
 

 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών επενδύσεων CLLD/LEADER Αλιείας 
 (αρ. πρωτ.106/3-9-2021)  

 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  19-11-2021) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
1η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  

 
Σας ενημερώνουμε ότι στα στοιχεία  της με αρ. πρωτ. 106/ 1ης πρόσκλησης  Ιδιωτικών 
επενδύσεων  για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και συγκεκριμένα στον 
πίνακα οικονομικών στοιχείων της πρόσκλησης  (κεφάλαιο 1 , σελ. 11),  σχετικά με την 
ενδεικτική κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας  δαπάνης εκ παραδρομής  
αναφέρεται στο σημείο Β) Για τις κατηγορίες Πράξεων που δεν εμπίπτουν στις Κρατικές 
Ενισχύσεις : 807.672,00€, ενώ θα έπρεπε να αναγράφει  Β) Για τις κατηγορίες Πράξεων 
που εμπίπτουν στις Κρατικές Ενισχύσεις : 807.672,00€. 
 
 

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  
 

Σας ενημερώνουμε  ότι  στα συνημμένα αρχεία της με αρ. πρωτ. 106/ 1ης πρόσκλησης  
Ιδιωτικών επενδύσεων  για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και 
συγκεκριμένα στη θέση 17) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 13_Γ_Αναλυτικός  Προϋπολογισμός-
_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημένες δαπάνες_Κ.Ε. .xlsx  επαναλαμβάνεται εκ παραδρομής 
το 16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13_Β_Αναλυτικός Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημένες 
δαπάνες_ μη Κ.Ε..xlsx.  
Για το λόγο αυτό  αντικαθίσταται το εν λόγω αρχείο στο ορθό αρχείο.  

 
3η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  
 

Σας ενημερώνουμε  ότι  στα συνημμένα αρχεία της με αρ. πρωτ. 106/ 1ης πρόσκλησης  
Ιδιωτικών επενδύσεων  για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών ,  σχετικά με 
τους επιλέξιμους ΚΑΔ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ότι : 
 
1. στον ΤΟΜΕΑ/ ΚΛΑΔΟ- NACE :Η -50 που αφορά  τη δραστηριότητα : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ με τεταρτοβάθμια ανάλυση. Συνεπώς επιλέξιμος 
ΚΑΔ είναι ο: 

     50.30.13.01- Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων ποταμών, λιμνών 
2. στον ΤΟΜΕΑ/ΚΛΑΔΟ- NACE : ΙΔ-77 που αφορά  τη δραστηριότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, επιλέξιμοι είναι οι ΚΑΔ με τεταρτοβάθμια 
ανάλυση. Συνεπώς επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι: 

     77.21.10.02- Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας 
     77.21.10.08 - Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων 
 
 
 



 

 

4η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  
 
Σχετικά με την εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση 
επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι σε 
αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο 
ΠΣΚΕ της αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, 
αλλά υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, παρ. 6  του εγκεκριμένου σχεδίου της 
πρόσκλησης των ιδιωτικών όπου αναφέρεται: 
Οι υπό σύσταση εταιρείες: 
•  Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ την 
έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του 
Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και 
σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης 
Πράξης. 
 
 

5η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 
 

 Σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής στο ΠΣΚΕ επενδυτικής πρότασης με προϋπολογισμό 
υψηλότερο του επιλέξιμου, με την αίρεση κάλυψης του υπερβάλλοντα προϋπολογισμού 
με ίδιους πόρους, σας παραθέτουμε την απάντηση της ΕΥΚΕ/ΜΟΔ επ’ αυτού. 
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές θα είναι διαθέσιμες σύντομα στα 
αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ (βλ. κατωτέρω), ενδεχομένως και εντός της τρέχουσας 
εβδομάδας.  
Στην καρτέλα 7.1 του επενδυτικού σχεδίου θα προστεθεί το πεδίο «Μη επιλέξιμο ποσό». Το 
πεδίο θα είναι εμφανές σε όλη τη ροή του επενδυτικού σχεδίου (υποβολή, αξιολόγηση, 
γνωμοδοτική, αίτημα ελέγχου, κλπ).  
Η λειτουργικότητα του πεδίου αφορά ποσό δαπάνης που δεν θα επιχορηγηθεί από το 
πρόγραμμα αλλά αποτελεί μέρος προμήθειας (δαπάνης) που κρίνεται απαραίτητη για την 
υλοποίηση της επένδυσης.  
Το μη επιλέξιμο ποσό καλύπτεται πλήρως από ιδία κεφάλαια και αποτελεί αντικείμενο 
αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου (αίτημα ελέγχου, επαλήθευση, πιστοποίηση, 
τροποποίηση). 
Επισημαίνεται ότι οι αξιολογητές αναφορικά με το πεδίο αυτό θα 
•  Συμπληρώνουν την υπερβάλλουσα δαπάνη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας 

μεγαλύτερης προμήθειας όταν η πρώτη δεν δύναται να επιχορηγηθεί πχ λόγω 
υπέρβασης ορίων deminimis.  

•  Δεν συμπληρώνουν δαπάνες που περικόπτονται πχ λόγω μη επιλεξιμότητας, λόγω 
ευλόγου κόστους κλπ. Οι μειώσεις αυτές αποτυπώνονται στο  πεδίο Επιλέξιμο Ποσό και 
ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο Δημόσια Δαπάνη 

 
Σε κάθε περίπτωση επικαιροποιείται το χρηματοδοτικό σχήμα της καρτέλας 7.3 με τα νέα 
δεδομένα.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 

1. Σχετικά με τη διαδικασία της υποβολής προτάσεων, αναφέρεται στον Οδηγό η 
υποβολή φυσικού φακέλου σε ψηφιακή μορφή (USBstick), ενώ σε κάποια σημεία 
αναφέρεται η αποστολή έντυπου φακέλου. Τι ισχύει; 

Απάντηση: Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, 
από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη 
καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και 
πλήρη φυσικό φάκελο και σε ψηφιακή μορφή (USBstick) στον οποίο θα 
συμπεριλαμβάνονται η αίτηση, όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ, καθώς και όλα τα 
δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των 
δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).  

2. Οι 10 εργάσιμες μέρες για την υποβολή του φυσικού φακέλου μετά την ηλεκτρονική 
υποβολή συνυπολογίζονται στην καταληκτική ημερομηνία της 19/11/2021 ή μπορεί 
να γίνει π.χ. η ηλεκτρονική υποβολή στις 15/11 και η αποστολή του φυσικού 
φακέλου στις 26/11; 

Απάντηση: 10 εργάσιμες μέρες μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ  

3. Τα τραπεζικά έγγραφα για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής πρέπει να εκδοθούν 
ακριβώς 30 μέρες πριν την ηλεκτρονική υποβολή;  Θα πρέπει το υπόλοιπο να είναι 
διαθέσιμο στις 30 μέρες ή η ημερομηνία της βεβαίωσης; Π.χ. για πρόταση που θα 
υποβληθεί 15/11, μπορεί να προσκομιστεί μια βεβαίωση τραπέζης με ημερομηνία 
10/11 που θα αναγράφει ότι «το υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό ΧΧΧΧΧ στις 
15/10 ανερχόταν στο ποσό των 100.000€»; 

Απάντηση: Τα αντίγραφα των λογαριασμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 30 
ημέρες πριν την ημερομηνία της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης)  

4. Στο ΚΡΙΤΗΡΙΟ 27 «Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων» αναφέρεται ότι η 
ύπαρξη μόνο ΥΔ δικαιούχου για την κάλυψη της ΙΣ παίρνει βαθμολογία 1. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση κανενός είδους τεκμηρίωσης εκτός 
από την ΥΔ, και τα δικαιολογητικά  με α/α 15-19, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 
12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ– ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ της πρόσκλησης, είναι προαιρετικά 
και αφορούν τη βαθμολογία; 

Απάντηση: Σύμφωνα με την πρόσκληση στο κεφάλαιο 12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ– ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟΥ της πρόσκλησης αναφέρεται ότι ο φάκελος της Αίτησης Χρηματοδότησης 
πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει τα παρακάτω 
τεχνικοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων είναι και τα 
Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του δικαιούχου να 
καταβάλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια (σημείο 15  του 
κεφαλαίου 12). 



 

 

5. Στο κεφάλαιο 15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, αναφέρεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση 
κατάθεσης ποσού της ΙΣ πριν την Απόφαση Ένταξης «οι πράξεις που εξυπηρετούν 
συλλογικό συμφέρον ή έχουν συλλογικό δικαιούχο ή καινοτόμα χαρακτηριστικά σε 
τοπικό επίπεδο και παρέχουν δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης». 
Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά αξιολογούνται σύμφωνα με το ΚΡΙΤΗΡΙΟ 24  
«Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών στην πράξη»; Δηλαδή οι 
επιχειρήσεις που θα λάβουν τη μέγιστη βαθμολογία σε αυτό το κριτήριο εξαιρούνται 
από την παραπάνω υποχρέωση; Εάν ναι, οι επιχειρήσεις που θα λάβουν τη μέγιστη 
βαθμολογία στο κριτήριο 24 λαμβάνουν αυτόματα και τη μέγιστη βαθμολογία στο 
κριτήριο 27 ή εξακολουθεί να ισχύει η απόδειξη διάθεσης ΙΣ κατά την υποβολή; 

Απάντηση:  Όχι. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο 
24 δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης ποσού της ΙΣ. Επίσης ισχύει η 
απόδειξη διάθεσης ΙΣ κατά την υποβολή. Σύμφωνα με την πρόσκληση οι ενισχύσεις 
παρέχονται σε Δικαιούχους: 

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, 

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, 

Συνεπώς τα Αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη δυνατότητα του δικαιούχου να 
καταβάλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια σχετίζονται με την 
ικανότητα του δικαιούχου στην υλοποίηση της επένδυσης  

6. Στη σελ. 54 της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι «Ως ημερομηνία έναρξης της 
επιλεξιμότητας των δαπανών τόσο για τις επενδύσεις μέτρων επιχειρηματικότητας 
του Καν.508/2014 όσο και για πράξεις που εμπίπτουν στον Καν.1407/2013 ορίζεται 
ένας χρόνος πριν την δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης των ιδιωτικών έργων, ήτοι η 
01-10-2020». Στη σελ. 78 αναφέρεται ότι «Ως ημερομηνία έναρξης της 
επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23η-03-2018, για τις πράξεις που εμπίπτουν 
στα οριζόντια μέτρα του Καν. (ΕΕ) 508/2014, ενώ για τις πράξεις που εμπίπτουν στον 
Καν. 1407/2013 η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 
21η-12-2016 (ημερομηνία έγκρισης χρηματοδότησης του Τοπικού Προγράμματος)». 
Τι ισχύει; 

Απάντηση: Στην εν λόγω πρόσκληση ισχύει «Ως ημερομηνία έναρξης της 
επιλεξιμότητας των δαπανών τόσο για τις επενδύσεις μέτρων επιχειρηματικότητας του 
Καν.508/2014 όσο και για πράξεις που εμπίπτουν στον Καν.1407/2013 ορίζεται ένας 
χρόνος πριν την δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης των ιδιωτικών έργων, ήτοι η 01-10-
2020». 

7. Μπορεί το ίδιο φυσικό πρόσωπο να υποβάλει με το ίδιο ΑΦΜ δύο διαφορετικές 
ανεξάρτητες προτάσεις για εταιρείες υπό σύσταση, οι οποίες κατά την υλοποίηση θα 
έχουν δύο διαφορετικά ΑΦΜ; Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι «Στην παρούσα 
πρόσκληση επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης) ανά δικαιούχο 
(ΑΦΜ)». Στην περίπτωσή μας το ΑΦΜ υποβολής θα είναι κοινό, όμως οι δικαιούχοι, 
μετά την ίδρυση των 2 εταιρειών, θα είναι δύο, ανεξάρτητοι.  

Απάντηση: ΟΧΙ. Στην παρούσα πρόσκληση επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης 
(πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ)». 



 

 

8. Σχετικά με την υλοποίηση των έργων, αναφέρεται στην Πρόσκληση ότι «Σε 
περιπτώσεις άυλων ενεργειών ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει τον ΕΦ για το 
χρόνο πραγματοποίησης της ενέργειας κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Η 
επιτόπια επίσκεψη για τον έλεγχο της ενέργειας πραγματοποιείται όταν αυτό 
καθίσταται εφικτό.». Εννοείτε ότι π.χ. η προμήθεια ενός λογισμικού θα πρέπει να 
προγραμματιστεί 15 μέρες νωρίτερα όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία της 
εγκατάστασης; Καθώς αρκετές άυλες ενέργειες, λόγω της φύσης τους αλλά και των 
συνθηκών πραγματοποιούνται απομακρυσμένα, δεν υπάρχει ρεαλιστικά η 
δυνατότητα για τόσο εκτενή προγραμματισμό από τους περισσότερους 
προμηθευτές. Τι προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις; 

      Απάντηση: Σύμφωνα με την πρόσκληση προβλέπεται ότι  σε περιπτώσεις άυλων 
ενεργειών ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει τον ΕΦ για το χρόνο πραγματοποίησης 
της ενέργειας κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Η επιτόπια επίσκεψη για τον έλεγχο 
της ενέργειας πραγματοποιείται όταν αυτό καθίσταται εφικτό.  

9. Η ΥΔ του σημείου v του κεφαλαίου 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ αντικαθιστά τις βεβαιώσεις προμηθευτών για το 
καινουργές και αμεταχείριστο; 

Απάντηση: ΟΧΙ. Η ΥΔ του δικαιούχου δεν αντικαθιστά τις βεβαιώσεις προμηθευτών για 
το καινουργές και αμεταχείριστο 

10. Ο περιορισμός της ενίσχυσης μόνο αλιέων για δράσεις ΚΕ που αφορούν εστίαση και 
καταλύματα δεν αναφέρεται στην Πρόσκληση, παρά μόνο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Έχει 
απαλειφθεί εκ παραδρομής ή υπερισχύουν της Πρόσκλησης τα αναφερόμενα στο 
Παράρτημα; 

 Απάντηση: Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3_ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔ. 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ καθώς και τα συνημμένα αρχεία της εν λόγω πρόσκλησης  είναι 
αναπόσπαστα τμήματά της  

11. Μπορεί η επιχείρηση να διαθέτει μη επιλέξιμους ΚΑΔ; 

Απάντηση: Μπορεί μία επιχείρηση να διαθέτει μη επιλέξιμους ΚΑΔ. Η Αίτηση 
χρηματοδότησης θα αφορά επιλέξιμο ΚΑΔ 

12. Για ποιες ΕΜΕ υπάρχει η υποχρέωση διατήρησης; Όσες υπήρχαν κατά την υποβολή, 
κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή, κ.λπ. 

Απάντηση: Η υποχρέωση διατήρησης αφορά τις ΕΜΕ που θα δηλωθούν και 
βαθμολογηθούν. Οι θέσεις εργασίας (διατήρηση υφιστάμενων και νέες) αποτελούν 
σημείο ελέγχου των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του δικαιούχου ενώ αποτελούν και 
δείκτη αποτελέσματος του ΕΠΑΛΘ ( άρθρα 1 & 25 της πρόσκλησης). 

13. Τα οικονομικά στοιχεία θα υποβληθούν για τις χρήσεις 2018, 2019, 2020 ή 2017, 
2018, 2019; 
Απάντηση: Θα υποβληθούν για τις χρήσεις 2018, 2019, 2020 

14. Σε περίπτωση ίδρυσης εταιρείας, θα πρέπει η έδρα να είναι στην περιοχή 
παρέμβασης, ή μας καλύπτει η ίδρυση υποκαταστήματος; Μπορεί να συστήσει 
υφιστάμενη εταιρεία από άλλη Περιφέρεια υποκατάστημα και να υποβάλει 
πρόταση; 



 

 

Απάντηση Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις ) οφείλουν να 
δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η 
επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη 
(οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της 
περιοχής.  

Επιπρόσθετα  

Επισημαίνεται ότι για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες μη κρατικών ενισχύσεων, απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής 
αιτιολόγηση για τη διαχείριση τους σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, Καν. (ΕΕ) 
508/2014). 
 

15. Ελέγχεται η συνδεσιμότητα σε επίπεδο φυσικού προσώπου ή μόνο σε επίπεδο 
επιχειρήσεων; 

Απάντηση: ΝΑΙ Ελέγχεται η συνδεσιμότητα και  σε επίπεδο φυσικού προσώπου 
εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 

16. Μπορεί να υποβάλει το ίδιο ΑΦΜ προτάσεις σε διαφορετικές Προσκλήσεις (δηλαδή 
και σε άλλες Περιφέρειες); 

Απάντηση: Μπορεί το ίδιο ΑΦΜ να υποβάλει προτάσεις σε διαφορετικές Προσκλήσεις 
με διαφορετική επενδυτική πρόταση και διαφορετικό επιλέξιμο ΚΑΔ  

17. Θαλάσσιος τουρισμός αναφέρεται τόσο στις μη ΚΕ όσο και στις ΚΕ. Ποια είναι η 
διαφοροποίηση; Ποιοι είναι οι σχετικοί ΚΑΔ; Αφορά μόνο αλιείς; 

Απάντηση: 1. Στις μη Κρατικές Ενισχύσεις υπάγονται  Επενδύσεις για την ανάπτυξη 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων που προσφέρουν υπηρεσίες 
αλιευτικού τουρισμού, παράλληλα με τις αλιευτικές δραστηριότητες τους  

2. Στις Κρατικές Ενισχύσεις υπάγονται Επενδύσεις για την ανάπτυξη 
ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον 
ως άθλημα ή ψυχαγωγία (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014) εκτός του αλιευτικού 
τουρισμού.  Δικαιούχοι των παραπάνω επενδύσεων μπορεί να  είναι: 
Α)  Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 
508/2014 και την εθνική νομοθεσία & 
Β) Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα 
 

18. Σε περίπτωση εταιρειών, θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι μέτοχοι στην κάλυψη 
ΙΣ ή μπορεί να προσκομίσει υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών μόνο ένας μέτοχος 
για το σύνολο της πρότασης; 

Απάντηση: Σε περίπτωση εταιρείας το ποσό κάλυψης ΙΣ θα πρέπει να είναι 
κατατεθειμένο στους τραπεζικούς  λογαριασμούς της εταιρείας 

19. Σε περίπτωση εταιρειών υπό σύσταση, σε περίπτωση που εγκριθούν υποχρεούνται 
εντός 15 εργάσιμων ημερών να κάνουν έναρξη στην Εφορία, να ανοίξουν τον 
τραπεζικό λογαριασμό έργου σε τράπεζα και να καταθέσουν το απαραίτητο ποσό ή/ 
και την δανειακή σύμβαση; Σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών από την 
Τράπεζα, υπάρχει κάποιο εναλλακτικό έγγραφο που μπορεί να προσκομιστεί 
προσωρινά για να μην χαθεί η προθεσμία; 



 

 

Απάντηση: ΟΧΙ. Δεν  υπάρχει κάποιο εναλλακτικό έγγραφο που μπορεί να 
προσκομιστεί προσωρινά για να μην χαθεί η προθεσμία. 
 

20. Σε μία αίτηση μπορούν να συμπεριλαμβάνονται πολλές δράσεις των μη κρατικών 
ενισχύσεων (Α1, Α2,Α3 κτλ) ή θα πρέπει να γίνει διαφορετική αίτηση για κάθε πράξη; 
Στην πρόσκληση αναφέρει μόνο για το Α1 και το Α2 πως μπορούν να συνδυαστούν 
σε μία αίτηση. Επίσης, αναφορικά με τις μη κρατικές ενισχύσεις, στην αίτηση που θα 
υποβληθεί μπορούν να συμπεριληφθούν όλες οι δράσεις (Β1, Β2, Β3) συνδυαστικά ή 
μόνο μία από αυτές; 

Απάντηση:  
1ο _Σύμφωνα με την πρόσκληση σχετικά με τις Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο 
ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα,  
μία επενδυτική πρόταση/ αίτηση χρηματοδότησης  μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες 
που ανήκουν και στα δύο είδη επενδύσεων (Α.1 και Α.2) σε έναν ενιαίο 
προϋπολογισμό, ωστόσο δεν μπορεί να  υποβληθεί  ενιαία επενδυτική πρόταση  που 
αφορά την Α.1& Α.3 ή την Α.2 & Α.3 
2ο _ Σύμφωνα με την πρόσκληση σχετικά με τις Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο 
ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών –Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα 
δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis )  σε μία επενδυτική πρόταση/ 
αίτηση χρηματοδότησης  δεν μπορούν να συμπεριληφθούν όλες οι δράσεις (Β1, Β2, Β3) ή 
συνδυαστικά ανά δύο. Η κάθε αίτηση χρηματοδότησης - επενδυτική πρόταση που θα 
υποβληθεί θα αφορά την κάθε δράση ξεχωριστά. 
 

21. Η αγορά ιστιοπλοϊκού σκάφους είναι επιλέξιμη δαπάνη για την δράση "Ιδιωτικές 
επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές 
ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)" όταν 
η επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί στον ΚΑΔ  77.34.10.02 - Υπηρεσίες ενοικίασης 
τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα;  

Απάντηση: 
Ο ΚΑΔ  77.34.10.02  - Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα 
είναι μη επιλέξιμος ΚΑΔ για το Τοπικό μας Πρόγραμμα. 
 

22. Όσον αφορά στον αλιευτικό τουρισμό, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αλιευτικού 
σκάφους από 2 επαγγελματίες αλιείς, ποιος θα υποβάλλει πρόταση ως δικαιούχος; 
 
Απάντηση :  
Η αίτηση πρέπει να γίνει στο όνομα και τον ΑΦΜ της συμπλοιοκτησίας. Θα πρέπει, 
επομένως, οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν συμπλοιοκτησία και να πάρουν ΑΦΜ για 
τη συμπλοιοκτησία από τη ΔΟΥ. Επίσης, η καταβολή της ενίσχυσης πρέπει να γίνει σε 
τραπεζικό λογαριασμό της συμπλοιοκτησίας – όχι τους προσωπικούς τους. 
 
 

23. Για την αγορά σκάφους και μηχανής προς ενοικίαση (με κυβερνήτη) για εκδρομές σε 
ποτάμι, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι 50.30.13.01 , 50.30.19 ή 50.30.20 (με χειριστή) ; 
 
Απάντηση:  
Σύμφωνα με την πρόσκληση οι ΚΑΔ 50.30.13.01 , 50.30.19 ή 50.30.20 είναι επιλέξιμοι 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

 



 

 

24. Αν δεν απασχολεί προσωπικό η επιχείρηση, χρειάζεται κάποια Υπεύθυνη Δήλωση 
περί μη απασχόλησης προσωπικού; (αφού δεν υπάρχουν μισθολογικά στοιχεία) 
 
Απάντηση:  
Δεν απαιτείται Υ.Δ. περί μη απασχόλησης προσωπικού. Η απασχόληση προσωπικού 
είναι βαθμολογούμενο κριτήριο ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3_ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ)  

  
25. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων προσκομίζουμε Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν υπάγεται σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία; 
 
Απάντηση:  
Σύμφωνα με την πρόσκληση, Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής  Φερεγγυότητας (αριθ. 
13535/29.03.21 εγκύκλιος Υπ. Δικαιοσύνης) προσκομίζεται  στην περίπτωση 
υφιστάμενων νομικών προσώπων. 

 
26. Στα αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του δικαιούχου να 

καταβάλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια: είναι δεσμευτική η 
προθεσμία των 30 ημερών (του αντιγράφου του λογαριασμού), πριν την ημερομηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης; Υπάρχει δυνατότητα 
κάλυψης κριτηρίου προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεσμεύεται να καταβάλει 
το ποσό; 
 
Απάντηση:  
Σχετικά με το πρώτο σκέλος της ερώτησης, στο WebSite της εταιρείας έχει αναρτηθεί 
σχετική απάντηση (ΕΡΩΤΗΣΗ 3). Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, 
σύμφωνα με την πρόσκληση ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει Υ.Δ. 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I) όπου θα περιγράφεται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης της ίδιας 
συμμετοχής. 
 
 


