα οποία οι ιδιοκτιτεσ κα ενιςχυκοφν, κα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνα ςτα     Ελλθνικά Οθολόγια / Νεμβολόγια ι ςτα Νεμβολόγια των κατά 

τόπο αρμόδιων Χπθρεςιϊν Αλιείασ (περίπτωςθ ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων) και 

καταχωρθμζνα ςτο Εκνικό και Μοινοτικό Αλιευτικό Ξθτρϊο (ΕΑΞ - ΜΑΞ), εκτόσ των 

ςκαφϊν εςωτερικϊν υδάτων. Θα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ 

Μοινοτικισ 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. 

Ρι επενδυτικζσ προτάςεισ αφοροφν επενδφςεισ, αποκλειςτικά του τομζα τθσ 

Αλιείασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τομζα Αλιείασ Εςωτερικϊν Χδάτων. 
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2.4.3 Οθ επιλζξιμεσ πράξεισ 

Ρι πράξεισ δεν είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ από το ΕΦΘΑ : 

 ταν θ Σράξθ 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. 

 ταν θ Σράξθ 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. 

 ταν οι προτεινόμενεσ επενδφςεισ αυξάνουν τθν αλιευτικι ικανότθτα 

του ςκάφουσ. 

 ταν ο προτεινόμενοσ εξοπλιςμόσ αυξάνει τθν ικανότθτα του 

ςκάφουσ να εντοπίηει αλιεφματα. 

 

 

2.4.4 Επιλζξιμεσ και μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

2.4.4.1 Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

 

2.4.4.1.1 Βελτίωςθ τθσ υδροδυναμικισ του κφτουσ του ςκάφουσ : 

Για τθ βελτίωςθ τθσ υδροδυναμικισ του κφτουσ : 

 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. 

 οι δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ μθ τοξικϊν απορρυπαντικϊν 

όπωσ θ επικάλυψθ χαλκοφ, ϊςτε να μειϊνεται θ τριβι. 

 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. 

 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. 
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2.4.4.1.2  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 : 

 τισ ενεργειακά αποδοτικζσ προπζλεσ ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κινθτιριων αξόνων. 

 τουσ καταλφτεσ. 

 τισ ενεργειακά αποδοτικζσ γεννιτριεσ όπωσ οι γεννιτριεσ που 

χρθςιμοποιοφν υδρογόνο ι φυςικό αζριο. 

 τα ςτοιχεία πρόωςθσ με πθγζσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ, όπωσ ιςτία, 

αετοί, ανεμόμυλοι, ανεμογεννιτριεσ ι φωτοβολταϊκά. 

 τα πρωραία ςυςτιματα πρόωςθσ. 

 τθ μετατροπι κινθτιρων ϊςτε να λειτουργοφν με βιοκαφςιμα. 

 τουσ δείκτεσ οικονομίασ καυςίμων, ςυςτιματα διαχείριςθσ καυςίμων 

και ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ. 

 τισ επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό και ακροφφςια που βελτιϊνουν το 

ςφςτθμα πρόωςθσ. 

 

2.4.4.1.3  Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικόσ εξοπλιςμόσ: 

Για τα αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικό εξοπλιςμό, οι δαπάνεσ που αφοροφν : 

 ςε αλλαγι από ςυρόμενα εργαλεία ςε εναλλακτικά εργαλεία. 

 ςε τροποποιιςεισ ςε ςυρόμενα εργαλεία. 

 ςε εξοπλιςμό παρακολοφκθςθσ ςυρόμενων εργαλείων. 

 

2.4.4.1.4  Ξείωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι κερμικισ ενζργειασ: 

Για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι κερμικισ ενζργειασ : 

 οι δαπάνεσ για τθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων ψφξθσ, κατάψυξθσ ι 

μόνωςθσ για ςκάφθ κάτω των 18 m. 

 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. 
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2.4.4.1.5  Ζλεγχοι και ςυςτιματα ενεργειακισ απόδοςθσ. 

 

2.4.4.1.6  Ξελζτεσ για τθ διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ των εναλλακτικϊν ςυςτθμάτων 

πρόωςθσ και του ςχεδιαςμοφ του κφτουσ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ των αλιευτικϊν 

ςκαφϊν. 

Δίνεται θ δυνατότθτα, ςε ποςοςτό 10% επί του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ των 

υπόλοιπων διακριτϊν τθσ πράξθσ, για κάλυψθ τεχνικϊν εξόδων και απρόβλεπτων 

δαπανϊν 

Ξε 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. 

Ξε 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 

 

 

2.4.4.2 Ξθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

 

Δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε: 

 Αγορά ι εγκατάςταςθ μεταχειριςμζνων υλικϊν, μθχανθμάτων και 

εξοπλιςμϊν. 

 Φόροσ Σροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΣΑ) για οποιαδιποτε κατθγορία 

δαπάνθσ. 

 Άλλοι φόροι, τζλθ ι επιβαρφνςεισ. 

 Χρθματοοικονομικά ζξοδα (χρεωςτικοί τόκοι, προμικειεσ 

χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, ζξοδα ςυναλλάγματοσ, 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ). 

 Δαπάνεσ ςφςταςθσ εταιρείασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου, 

ςυμβολαιογραφικά ζξοδα, ζξοδα ταξιδιϊν κ.λ.π. 

 Σρόςτιμα, χρθματοοικονομικζσ ποινζσ και δαπάνεσ δικαςτικϊν 

διαδικαςιϊν. 

 Αγορά ι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ αναψυχισ. 

 Νειτουργικά ζξοδα. 
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 Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν από τον ίδιο το Δικαιοφχο. 

 Ζξοδα μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ του ςκάφουσ. 

 Εργαςίεσ των οποίων τα δικαιολογθτικά ζγγραφα δεν επιτρζπουν 

επαλικευςθ των  δαπανϊν. 

 

 

2.4.5 Δικαιολογθτικά για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 

Ρ φάκελοσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ κα πρζπει απαραίτθτα και ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, να περιλαμβάνει, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, τα πιο κάτω 

δικαιολογθτικά (που κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 

ιςχφουςα νομοκεςία) και τεχνοοικονομικά ςτοιχεία: 

1. Νίςτα υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν. 

2. Αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΣΥΜΕ, 

όπου αναγράφεται και θ ακριβισ θμερομθνία υποβολισ τθσ. Η αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (ΦΕΜ Α’ 75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν. Υυνεπϊσ, κα 

πρζπει να εμφανίηει ταυτότθτα περιεχομζνου με τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά. 

Η ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ επιςφρει τισ 

προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  

3. Υυμπλθρωμζνο το ΖΟΦΧΣΡ Ι_2, του ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 8, τθσ πρόςκλθςθσ. 

Υτθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων ι υφιςτάμενων επιχειριςεων, οι οποίεσ 

αναπτφςςουν νζο προϊόν / υπθρεςία ςυμπλθρϊνεται και το ςυνοπτικό 

επιχειρθματικό ςχζδιο, το οποίο αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2. 

4. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ Ατόμων με 

Αναπθρίεσ (ΑμΕΑ), θ οποία αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2. 

5. Διλωςθ με τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με 

τθν υπ’ αρικ.2003/361/ΕΜ Υφςταςθ τθσ Επιτροπισ και τον Μαν (ΕΕ) 1388/2014 

(ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 12_Διλωςθ ΞΞΕ), θ οποία κα φζρει υπογραφι του δυνθτικοφ 

δικαιοφχου. 

6. Αντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ του δικαιοφχου ι του νόμιμου 

εκπροςϊπου, ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.  

7. Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ: 

 Για Α.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 

 Υυγκρότθςθ ΔΥ & Ρριςμόσ Οόμιμου Εκπροςϊπου 
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 Ξετοχολόγιο από το οποίο προκφπτει θ ιςχφουςα μετοχικι 

ςφνκεςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ε.Σ.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 

 Σράξθ εκπροςϊπθςθσ & Βεβαίωςθ Εταίρων (ΓΕΞΗ) ςε 

περίπτωςθ που θ εκπροςϊπθςθ δεν προκφπτει από το 

ανωτζρω Ματαςτατικό 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ρ.Ε., Ε.Ε., ΙΜΕ: 

 Σρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια 

Χπθρεςία (Σρωτοδικείο ι ΓΕΞΗ), ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ 

διαχείριςθ-εκπροςϊπθςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Μοινωνικζσ Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ο. 4430/2016 όπωσ 

ιςχφει: 

 Σιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Γενικό Ξθτρϊο Φορζων 

Μοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Ρικονομίασ, 

 Αρχικά υποβλθκζν καταςτατικό και θ τελευταία τροποποίθςθ 

αυτοφ (αν υπάρχει), ςτο οποίο αποτυπϊνεται θ διαχείριςθ - 

εκπροςϊπθςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ: 

 Φα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

εκπροςϊπθςθσ που προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον 

νομοκετικό πλαίςιο. 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για εταιρείεσ υπό ςφςταςθ: 

 Υχζδιο καταςτατικοφ, με κεφάλαιο τουλάχιςτον ίςο με το ποςό 

τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ και ςαφισ αναφορά ςτθν εκπροςϊπθςθ 

τθσ εταιρείασ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβλθκεί 

το οριςτικό πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

 Για ατομικι επιχείρθςθ, προςκομίηεται βεβαίωςθ ζναρξθσ 

επιτθδεφματοσ. 

8. Σλιρεσ αντίγραφο τθσ αλιευτικισ άδειασ του ςκάφουσ ςε ιςχφ και τθσ ατομικισ 

επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ όλων των πλοιοκτθτϊν για τα ςκάφθ που 

απαιτείται. 

9. Οαυπθγικά ςχζδια, με ζνδειξθ των διαςτάςεων και τθσ κλίμακασ του ςχεδίου, 

ςυνοδευόμενα από τεχνικι και λειτουργικι περιγραφι του ναυπθγοφ, κακϊσ 
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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. 

10. Ζγκριςθ για τθ μεταςκευι του ςκάφουσ ςτο πλαίςιο του π.δ. 261/1991 (όπου 

απαιτείται) 

11. Χπεφκυνοσ υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τραπεηικόσ λογαριαςμόσ 

(Νογαριαςμόσ Σράξθσ) 

Χπεφκυνθ Διλωςθ του δικαιοφχου (φυςικό πρόςωπο) ι του νόμιμου 

εκπροςϊπου (νομικό πρόςωπο) με τθν οποία: α) ορίηεται ο υπεφκυνοσ 

υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του (θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ, ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ) και β) 

δθλϊνεται ο αρικμόσ IBAN του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα 

καταβάλλονται οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ. Ρ ςχετικόσ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ 

κα χρθςιμοποιθκεί από τον δικαιοφχο και για τθν τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ 

ίδιασ ςυμμετοχισ. 

12. Ρικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ: 

 Για Χφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων: 

- Ζντυπα Ε3 και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που 

προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ  

- Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ (με υπογραφι του λογιςτι) και για 

τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του 

ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χπόδειγμα (ΕΝΣ) Β.5 Ιςολογιςμόσ για πολφ μικρζσ οντότθτεσ, με 

υπογραφι του λογιςτι ι του νόμιμου εκπρόςωπου για τθ 

διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ (αν απαιτείται) 

 Για Χφιςτάμενεσ 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 Ο (όπου απαιτείται) 

δ) Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ με υπογραφι του λογιςτι 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και προςάρτθμα τελευταίασ 

διαχειριςτικισ χριςθσ (όπου απαιτείται) 
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 Για Φυςικά πρόςωπα (υπό ίδρυςθ επιχείρθςθ) και για υπό ςφςταςθ 

εταιρείεσ, προςκομίηονται τα κάτωκι για τθν τελευταία διαχειριςτικι 

χριςθ: 

- Ζντυπα Ε1 και Ε3 

- Σράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα) 

- Ζντυπο Ε9 

Υτθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθσ επιχείρθςθσ τα ανωτζρω απαιτοφνται 

για όλουσ τουσ εταίρουσ/μετόχουσ. 

 Υτθν περίπτωςθ νεοςφςτατθσ εταιρίασ ι ατομικισ επιχείρθςθσ θ οποία 

δεν ζχει κλείςει τθν πρϊτθ τθσ πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, δεν υπάρχει 

υποχρζωςθ υποβολισ των ανωτζρω. 

13. Ματαςτάςεισ 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. 

14. Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ (αρικ. 13535/29.03.21 

εγκφκλιοσ Χπ. Δικαιοςφνθσ).  

15. Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ. 

16. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ 

17. Χπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ο.1599/86, κάνοντασ χριςθ των Χποδειγμάτων Ι & III, 

με τισ οποίεσ ο δικαιοφχοσ δθλϊνει τα κάτωκι, κατά περίπτωςθ: 

 Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα 

που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Μοινισ Αλιευτικισ Σολιτικισ τθσ ΕΕ και δεν 

ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι μου 

διαγωγι, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Μαν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΦΘΑ 

και τον κατ’ εξουςιοδότθςθ Μαν. (ΕΕ) 288/2015 

 To ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά 

υπαχκεί για ενίςχυςθ – επιχοριγθςθ ςε αναπτυξιακό νόμο ι άλλο 

Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα. 

 Η λειτουργία τθσ επζνδυςθσ κα ςυνάδει με τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τθν εφαρμογι των Μοινοτικϊν και Εκνικϊν διατάξεων, 

(ΜΑλΣ, ΜΡΑ, ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑ, Υφςτθμα Ελζγχου Αλιευτικϊν Σροϊόντων, 

κ.λπ.), που αφοροφν ςτθ διακίνθςθ, εμπορία, ιχνθλαςιμότθτα των 

προϊόντων, τθν πρόλθψθ, αποτροπι και εξάλειψθ τθσ ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑΥ και 

τθ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι. 

 Φον τρόπο και τθν διαδικαςία κάλυψθσ τθσ Ιδίασ Υυμμετοχισ 
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 Εάν θ επιχείρθςθ επιδοτικθκε από κάποιο εκνικό ι κοινοτικό 

πρόγραμμα, ςε περίπτωςθ επζκταςθσ, εκςυγχρονιςμοφ ι 

μετεγκατάςταςθσ 

 Η προτεινόμενθ πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί 

πλιρωσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

 Δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και 

ειδικότερα για: Σαράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ 

(3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα / 2 ζλεγχοι). 

 Δεν εκκρεμεί εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 

εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του 

Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΔΕΜ). 

 Φθρείται τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 

και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

 Φθροφνται οι αρχζσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν χωρίσ 

διακρίςεισ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, 

πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. 

 Δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ κοινοτικϊν 

κανονιςμϊν ι εκνικισ νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων 

 Δεν δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία 

 Διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο ι δεν 

κωλφομαι από διατάξεισ του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου, ςε 

περίπτωςθ δικαιοφχου που είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ 

ςε ΟΣΔΔ ι ςε ΟΣΙΔ 

 Θα τθρθκοφν οι μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ 

 Θα διευκολφνει ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ από τον ΕΦ και τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ ελζγχου 

 Δεν αποτελεί εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία 

 Δεν ζχει δθμοςιεφςει άλλθ οικονομικι χριςθ (φορολογικά ςτοιχεία) 

τθσ επιχείρθςθσ, πζραν αυτισ που υπζβαλε με τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτθν πρόςκλθςθ 

και ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ. 

18. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του φορζα να 

καταβάλει τθ ςυμμετοχι του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, 

αντίγραφο του Νογαριαςμοφ Σράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του 

δικαιοφχου, το IBAN και θ φπαρξθ του απαιτοφμενου ποςοφ κάλυψθσ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ. Υε περίπτωςθ που ςτον τραπεηικό λογαριαςμό εμφανίηονται και 

άλλα ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από 

κάκε ςυνδικαιοφχο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
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επιτρζπει ςτον δικαιοφχο να χρθςιμοποιιςει τα χριματα του λογαριαςμοφ για 

τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τθσ Σράξθσ.  

Υτθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ 

ςυνζλευςθσ των μετόχων/εταίρων του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο 

κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ, 

πζρα από το Νογαριαςμό Σράξθσ, μπορεί να τεκμθριωκεί αποδεικνφοντασ τθν 

αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου με νζεσ ςε μετρθτά ειςφορζσ των εταίρων 

(Απόςπαςμα Γενικισ Υυνζλευςθσ Ξετόχων – Εταίρων) 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). 

19. Υε περίπτωςθ δανειοδότθςθσ, ζγγραφο τραπεηικοφ ι άλλου χρθματοπιςτωτικοφ 

Ιδρφματοσ για το κετικό ενδιαφζρον του για χοριγθςθ δανείου ςτο οποίο κα 

αναφζρονται:  

o το φψοσ του δανείου, το ςυνολικό κόςτοσ και το είδοσ τθσ 

πράξθσ για τθν οποία χορθγείται το δάνειο, 

o θ διάρκεια του δανείου, 

o το επιτόκιο, 

o θ περίοδοσ χάριτοσ.  

20. Ξελζτθ βιωςιμότθτασ, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 13_Ξελζτθ Βιωςιμότθτασ, 

τθσ πρόςκλθςθσ 

21. Ξελζτθ ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ μονάδασ, ςε περίπτωςθ που ςτον 

προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου περιλαμβάνονται δαπάνεσ για ΑΣΕ 

22. Σροχπολογιςμόσ του ζργου ςε μορφι excel, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 

14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ. Για τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ δίνονται 

μζγιςτεσ  αποδεκτζσ τιμζσ μονάδεσ ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 6_Σίνακασ Φιμϊν 

Ματαςκευαςτικά. 

Ρι δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου που ζχουν πραγματοποιθκεί πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δθλϊνονται επίςθσ (ς.ς. πλζον του 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ) ςτον πίνακα του 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 7_Αναδρομικζσ Δαπάνεσ. Υε περίπτωςθ που ζχουν εξοφλθκεί 

δθλϊνονται και προςκομίηονται τα παραςτατικά εξοφλιςεων και κάκε άλλο 

αποδεικτικό ςτοιχείο. 

23. Φωτογραφικι Φεκμθρίωςθ (Σροςκομίηεται φωτογραφικό υλικό όπου 

αποτυπϊνεται αναλυτικά θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του προτεινόμενου ζργου ι 

του χϊρου όπου πρόκειται να υλοποιθκεί). 

24. Υτοιχεία που τεκμθριϊνουν το εφλογο κόςτοσ τθσ πρόταςθσ  (προςφορζσ –

προτιμολόγια – prospectus), για το ςφνολο των δαπανϊν (πραγματοποιθκείςεσ 

ι μθ, εξοφλθμζνεσ ι μθ). Υυγκεκριμζνα, αναλυτικζσ προςφορζσ (μθχανιματα, 
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εξοπλιςμοί, εργαςίεσ, κλπ.), με αντίςτοιχεσ προμετριςεισ (όπου απαιτοφνται), οι 

οποίεσ κα αποτελοφν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ (χωρίσ 

ΦΣΑ, ςτθν περίπτωςθ που ο ΦΣΑ δεν είναι επιλζξιμοσ).  

Η θμερομθνία των προςφορϊν δεν κα πρζπει να απζχει χρονικά πζραν του 

εξαμινου από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

25. Μάκε άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, που δφναται να τεκμθριϊςει τα αναφερόμενα 

ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ. 

 

 

3. ΚΔΚΩΧΚΝΕΦ ΕΤΕΠΔΨΦΕΚΦ ΓΚΑ ΧΗΠ ΑΕΚΦΥ ΑΠΑΤΧΨΡΗ ΧΩΠ ΑΞΚΕΨΧΚΝΩΠ 

ΤΕΥΚΧΩΠ – ΝΥΑΧΚΝΕΦ ΕΠΚΦΧΨΦΕΚΦ / ΕΤΚΧΕΚΥΗΟΑΧΚΝΧΗΧΑ ΔΨΠΑΟΕΚ ΧΨ ΝΑΠ. 

(ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) 

Ρι ενιςχυόμενεσ επενδφςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτο 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 2_Επιλζξιμοι ΜΑΔ ΜΕ. 

3.1 Γενικοί και ειδικοί όροι επιλεξιμότθτασ των πράξεων 

Υε περίπτωςθ χριςθσ του Μαν Ε.Ε. 1407/2013, προκειμζνου να είναι οι ενιςχφςεισ 

ςυμβατζσ με τον Μανονιςμό αυτό πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι παρακάτω όροι και 

προχποκζςεισ: 

3.1.1 Γενικοί  όροι επιλεξιμότθτασ των πράξεων 

Ρ εν λόγω κανονιςμόσ δεν εφαρμόηεται ςτισ: 

 ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ 

αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, που εμπίπτουν ςτον κανονιςμό (ΕΜ) 

αρικ. 104/2000 του Υυμβουλίου  

 ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

πρωτογενι παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων  

 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 

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

των ειςαγόμενων, βάςει των ιδρυτικϊν Υυνκθκϊν τθσ ΕΕ 
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 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 

 ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ οι 

οποίοι αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α), β) ι γ) τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 

1, του ΜΑΟ (ΕΕ) 1407/2013 και δραςτθριοποιοφνται επίςθσ ςε ζναν ι 

περιςςότερουσ από τουσ τομείσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ 

του εν λόγω κανονιςμοφ ι αςκοφν άλλεσ δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτο 

πεδίο εφαρμογισ του εν λόγω κανονιςμοφ, ο εν λόγω 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 εν λόγω κανονιςμοφ δεν τυγχάνουν ενίςχυςθσ ιςςονοσ 

ςθμαςίασ που χορθγείται δυνάμει του εν λόγω κανονιςμοφ. 

 

3.1.2 Ειδικοί όροι επιλεξιμότθτασ των πράξεων  

 Η 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 de minimis, ςε οποιαδιποτε 

περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν και από οποιοδιποτε φορζα χοριγθςθσ 

ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ. Υε 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 



56 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

100.000 ευρϊ και να μθ χρθςιμοποιείται ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ για 

τθν απόκτθςθ οχθμάτων οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν. 

 ταν 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. 

 Υε 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. Ρι 

ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που είχαν χορθγθκεί νομίμωσ πριν από τθ 

ςυγχϊνευςθ ι τθν εξαγορά παραμζνουν νόμιμεσ. 

 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 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. 

 Η ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ κεωρείται ότι χορθγείται κατά τον χρόνο 

παραχϊρθςθσ ςτθν οικεία επιχείρθςθ του ζννομου δικαιϊματοσ λιψθσ τθσ 

ενίςχυςθσ. 

 Φα ανωτζρω όρια ιςχφουν υπό το πρίςμα του όρου τθσ «ενιαίασ 

επιχείρθςθσ». Υτον όρο «ενιαία Επιχείρθςθ» περιλαμβάνονται, για τουσ 



57 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ςκοποφσ του παρόντοσ κανονιςμοφ, όλεσ οι επιχειριςεισ που ζχουν 

τουλάχιςτον μία από τισ ακόλουκεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ: 

1. μια επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των 

μετόχων ι των εταίρων άλλθσ επιχείρθςθσ· 

2. μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν 

πλειοψθφία των μελϊν του διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ 

3. 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 

4. 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. 

Ρι επιχειριςεισ που ζχουν οποιαδιποτε από τισ ςχζςεισ που αναφζρονται 

ςτα ςτοιχεία 1 ζωσ 4 του παραπάνω εδαφίου με μία ι περιςςότερεσ άλλεσ 

επιχειριςεισ κεωροφνται, επίςθσ ενιαία επιχείρθςθ.  

 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. 

 Σριν 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 
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του παρόντοσ κανονιςμοφ ι άλλων κανονιςμϊν για ενιςχφςεισ ιςςονοσ 

ςθμαςίασ κατά τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ και κατά το τρζχον 

οικονομικό ζτοσ. 

 Φα κράτθ μζλθ χορθγοφν νζα ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ ςφμφωνα με τον 

Μαν. (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. 

 

3.2 Δικαιοφχοι 

Δικαιοφχοι τθσ δράςθσ είναι 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/ΕΜ Υφςταςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων. 

 

3.3 Επιλζξιμεσ και μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ  

3.3.1 Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Ρι επιλζξιμεσ δαπάνεσ δφναται να είναι: 

 Η καταςκευι ι θ βελτίωςθ ακινιτου. Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ διαμόρφωςθ 

του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ 

επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι το 10% των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν τθσ 

πράξθσ.  

 Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) 

εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο βακμό που εξυπθρετεί τθ 

λειτουργία τθσ επζνδυςθσ.  

 Ρ εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, 

εξοικονόμθςθσ φδατοσ και επεξεργαςίασ αποβλιτων, εφόςον αντιςτοιχοφν 

ςτθν δυναμικότθτα ι τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν αποτελοφν 

μεμονωμζνθ δαπάνθ, αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ 

επενδφςεισ.  
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 Αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα:  

i) Ρχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, 

ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για 

τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Φο φψοσ τθσ δαπάνθσ, για τθν 

αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% 

του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

ii) Ξζςων εςωτερικισ μεταφοράσ, που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ 

επζνδυςθσ.  Δεν είναι επιλζξιμα οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ 

ι πελατϊν. Επίςθσ, δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για τθν 

απόκτθςθ οχθμάτων οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν ςε 

επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ.  

 Ξελζτθ εφαρμογι και πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ, 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, ςιμανςθσ – πιςτοποίθςθσ των προϊόντων, 

ςφμφωνα με εκνικά ι διεκνι πρότυπα και ςιματα ποιότθτασ, ζωσ το ποςό 

των 5.000€. 

 Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν 

εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 

λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν. 

 Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων 

πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων. 

 Φεχνικά ζξοδα ζωσ το 10% επί του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ τθσ 

πράξθσ. 

Φεχνικά ζξοδα νοοφνται οι αμοιβζσ για τθν ςφνταξθ του φακζλου και τθν 

παρακολοφκθςθ 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 και γενικά μελζτεσ που ςχετίηονται με 

τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ. 

  Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ 

διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, 

εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 

προϊόντοσ, ζρευνα αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ 

(ςυςκευαςία, ςιμανςθ). 

 Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε 

εκκζςεισ και μζχρι το 10% του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ.  
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 Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Ρργανιςμοφσ Μοινισ Ωφζλειασ (ΡΜΩ), όπωσ 

ενδεικτικά ΔΕΗ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των 

ορίων του οικοπζδου.  

 Ρ φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ, είναι επιλζξιμοσ, κατά το μζροσ που δεν είναι 

ανακτιςιμοσ δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για το ΦΣΑ. 

 Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των 

προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ  κακϊσ και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ (όπωσ 

εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ), που απαιτείται ςε περίπτωςθ 

που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο  επιςκζψιμο για το κοινό και 

επιχειρθματίεσ. 

 Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ 

(εντόσ του λειτουργικοφ χϊρου τθσ επιχείρθςθσ) ςε περίπτωςθ που θ 

επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο  επιςκζψιμο για το κοινό και 

επιχειρθματίεσ. 

 Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ θ αγορά- καταςκευι παραδοςιακϊν 

ξφλινων ςκαφϊν, λοιπϊν ςκαφϊν για εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν 

δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων για δραςτθριότθτεσ περιιγθςθσ. Επίςθσ θ 

αγορά οχθμάτων μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ 

εναλλακτικοφ/κεματικοφ τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ 

αναγκαιότθτά τουσ και μζχρι του ποςοφ των 30.000€ για τα οχιματα αυτά. 

 Ματαςκευι οικίςκου – αποκικθσ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ 

τθσ επζνδυςθσ, μζχρι 40 τ.μ, μόνο για επενδφςεισ τουριςτικϊν 

καταλυμάτων. 

 Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εφόςον αποτελοφν 

λειτουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ). 

 Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και 

εικόνασ), είναι επιλζξιμόσ μονό ςτθν περίπτωςθ που αιτιολογείται από τθν 

φφςθ τθσ επζνδυςθσ (καταλφματα, χϊροι εςτίαςθσ και αναψυχισ). 

 Αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου που ςυνδζονται με τον ςκοπό τθσ 

επζνδυςθσ (π.χ ειδικά οχιματα μεταφοράσ ΑΞΕΑ ςε επενδφςεισ 

ςυνδεόμενεσ με τθν υγεία). 

 

3.3.2 Ξθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Ξθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, αποτελοφν οι κάτωκι: 

 Ξίςκωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων παλαιϊν ι καινοφργιων, ανεξάρτθτα 

από τθν πικανι προθγοφμενθ χριςθ τουσ. 
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 Ζργα απλισ ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, υπό τθν ζννοια των 

μεμονωμζνων επιδιορκϊςεων που ανακφπτουν από τθ λειτουργία τθσ 

επιχείρθςθσ και ζργα ςυντιρθςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Σροςωρινά ζργα μθ άμεςα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ (πχ 

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

 Ζργα οδοποιίασ εκτόσ των ορίων του οικοπζδου/γθπζδου εγκατάςταςθσ τθσ 

μονάδασ. 

 Σάςθσ φφςεωσ ζξοδα, ειςφορζσ, φόροι, τζλθ, δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ, 

αποηθμιϊςεισ, αςφάλιςτρα υπζρ τρίτων. 

 Εξοπλιςμόσ αναψυχισ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ 

κ.λπ.), εκτόσ και εάν θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί, επιςκζψιμο για το 

κοινό και επιχειρθματίεσ, τμιμα, ι ςτθν περίπτωςθ που αιτιολογείται από 

τθν φφςθ τθσ επζνδυςθσ (καταλφματα, χϊροι εςτίαςθσ και αναψυχισ). 

 Δαπάνεσ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, αςφάλιςτρα, κεφάλαιο 

κίνθςθσ. 

 Δαπάνεσ αγοράσ αναλωςίμων υλικϊν. 

 Δαπάνεσ για αγορά ι εγκατάςταςθ μεταχειριςμζνων υλικϊν, μθχανθμάτων 

και εξοπλιςμοφ. 

 Δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ 

κατθγορίασ, μεγζκουσ ι δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με 

εγκατάςταςθ καινοφργιου, εφόςον ο εξοπλιςμόσ που  αντικακίςταται δεν 

ζχει αποςβεςτεί. 

 Επενδυτικζσ δαπάνεσ των υποβαλλόμενων αιτιςεων ςτιριξθσ που 

χρθματοδοτοφνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 

 Σαραγωγικζσ δαπάνεσ ι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με 

τα υποχρεωτικά Ενωςιακά πρότυπα. 

 Αιτοφμενεσ δαπάνεσ, θ υλοποίθςθ των οποίων δεν εγκρίκθκε κατά τθν 

ζγκριςθ τθσ  αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

 Χπερβάςεισ εγκεκριμζνου κόςτουσ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ζχουν 

γίνει αποδεκτζσ ςτο πλαίςιο αιτιματοσ τροποποίθςθσ του δικαιοφχου. 

 Δαπάνεσ αποξιλωςθσ και κακαίρεςθσ γενικότερα. Δαπάνεσ για τον 

κακαριςμό τθσ αρχικισ κζςθσ ςε περιπτϊςεισ μετεγκατάςταςθσ και κόςτοσ 

αποξιλωςθσ και μεταφοράσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ ι μζροσ αυτοφ ςτθ 

νζα κζςθ. 

 Αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 Νειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ. 
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 Χρθματοοικονομικά ζξοδα (χρεωςτικοί τόκοι, προμικειεσ 

χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν, ζξοδα ςυναλλάγματοσ, ςυναλλαγματικζσ 

διάφορεσ). 

 Σρόςτιμα, χρθματοοικονομικζσ ποινζσ και δαπάνεσ δικαςτικϊν διαδικαςιϊν. 

 Αγορά επιβατικϊν αυτοκινιτων (εκτόσ των περιπτϊςεων που προβλζπεται 

ςτισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ). 

 Εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν από τον ίδιο τον δικαιοφχο. 

 Ζξοδα ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου, ζξοδα 

ςυμβολαιογράφου, ζξοδα ταξιδιϊν. 

 Ζξοδα μεταβίβαςθσ κυριότθτασ μιασ επιχείρθςθσ. 

 

3.4 Δικαιολογθτικά για τθν υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ   

Ρ φάκελοσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ κα πρζπει απαραίτθτα και ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, να περιλαμβάνει, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, τα πιο κάτω 

δικαιολογθτικά (που κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 

ιςχφουςα νομοκεςία) και τεχνοοικονομικά ςτοιχεία: 

1. Νίςτα υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν. 

2. Αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΣΥΜΕ, 

όπου αναγράφεται και θ ακριβισ θμερομθνία υποβολισ τθσ. Η αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (ΦΕΜ Α’ 75) για τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτιν. 

Υυνεπϊσ, κα πρζπει να εμφανίηει ταυτότθτα περιεχομζνου με τα ηθτοφμενα 

δικαιολογθτικά. Η ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ 

επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  

3. Υυμπλθρωμζνο το ΖΟΦΧΣΡ Ι_2, του ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 8_Ζντυπο Ι_2, τθσ 
πρόςκλθςθσ. 
Υτθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων ι υφιςτάμενων επιχειριςεων, οι οποίεσ 
αναπτφςςουν νζο προϊόν / υπθρεςία ςυμπλθρϊνεται και το ςυνοπτικό 
επιχειρθματικό ςχζδιο, το οποίο αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2. 

4. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ Ατόμων με 

Αναπθρίεσ (ΑμΕΑ), θ οποία αποτελεί τμιμα του ΕΟΦΧΣΡΧ Ι_2. 

5. Διλωςθ με τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα 

με τθν υπ’ αρικ.2003/361/ΕΜ Υφςταςθ τθσ Επιτροπισ και τον Μαν (ΕΕ) 

1388/2014 (ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 12_Διλωςθ ΞΞΕ), θ οποία κα φζρει υπογραφι 

του δυνθτικοφ δικαιοφχου. 
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6. Αντίγραφο δφο όψεων αςτυνομικισ ταυτότθτασ του δικαιοφχου ι του 

νόμιμου εκπροςϊπου, ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.  

7. Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ: 

 Για Α.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 

 Υυγκρότθςθ ΔΥ & Ρριςμόσ Οόμιμου Εκπροςϊπου 

 Ξετοχολόγιο από το οποίο προκφπτει θ ιςχφουςα μετοχικι 

ςφνκεςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ε.Σ.Ε.: 

 Ιςχφον Μωδικοποιθμζνο Ματαςτατικό 

 Σράξθ εκπροςϊπθςθσ & Βεβαίωςθ Εταίρων (ΓΕΞΗ) ςε 

περίπτωςθ που θ εκπροςϊπθςθ δεν προκφπτει από το 

ανωτζρω Ματαςτατικό 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ρ.Ε., Ε.Ε., ΙΜΕ: 

 Σρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια 

Χπθρεςία (Σρωτοδικείο ι ΓΕΞΗ), ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ 

διαχείριςθ-εκπροςϊπθςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Μοινωνικζσ Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ο. 4430/2016 όπωσ 

ιςχφει: 

 Σιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Γενικό Ξθτρϊο Φορζων 

Μοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Ρικονομίασ, 

 Αρχικά υποβλθκζν καταςτατικό και θ τελευταία τροποποίθςθ 

αυτοφ (αν υπάρχει), ςτο οποίο αποτυπϊνεται θ διαχείριςθ - 

εκπροςϊπθςθ 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Υυνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ: 

 Φα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

εκπροςϊπθςθσ που προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον 

νομοκετικό πλαίςιο. 

 Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για εταιρείεσ υπό ςφςταςθ: 
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 Υχζδιο καταςτατικοφ, με κεφάλαιο τουλάχιςτον ίςο με το ποςό 

τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ και ςαφισ αναφορά ςτθν εκπροςϊπθςθ 

τθσ εταιρείασ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβλθκεί 

το οριςτικό πριν τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

 Για ατομικι επιχείρθςθ, προςκομίηεται βεβαίωςθ ζναρξθσ 

επιτθδεφματοσ. 

8. Χπεφκυνοσ υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τραπεηικόσ λογαριαςμόσ 

(Νογαριαςμόσ Σράξθσ) 

Χπεφκυνθ Διλωςθ του δικαιοφχου (φυςικό πρόςωπο) ι του νόμιμου 

εκπροςϊπου (νομικό πρόςωπο) με τθν οποία: α) ορίηεται ο υπεφκυνοσ 

υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του 

(θλεκτρονικι διεφκυνςθ, ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο, ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ) και β) δθλϊνεται ο αρικμόσ IBAN του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ 

ςτον οποίο κα καταβάλλονται οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ. Ρ ςχετικόσ 

τραπεηικόσ λογαριαςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί από τον δικαιοφχο και για τθν 

τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ. 

9. Ρικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ: 

 Για Χφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων: 

- Ζντυπα Ε3 και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που 

προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ  

- Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ (με υπογραφι του λογιςτι) και για 

τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του 

ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χπόδειγμα (ΕΝΣ) Β.5 Ιςολογιςμόσ για πολφ μικρζσ οντότθτεσ, με 

υπογραφι του λογιςτι ι του νόμιμου εκπρόςωπου για τθ 

διαχειριςτικι χριςθ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ (αν απαιτείται) 

 Για Χφιςτάμενεσ 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  
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γ) Ζντυπο Ο (όπου απαιτείται) 

δ) Ξθτρϊο παγίων τθσ επιχείρθςθσ με υπογραφι του λογιςτι 

- Ζντυπο Ε9 ςε ιςχφ  

- Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και προςάρτθμα τελευταίασ 

διαχειριςτικισ χριςθσ (όπου απαιτείται) 

 Για Φυςικά πρόςωπα (υπό ίδρυςθ επιχείρθςθ) και για υπό ςφςταςθ 

εταιρείεσ, προςκομίηονται τα κάτωκι για τθν τελευταία διαχειριςτικι 

χριςθ: 

- Ζντυπα Ε1 και Ε3 

- Σράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα) 

- Ζντυπο Ε9 

Υτθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθσ επιχείρθςθσ τα ανωτζρω απαιτοφνται 

για όλουσ τουσ εταίρουσ/μετόχουσ. 

 Υτθν περίπτωςθ νεοςφςτατθσ εταιρίασ ι ατομικισ επιχείρθςθσ θ οποία 

δεν ζχει κλείςει τθν πρϊτθ τθσ πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, δεν υπάρχει 

υποχρζωςθ υποβολισ των ανωτζρω. 

10. Ματαςτάςεισ 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. 

11. Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ (αρικ. 13535/29.03.21 

εγκφκλιοσ Χπ. Δικαιοςφνθσ).  

12. Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

13. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ, που να καλφπτει τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

14. Χπεφκυνθ διλωςθ του Ο.1599/86, κάνοντασ χριςθ του υποδείγματοσ I, II & 

III, με τισ οποίεσ ο δικαιοφχοσ δθλϊνει τα κάτωκι, κατά περίπτωςθ: 

 Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα 

που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Μοινισ Αλιευτικισ Σολιτικισ τθσ ΕΕ και δεν 

ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι μου 

διαγωγι, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Μαν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΦΘΑ 

και τον κατ’ εξουςιοδότθςθ Μαν. (ΕΕ) 288/2015 
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 To ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά 

υπαχκεί για ενίςχυςθ – επιχοριγθςθ ςε αναπτυξιακό νόμο ι άλλο 

Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα. 

 Η λειτουργία τθσ επζνδυςθσ κα ςυνάδει με τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τθν εφαρμογι των Μοινοτικϊν και Εκνικϊν διατάξεων, 

(ΜΑλΣ, ΜΡΑ, ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑ, Υφςτθμα Ελζγχου Αλιευτικϊν Σροϊόντων, 

κ.λπ.), που αφοροφν ςτθ διακίνθςθ, εμπορία, ιχνθλαςιμότθτα των 

προϊόντων, τθν πρόλθψθ, αποτροπι και εξάλειψθ τθσ ΣΝΑ ΑΝΙΕΙΑΥ και 

τθ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ του καταναλωτι. 

 Φον τρόπο και τθν διαδικαςία κάλυψθσ τθσ Ιδίασ Υυμμετοχισ 

 Εάν θ επιχείρθςθ επιδοτικθκε από κάποιο εκνικό ι κοινοτικό 

πρόγραμμα, ςε περίπτωςθ επζκταςθσ, εκςυγχρονιςμοφ ι 

μετεγκατάςταςθσ 

 Φισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχει λάβει θ επιχείρθςθ (ς.ς. 

ςυμπλθρϊνεται ςε περίπτωςθ χριςθσ του κανονιςμοφ DE MINIMIS 

1407/2013) 

 Η προτεινόμενθ πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί 

πλιρωσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

 Δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και 

ειδικότερα για: Σαράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ 

(3 πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα / 2 ζλεγχοι). 

 Δεν εκκρεμεί εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ 

εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του 

Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΔΕΜ). 

 Φθρείται τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 

και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

 Φθροφνται οι αρχζσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν χωρίσ 

διακρίςεισ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, 

πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. 

 Δεν ζχουν επιβλθκεί διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παραβίαςθ κοινοτικϊν 

κανονιςμϊν ι εκνικισ νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ ζργων 

 Δεν δθλϊνονται ψευδι και αναλθκι ςτοιχεία 

 Διακζτει ςχετικι άδεια από αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο ι δεν 

κωλφομαι από διατάξεισ του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου, ςε 

περίπτωςθ δικαιοφχου που είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ 

ςε ΟΣΔΔ ι ςε ΟΣΙΔ 

 Θα τθρθκοφν οι μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ 
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 Θα διευκολφνει ελζγχουσ ςτθν ζδρα τθσ πράξθσ από τον ΕΦ και τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ ελζγχου 

 Δεν αποτελεί εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία 

 Δεν ζχει δθμοςιεφςει άλλθ οικονομικι χριςθ (φορολογικά ςτοιχεία) 

τθσ επιχείρθςθσ, πζραν αυτισ που υπζβαλε με τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτθν πρόςκλθςθ 

και ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ. 

15. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του φορζα να 

καταβάλει τθ ςυμμετοχι του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, 

αντίγραφο του Νογαριαςμοφ Σράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του 

δικαιοφχου, το IBAN και θ φπαρξθ του απαιτοφμενου ποςοφ κάλυψθσ τθσ 

ιδίασ ςυμμετοχισ. Υε περίπτωςθ που ςτον τραπεηικό λογαριαςμό 

εμφανίηονται και άλλα ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ από κάκε ςυνδικαιοφχο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, 

ςτθν οποία αναφζρεται ότι επιτρζπει ςτον δικαιοφχο να χρθςιμοποιιςει τα 

χριματα του λογαριαςμοφ για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τθσ 

Σράξθσ.  

Υτθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ 

ςυνζλευςθσ των μετόχων/εταίρων του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο 

κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ, πζρα από το Νογαριαςμό Σράξθσ, μπορεί να τεκμθριωκεί 

αποδεικνφοντασ τθν αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου με νζεσ ςε μετρθτά 

ειςφορζσ των εταίρων (Απόςπαςμα Γενικισ Υυνζλευςθσ Ξετόχων – Εταίρων) 

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). 

16. Υε περίπτωςθ δανειοδότθςθσ, ζγγραφο τραπεηικοφ ι άλλου 

χρθματοπιςτωτικοφ Ιδρφματοσ για το κετικό ενδιαφζρον του για χοριγθςθ 

δανείου ςτο οποίο κα αναφζρονται:  

o το φψοσ του δανείου, το ςυνολικό κόςτοσ και το είδοσ τθσ 

πράξθσ για τθν οποία χορθγείται το δάνειο, 

o θ διάρκεια του δανείου, 

o το επιτόκιο, 

o θ περίοδοσ χάριτοσ.  

17. Μυρωμζνο αντίγραφο τίτλου ιδιοκτθςίασ οικοπζδου ι ςυμβολαίου 

ενοικίαςθσ μετεγγραμμζνου ςτο οικείο Χποκθκοφυλακείο (αρκρ. 618 Α.Μ.). 
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Υε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ ςε ΒΕ.ΣΕ. ωσ αποδεικτικό φπαρξθσ οικοπζδου 

γίνεται δεκτι θ δζςμευςθ του οικοπζδου από το φορζα ΒΕ.ΣΕ.  

Υε περιπτϊςεισ μιςκϊςεων καλάςςιου ι λιμναίου χϊρου ι λιμνοκάλαςςασ 

ι χερςαίασ ζκταςθσ του δθμοςίου, κα ςυνυποβάλλονται οι ςχετικζσ 

αποφάςεισ και τα μιςκωτιρια ςυμβόλαια, εφόςον προβλζπονται από αυτζσ. 

Υε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι 

υφιςτάμενεσ υποδομζσ, απαιτοφνται τα προαναφερόμενα αποδεικτικά 

πρζπει να καλφπτουν χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ετϊν. 

Υε 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.  

Ρι ανωτζρω χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία 

δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Υε κάκε περίπτωςθ θ θμερομθνία 

υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ. 

Ματά 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. Υε αυτι τθν 

περίπτωςθ, τα αντίςτοιχα ςυμφωνθτικά/ςυμβόλαια μίςκωςθσ ι 

αγοροπωλθςίασ προςκομίηονται ςτον ΕΦ, ζωσ τθν 1θ πλθρωμι του 

επενδυτικοφ ςχεδίου και το αργότερο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ δϊδεκα 

(12) μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. 

 

18. Υε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να 

είναι ελεφκερο βαρϊν και διεκδικιςεων, 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. Για το λόγο αυτό προςκομίηονται 

πιςτοποιθτικό βαρϊν και πιςτοποιθτικό μθ διεκδικιςεων για το 

ςυγκεκριμζνο ακίνθτο. 

Υε 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. 
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19. Ξελζτθ βιωςιμότθτασ, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 13_Ξελζτθ 

Βιωςιμότθτασ, τθσ πρόςκλθςθσ 

20. Ξελζτθ ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ μονάδασ, ςε περίπτωςθ που ςτον 

προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου περιλαμβάνονται δαπάνεσ για 

ΑΣΕ 

21. Σροχπολογιςμόσ του ζργου ςε μορφι excel, ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 

14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ. Για τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ δίνονται 

μζγιςτεσ  αποδεκτζσ τιμζσ μονάδεσ ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 6_Σίνακασ Φιμϊν 

Ματαςκευαςτικά. 

Ρι δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου που ζχουν πραγματοποιθκεί πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δθλϊνονται επίςθσ (ς.ς. πλζον του 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 14_Χπόδειγμα Σροχπολογιςμοφ) ςτον πίνακα του 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 7_Αναδρομικζσ Δαπάνεσ. Υε περίπτωςθ που ζχουν 

εξοφλθκεί δθλϊνονται και προςκομίηονται τα παραςτατικά εξοφλιςεων και 

κάκε άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο. 

22. Υτθν περίπτωςθ που θ πρόταςθ αφορά τισ κατθγορίεσ Ενοικιαηόμενων 

επιπλωμζνων δωματίων και διαμεριςμάτων υποβάλλεται πίνακασ 

μοριοδότθςθσ κατάταξθσ κλειδιϊν, κατάλλθλα υπογεγραμμζνοσ από 

μθχανικό. 

23. Αναλυτικζσ Σρομετριςεισ κτιριακϊν εργαςιϊν, με επεξθγθματικά ςχζδια 

όπου απαιτείται για τθν αιτιολόγθςθ των ποςοτιτων (π.χ. ξυλότυπουσ), 

κατάλλθλα υπογεγραμμζνεσ από μθχανικό. 

24. Φοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψθσ και αρχιτεκτονικά ςχζδια 

(όψεισ, κατόψεισ, τομζσ), ςε κατάλλθλθ κλίμακα.  

25. Φωτογραφικι Φεκμθρίωςθ (Σροςκομίηεται φωτογραφικό υλικό όπου 

αποτυπϊνεται αναλυτικά θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του προτεινόμενου 

ζργου ι του χϊρου όπου πρόκειται να υλοποιθκεί). 

26. Υτοιχεία που τεκμθριϊνουν το εφλογο κόςτοσ τθσ πρόταςθσ  (προςφορζσ –

προτιμολόγια – prospectus), για το ςφνολο των δαπανϊν 

(πραγματοποιθκείςεσ ι μθ, εξοφλθμζνεσ ι μθ). Υυγκεκριμζνα, αναλυτικζσ 

προςφορζσ υπογεγραμμζνεσ από τον καταςκευαςτι ι τον προμθκευτι 

(μθχανιματα, εξοπλιςμοί, εργαςίεσ, κλπ.), με αντίςτοιχεσ προμετριςεισ 

(όπου απαιτοφνται), οι οποίεσ κα αποτελοφν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ του 

προχπολογιςμοφ (χωρίσ ΦΣΑ, ςτθν περίπτωςθ που ο ΦΣΑ δεν είναι 

επιλζξιμοσ).  

Η θμερομθνία των προςφορϊν δεν κα πρζπει να απζχει χρονικά πζραν του 

εξαμινου από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 
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Για τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτον Σίνακα τιμϊν 

μονάδασ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν του ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΡΥ 6_Σίνακασ Φιμϊν 

Ματαςκευαςτικά, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ του 

εφλογου κόςτουσ. 

27. Υτθν περίπτωςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων και υποδομϊν προςκομίηονται 

κατά περίπτωςθ: Άδεια λειτουργίασ, Υιμα ΕΡΦ (για καταλφματα),  

απόφαςθ/εισ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΣΡ) ι Σρότυπεσ 

Σεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΣΣΔ), Άδεια εγκατάςταςθσ, Άδεια δόμθςθσ, 

επιμζρουσ άδειεσ κλπ., όπωσ προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

28. Μάκε άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, που δφναται να τεκμθριϊςει τα 

αναφερόμενα ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ. 

 

 

4.ΝΥΚΧΗΥΚΑ ΕΤΚΞΕΡΚΟΧΗΧΑΦ ΝΑΚ ΤΞΗΥΧΗΧΑΦ 

4.1 ΔΚΕΨΝΥΚΠΗΦΕΚΦ ΩΦ ΤΥΦ ΧΗΠ ΕΡΕΧΑΦΗ ΧΩΠ ΝΥΚΧΗΥΚΩΠ ΕΤΚΞΕΡΚΟΧΗΧΑΦ ΝΑΚ 

ΕΤΚΞΓΗΦ ΤΥΑΡΕΩΠ  

 

Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ είναι ςυγκριτικι και διενεργείται 

ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα από τθν Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ του ΕΣΑΝΘ 

κριτιρια και με τθ διαδικαςία των 2 ςταδίων (ΦΧΑΔΚ Α & ΦΧΑΔΚ Β), όπωσ αυτι 

αναλυτικά αναφζρεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ (άρκρο 13).  

ΦΧΑΔΚ Α: «ΕΞΕΓΧΦ ΤΞΗΥΧΗΧΑΦ ΝΑΚ ΕΤΚΞΕΡΚΟΧΗΧΑΦ ΤΥΧΑΦΗΦ» 

Ματά το ςτάδιο Α, ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ επιλεξιμότθτα τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ και των ςυνυποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τα 

παρακάτω 12 κριτιρια τα οποία δεν βακμολογοφνται, αλλά λαμβάνουν τιμι ΠΑΚ 

/ΧΚ ι Δεν εφαρμόηεται.  

Τροχπόκεςθ τθσ επιλεξιμότθτασ τθσ πρόταςθσ, αποτελεί θ κετικι αξιολόγθςι τθσ 

(όλα τα κριτιρια  ζχουν  κετικι τιμι ΠΑΚ ι δεν εφαρμόηεται). 

Νριτιριο 1: « Δικαιοφχοσ που εμπίπτει ςτθν πρόςκλθςθ» 
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Ελζγχεται εάν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ 

Δυνθτικϊν δικαιοφχων (άρκρο 5 τθσ πρόςκλθςθσ) , με βάςθ τα υποβλθκζντα 

αποδεικτικά δικαιολογθτικά τθσ ιδιότθτά τουσ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον 

παρόντα οδθγό. Επίςθσ εξετάηονται και τα δθλωκζντα ςτισ Χπεφκυνεσ  Δθλϊςεισ 

(ΨΤΔΕΚΓΟΑ Κ & ΨΤΔΕΚΓΟΑ ΚΚΚ του παραρτιματοσ) και επιπλζον ςε περίπτωςθ 

χριςθσ του Ναν ΕΕ 1407/2013 (De minimis), ςτθν Χπεφκυνθ Διλωςθ  (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΔΗΛΩΗ ΙΙ του  παραρτιματοσ). 

 

Νριτιριο 2: «Χυπικι πλθρότθτα τθσ υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ»  

Ελζγχεται εάν:  

α) Η αίτθςθ χρθματοδότθςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ περιλαμβάνει τα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και λοιπά ςτοιχεία που προςδιορίηονται ςτον παρόντα 

οδθγό  (όπωσ διοικθτικζσ πράξεισ, άδειεσ, οικονομικά ςτοιχεία, αποδεικτικά 

κατοχισ ι χριςθσ του ακινιτου, κλπ.), κακϊσ και θ εμπρόκεςμθ υποβολι αυτϊν 

(άρκρο 11 τθσ πρόςκλθςθσ). Επιπρόςκετα ελζγχεται αν θ δραςτθριότθτα τθσ 

επζνδυςθσ εμπίπτει ςτουσ επιλζξιμουσ ΜΑΔ  ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Ι τθσ 

πρόςκλθςθσ (ΕΤΚΞΕΡΚΟΚ  ΝΑΔ).   

β) Η προτεινόμενθ επζνδυςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ όπωσ 

αναλυτικά  περιγράφεται  ςτο (άρκρο 10 τθσ πρόςκλθςθσ).  

γ) Ρ αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ (ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 14: 

ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΣΤΑΠΗΥ) είναι εντόσ ορίων,  όπωσ αυτά τίκενται ςτο άρκρο 9 

τθσ πρόςκλθςθσ. 

Νριτιριο 3: «Τερίοδοσ υλοποίθςθσ εντόσ περιόδου επιλεξιμότθτασ 

προγραμματικισ περιόδου και πρόςκλθςθσ» 

Ελζγχεται εάν θ περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ προσ ςυγχρθματοδότθςθ 

πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ του προγράμματοσ ζωσ 30-06-
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2023 (άρκρο 9 τθσ πρόςκλθςθσ), ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, 

όπωσ αυτό αναγράφεται ςτα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ  (ΕΟΦΧΣΡ 1_2) 

 

Νριτιριο 4: « Οθ περαίωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου» 

Εξετάηεται (άρκρα 7 & 12 τθσ πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφθυνησ δήλωςησ του 

υποψήφιου δικαιοφχου ( ΨΤΔΕΚΓΟΑ IΚΚ του παραρτιματοσ ), εάν θ προτεινόμενθ 

πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί πλιρωσ πριν τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα με τον Μαν. 1303/2013, άρκρο 65, παράγ. 6) 

 

Νριτιριο 5: «Η προτεινόμενθ πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε 

υποδομι ι παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ 

περιοχισ του προγράμματοσ» 

Εξετάηεται μζςω τθσ Τπεφθυνησ δήλωςησ του υποψήφιου δικαιοφχου 

(ΨΤΔΕΚΓΟΑ I του  παραρτιματοσ), εάν θ προτεινόμενθ πράξθ (ΞΞΕ) δεν 

περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε υποδομι ι παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία 

ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ περιοχισ του προγράμματοσ εντόσ τριϊν 

ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι ςτο δικαιοφχο ι εντόσ τθσ προκεςμίασ που οριηόταν 

ςτουσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων (ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Μαν. 

1303/2013) 

 

Νριτιριο 6: «Τράξθ θ οποία εμπίπτει ςτο Ιεματικό Φτόχο, Ειδικό ςτόχο και Οζτρο 

τθσ πρόςκλθςθσ» 

Εξετάηεται (άρκρο 1 τθσ πρόςκλθςθσ )εάν θ πράξθ εμπίπτει: 

-ςτον κεματικό ςτόχο τθσ πρόςκλθςθσ: «Σροϊκθςθ τθσ διατθριςιμθσ και ποιοτικισ 

απαςχόλθςθσ και ςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ». 

-ςτον ειδικό ςτόχο τθσ πρόςκλθςθσ: «Σροϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ 

κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ και παροχι ςτιριξθσ τθσ 

απαςχολθςιμότθτασ και τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ παράκτιεσ 
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και τισ εςωτερικζσ κοινότθτεσ που εξαρτϊνται από τθσ αλιεία και τθν 

υδατοκαλλιζργεια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφοροποίθςθσ των 

δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ αλιείασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ καλάςςιασ 

οικονομίασ» 

-ςτο Οζτρο 8.3.3 τθσ πρόςκλθςθσ: «‘Εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ με 

πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων για παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα» 

(Άρκ. 63 του Καν. 508/2014). 

 

Νριτιριο 7: «Οθ επικάλυψθ των χορθγοφμενων χρθματοδοτιςεων» 

Εξετάηεται (άρκρο 12 τθσ πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφθυνησ δήλωςησ του 

υποψήφιου δικαιοφχου (ΨΤΔΕΚΓΟΑ Κ του  παραρτιματοσ) αν «το ίδιο αντικείμενο 

τθσ επζνδυςθσ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά υπαχκεί για ενίςχυςθ -επιχοριγθςθ ςε 

αναπτυξιακό νόμο ι ςε οποιοδιποτε άλλο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα», ιτοι εάν 

διαςφαλίηεται θ μθ διπλι χρθματοδότθςθ τθσ ίδιασ δαπάνθσ από άλλα 

Επιχειρθςιακά Σρογράμματα, χρθματοδοτικά εργαλεία ι /και εκνικοφσ πόρουσ.  

 

Νριτιριο 8: «Ταραδεκτό τθσ αίτθςθσ» 

Εξετάηεται (άρκρο 5 τθσ πρόςκλθςθσ ),μζςω τθσ Τπεφθυνησ δήλωςησ του 

υποψήφιου δικαιοφχου (ΨΤΔΕΚΓΟΑ Κ του  παραρτιματοσ), εάν διαςφαλίηεται ότι 

ο δικαιοφχοσ δεν ζχει διαπράξει απάτθ ςτο πλαίςιο του ΕΦΑ ι του ΕΦΘΑ (ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 10 του Μανονιςμοφ 508/2014 και τον κατϋ 

εξουςιοδότθςθ Μαν.(ΕΕ)288/2015.  

 

Νριτιριο 9: « Φε περίπτωςθ που θ χρθματοδότθςθ γίνεται με τον Ναν ΕΕ 

1407/2013, πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ του» 

Υε περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ με το Μαν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) 

ελζγχεται από το ςφνολο των υποβλθκζντων, αλλά και από τθ ςχετικι υπεφκυνθ 

διλωςθ (ΨΤΔΕΚΓΟΑ ΔΗΞΩΦΗΦ ΚΚ του παραρτιματοσ) εάν πλθροφνται όλεσ οι 
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προχποκζςεισ του Μαν. ΕΕ 1407/2013, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτθν πρόςκλθςθ 

(Άρκρο 7). 

Ειδικότερα μζςω τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ αλλά και του κόμβου 

(www.sorefsis.gr/soreusis), ελζγχονται οι προθγοφμενεσ επιχορθγιςεισ του 

δικαιοφχου και θ ςϊρευςθ των κρατικϊν ενιςχφςεων. 

  

Νριτιριο 10: «Δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ 

κρατικισ ενίςχυςθσ εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι 

του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Νοινοτιτων (ΔΕΝ)» 

Υε περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ με τον Μαν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), εξετάηεται 

(άρκρο 5 τθσ πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφθυνησ δήλωςησ του υποψήφιου 

δικαιοφχου (ΨΤΔΕΚΓΟΑ IΚΚ του παραρτιματοσ), ότι δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο 

εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ εκδοκείςα βάςει προθγοφμενθσ 

απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΔΕΜ) 

 

Νριτιριο 11:  «Φτον δικαιοφχο δεν ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν 

αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ 

και ειδικότερα για: Ταράβαςθ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 

πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) ι Αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι) (ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο αρκ. 40 του Π. 4488/2017)» 

Εξετάηεται (άρκρο 5 τθσ πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφθυνησ δήλωςησ του 

υποψήφιου δικαιοφχου (ΨΤΔΕΚΓΟΑ IΚΚ του παραρτιματοσ), εάν διαςφαλίηεται ότι 

κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 

δικαιοφχου οι κυρϊςεισ τθσ Σαραγράφου 1 του άρκρου 40 του Ο. 4488/2017. 

 

Νριτιριο 12: «Χθρείται θ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων 

και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκ. 

40 του Π. 4488/2017)» 

http://www.sorefsis.gr/soreusis
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Εξετάηεται μζςω τθσ Τπεφθυνησ δήλωςησ του υποψήφιου δικαιοφχου 

(ΨΤΔΕΚΓΟΑ IΚΚ του παραρτιματοσ),  εάν ο δικαιοφχοσ τθρεί τθ νομοκεςία περί 

υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ επαγγελματικοφ κινδφνου 

ςφμφωνα μα τα οριηόμενα τθσ Σαραγράφου 3 του άρκρου 40 του Ο. 4488/2017. 

 

 

ΦΧΑΔΚ Β: ΑΡΚΞΓΗΦΗ ΧΩΠ ΤΥΧΑΦΕΩΠ ΑΠΑ ΟΑΔΑ ΝΥΚΧΗΥΚΩΠ 

Ματά το ςτάδιο Β διενεργείται θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ, 

ςφμφωνα με τα κατωτζρω κριτιρια, τα οποία διακρίνονται ςτισ εξισ 4 κατθγορίεσ:  

ΦΧΑΔΚ  Β1: «ΤΞΗΥΧΗΧΑ ΝΑΚ ΦΑΦΗΠΕΚΑ ΧΨ ΤΕΥΚΕΧΟΕΠΨ ΧΗΦ ΤΥΧΑΦΗΦ» 

ΦΧΑΔΚ   Β2: « ΕΠΦΩΟΑΧΩΦΗ ΥΚΖΠΧΚΩΠ ΤΞΚΧΚΝΩΠ ΝΑΚ ΧΗΥΗΦΗ ΙΕΦΟΚΝΨ 

ΤΞΑΚΦΚΨ» 

ΦΧΑΔΚ   Β3:  «ΦΝΤΚΟΧΗΧΑ ΧΗΦ ΤΥΑΡΗΦ» 

ΦΧΑΔΚ Β4: «ΩΥΚΟΧΗΧΑ ΤΥΑΡΗΦ, ΕΤΚΧΕΚΥΗΦΚΑΝΗ ΝΑΚ ΧΥΗΟΑΧΤΚΝΠΟΚΝΗ 

ΚΝΑΠΧΗΧΑ ΔΚΝΑΚΨΧΨ» 

Ειδικότερα: 

Υτο ΦΧΑΔΚ Β1: «ΤΞΗΥΧΗΧΑ ΝΑΚ ΦΑΦΗΠΕΚΑ ΧΨ ΤΕΥΚΕΧΟΕΠΨ ΧΗΦ 

ΤΥΧΑΦΗΦ» αξιολογοφνται τα παρακάτω 3 βακμολογοφμενα κριτιρια.  

 

Νριτιριο 13 :  «Φαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ» 

Εξετάηεται θ πλθρότθτα και θ ςαφινεια τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, με βάςθ τα 

αναγραφόμενα ςτα ςχετικά πεδία τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και του 

υποβλθκζντοσ προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ. (ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΑ : ΕΟΦΧΣΡ Ι_2, 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 14: ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΣΤΑΠΗΥ) 
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Ειδικότερα αξιολογείται: 

α) θ παρουςίαςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του επενδυτικοφ ςχεδίου(  βαςικά 

τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτθριςτικά τθσ πράξθσ, ολοκλθρωμζνοσ 

χαρακτιρασ τθσ επζνδυςθσ, παραγόμενα προϊόντα /υπθρεςίεσ, αγορά - ςτόχοσ, κ.α) 

β) θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ( απαιτοφμενεσ ενζργειεσ , χρονικι 

αλλθλουχία των ενεργειϊν)  

γ) θ πλθρότθτα του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ (αν περιλαμβάνει όλα τα 

αναγκαία κόςτθ για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου/παραδοτζων)  

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). 

Ναμβάνει τθν μεγαλφτερθ βακμολογία εάν θ πρόταςθ είναι πλιρθσ και με ςαφι 

περιγραφι του αντικειμζνου και τθ μικρότερθ, εάν παρουςιάηει ςθμαντικζσ 

ελλείψεισ ςτθν πλθρότθτα και ςτθν περιγραφι του αντικειμζνου. 

 

Νριτιριο 14 :  «Υεαλιςτικότθτα  και αξιοπιςτία του κόςτουσ» 

Εξετάηεται θ ρεαλιςτικότθτα του προχπολογιςμοφ, θ ορκι κατανομι του ςτισ 

επιμζρουσ εργαςίεσ, κακϊσ και θ αξιοπιςτία του κόςτουσ.  

Ειδικότερα κατά τθν εξζταςθ του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ ελζγχεται, αν 

περιλαμβάνονται δαπάνεσ οι οποίεσ αποδεδειγμζνα ςχετίηονται με τθν 

υλοποιοφμενθ Σράξθ (άρκρο 8 και  8Α τθσ πρόςκλθςθσ), αν ο πίνακασ (ςε excel) ζχει 

ςυμπλθρωκεί ορκά και ςφμφωνα με το ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 14 τθσ πρόςκλθςθσ, αν τα 

ςφνολα των επιλζξιμων δαπανϊν ανά κατθγορία δαπάνθσ, είναι ςφμφωνα με τα 

εμφανιηόμενα  ςτο Σλθροφοριακό Υφςτθμα ΣΥΜΕ και ςτθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ 

(ΕΟΦΧΣΡ Ι_2), κακϊσ και αν το ςυνολικό κόςτοσ   κατανζμεται ςωςτά   ςτισ 

επιμζρουσ εργαςίεσ.  

Επιπρόςκετα για τθν αξιοπιςτία του κόςτουσ των κτιριακϊν εξετάηεται αν 

προχπολογιςμόσ τουσ ζχει ςυνταχκεί με βάςθ τισ τιμζσ μονάδασ του ΣΙΟΑΜΑ 

ΞΕΓΙΥΦΩΟ ΦΙΞΩΟ ΞΡΟΑΔΑΥ ΜΑΦΑΥΜΕΧΑΥΦΙΜΩΟ ΕΤΓΑΥΙΩΟ τθσ περιοχισ εφαρμογισ 
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τθσ πράξθσ (ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 14), ενϊ ςε περίπτωςθ που κάποια  εργαςία δεν 

περιλαμβάνεται ςτον εν λόγω  πίνακα, το εφλογο του κόςτουσ τθσ εκτιμάται με 

βάςθ τισ 2 υποβλθκείςεσ ςυγκρίςιμεσ  προςφορζσ.   

Για τισ λοιπζσ δαπάνεσ του προχπολογιςμοφ, θ ρεαλιςτικότθτα του κόςτουσ τουσ 

εκτιμάται με βάςθ τισ υποβλθκείςεσ  προςφορζσ (δφο μθ δεςμευτικζσ από δφο 

ανεξάρτθτουσ μεταξφ τουσ προμθκευτζσ), αλλά και με άλλα ςτοιχεία όπωσ 

ενδεικτικά: 

• το πραγματικό κόςτοσ από παρεμφερείσ πράξεισ που ζχουν υλοποιθκεί, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ κατά το χρόνο 

αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ.  

• άλλα ςτοιχεία που προκφπτουν από ζρευνα αγοράσ, μελζτεσ κλπ. 

Υθμείωςθ: Είναι δυνατό να γίνει δεκτι μία προςφορά, θ οποία δεν είναι θ πλζον 

ςυμφζρουςα οικονομικά, αρκεί ο δικαιοφχοσ να τεκμθριϊνει και θ ΡΦΔ να 

αποδζχεται, τθν μοναδικότθτα ι τθν υψθλι ποιότθτα ι τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ 

που προςφζρει το προμθκευόμενο προϊόν. 

 

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). 

Η αρικμθτικι τιμι (βακμόσ) τίκεται με βάςθ το ποςοςτό που προκφπτει από τθ 

ςχζςθ μεταξφ του Εγκεκριμζνου Σροχπολογιςμοφ (ΕΤΨ) και του Αιτοφμενου 

Σροχπολογιςμοφ (ΑΤΨ) βάςει του τφπου:100*( εγκεκριμζνο/ αιτοφμενο). Φον 

μεγαλφτερο βακμό λαμβάνει το κριτιριο όταν ο Εγκεκριμζνοσ Σροχπολογιςμόσ 

(ΕΣΫ) είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 90% του Αιτοφμενου Σροχπολογιςμοφ (ΑΣΫ), 

ενϊ ςτθν περίπτωςθ που το ποςοςτό του ΕΤΨ είναι μικρότερο του 50% του ΑΤΨ 

τότε θ προτεινόμενθ πράξθ απορρίπτεται.  

 

Νριτιριο 15: « Υεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ» 

Εξετάηεται αν το χρονοδιάγραμμα  υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ ( ΕΟΦΧΣΡ 1_2)  είναι 

ρεαλιςτικό ςε ςχζςθ με: 
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α) το φυςικό αντικείμενο (είδοσ και μζγεκοσ του ζργου) 

β) τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ  

(όπωσ πικανζσ κακυςτεριςεισ ςχετικά με τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν αποφάςεων που 

απαιτοφνται κ.α.) 

γ) το επίπεδο ετοιμότθτασ του δικαιοφχου για άμεςθ ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ 

πράξθσ 

 

Υθμείωςθ: Δφναται ωσ βάςθ ςφγκριςθσ  να χρθςιμοποιθκοφν χρονοδιαγράμματα 

ςυναφϊν πράξεων που ζχουν υλοποιθκεί ςε προθγοφμενεσ προγραμματικζσ 

περιόδουσ με βάςθ τθν πρότερθ εμπειρία τθσ ΡΦΔ. 

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ).  

 

ΦΧΑΔΚ Β2: «ΕΠΦΩΟΑΧΩΦΗ ΥΚΖΠΧΚΩΠ ΤΞΚΧΚΝΩΠ ΝΑΚ ΧΗΥΗΦΗ ΙΕΦΟΚΝΨ 

ΤΞΑΚΦΚΨ» αξιολογοφνται τα παρακάτω 4 κριτιρια.  

Νριτιριο 16: « Τροαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ μθ διάκριςθσ» 

Εξετάηεται( άρκρο 13 τθσ πρόςκλθςθσ) μζςω τθσ Τπεφθυνησ δήλωςησ του 

υποψήφιου δικαιοφχου (ΨΤΔΕΚΓΟΑ IΚΚ του παραρτιματοσ),  εάν θ προτεινόμενθ 

πράξθ δεν αντίκειται ςτισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και 

αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, 

πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ 

 

Υτο κριτιριο τίκεται τιμι ΠΑΚ /ΧΚ και θ προχπόκεςθ για τθ κετικι αξιολόγθςι του 

είναι θ κετικι τιμι ΠΑΚ. 

 

Νριτιριο 17: « Εξαςφάλιςθ τθσ  προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία»  

Εξετάηεται, εφόςον απαιτείται, μζςω των αναγραφόμενων ςτο ςχετικό πεδίο των 

ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΟΦΧΣΡ Ι_2), αν θ 
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πράξθ διαςφαλίηει και με ποιο τρόπο τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με 

αναπθρία ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. Η περιγραφι των  μζτρων  που 

λαμβάνονται για τθν εξαςφάλιςθ  τθσ προςβαςιμότθτασ των ΑμεΑ και τθν πλιρωςθ  

του κριτθρίου , ιςοδυναμεί με ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ 

 

Υτο κριτιριο τίκεται τιμι ΠΑΚ /ΧΚ ι Δεν εφαρμόηεται και θ προχπόκεςθ για τθ 

κετικι αξιολόγθςι του είναι να λαμβάνει κετικι τιμι ΠΑΚ ι δεν εφαρμόηεται. 

 

Νριτιριο 18:  «Φυμβατότθτα τθσ πράξθσ με το ειδικό κεςμικό πλαίςιο» 

Εξετάηεται θ ςυμβατότθτα των πράξεων με το ειδικό κεςμικό πλαίςιο όπωσ 

περιγράφεται  ςτθν πρόςκλθςθ και ςτο δθγό   

 

Υτο κριτιριο τίκεται τιμι ΠΑΚ /ΧΚ ι Δεν εφαρμόηεται και θ προχπόκεςθ για τθ 

κετικι αξιολόγθςι του είναι να λαμβάνει κετικι τιμι ΠΑΚ ι δεν εφαρμόηεται. 

Νριτιριο 19:  «Αειφόροσ Ανάπτυξθ»  

Εξετάηεται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το ςτάδιο εξζλιξθσ τθσ πράξθσ και τθ φφςθ 

του ζργου, αν από τα αναγραφόμενα ςτο ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν 

ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΟΦΧΣΡ Ι_2), κακϊσ και κατά περίπτωςθ 

υποβλθκζντα δικαιολογθτικά (Ρδθγόσ) όπωσ ςτθ χριςθ ΑΣΕ, από τθν ςχετικι 

μελζτθ /προμελζτθ ι ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ, τεκμθριϊνονται επαρκϊσ  οι παρακάτω 

όροι: 

α) αν θ επζνδυςθ ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ 

άνκρακα, 

β) αν ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ εκπομπϊν ρφπων με χριςθ αντιρρυπαντικισ 

τεχνολογίασ, αντιρρυπαντικϊν πρϊτων υλϊν και καυςίμων 

γ) αν ςυμβάλλει ςτθ γαλάηια ανάπτυξθ (γαλάηια καινοτομία, μπλε βιοτεχνολογία 

κα), ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ ι τισ περιφερειακζσ και εκνικζσ πολιτικζσ, 
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δ) αν ςυμβάλλει ςτουσ ςτόχουσ τθσ Υτρατθγικισ τθσ ΕΕ για τθν Ξακρο-περιφζρεια 

Αδριατικισ-Ιονίου (EUSAIR), 

ε) θ πρακτικι διαχείριςθσ αποβλιτων που ακολουκείται, 

ςτ) θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ χριςθ πρακτικϊν εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ, φδατοσ κλπ. 

η) εφαρμογι ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (πχ ISO 14.000, EMAS) 

 

Ενδεικτικά εξετάηεται αν θ επζνδυςθ ςυμβάλλει ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ, π.χ μζςω 

τθσ αποδοτικότερθσ χριςθσ ενζργειασ ι τθσ παραγωγισ ενζργειασ από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ, (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννιτριεσ κλπ), τθσ εγκατάςταςθσ 

ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (π.χ. ISO 14.000 EMAS), ςυςτθμάτων 

εξοικονόμθςθσ φδατοσ, διαχείριςθσ αποβλιτων και λοιπϊν ενεργειϊν προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ. 

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). 

Η μεγαλφτερθ αρικμθτικι τιμι (βακμόσ) τίκεται αν ικανοποιοφνται 5 ι παραπάνω, 

από τουσ ανωτζρω όρουσ και θ μικρότερθ αν δεν ικανοποιείται κανζνασ από τουσ 

όρουσ.   

Φθμειϊνεται ότι ο παράκτιοσ τουριςμόσ αποτελεί μία από τισ ςτοχευόμενεσ  

δραςτθριότθτεσ που ςτθρίηει θ ςτρατθγικι τθσ γαλάηιασ ανάπτυξθσ  

 

ΦΧ ΦΧΑΔΚ Β3: «ΦΝΤΚΟΧΗΧΑ ΧΗΦ ΤΥΑΡΗΦ» αξιολογοφνται τα παρακάτω 5 

κριτιρια: 

 

Νριτιριο 20: «Αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ » 

Υτο κριτιριο εξετάηεται, με βάςθ τα αναγραφόμενα ςτο ςχετικό πεδίο των 

ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΟΦΧΣΡ Ι_2) και τα 

υποβλθκζντα δικαιολογθτικά (Ρδθγόσ), αν τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτα 



81 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ 

χωροκζτθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ /εξυπθρζτθςθ ςχετικϊν αναγκϊν, κακϊσ και θ 

ςυμβολι τθσ πράξθσ ςτο υφιςτάμενο και ςτο νζο περιβάλλον δραςτθριοτιτων που 

διαμορφϊνεται, ςε ςχζςθ με τισ επιχειριςεισ του ιδίου κλάδου. 

Ειδικότερα εξετάηεται: Κ) αν θ επζνδυςθ εξυπθρετεί τθν υλοποίθςθ τθσ Χοπικισ 

Φτρατθγικισ (κατευκφνςεισ, ειδικοφσ ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ του τοπικοφ 

προγράμματοσ) και  

ΚΚ) αν πράξθ πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ :  

α) ςυμβολι ςτθν υλοποίθςθ του Ειδικοφ ςτόχου τθσ Ενωςιακισ Τροτεραιότθτασ 

«Σροϊκθςθ 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 τθσ αλιεία και τθν υδατοκαλλιζργεια, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφοροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ 

αλιείασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ καλάςςιασ οικονομίασ» 

β) ςυνάφεια με τισ ειδικζσ ςτρατθγικζσ (π.χ. Εκνικζσ Υτρατθγικζσ,  Υτρατθγικι 

Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, Υτρατθγικι για τθν Αδριατικι & Ιόνιο, Σεριφερειακζσ 

Υτρατθγικζσ κλπ.)  

γ) μθ φπαρξθ παρόμοιασ υπθρεςίασ/επζνδυςθσ ςτθν περιοχι (Δθμοτικι Ενότθτα) 

δ) ςυμβολι τθσ πράξθσ επί των υφιςτάμενων ι προβλεπόμενων δραςτθριοτιτων  

ε) ςυμβολι τθσ πράξθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν   

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). 

Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται όταν θ προτεινόμενθ πράξθ ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτθν υλοποίθςθ τθσ Φοπικισ Υτρατθγικισ, κακϊσ  και ςτθν υλοποίθςθ 
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τουλάχιςτον δφο (2) από τουσ ανωτζρω όρουσ. Η αξιολόγθςθ είναι αρνθτικι (ΧΚ) 

εάν δεν τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ςτθν Φοπικι 

Υτρατθγικι.  

Επιςθμαίνεται ότι θ περίπτωςθ γ) «μθ φπαρξθ παρόμοιασ υπθρεςίασ/επζνδυςθσ 

ςτθν περιοχι (Δθμοτικι Ενότθτα», τεκμθριϊνεται με ςχετικι βεβαίωςθ αρμόδιασ 

αρχισ/φορζα (π.χ. Επιμελθτιριο, Εμπορικόσ ςφλλογοσ, Δθμόςια/Δθμοτικι αρχι, 

κ.α.). 

 

Φτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ πράξθσ (Φτάδιο Β3) 

Υφμφωνα με τθν τοπικι ςτρατθγικι του τοπικοφ προγράμματοσ θ κφρια κεματικι 

κατεφκυνςθ που επιλζγεται για το τοπικό πρόγραμμα τθσ Φριχωνίδασ Α.Ε. είναι θ 

«Ψποςτιριξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ και θ ανάδειξθ τθσ τοπικισ 

ταυτότθτασ» και θ χρθματοδοτικι τθσ βαρφτθτα εξυπθρετεί όλεσ τισ δράςεισ του 

τοπικοφ προγράμματοσ, ςε ποςοςτό 100,00%. Η ίδια κατεφκυνςθ επιλζχκθκε για το 

ΕΦΘΑ. 

Ρι δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ ζχουν διαχωριςτεί δε δφο κατθγορίεσ, 

ανάλογα με το βακμό ςφνδεςθσ τουσ με τθν κφρια κεματικι και τθν 

ςυμπλθρωματικότθτα ωσ προσ τουσ ςτόχουσ. Η κφρια και οι δευτερεφουςεσ 

κεματικζσ κατευκφνςεισ δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Νφριεσ & Δευτερεφουςεσ Ιεματικζσ Νατευκφνςεισ Χοπικοφ Τρογράμματοσ 

Υποζηήπιξη ηηρ ηοπικήρ 
επισειπημαηικόηηηαρ  και η 

ανάδειξη ηηρ ηοπικήρ 
ηαςηόηηηαρ 

Α. Ομάδα 

Γηαζύλδεζε ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ (Α1) 

Η βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο αιιά θαη εηδηθόηεξα ηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ 

ηνκέα. (Α2) 

Τελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ θαηλνηόκσλ παξεκβάζεσλ (Α3) 

Τελ πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηύσζεο θαη 

ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ, 
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εηαίξσλ θαη θξαηώλ (Α4) 

Β. Ομάδα  

Τε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη πνηόηεηαο δσήο ηνπ 

ηνπηθνύ πιεζπζκνύ (Β1) 

Τελ ελίζρπζε  δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή (Β2) 

Τελ πινπνίεζε θνηλσληθώλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο 

ζπλνρήο  θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο (Β3) 

Τελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πξνζθπγηθήο/ 

κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο (Β4) 

 

Επιπλζον οι γενικοί και ειδικοί ςτόχοι του τοπικοφ προγράμματοσ διαμορφϊνονται 

ωσ εξισ: 

Γενικοί & Ειδικοί Φτόχοι τοπικισ ςτρατθγικισ  

Γενικοί Σηόσοι ηοπικήρ ζηπαηηγικήρ 
 

Διδικοί Σηόσοι ηοπικήρ ζηπαηηγικήρ 

ΓΣ 1: Η βέιηηζηε διασείπιζη, διαηήπηζη, 
αναβάθμιζη και ανάδειξη θςζικών 

πόπων και ςποδομών κε παξάιιειε 
ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 

θύξην κνριό ηελ καινοηομία και ηην 
εξωζηπέθεια. 

 

Η δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ (Σηόρνο 1.1). 

Η ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ζηνλ θιάδν ησλ 

δσνηξνθώλ, ησλ γαιαθηνθνκηθώλ θαη ησλ πξντόλησλ αιηείαο. 

(Σηόρνο 1.2). 

Δλέξγεηεο θαη έξγα ππνδνκήο κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ηνπηθνύ πιεζπζκνύ, ηελ αλάδεημε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ απνζέκαηνο (Σηόρνο 1.3). 

Η πξναγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ 

ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο (Σηόρνο 1.4). 

Η δεκηνπξγία θαη ε αλάδεημε λέσλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ, 

(θπζηνιαηξηθόο ηνπξηζκόο, πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο, 

ζξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο) (Σηόρνο 1.5). 

 

Η ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα 

εηζάγνπλ ζηελ αγνξά λέα θαηλνηόκα πξντόληα ή ππεξεζίεο, 

κέζσ ηεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ, αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ θαη πιηθώλ πόξσλ (Σηόρνο 1.6). 

Δλίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαηηθώλ ζρεκαηηζκώλ 

(cluster) (Σηόρνο 1.7). 

ΓΣ 2: Η δεκηνπξγία κηαο ολοκληπωμένηρ 
ηοπικήρ ηαςηόηηηαρ ηεο πεξηνρήο 

Η δηαζύλδεζε πξντόλησλ κε ηνπηθή ηαπηόηεηα κε ην 

ηνπξηζηηθό πξντόλ (Σηόρνο 2.1). 
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Γενικοί Σηόσοι ηοπικήρ ζηπαηηγικήρ 
 

Διδικοί Σηόσοι ηοπικήρ ζηπαηηγικήρ 

παξέκβαζεο ε νπνία ζα αμηνπνηεί 
καινοηομικά και παπαγωγικά όλοςρ 

ηοςρ ηομείρ ηηρ οικονομίαρ σο ηδαληθό 
ηόπν δηαβίσζεο θαη ηνπξηζηηθό πξννξηζκό. 
 

Η πξνβνιή θαη ε πξνζθνξά ζε εζληθό θαη όρη κόλν επίπεδν ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο πεξηνρήο σο κνλαδηθό ηνπξηζηηθό 

πξννξηζκό. (Σηόρνο 2.2). 

Η πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

ηνπηθνύ πιεζπζκνύ, ησλ θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο κέζσ θαηλνηόκσλ ελεξγεηώλ 

θαη ελεξγεηώλ ηρλειαζηκόηεηαο θαη ηελ αλάγθε βέιηηζηεο 

δηαρείξηζεο θαη δηαθύιαμεο ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο (Σηόρνο 2.3). 

Η αλάπηπμε δηαθξαηηθώλ – δηαηνπηθώλ ζπλεξγαζηώλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηαπηόηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκό ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο κε ηε δεκηνπξγία 

νκνηνγελώλ - νκνηόκνξθσλ δηθηύσλ γηα ηε πξνβνιή, 

πξνώζεζε, δηαλνκή ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ (Σηόρνο 

2.4). 

 

 

Υφμφωνα με τα ανωτζρω ακολουκεί πίνακασ που απεικονίηει τθν ςυςχζτιςθ των 

δράςεων του τοπικοφ προγράμματοσ με τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν: 

Φυςχετιςμόσ Δράςεων-Ψποδράςεων τοπικοφ προγράμματοσ με ςτόχουσ 

Γπάζειρ-Υποδπάζειρ ηοπικού ππογπάμμαηορ Διδικοί Σηόσοι ηοπικού ππογπάμμαηορ 

 

4.2.1 Ιδησηηθέο επελδύζεηο γηα ηελ αεηθόξν 

αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ  

 

Α) Κξαηηθέο εληζρύζεηο  Άξζ.63, Καλ.508/14 & 

Καλ.1407/2013 

 

1. Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκόο 

επηρεηξήζεσλ ππνδνκώλ δηαλπθηέξεπζεο, εζηίαζεο 

θαη αλαςπρήο. 

2. Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκόο 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ 

 

 

1.1 
 

1.3 
 

1.5 
 

1.6 
 

1.7 
 

2.1 
 

2.2 
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εμππεξέηεζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ. 

 

 

3.  Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ιηαληθνύ 

εκπνξίνπ 

4. Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο εηδώλ δηαηξνθήο κεηά 

ηελ α΄κεηαπνίεζε αιηεπηηθώλ θαη ινηπώλ 

πξντόλησλ 

5. Ίδξπζε/επέθηαζε/εθζπγρξνληζκόο κηθξώλ 

βηνηερληώλ 

 

1.3 

1.6 

1.7 

2.1 

 

 

Γπάζειρ-Υποδπάζειρ ηοπικού ππογπάμμαηορ Διδικοί Σηόσοι ηοπικού ππογπάμμαηορ 

 

4.2.1 Ιδησηηθέο επελδύζεηο γηα ηελ αεηθόξν 

αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ  

 

Β)  Με θξαηηθέο εληζρύζεηο  Καλ.508/14 & 

 

1. Η ίδρυςθ, ο εκςυγχρονιςμόσ και θ 

επζκταςθ επιχειριςεων μεταποίθςθσ 

προϊόντων αλιείασ και 

υδατοκαλλιζργειασ. 

1. Η προςτικζμενθ αξία, ποιότθτα των 

προϊόντων και χριςθ των 

ανεπικφμθτων αλιευμάτων 

2. Η βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, 

τθσ αςφάλειασ και των εργαςιακϊν 

ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ 

3. Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του 

ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθν μείωςθ 

εκπομπισ ρφπων ι αερίων του 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 

1.6 

 
1.7 

 
2.1 
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κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ των 

αλιευτικϊν ςκαφϊν. 

 

 

 

Φυγκεκριμζνα δράςθ 4.2.1. 

 

Α) Μρατικζσ ενιςχφςεισ. 

Σταν πλθροφνται τζςςερεισ ι περιςςότεροι ςτόχοι κεωρείται ότι θ πράξθ 

ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν υλοποίθςθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Σταν πλθροφνται τρείσ ςτόχοι κεωρείται ότι θ πράξθ ςυμβάλει ςε μζτριο βακμό 

ςτθν υλοποίθςθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Σταν πλθροφνται ζνασ ζωσ δφο ςτόχοι κεωρείται ότι θ πράξθ ςυμβάλει ςε μικρό 

βακμό ςτθν υλοποίθςθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 

 

Β) Ξθ Μρατικζσ ενιςχφςεισ. 

Σταν πλθροφνται τρείσ και άνω ςτόχοι κεωρείται ότι θ πράξθ ςυμβάλει 

ςθμαντικά ςτθν υλοποίθςθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Σταν πλθροφνται δφο ςτόχοι κεωρείται ότι θ πράξθ ςυμβάλει ςε μζτριο βακμό 

ςτθν υλοποίθςθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

Σταν πλθρείται ζνασ ςτόχοσ κεωρείται ότι θ πράξθ ςυμβάλει ςε μικρό βακμό ςτθν 

υλοποίθςθ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ. 

 

Η αξιολόγθςθ είναι αρνθτικι εάν δεν τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ 

τθσ πράξθσ ςτθν τοπικι ςτρατθγικι. 
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Νριτιριο 21:  «Αποτελεςματικότθτα – Αποδοτικότθτα» 

Εξετάηεται θ ςυμβολι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ςτθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ 

(άρκρα 1 & 25 τθσ πρόςκλθςθσ), με βάςθ τισ αναγραφόμενεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ 

ςτο ςχετικό πεδίο τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΟΦΧΣΡ Ι_2), εκφραςμζνεσ ςε ΚΤΑ 

(Κςοδφναμο Τλιρουσ Απαςχόλθςθσ).  

Υθμειϊνεται ότι 1 ΚΤΑ αφορά ςε 1 εργαηόμενο πλιρουσ απαςχόλθςθσ για ολόκλθρο 

το ζτοσ, ιτοι ςε απαςχόλθςθ 1720 ϊρεσ το χρόνο. Υτουσ εργαηόμενουσ μερικισ ι 

εποχικισ απαςχόλθςθσ, αντιςτοιχοφν κλάςματα των ΙΣΑ (ο αρικμόσ των ωρϊν ι των 

θμερϊν πραγματικισ απαςχόλθςθσ του εργαηόμενου ετθςίωσ /1.720 ϊρεσ τον 

χρόνο).  

Υτον αρικμό απαςχολοφμενων περιλαμβάνονται: α) οι μιςκωτοί, β) τα άτομα που 

εργάηονται για τθν επιχείρθςθ, ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ προσ αυτιν και 

εξομοιϊνονται με μιςκωτοφσ με βάςθ το Εκνικό δίκαιο, γ) οι ιδιοκτιτεσ 

επιχειρθματίεσ (Αυτοαπαςχόλθςθ), δ) οι εταίροι που αςκοφν τακτικι 

δραςτθριότθτα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και προςπορίηονται οικονομικά 

πλεονεκτιματα από τθν επιχείρθςθ. 

Ρι μακθτευόμενοι ι οι ςπουδαςτζσ που βρίςκονται ςε επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ μακθτείασ ι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δεν 

ςυνυπολογίηονται ςτον αρικμό απαςχολοφμενων. Η διάρκεια των αδειϊν 

μθτρότθτασ ι των γονικϊν αδειϊν δεν ςυνυπολογίηεται. 

Ρι κζςεισ εργαςίασ (διατιρθςθ υφιςτάμενων και νζεσ) αποτελοφν ςθμείο ελζγχου 

των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων του δικαιοφχου ενϊ αποτελοφν και δείκτθ 

αποτελζςματοσ του ΕΣΑΝΘ ( άρκρα 1 & 25 τθσ πρόςκλθςθσ). 

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). 

Φθ μεγαλφτερθ βακμολογία λαμβάνει θ δθμιουργία >3 κζςεων πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ (ΙΣΑ) (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυταπαςχόλθςθσ) και τθ μικρότερθ 

θ διατιρθςθ των υφιςτάμενων κζςεων απαςχόλθςθσ.  
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Νριτιριο 22: «Βιωςιμότθτα, Ξειτουργικότθτα τθσ επζνδυςθσ» 

Κ) Εξετάηεται ςε κάκε περίπτωςθ επιχείρθςθσ (νζα ι υφιςτάμενθ) θ τεκμθρίωςθ 

που παρζχεται ςχετικά με τθν βιωςιμότθτα, λειτουργικότθτα τθσ επζνδυςθσ ( άρκρα 

5 & 25 τθσ πρόςκλθςθσ)  , μζςω του υποβλθκζντοσ χρθματοοικονομικοφ ςχεδίου, 

(ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 13 Ξελζτθ βιωςιμότθτασ), το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ 

προβλζψεισ εςόδων, δαπανϊν, κερδϊν / ηθμιϊν και πθγϊν χρθματοδότθςθσ, κακϊσ 

και θ ορκότθτα,  ρεαλιςτικότθτα και πλθρότθτα του ςχεδίου.  

 

ΚΚ) Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων ι υφιςτάμενων επιχειριςεων που 

αναπτφςςουν νζο προϊόν / υπθρεςία, εξετάηεται το υποβλθκζν ςυνοπτικό 

επιχειρθματικό ςχζδιο ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τθ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ, 

τθν παραγωγικι διαδικαςία, τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα του παραγόμενου 

προϊόντοσ/υπθρεςίασ, τουσ τρόπουσ διανομισ, προϊκθςθσ και πωλιςεων - 

marketing, τον ανταγωνιςμό, τουσ προμθκευτζσ και τουσ δυνθτικοφσ πελάτεσ. 

Υτο κριτιριο τίκεται τιμι ΠΑΚ /ΧΚ ι Δεν εφαρμόηεται. Σροχπόκεςθ για τθ κετικι 

αξιολόγθςθ του κριτθρίου, είναι να λαμβάνει κετικι τιμι ΠΑΚ ι δεν εφαρμόηεται. 

 

Νριτιριο 23: «Φυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα τθσ Τράξθσ» 

Εξετάηεται με βάςθ τα αναγραφόμενα ςτο ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν 

ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΟΦΧΣΡ Ι_2), ο βακμόσ ςυνζργειασ και 

ςυμπλθρωματικότθτασ τθσ πράξθσ με άλλα ζργα που είτε είναι ολοκλθρωμζνα, είτε 

ςε εξζλιξθ ςτο πλαίςιο του ΕΣΑΝΘ, τθσ Φοπικισ Υτρατθγικισ ι άλλων 

προγραμμάτων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται το μζγιςτο δυνατό πολλαπλαςιαςτικό 

αποτζλεςμα από τθν υλοποίθςι τθσ, κακϊσ και θ προςτικζμενθ αξία που προκφπτει 

ςε περίπτωςθ που θ πράξθ είναι ςυμπλθρωματικι ζργου που ζχει χρθματοδοτθκεί 

ςε προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο. 
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Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). 

Η μικρότερθ βακμολογία τίκεται ςε νζα πράξθ που δεν είναι ςε ςυμπλιρωςθ άλλθσ 

πράξθσ είτε ολοκλθρωμζνθσ είτε ςε εξζλιξθ.  

 

Νριτιριο 24: «Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων διαδικαςιϊν ςτθν 

πράξθ» 

Εξετάηεται θ εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων διαδικαςιϊν (φφςθ τθσ 

επζνδυςθσ, διαχείριςθ πρϊτθσ φλθσ, τεχνολογία κλπ.), από τα αναγραφόμενα ςτο 

ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 

(ΕΟΦΧΣΡ Ι_2) και τα υποβλθκζντα ςχετικά δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ 

εφαρμογισ νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων διαδικαςιϊν ςτθν πράξθ, όπωσ π.χ  

(Ρδθγόσ) μελζτεσ, εγχειρίδια, ςχζδια, πιςτοποιθτικά των προμθκευτϊν, ζντυπα 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του προβλεπόμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, 

βεβαιϊςεισ επίςθμων ι ςυλλογικϊν φορζων (Σανεπιςτιμια, Επιμελθτιρια κλπ) ι 

άλλων φορζων τθσ αγοράσ που αναπτφςςουν δραςτθριότθτα ςχετικι με το εν λόγω 

προϊόν ι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο αποδεικνφει επαρκϊσ το κριτιριο.  

 

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ).  

Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται ςτθν επαρκι τεκμθρίωςθ τθσ εφαρμογισ νζων 

τεχνολογιϊν και θ μικρότερθ όταν δεν τεκμθριϊνεται θ εφαρμογι νζων 

τεχνολογιϊν ι τεκμθριϊνεται πολφ λίγο.  

 

ΦΧΑΔΚ Β4: «ΩΥΚΟΧΗΧΑ ΤΥΑΡΗΦ, ΕΤΚΧΕΚΥΗΦΚΑΝΗ ΝΑΚ ΧΥΗΟΑΧΤΚΝΠΟΚΝΗ 

ΚΝΑΠΧΗΧΑ ΔΚΝΑΚΨΧΨ»  
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Υτο ςτάδιο Β4  αξιολογείται και βακμολογείται θ πρόταςθ ςφμφωνα με τα 

παρακάτω 3 κριτιρια: 

Νριτιριο 25 : «Βακμόσ ωριμότθτασ ενεργειϊν υλοποίθςθσ» 

Εξετάηεται ο βακμόσ προόδου (ςτάδιο εξζλιξθσ) ςυγκεκριμζνων διοικθτικϊν ι 

άλλων ενεργειϊν, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

προτεινόμενθσ πράξθσ (πχ. επαρκισ αδειοδότθςθ, εγκρίςεισ και ςυμφωνθτικά ςε 

ιςχφ, υλοποίθςθ απαιτοφμενων ενεργειϊν για εξαςφάλιςθ περιβαλλοντικισ 

αδειοδότθςθσ όπου απαιτείται, κλπ)    

 

Ειδικότερα αξιολογείται με βάςθ τα προςκομιςκζντα δικαιολογθτικά (Ρδθγόσ)) και 

τα αναγραφόμενα ςτο ςχετικό πεδίο των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ 

(ΕΟΦΧΣΡ Ι_2), αν ζχει εξαςφαλιςκεί α) το ςφνολο των απαιτοφμενων εγκρίςεων για 

τθν ζναρξθ του ζργου ι β) μζροσ των εγκρίςεων/ αδειϊν/απαλλακτικϊν εγγράφων 

και γνωμοδοτιςεων ι γ) θ υποβολι αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ 

εγκρίςεων, αδειϊν, γνωμοδοτιςεων κλπ.  

 

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). 

Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται ςτθν περίπτωςθ που ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι 

ενζργειεσ για τθν εξαςφάλιςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων εγκρίςεων/ αδειϊν / 

γνωμοδοτιςεων και θ μικρότερθ όταν δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι απαιτοφμενεσ 

ενζργειεσ για τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων εγκρίςεων/ αδειϊν / 

γνωμοδοτιςεων κλπ. και αναμζνεται να επθρεαςτεί θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ.  

 

Νριτιριο 26 :  «Επιχειρθςιακι ικανότθτα του δικαιοφχου»  

Για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου λαμβάνονται υπόψθ τα αναγραφόμενα ςτα 

ςχετικά πεδία των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 



91 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

(ΕΟΦΧΣΡ Ι_2), και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 12 τθσ πρόςκλθςθσ  Ειδικότερα εξετάηεται ςε επίπεδο δικαιοφχου: 

Ι) θ προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε παρόμοιασ φφςθσ ζργα/πράξεισ 

(όπωσ Βεβαίωςθ Ζναρξθσ και ΜΑΔ από Α.Α.Δ.Ε, βεβαιϊςεισ εργοδότθ και 

αςφαλιςτικοφ φορζα για τισ θμζρεσ και για αντικείμενο απαςχόλθςθσ  ςυναφζσ  με 

τθ φφςθ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ). 

ΙΙ) ο ςχετικόσ με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ τίτλοσ ςπουδϊν και κατάρτιςθσ (όπωσ τίτλοσ 

ςπουδϊν ΑΕΙ/ΦΕΙ,  Στυχίο ΙΕΜ ι ΕΣΑΥ, βεβαίωςθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ) 

 

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). 

Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται για τθν επαγγελματικι εμπειρία του δικαιοφχου 

όταν αυτι είναι ≥6 ζτθ, ενϊ θ μικρότερθ όταν είναι <2 ζτθ 

Η μεγαλφτερθ βακμολογία για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ του δικαιοφχου 

τίκεται για τίτλο ςπουδϊν ΑΕΙ, ενϊ θ μικρότερθ για επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

τουλάχιςτον 200 ωρϊν. 

Υθμειϊνεται ότι  θ αρικμθτικι τιμι (βακμόσ) που λαμβάνουν οι  τίτλοι ςπουδϊν και 

κατάρτιςθσ ζχει ωσ εξισ: πτυχίο ΣΕ: 5 βακμοί ,  πτυχίο ΦΕ: 4 βακμοί , πτυχίο ΙΕΜ:  3 

βακμοί , ςεμινάριο διάρκειασ μεγαλφτερθσ  ι ίςθσ  των 200 ωρϊν : 2 βακμοί και  

μικρότερθσ των  200 ωρϊν :1 βακμόσ. 

 

Νριτιριο 27:  «Δυνατότθτα διάκεςθσ ιδίων κεφαλαίων» 

Εξετάηεται (άρκρο 5, 10, 12 και 15 τθσ πρόςκλθςθσ και Ρδθγόσ) )  θ δυνατότθτα του 

δικαιοφχου να ςυμβάλλει με ίδια κεφάλαια ςτθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ 

ςχεδίου, μζςω τθσ υποβολισ αποδεικτικϊν τεκμθρίωςθσ διακεςίμων ιδίων πόρων 

για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 

χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ πράξθσ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ΕΟΦΧΣΡ Ι_2), 
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κακϊσ και μζςω τθσ Τπεφθυνησ δήλωςησ του υποψήφιου δικαιοφχου (ΨΤΔΕΚΓΟΑ 

I του παραρτιματοσ) .  

 

Η βακμολογία του κριτθρίου ςυναρτάται από τθν αρικμθτικι τιμι που λαμβάνει 

(βακμόσ) και τθν βαρφτθτα του κριτθρίου ωσ ποςοςτό % (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ). 

Η μεγαλφτερθ βακμολογία τίκεται όταν, με τα υποβλθκζντα αποδεικτικά 

διακζςιμων ιδίων πόρων, τεκμθριϊνεται δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδιωτικισ 

ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό 100% και θ μικρότερθ όταν υποβάλλεται μόνο Χπεφκυνθ 

διλωςθ δικαιοφχου για τθν κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. 
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4.2. ΤΚΠΑΝΕΦ ΝΥΚΧΗΥΚΩΠ 

ΦΧΑΔΚ Α. ΕΞΕΓΧΦ ΤΞΗΥΧΗΧΑΦ & ΕΤΚΞΕΡΚΟΧΗΧΑΦ ΤΥΧΑΦΗΦ  

  
     

  

ΕΤΚΧΕΚΥΗΦΚΑΝ ΤΥΓΥΑΟΟΑ: ΕΤ ΑΞΚΕΚΑΦ & ΙΑΞΑΦΦΑΦ 2014 - 2020 

ΤΥΧΕΥΑΚΧΗΧΑ: 4. ΑΨΡΗΦΗ ΧΗΦ ΑΤΑΦΧΞΗΦΗΦ ΝΑΚ ΧΗΦ ΕΔΑΦΚΝΗΦ ΦΨΠΧΗΦ  

ΕΚΔΚΝΦ ΦΧΧΦ: 

1. Τροϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ δθμιουργίασ κζςεων 
εργαςίασ και παροχι ςτιριξθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ 
ςτισ παράκτιεσ και 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 

ΟΕΧΥ: 8.3.3. Άρκρο 63. Εφαρμογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ (για παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα) 

ΝΩΔΚΝΦ 
ΤΥΦΝΞΗΦΗΦ:  

    

ΧΚΧΞΦ ΤΥΧΕΚΠΟΕΠΗΦ 
ΤΥΑΡΗΦ: 

  

  
     

  

ΝΑΧΗΓΥΚΑ ΝΥΚΧΗΥΚΩΠ ΦΧΑΔΚ Α.  ΕΞΕΓΧΦ ΤΞΗΥΧΗΧΑΦ ΝΑΚ ΕΤΚΞΕΡΚΟΧΗΧΑΦ ΧΗΦ ΤΥΧΑΦΗΦ 

Α/Α Τεριγραφι κριτθρίου Ανάλυςθ κριτθρίου Χιμι 

Εξειδίκευςθ 
κριτθρίου από 
ΧΔ/ΕΦ βάςει 

Χοπικισ 
Φτρατθγικισ  

1 
Δικαιοφχοσ που 
εμπίπτει ςτθν 
πρόςκλθςθ 

Εξετάηεται εάν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ 
εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ Δυνθτικϊν δικαιοφχων που 
ορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ 

ΟΑΙ 

  

Υφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ 

πρόςκλθςθσ και τα 
παραρτιματα 

αυτισ 
ΡΧΙ 

2 
Χυπικι πλθρότθτα τθσ 
υποβαλλόμενθσ 
πρόταςθσ 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και λοιπά ςτοιχεία που 
προςδιορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ (όπωσ διοικθτικζσ 
πράξεισ, άδειεσ, οικονομικά ςτοιχεία, αποδεικτικά 
κατοχισ ι χριςθσ του ακινιτου, ΜΑΔ κλπ.) και 
εμπρόκεςμθ υποβολι αυτϊν.  

ΟΑΙ 

  

Υφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ 

πρόςκλθςθσ και τα 
παραρτιματα 

αυτισ 

ΡΧΙ 

Η προτεινόμενθ επζνδυςθ υλοποιείται εντόσ τθσ 
περιοχισ παρζμβαςθσ. 

ΟΑΙ 
  

ΡΧΙ 

Ρ αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ είναι 
εντόσ ορίων, όπωσ αυτά τίκενται ςτθν πρόςκλθςθ 

ΟΑΙ 
  

ΡΧΙ 

3 

Τερίοδοσ υλοποίθςθσ 
εντόσ περιόδου 
επιλεξιμότθτασ 
προγραμματικισ 
περιόδου και 
πρόςκλθςθσ 

Εξετάηεται εάν θ περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ 
προτεινόμενθσ προσ ςυγχρθματοδότθςθ πράξθσ 
εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ του 
προγράμματοσ, εκτόσ εάν ςτθν πρόςκλθςθ ορίηεται 
διαφορετικι προκεςμία 

ΟΑΙ 

  

Υφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ 

πρόςκλθςθσ και τα 
παραρτιματα 

αυτισ 
ΡΧΙ 

4 
Οθ περαίωςθ του 
φυςικοφ αντικειμζνου  

Εξετάηεται (διλωςθ δικαιοφχου) ότι θ προτεινόμενθ 
πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί 
πλιρωσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα με τον Μαν. 1303/2013, 
άρκρο 65, παράγραφοσ 6)                                                                                

ΟΑΙ 

  
Χπεφκυνθ διλωςθ 

και υποβαλλόμενοσ 
προχπολογιςμόσ ΡΧΙ 

5 

Η προτεινόμενθ πράξθ 
δεν περιλαμβάνει 
τμιμα επζνδυςθσ ςε 
υποδομι ι παραγωγικι 
επζνδυςθ θ οποία 

Εξετάηεται (διλωςθ δικαιοφχου) ότι θ προτεινόμενθ 
πράξθ (ΞΞΕ) δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε 
υποδομι ι παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι 
μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ περιοχισ του 
προγράμματοσ εντόσ τριϊν ετϊν από τθν τελικι 

ΟΑΙ 

  

Υφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ 

πρόςκλθςθσ και τα 
παραρτιματα 

αυτισ 
ΡΧΙ 
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ζπαυςε ι 
μετεγκαταςτάκθκε 
εκτόσ τθσ περιοχισ του 
προγράμματοσ  

πλθρωμι ςτο δικαιοφχο ι εντόσ τθσ προκεςμίασ που 
οριηόταν ςτουσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων 
(ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Μαν. 1303/2013). Αφορά 
τθν τιρθςθ των μακροχρόνιων υποχρεϊςεων 

6 

Τράξθ θ οποία εμπίπτει 
ςτο Ιεματικό Φτόχο, 
Ειδικό ςτόχο και Οζτρο 
τθσ πρόςκλθςθσ.  

Εξετάηεται εάν θ πράξθ εμπίπτει ςτο κεματικό ςτόχο/  
ειδικό ςτόχο/ μζτρο τθσ πρόςκλθςθσ.  

ΟΑΙ 

  Χπεφκυνθ διλωςθ  
ΡΧΙ 

7 
Οθ επικάλυψθ των 
χορθγοφμενων 
χρθματοδοτιςεων 

Εξετάηεται (διλωςθ δικαιοφχου) εάν διαςφαλίηεται θ 
μθ διπλι χρθματοδότθςθ τθσ ίδιασ δαπάνθσ από άλλα 
Επιχειρθςιακά Σρογράμματα, χρθματοδοτικά εργαλεία 
ι /και εκνικοφσ πόρουσ 

ΟΑΙ 

  Χπεφκυνθ διλωςθ 
ΡΧΙ 

8 Ταραδεκτό τθσ αίτθςθσ 

Εξετάηεται  (διλωςθ δικαιοφχου) εάν διαςφαλίηεται ότι 
ο δικαιοφχοσ δεν ζχει διαπράξει απάτθ ςτο πλαίςιο του 
ΕΦΑ ι του ΕΦΘΑ (ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 10 του Μανονιςμοφ 508/2014) 

ΟΑΙ 

  

Υφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ 

πρόςκλθςθσ και τα 
παραρτιματα 

αυτισ 
ΡΧΙ 

9 

Φε περίπτωςθ που θ 
χρθματοδότθςθ γίνεται 
με τον Ναν ΕΕ 
1407/2013, πλθροφνται 
όλεσ οι προχποκζςεισ 
του 

Εξετάηεται εάν ο δικαιοφχοσ πλθρεί τθσ προυποκζςεισ 
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον 
Μαν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) , όπωσ αναγράφονται 
αναλυτικά ςτο κεφ. 7 παρ. 3 τθσ πρόςκλθςθσ. 

ΟΑΙ 

  

Χπεφκυνθ διλωςθ 
Υφνολο 

υποβλθκζντων 

ςτοιχείων 

ΡΧΙ 

Δεν 
εφαρμόηεται 

10 

Δεν εκκρεμεί για τον 
δικαιοφχο εντολι 
ανάκτθςθσ παράνομθσ 
κρατικισ ενίςχυςθσ 
εκδοκείςα βάςει 
προθγοφμενθσ 
απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ ι του 
Δικαςτθρίου 
Ευρωπαϊκϊν 
Νοινοτιτων (ΔΕΝ).  

Υε περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ με τον Μαν. ΕΕ 
1407/2013 (De minimis), εξετάηεται (διλωςθ 
δικαιοφχου) ότι δεν εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι 
ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ εκδοκείςα 
βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του 
Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΔΕΜ) 

ΟΑΙ 

  
Χπεφκυνθ διλωςθ 

 

ΡΧΙ 

Δεν 
εφαρμόηεται 

11 

Φτον δικαιοφχο δεν  
ζχουν επιβλθκεί 
πρόςτιμα τα οποία 
ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, για 
παραβάςεισ εργατικισ 
νομοκεςίασ και 
ειδικότερα για:  
Ταράβαςθ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ (3 
πρόςτιμα/ 3 ζλεγχοι) 
ι Αδιλωτθ εργαςία (2 
πρόςτιμα/ 2 ζλεγχοι) 
(ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο αρκ. 40 
του Π. 4488/2017)  

Εξετάηεται (διλωςθ δικαιοφχου) εάν διαςφαλίηεται ότι 
κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ δεν 
ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του δικαιοφχου οι κυρϊςεισ 
τθσ Σαραγράφου 1 του άρκρου 40 του Ο. 4488/2017.  

ΟΑΙ 

  Χπεφκυνθ διλωςθ 

ΡΧΙ 

12 

Χθρείται θ νομοκεςία 
περί υγείασ και 
αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και 
πρόλθψθσ του 
επαγγελματικοφ 
κινδφνου (ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο αρκ. 
40 του Π. 4488/2017)  

Εξετάηεται (διλωςθ δικαιοφχου) εάν ο δικαιοφχοσ 
τθρεί τθ νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ επαγγελματικοφ κινδφνου 
ςφμφων μα τα οριηόμενα τθσ Σαραγράφου 3 του 
άρκρου 40 του Ο. 4488/2017. 

ΟΑΙ 

  Χπεφκυνθ διλωςθ 

ΡΧΙ 
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ΝΑΧΗΓΥΚΑ ΝΥΚΧΗΥΚΩΠ ΦΧΑΔΚ Β1. ΤΞΗΥΧΗΧΑ ΝΑΚ ΦΑΦΗΠΕΚΑ ΧΨ ΤΕΥΚΕΧΟΕΠΨ ΧΗΦ ΤΥΧΑΦΗΦ (ςτάκμιςθ 25%) 

Α/Α 
Τεριγραφι 
κριτθρίου 

Ανάλυςθ κριτθρίου Χιμι Βακμολογία Φτάκμιςθ 

Εξειδίκευςθ 
κριτθρίου από 
ΧΔ/ΕΦ βάςει 

Χοπικισ 
Φτρατθγικισ  

13 
Φαφινεια και 
πλθρότθτα τθσ 
πρόταςθσ.  

Εξετάηεται θ πλθρότθτα και 
θ ςαφινεια τθσ 
προτεινόμενθσ πράξθσ όςον 
αφορά:                                             
α) ςτθν παρουςίαςθ του 
φυςικοφ αντικειμζνου του 
επενδυτικοφ ςχεδίου 
(βαςικά τεχνικά, 
λειτουργικά και λοιπά 
χαρακτθριςτικά τθσ, 
ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ 
τθσ επζνδυςθσ, παραγόμενα 
προιόντα /υπθρεςίεσ, 
αγορά - ςτόχοσ, κ.α.),          
β) ςτθ μεκοδολογία 
υλοποίθςθσ (απαιτοφμενεσ 
ενζργειεσ, χρονικι 
αλλθλουχία ενεργειϊν, 
κλπ.),                                                          
γ) ςτθν πλθρότθτα του 
προτεινόμενου 
προχπολογιςμοφ 
(εξετάηεται εάν 
περιλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία κόςτθ για τθν 
υλοποίθςθ του φυςικοφ 
αντικειμζνου/παραδοτζων)                                           

Η πρόταςθ είναι 
πλιρθσ και με 

ςαφι περιγραφι 
του αντικειμζνου                       

10 

  10% 

Η ΡΦΔ εξετάηει 
εάν ζχουν 

υποβλθκεί όλα 
τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά 

και εάν ζχει γίνει 
πλιρθσ και 

ςαφισ 
περιγραφι του 

φυςικοφ 
αντικειμζνου ςε 

όλα τα 
απαιτοφμενα 

πεδία και ζντυπα 
τθσ πρόςκλθςθσ 

Η πρόταςθ 
παρουςιάηει 

ελλείψεισ ςτθν 
πλθρότθτα αλλά 
ςαφινεια ςτθν  
περιγραφι του 

αντικειμζνου και 
κρίνεται ότι είναι 

επαρκισ    

7 

Η πρόταςθ 
παρουςιάηει 

ελλείψεισ ςτθν 
πλθρότθτα και 

ςτθν περιγραφι 
του αντικειμζνου, 
αλλά κρίνεται ότι 

είναι επαρκισ      

4 

Η πρόταςθ 
παρουςιάηει 
ςθμαντικζσ 

ελλείψεισ ςτθν 
πλθρότθτα και 

ςτθν περιγραφι 
του αντικειμζνου   

1 

14 
Υεαλιςτικότθτα και 
αξιοπιςτία του 
κόςτουσ.  

Εξετάηεται θ ρεαλιςτικότθτα 
του προχπολογιςμοφ, θ 
ορκι κατανομι ςτισ 
επιμζρουσ εργαςίεσ και το 
εφλογο του κόςτουσ.                                                                                     

Εγκεκριμζνοσ ΣΫ 
(ΕΣΧ) ≥90% του 
Αιτοφμενου ΣΫ 

(ΑΣΧ)  

10 

  10% 

Σίνακασ 
υποβαλλόμενου 
προχπολογιςμοφ, 
προςφορζσ 
προμθκευτϊν, 
αρχιτεκτονικά 
ςχζδια κλπ 

 ΕΣΧ ≥85%  ΑΣΧ      8 

ΕΣΧ  ≥80%  ΑΣΧ    6 

ΕΣΧ  ≥70% ΑΣΧ     4 

 ΕΣΧ ≥50% ΑΣΧ    2 

 ΕΣΧ <50% ΑΣΧ                                                                  ΡΧΙ     

15 
Υεαλιςτικότθτα 
χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ πράξθσ 

Η ρεαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 
υλοποίθςθσ εξετάηεται ςε 
ςχζςθ με: 
α) το φυςικό αντικείμενο 
(είδοσ και μζγεκοσ του 
ζργου) 
β) τουσ ενδεχόμενουσ 
κινδφνουσ που ςυνδζονται 
με τθν υλοποίθςθ τθσ 
πράξθσ  (όπωσ πικανζσ 
κακυςτεριςεισ ςχετικά με 
τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν 
αποφάςεων που 

Φο 
χρονοδιάγραμμα 

κρίνεται 
ρεαλιςτικό  

10 

  5% 

Αίτθςθ 
χρθματοδότθςθσ 
και 
υποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά 

Φο 
χρονοδιάγραμμα 

ςτερείται 
ρεαλιςτικότθτασ 
αλλά μπορεί να 

εφαρμοςτεί 

5 

Ξθ ρεαλιςτικό 
χρονοδιάγραμμα 

1 
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απαιτοφνται κ.α.) 
γ) το επίπεδο ετοιμότθτασ 
του δικαιοφχου για άμεςθ 
ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ 
πράξθσ                                                

 

ΝΑΧΗΓΥΚΑ ΝΥΚΧΗΥΚΩΠ ΦΧΑΔΚ Β2. ΕΠΦΩΟΑΧΩΦΗ ΥΚΖΠΧΚΩΠ ΤΞΚΧΚΝΩΠ ΝΑΚ ΧΗΥΗΦΗ ΙΕΦΟΚΝΨ ΤΞΑΚΦΚΨ  (ςτάκμιςθ 5%) 

Α/Α 
Τεριγραφι 
κριτθρίου 

Ανάλυςθ κριτθρίου Χιμι Βακμολογία  Φτάκμιςθ 

Εξειδίκευςθ 
κριτθρίου από 
ΧΔ/ΕΦ βάςει 

Χοπικισ 
Φτρατθγικισ  

16 

Τροαγωγι τθσ 
ιςότθτασ των 
φφλων και τθσ μθ 
διάκριςθσ  

Εξετάηεται εάν θ 
προτεινόμενθ πράξθ δεν 
αντίκειται ςτισ αρχζσ τθσ 
ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν 
και γυναικϊν και αποτρζπει 
κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, 
φυλισ, εκνοτικισ 
καταγωγισ, κρθςκείασ, 
πεποικιςεων, αναπθρίασ, 
θλικίασ, γενετιςιου 
προςανατολιςμοφ.  

ΟΑΙ 

    
Αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ ΡΧΙ 

17 

Εξαςφάλιςθ τθσ  
προςβαςιμότθτασ 
των ατόμων με 
αναπθρία    

Εξετάηεται, εφόςον 
απαιτείται, με ποιο τρόπο θ 
πράξθ διαςφαλίηει τθν 
προςβαςιμότθτα των 
ατόμων με αναπθρία 
ςφμφωνα με το ιςχφον 
κεςμικό πλαίςιο. Υτθν 
περίπτωςθ αυτι ο 
δικαιοφχοσ ςυνυποβάλει 
ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ ςτθν 
οποία περιγράφονται τα 
μζτρα που λαμβάνονται για 
τθν εκπλιρωςθ του 
κριτθρίου. 

ΟΑΙ 

  

  

Ζκκεςθ 
τεκμθρίωςθσ και 

αίτθςθ 
χρθματοδότθςθσ 

ΡΧΙ   

Δεν εφαρμόηεται   

18 

Φυμβατότθτα τθσ 
πράξθσ με το 
ειδικό κεςμικό 
πλαίςιο 

Εξετάηεται, εάν τθρείται το 
ιςχφον κεςμικό πλαίςιο 
(εάν υπάρχει) για κάκε 
κατθγορία πράξθσ, όπωσ 
αυτζσ εξειδικεφονται ςτθν 
πρόςκλθςθ (πχ ΜΧΑ για 
πράξεισ αλιευτικοφ 
τουριςμοφ, για καταλφματα 
κλπ)  

ΟΑΙ 

    

Υφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ 
πρόςκλθςθσ και 
τα παραρτιματα 

αυτισ 

ΡΧΙ 

Δεν εφαρμόηεται 

19 
Αειφόροσ 
ανάπτυξθ 

Ανάλογα με το ςτάδιο 
εξζλιξθσ τθσ πράξθσ και τθ 
φφςθ του ζργου, 
εξετάηονται οι παρακάτω 
όροι:                                            
α) αν θ επζνδυςθ 
ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του 
περιβαλλοντικοφ 
αποτυπϊματοσ άνκρακα                                                                                                
β) αν ςυμβάλλει ςτθ 
μείωςθ εκπομπϊν ρφπων 
με χριςθ αντιρρυπαντικισ 
τεχνολογίασ, 
αντιρρυπαντικϊν πρϊτων 
υλϊν και καυςίμων                                                                                                                                                                                                                
γ) αν ςυμβάλλει ςτθ 

αν 
ικανοποιοφνται 5             
ι παραπάνω από 

τουσ όρουσ 

10 

 5% 
Αίτθςθ 

χρθματοδότθςθσ 

αν 
ικανοποιοφνται 

3-4 από τουσ 
όρουσ   

8 

αν 
ικανοποιοφνται 

1-2 από τουσ 
όρουσ 

5 

αν δεν 
ικανοποιείται 
κανζνασ από 
τουσ όρουσ   

2 
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γαλάηια ανάπτυξθ (γαλάηια 
καινοτομία, μπλε 
βιοτεχνολογία κα), 
ςφμφωνα με τισ 
κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ ι τισ 
περιφερειακζσ και εκνικζσ 
πολιτικζσ 
δ) αν ςυμβάλλει ςτουσ 
ςτόχουσ τθσ Υτρατθγικισ 
τθσ ΕΕ για τθν Ξακρο-
περιφζρεια Αδριατικισ-
Ιονίου (EUSAIR) 
ε) θ πρακτικι διαχείριςθσ 
αποβλιτων που 
ακολουκείται                                                                                                                                            
ςτ) θ χριςθ ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ και θ 
χριςθ πρακτικϊν 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, 
φδατοσ κλπ.                                                                                                                                                                                             
η) εφαρμογι ςυςτθμάτων 
περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ (πχ ISO 14.000, 
EMAS....) 

 

 

ΝΑΧΗΓΥΚΑ ΝΥΚΧΗΥΚΩΠ ΦΧΑΔΚ Β3.  ΦΝΤΚΟΧΗΧΑ ΧΗΦ ΤΥΑΡΗΦ    (ςτάκμιςθ 35%) 

Α/Α Τεριγραφι κριτθρίου Ανάλυςθ κριτθρίου Χιμι Βακμολογία Φτάκμιςθ 

Εξειδίκευςθ 
κριτθρίου από 
ΧΔ/ΕΦ βάςει 

Χοπικισ 
Φτρατθγικισ  

20 
Αναγκαιότθτα 
Ψλοποίθςθσ τθσ 
Τράξθσ  

Εξετάηεται θ 
παρεχόμενθ 
τεκμθρίωςθ για τθν 
αναγκαιότθτα 
υλοποίθςθσ τθσ 
πράξθσ και ο τρόποσ 
με τον οποίο θ 
προτεινόμενθ πράξθ 
ςυμβάλλει ςτθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ 
ανάγκθσ ι 
προβλιματοσ που ζχει 
εντοπιςτεί και ςτθν 
επίτευξθ των ςτόχων 
που ζχουν 
προςδιοριςτεί. 
Ειδικότερα 
τεκμθριϊνεται:                                                                                                                                                               
Κ) θ ςυμβολι τθσ 
πράξθσ ςτθν 
υλοποίθςθ τθσ 
Φοπικισ Υτρατθγικισ 
και                                                                                          
ΚΚ) θ ςυμβολι τθσ 
πράξθσ υλοποίθςθ των 
παρακάτω όρων:  
α) θ ςυμβολι ςτον 

Σράξθ που ςυμβάλλει 
ςθμαντικά ςτθν υλοποίθςθ 

τθσ Φοπικισ Υτρατθγικισ 
και ςτθν υλοποίθςθ 

τουλάχιςτον 2 από τουσ 
όρουσ  

10 

  15% 

Αιτιςθ 
χρθματοδότθςθσ  

Σράξθ που ςυμβάλλει ςε 
μζτριο βακμό ςτθν 

υλοποίθςθ τθσ Φοπικισ 
Υτρατθγικισ και ςτθν 

υλοποίθςθ 2 από τουσ 
όρουσ  

7 

Σράξθ που ςυμβάλλει ςε 
μικρό βακμό ςτθν 

υλοποίθςθ τθσ Φοπικισ 
Υτρατθγικισ και ςτθν 

υλοποίθςθ 2 από τουσ 
όρουσ  

3 

Η αξιολόγθςθ είναι 
αρνθτικι εάν δεν 
τεκμθριϊνεται θ 

αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ 
τθσ πράξθσ ςτθν Φοπικι 

Υτρατθγικι 

ΡΧΙ     
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ειδικό ςτόχο τθσ 
Ενωςιακισ 
Σροτεραιότθτασ  
β) θ ςυνάφεια τθσ 
πράξθσ με ειδικζσ 
ςτρατθγικζσ (π.χ. 
Εκνικζσ Υτρατθγικζσ,  
Υτρατθγικι Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ, 
Υτρατθγικι για τθν 
Αδριατικι & Ιόνιο, 
Σεριφερειακζσ 
Υτρατθγικζσ κλπ.)  
γ) θ μθ φπαρξθ 
παρόμοιασ 
υπθρεςίασ/επζνδυςθσ 
ςτθν περιοχι 
(Δθμοτικι Ενότθτα) 
δ) θ ςυμβολι επί 
υφιςτάμενων ι 
προβλεπόμενων 
δραςτθριοτιτων  
ε) θ αντιμετϊπιςθ 
ειδικϊν αναγκϊν   

21 
Αποτελεςματικότθτα 
- Αποδοτικότθτα 

Εξετάηεται θ ςυμβολι 
τθσ προτεινόμενθσ 
πράξθσ ςτθ ςτιριξθ 
τθσ απαςχόλθςθσ.  

 Δθμιουργία >3 κζςεων 
απαςχόλθςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ αυταπαςχόλθςθσ)   

10 

  10% 
Αιτιςθ 

χρθματοδότθςθσ  

Δθμιουργία 2-3 κζςεων 
απαςχόλθςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ αυταπαςχόλθςθσ)   

8 

Οζα επιχείρθςθ με 
αυταπαςχόλθςθ (1 κζςθ) 

5 

Διατιρθςθ υφιςτάμενων 
κζςεων απαςχόλθςθσ  

3 

22 
Βιωςιμότθτα, 
Ξειτουργικότθτα τθσ 
επζνδυςθσ 

Ι) Εξετάηεται θ 
τεκμθρίωςθ που 
παρζχει ο Δικαιοφχοσ 
μζςω ενόσ 
χρθματοοικονομικοφ 
ςχεδίου ςχετικά με 
τθν βιωςιμότθτα τθσ 
επζνδυςθσ. Φο 
χρθματοοικονομικό 
ςχζδιο κα 
υποβάλλεται, είτε 
πρόκειται για νζα, είτε 
για υφιςτάμενθ 
επιχείρθςθ και κα 
περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιςτο προβλζψεισ 
εςόδων, δαπανϊν, 
κερδϊν/ηθμιϊν και 
πθγϊν 
χρθματοδότθςθσ και 
κα εξετάηεται θ 
ορκότθτα, θ 
ρεαλιςτικότθτα και θ 
πλθρότθτα του 
ςχεδίου.                                                                                                     
Από τθν ανωτζρω 

ΟΑΙ 

    

Ξελζτθ 
βιωςιμότθτασ 

και 
επιχειρθματικό 
ςχζδιο (όπου 
απαιτείται) 

ΡΧΙ 

Δεν εφαρμόηεται  
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υποχρζωςθ 
εξαιροφνται οι πράξεισ 
αλιευτικοφ τουριςμοφ.  
 
ΙΙ) Υτθν 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.  

23 
Φυνζργεια και 
ςυμπλθρωματικότθτα 
τθσ Τράξθσ  

Εξετάηεται ο βακμόσ 
ςυνζργειασ και 
ςυμπλθρωματικότθτασ 
τθσ πράξθσ με άλλα 
ζργα που είτε είναι 
ολοκλθρωμζνα, είτε 
ςε εξζλιξθ ςτο πλαίςιο 
του ΕΣΑΝΘ, τθσ 
Φοπικισ Υτρατθγικισ ι 
άλλων προγραμμάτων, 
ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται το 
μζγιςτο δυνατό 
πολλαπλαςιαςτικό 
αποτζλεςμα από τθν 
υλοποίθςι τθσ, ενϊ 
εξετάηεται θ 
προςτικζμενθ αξία 
που προκφπτει εάν θ 
πράξθ είναι 
ςυμπλθρωματικι 
ζργου που ζχει 
χρθματοδοτθκεί ςε 
προθγοφμενθ 
προγραμματικι 
περίοδο.  

Σράξθ που δθμιουργεί 
πολαπλαςιαςτικό 
αποτζλεςμα ςτθν 

υλοποίθςθ τθσ Φοπικισ 
Υτρατθγικισ  

10 

  5% 
Αιτιςθ 

χρθματοδότθςθσ  

Σράξθ που αφορά ςε 
ςυμπλιρωςθ υφιςτάμενου 
ι ζργου το οποίο βρίςκεται 

ςε εξζλιξθ   

6 

Οζο ζργο   3 

24 

Εφαρμογι νζων 
τεχνολογιϊν ι 
πρωτότυπων 
διαδικαςιϊν ςτθν 

Εξετάηεται θ 
εφαρμογι νζων 
τεχνολογιϊν ι 
πρωτότυπων 

Επαρκισ τεκμθρίωςθ για 
εφαρμογι νζων 

τεχνολογιϊν ςτθν 
επζνδυςθ   

10   5% 
Αιτιςθ 

χρθματοδότθςθσ  
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πράξθ διαδικαςιϊν (φφςθ 
τθσ επζνδυςθσ, 
διαχείριςθ πρϊτθσ 
φλθσ, τεχνολογία κλπ.) 

Ελλιπισ τεκμθρίωςθ για 
εφαρμογι νζων 

τεχνολογιϊν ςτθν Σράξθ    
7 

Δεν τεκμθριϊνεται θ 
εφαρμογι νζων 

τεχνολογιϊν ςτθν Σράξθ ι 
τεκμθρίωνεται πολφ λίγο     

4 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΧΗΓΥΚΑ 
ΝΥΚΧΗΥΚΩΠ 

ΥΦΑΔΙΡ Β4. ΩΤΙΞΡΦΗΦΑ ΣΤΑΠΗΥ, ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΙΑΜΗ ΜΑΙ ΧΤΗΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗ ΙΜΑΟΡΦΗΦΑ ΔΙΜΑΙΡΧΧΡΧ    
(ςτάκμιςθ  35%) 

Α/Α 
Τεριγραφι 
κριτθρίου 

Ανάλυςθ κριτθρίου Φιμι Βακμολογία  Υτάκμιςθ 

Εξειδίκευςθ 
κριτθρίου από 
ΡΦΔ/ΕΦ βάςει 

Φοπικισ 
Υτρατθγικισ  

25 

Βακμόσ 
ωριμότθτασ 
ενεργειϊν 
υλοποίθςθσ 

Εξετάηεται ο βακμόσ 
προόδου 
ςυγκεκριμζνων 
διοικθτικϊν ι άλλων 
ενεργειϊν, οι οποίεσ 
είναι απαραίτθτεσ 
για τθν υλοποίθςθ 
τθσ προτεινόμενθσ 
πράξθσ (πχ. επαρκισ 
αδειοδότθςθ, 
εγκρίςεισ και 
ςυμφωνθτικά ςε 
ιςχφ, υλοποίθςθ 
απαιτοφμενων 
ενεργειϊν για 
εξαςφάλιςθ 
περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ όπου 
απαιτείται, κλπ)    

Ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι 
ενζργειεσ για τθν εξαςφάλιςθ 

του ςυνόλου των 
απαιτοφμενων εγκρίςεων/ 

αδειϊν / γνωμοδοτιςεων κλπ. 

10 

  15% 

Εξετάηεται θ 
ωριμότθτα τθσ 

επζνδυςθσ, 
ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα 
ςτθν αίτθςθ 

ςτιριξθσ και τα 
υποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά 

Χπολείπονται ενζργειεσ για τθν 
εξαςφάλιςθ οριςμζνων 

απαιτοφμενων εγκρίςεων/ 
αδειϊν / γνωμοδοτιςεων κλπ., 

αλλά δεν αναμζνεται να 
επθρεαςτεί θ υλοποίθςθ τθσ 

πράξθσ 

7 

Χπολείπονται ενζργειεσ για τθν 
εξαςφάλιςθ οριςμζνων των 
απαιτοφμενων εγκρίςεων/ 

αδειϊν / γνωμοδοτιςεων κλπ., 
αλλά ενδζχεται να επθρεαςτεί 

θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 

4 

Δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι 
ενζργειεσ για τθν εξαςφάλιςθ 
των απαιτοφμενων εγκρίςεων/ 
αδειϊν / γνωμοδοτιςεων κλπ. 
και αναμζνεται να επθρεαςτεί 

θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 

1 

26 
Επιχειρθςιακι 
ικανότθτα του 
δικαιοφχου 

Εξετάηεται ςε 
επίπεδο δικαιοφχου:                                                                                                                                  
Ι) θ προθγοφμενθ 
επαγγελματικι 
εμπειρία ςε 
παρόμοιασ φφςθσ 
ζργα/πράξεισ, και                                                                                                 

Ι 

Εμπειρία ≥6 ζτθ 5 

  5% 

Εξετάηεται θ 
εμπειρία και θ 

γνϊςθ του 
δικαιοφχου ςε 
ςχζςθ με τθν 

φφςθ τθσ 
επζνδυςθσ, 

Εμπειρία 2-5 ζτθ 4 

Εμπειρία <2 ζτθ 2 
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ΙΙ) οι ςχετικοί με τθ 
φφςθ τθσ πρόταςθσ 
τίτλοι ςπουδϊν και 
κατάρτιςθσ  ΙΙ 

Υχετικοί με τθ φφςθ τθσ 
πρόταςθσ τίτλοι ςπουδϊν 

5   

ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα 
ςτθν αίτθςθ 

ςτιριξθσ και τα 
υποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά 

27 

Δυνατότθτα 
διάκεςθσ των 
ιδίων 
κεφαλαίων.  

Εξετάηεται θ 
δυνατότθτα του 
δικαιοφχου να 
ςυμβάλλει με ίδια 
κεφάλαια ςτθν 
υλοποίθςθ του 
επενδυτικοφ 
ςχεδίου.  

Αποδεικτικό διακζςιμων ιδίων 
πόρων ςε ποςοςτό 100% 

10 

  15% 

Εξετάηεται θ 
δυνατότθτα 

διάκεςθσ ιδίων 
κεφαλαίων, 

ςφμφωνα με τα 
υποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά 

Αποδεικτικό διακζςιμων ιδίων 
πόρων ςε ποςοςτό                                            

≥50% και διλωςθ δανείου  
8 

Αποδεικτικό διακζςιμων ιδίων 
πόρων ςε ποςοςτό                                                           

40-49% και διλωςθ δανείου  
7 

Αποδεικτικό διακζςιμων ιδίων 
πόρων ςε ποςοςτό                                       

30-39% και διλωςθ δανείου  
6 

Αποδεικτικό διακζςιμων ιδίων 
πόρων ςε ποςοςτό                                                       

20-29% και διλωςθ δανείου  
5 

 

Αποδεικτικό διακζςιμων ιδίων 
πόρων ςε ποςοςτό                                                             

10-19% και διλωςθ δανείου  
 

4 

 

Αποδεικτικό διακζςιμων ιδίων 
πόρων ςε ποςοςτό                                                     

1-9% και διλωςθ δανείου  
 

3 

Χπεφκυνθ διλωςθ δικαιοφχου 
για τθν κάλυψθ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ  
1 

 


