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ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ
ΠΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΙΗΔΗΑ & ΘΑΙΑΠΠΑ 2014 -2020»
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ 4 «ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΝΣΖΠ»
H ΝΞΝΗΑ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΡΘΑ, ΚΔ ΡΗΡΙΝ:

«ΗΓΗΥΡΗΘΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΥΛ ΑΙΗΔΡΗΘΥΛ
ΞΔΟΗΝΣΥΛ» (Κέηξν 8.3.3: Άξ. 63 ηνπ Θαλ. 508/2014 ‘Δθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ
ηνπηθήο αλάπηπμεο’)
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Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Ξξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηεο ETANAM AE OTA

Έρνληαο ππφςε:
1.

Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/22.4.2005).

2.

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013.

3.

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 480/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Μαξηίνπ 2014 «γηα ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί
θαζνξηζκνχ Κνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δ.Σ.Π.Α., ην ΔΚΣ, ην ΣΑ, ην ΔΓΣΑΑ θαη ην ΔΣΘΑ θαη
πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δ.Σ.Π.Α., ην ΔΚΣ, ην ΣΑ θαη ην ΔΣΘΑ».

4.

Σνλ Καλ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή
ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο
εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (deminimis) (O.J EE L 352/1 ηεο 24.12.2013).

5.

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 15εο Μαΐνπ 2014,θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 62 θαη 63.

6.

Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ. 1242/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20εο Ννεκβξίνπ
2014, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ
Δπξ. Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο,
φζνλ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ ζσξεπηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πξάμεηο.

7.

Σνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 772/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Ινπιίνπ 2014,
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ νξηζκέλσλ δξάζεσλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΘΑ.

8.

Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1388/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2014 γηα ηελ
θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ εκπνξία πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο
ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη‟ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο
πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
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9.

Σελ ππ' αξηζκ. 2003/361/ΔΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ
νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.

10. Σελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ κε αξηζκφ C (2015) 7417/26.10.2015 πνπ αθνξά
ζηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π. ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΑ 2014-2020, φπσο ηζρχεη.
11. Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C 262/01).
12. Σν Ν. 4314/2014 γηα ηε «δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014),
φπσο ηζρχεη.
13. Σν Ν. 4488/2017 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο,
ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 137Α/13-09-2017) θαη εηδηθά ηα άξζξα 39 & 40.
14. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 134453/23.12.2015 (ΦΔΚ 2857/Β/28.12.2015)
«Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ –
ΠΓΔ

(Σξνπνπνίεζε

θαη

αληηθαηάζηαζε

ηεο

θνηλήο

ππνπξγηθήο

απφθαζεο

46274/26.09.2014 (ΦΔΚ 2573/Β/2014)).
15. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 1393/25.10.2016 (ΦΔΚ 3501/Β/2016) κε ηελ
νπνία αλαδηαξζξψζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014
– 2020, φπσο ηζρχεη.
16. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 99/23.01.2017 (ΦΔΚ Β‟ 309/2017) «χζηεκα
δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΑ 2014 - 2020, ζχκθσλα κε ην αξ.
71 ηνπ λ. 4314/2014.».
17. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 1538/26.06.2019 (ΦΔΚ 2742/Β/2019) «Ρπζκίζεηο
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ππαγφκελεο δξάζεηο, ην είδνο ελίζρπζεο, ηνπο δηθαηνχρνπο θαη
ηα πνζνζηά ελίζρπζεο ηνπ Μέηξνπ 8.3.3 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο
(Μέηξν 4.2 ηεο πξφζθιεζεο) ηεο Δλσζηαθήο Πξνηεξαηφηεηαο 4 “Αχμεζε ηεο Απαζρφιεζεο
θαη ηεο Δδαθηθήο πλνρήο” ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο & Θάιαζζαο 20142020» (Άξζξν 63, Καλ. (Δ.Κ.) 508/2014, δξάζεηο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα)».
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18. Σε κε αξηζ. 1435/14.06.2016 (ΦΔΚ 1839/Β/2016) ΤΑ «Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ
γηα ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζην
πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19 «ηήξημε γηα Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΑΠΣνΚ –
Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ)» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηεο
πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αχμεζε ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Δδαθηθήο πλνρήο» ηνπ ΔΠΑιΘ
2014-2020».
19. Σε κε αξηζκ. 3206/12.12.2016 (ΦΔΚ 4111/Β/2016) Τ.Α. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ «Έγθξηζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΠΑΑ 20142020 & ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020 θαη θαηαλνκή πηζηψζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο», φπσο
ηζρχεη.
20. Σε κε αξηζ. 74391/ΔΤΚΔ2634/13.07.2016 Δγθχθιην ηεο ΔΤΚΔ κε ζέκα «Οδεγίεο ζηνπο
θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2014-2020».
21. Σε κε αξηζ. 92415/ΔΤΚΔ 6282/28.08.2017 επηζηνιή ηεο ΔΤΚΔ πνπ αθνξά ζε νδεγίεο θαη
παξφηξπλζε ηήξεζεο δηαδηθαζηψλ πξνο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ.
22. Σε κε αξηζ. 1177/01.08.2017 ΤΑ (ΦΔΚ 3163/Β/12.09.2017) «χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020», φπσο
ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη.
23. Σε κε αξ. πξση. Τπνπξγηθή Απφθαζε 2886/1-8-2018 (ΦΔΚ 3513/Β‟/21-8-2018), κε ηελ
νπνία νξίδεηαη ε εηαηξεία «Αλαπηπμηαθή Ννηίνπ Ηπείξνπ – Ακβξαθηθνχ Αλαπηπμηαθή
Αλψλπκε Δηαηξία ΟΣΑ (ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ)» σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο γηα δξάζεηο
ηνπ Δ.Π. Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014 – 2020.
23. Σηο κε αξηζ. 1/30-05-2017&5/15-05-2018 απνθάζεηο ηεο Δ.Γ.Π. CLLD/LEADER ΔΣΑΝΑΜ
ΑΔΟΣΑ κε ζέκα: «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο – Αξκνδηφηεηεο

Δ.Γ.Π. CLLDLEADER &

Λεηηνπξγηθφ Οξγαλφγξακκα θαη Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ γηα ηελ Πξνηεξαηφηεηα 4.2 ηνπ
ΔΠΑΛΘ (Πνιπηακεηαθφ Σ.Π. CLLD/LEADER)».
24. Σν κε αξηζ. 1392/20-09-2019 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΛΘ κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε
αλακνξθσκέλε πξφηαζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΟΣΓ «Αλαπηπμηαθή Ννηίνπ
Ηπείξνπ – Ακβξαθηθνχ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξία ΟΣΑ (ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ)».
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25. Σν κε αξ. πξση. 32278/ΔΤΚΔ509/17.03.21 έγγξαθν ηεο ΔΤΚΔ ζρεηηθά κε “Γλσκνδφηεζε
επί ζρεδίνπ Πξφζθιεζεο έξγσλ ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο
Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ Δ.Π. Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014 – 2020 (CLLD)” θαη ζπλεκκέλσλ
απηήο.
26. Σε

κε

αξ.

πξση.

137675/ΔΤΘΤ1016/19.12.2018

(ΦΔΚ

5968/Β/31.12.2018),

αληηθαηάζηαζε ηεο ππ΄αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ 3521/Β/01.11.16)
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζ.
81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β‟ 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί Καλφλεο
Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη
λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020
απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ
απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ» (ΤΑΔΚΔΓ), φπσο ηζρχεη.
27. Σε κε αξηζ. 3131/17.12.2019 (ΦΔΚ 5065/Β/2019) Τ.Α. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ «Πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Μέηξνπ 8.3.3 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο
αλάπηπμεο γηα δξάζεηο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα (Μέηξν 4.2 ηεο πξφζθιεζεο) ηεο Δλσζηαθήο
Πξνηεξαηφηεηαο

4 „Αχμεζε ηεο

Απαζρφιεζεο

θαη ηεο

Δδαθηθήο πλνρήο‟ ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014-2020»,φπσο ηζρχεη.
28. Σελ ππ‟ αξηζ. 13940/18.06.2020 Απφθαζε «Έγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο πξάμεσλ αλά
κέηξν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο», κε ηελ νπνία
εγθξίζεθαλ κε γξαπηή δηαδηθαζία απφ ηελ Δπ. Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. Αιηείαο θαη
Θάιαζζαο 2014 -2020, ε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ Ιδησηηθνχ
ραξαθηήξα ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο»,
Μέηξν 8.3.3: Άξζξν 63 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 508/14, «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο
αλάπηπμεο» (κφλν νη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε έξγα ηδησηηθνχ ραξαθηήξα), φπσο
πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ πξφζθιεζε έγγξαθν.
29. Σελ κε αξηζ. 13535/29.03.21 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο «Γηαδηθαζία έθδνζεο
Δληαίνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο» (ΑΓΑ Χ1Α2Χ-41Σ).
30. Σν κε αξηζ. 278/17.02.2017 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΛΘ «Οξηζκφο ησλ απνκαθξπζκέλσλ
ειιεληθψλ λεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 4 θαη ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ. (ΔΔ) 508/2014.
31. Σελ κε αξηζ. 414/2354/12.01.2015 (ΦΔΚ Β‟ 97/2015) ΚΤΑ «Πξνυπνζέζεηο, φξνη θαη
δηαδηθαζία γηα ηε δηελέξγεηα αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ απφ επαγγεικαηίεο αιηείο».
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32. Σν κε αξηζ. 2834/52781/13.05.2015 (ΑΓΑ: 7Γ8Ρ465ΦΘΗ-6Γ7) έγγξαθν ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Βηψζηκεο Αιηείαο ζρεηηθά κε: „Δθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξηζ. 414/2354/12-1-2015
(ΦΔΚ 97/20-1-2015, η.Β) ζρεηηθά κε ηηο «Πξνυπνζέζεηο, φξνπο θαη δηαδηθαζία γηα ηε
δηελέξγεηα αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ απφ επαγγεικαηίεο αιηείο».
33. Σελ κε αξ. 992/6-4-2020 ΚΤΑ «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππαγφκελεο δξάζεηο,
ην είδνο ελίζρπζεο, ηνπο Γηθαηνχρνπο θαη ηα πνζνζηά ελίζρπζεο ηνπ Μέηξνπ 3.1.6
“Γηαθνξνπνίεζε θαη λέεο κνξθέο εηζνδήκαηνο, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο
θαη Θάιαζζαο 2014-2020”».
34. Σελ κε αξ. 931/08-06-2017 (ΦΔΚ 2084/Β΄/16-6-2017) ΚΤΑ «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηηο ππαγφκελεο δξάζεηο, ην είδνο ελίζρπζεο, ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηα πνζνζηά
ελίζρπζεο ηνπ Μέηξνπ 3.4.4 - «Μεηαπνίεζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο»,
(Καλ. (ΔΔ) 508/2014, άξζξν 69), Δλσζηαθήο Πξνηεξαηφηεηαο 5, «Δλίζρπζε ηεο εκπνξίαο
θαη ηεο κεηαπνίεζεο», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 20142020».
35. Σελ κε αξ. 1121/20-7-2017 ΤΑ «Όξνη θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν
θαη

ηελ

πινπνίεζε

ηνπ

Μέηξνπ

3.4.4

–

Μεηαπνίεζε

πξντφλησλ

αιηείαο

θαη

πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηνπ Δπηρεηξεζηαθφ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014-2020»,
θαζψο θαη ηελ κε αξ. 1464/14-6-2019 Σξνπνπνίεζε απηήο.
36. Σν Ν.4256/2014 (Α‟ 92) «Σνπξηζηηθά Πινία θαη άιιεο δηαηάμεηο» & «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ.
4256/2014 (Α΄92) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4504/2017 (Α΄184)».
37. Σν N. 4688 /24-5-2020 «Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, δηαηάμεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο»-ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΓΤΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ.
38. Σν ππ‟ αξ. 40 (ΦΔΚ 100/Α΄/16-06-2021) Π.Γ. «Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ
κεηαμχ Τπνπξγείσλ θαη Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ, ζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία Γεληθψλ
Γξακκαηεηψλ».
39. Σνλ θαη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/531 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ
2014 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο
γηα ελίζρπζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε
πγηεηλή, ε πγεία, ε αζθάιεηα θαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο αιηείο, ε πξνζηαζία θαη
ε απνθαηάζηαζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε άκβιπλζε
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ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ αιηεπηηθψλ
ζθαθψλ.
40. Σε κε αξηζ. 414/2354/12.01.2015 (ΦΔΚ Β‟ 97/2015) ΚΤΑ «Πξνυπνζέζεηο, φξνη θαη
δηαδηθαζία γηα ηε δηελέξγεηα αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ απφ επαγγεικαηίεο αιηείο».
41. Σν κε αξηζ. 2834/52781/13.05.2015 (ΑΓΑ: 7Γ8Ρ465ΦΘΗ-6Γ7) έγγξαθν ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Βηψζηκεο Αιηείαο: „Δθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξηζ. 414/2354/12-1-2015(ΦΔΚ 97/201-2015, η.Β) ζρεηηθά κε ηηο «Πξνυπνζέζεηο, φξνπο θαη δηαδηθαζία γηα ηε δηελέξγεηα
αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ απφ επαγγεικαηίεο αιηείο»‟.
42. Σε κε αξηζ. 2986/25.11.2016 (ΦΔΚ Β‟ 3885/2016) ΚΤΑ «Πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ
κνξθψλ θαη θαηεγνξηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
43. Σν κε αξ. πξση. 92790/ΔΤΚΔ1697/23-08-2021 έγγξαθν ηεο ΔΤΚΔ ζρεηηθά κε Γηαηχπσζε
γλψκεο γηα ην ζρέδην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
44. Σν κε αξ. πξση. 1049/28-04-2021έγγξαθν ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΔΤΓ ΔΠ Αιηείαο θαη
Θάιαζζαο 2014 – 2020 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
45. Σε κε αξηζ. 41/02-09-2021απφθαζε ηεο ΔΓΠ γηα ηελ έγθξηζε δεκνζίεπζεο ηεο
πξφζθιεζεο.
46. Σν Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) (άρθρο 2), όπως τροποποιήθηκε με

τοσς Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) και Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ
62/Α/17-04-2021) και όπως εκάστοτε ιστύει.
47. Σν κε αξ. πξση. 587/20-04-2021 έγγξαθν ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΔΤΓ ΔΠ Αιηείαο θαη
Θάιαζζαο 2014 – 2020 γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ ζε αλαπηπμηαθφ
νξγαληζκφ βάζεη ηνπ λ. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020).
48. Σελ κε αξ. πξση. 1614554.2345594/24-09-2021 αλαθνίλσζε ΓΔΜΗ γηα ηελ κεηαβνιή
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.
49. Σελ κε αξ. πξση. 106/3-09-2021 1ε Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Σνπηθφ
Πξφγξακκα CLLD/LEADER ηεο ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ κε ηίηιν «ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΑΛΙΔΤΣΙΚΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» (Μέηξν 8.3.3: Άξ. 63 ηνπ Καλ.
508/2014 „Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο‟).
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50. Σν κε αξ. πξση. 27999/15-03-2022 έγγξαθν ηεο ΔΤΚΔ ζρεηηθά κε Γηαηχπσζε γλψκεο γηα
ην ζρέδην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
51. Σε κε αξηζ. 49/18-03-2022 απφθαζε ηεο ΔΓΠ CLLD/LEADER κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηελ
κε αξ. πξση. 208/16-03-2022 2ε Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Σνπηθφ
Πξφγξακκα CLLD/LEADER ηεο ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ κε ηίηιν «ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΑΛΙΔΤΣΙΚΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» (Μέηξν 8.3.3: Άξ. 63 ηνπ Καλ.
508/2014 „Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο‟).

ΔΗΓΗΘΝ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ
1.

Σνλ θαη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/531 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ
2014 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο
γηα ελίζρπζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε
πγηεηλή, ε πγεία, ε αζθάιεηα θαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο αιηείο, ε πξνζηαζία θαη
ε απνθαηάζηαζε ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε άκβιπλζε
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ αιηεπηηθψλ
ζθαθψλ.

2.

Σε κε αξηζ. 2986/25.11.2016 (ΦΔΚ Β‟ 3885/2016) ΚΤΑ «Πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ
κνξθψλ θαη θαηεγνξηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

3.

Σε κε αξηζ. 932/08.06.2017 (ΦΔΚ Β‟ 2084/2017 ΚΤΑ) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ηηο ππαγφκελεο δξάζεηο, ην είδνο ελίζρπζεο, ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηα πνζνζηά ελίζρπζεο
ησλ Μέηξσλ:- 3.1.8 - «Τγεία θαη Αζθάιεηα», (Καλ. (ΔΔ) 508/2014,άξζξν 32 θαη άξζξν 44,
παξ. 1,ζηνηρείν β). - 4.1.20 - «Δλεξγεηαθή απφδνζε θαη κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο, επελδχζεηο επί ηνπ ζθάθνπο, έιεγρνη θαη ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο,
δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ πξφσζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ
ηνπ θχηνπο», (Καλ (ΔΔ) 508/2014,άξζξν 41, παξ. 1, ζηνηρεία α) έσο γ) θαη άξζξν 44,
παξ. 1, ζηνηρείν δ)) ηεο Δλσζηαθήο Πξνηεξαηφηεηαο 1, «Πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθά
βηψζηκεο, απνδνηηθήο σο πξνο ηνπο πφξνπο, θαηλνηφκνπ, αληαγσληζηηθήο θαη βαζηδφκελεο
ζηε γλψζε αιηείαο», ηνπ «Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 20142020»».
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4.

Σε κε αξηζ. 1122/20.07.2017 (ΦΔΚ Β΄2656/2017) ΤΑ «Όξνη θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Μέηξσλ 3.1.8 – «Τγεία θαη Αζθάιεηα» θαη
4.1.20-«Δλεξγεηαθή απφδνζε θαη κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, επελδχζεηο επί ηνπ
ζθάθνπο, έιεγρνη θαη ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο, δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ
ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ πξφσζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θχηνπο», ηεο Δλσζηαθήο
Πξνηεξαηφηεηαο 1, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014-2020».

5.

Σε κε αξηζ. 1467/2019 (ΦΔΚ Β‟ 2486/2019) ΤΑ «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 1122/20.07.2017
(ΦΔΚΒ΄2656/28.07.2017) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Όξνη θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Μέηξσλ 3.1.8 – «Τγεία θαη Αζθάιεηα» θαη
4.1.20-«Δλεξγεηαθήαπφδνζε θαη κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, επελδχζεηο επί ηνπ
ζθάθνπο, έιεγρνη θαη ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο, δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ
ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ πξφσζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θχηνπο», ηεο Δλσζηαθήο
Πξνηεξαηφηεηαο 1, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014-2020».

6.

Σε κε αξηζ. 1154/14.05.2020 (ΦΔΚ Β‟ 1854/2020) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα
«Σξνπνπνίεζε- ζπκπιήξσζε ηεο αξηζκ. 1122/ 20.07.2017 (ΦΔΚ2656/Β΄/28.07.2017)
ππνπξγηθήο απφθαζεο «Όξνη θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πινπνίεζε ησλ Μέηξσλ 3.1.8- “Τγεία θαη Αζθάιεηα” θαη 4.1.20 - “Δλεξγεηαθή απφδνζε θαη
κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, επελδχζεηο επί ηνπ ζθάθνπο, έιεγρνη θαη ζπζηήκαηα
ελεξγεηαθήο απφδνζεο, δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ
πξφσζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θχηνπο” ηεο Δλσζηαθήο Πξνηεξαηφηεηαο 1, ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014 -2020», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ αξηζκ. 1467/14.06.2019 (ΦΔΚ 2486/Β΄/2019) φκνηά ηεο.

ΘΑΙΝΚΔ
Σνπο παξαθάησ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο:
 αιηείο ή ηδηνθηήηεο αιηεπηηθώλ ζθαθώλ (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), πνπ αζθνχλ
επαγγεικαηηθά ηελ αιηεία επί ελεξγνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, (κε επαγγεικαηηθή αιηεπηηθή
άδεηα ζε ηζρχ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο αιηείαο εζσηεξηθψλ πδάησλ, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 3 ηνπ Καλ. ΔΔ 508/2014 θαη φπσο νξίδνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, γηα
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επελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εηζνδήκαηφο ηνπο (κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο),
 κε αιηείο (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πνπ ζα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο γηα ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφ πνιχ κηθξψλ
θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 2003/361/ΔΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεωλ έξγωλ (πξάμεωλ) ηδηωηηθνύ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ
λα εληαρζνύλ θαη ρξεκαηνδνηεζνύλ ζην πιαίζην ηεο Ξξνηεξαηόηεηαο 4 «ΑΜΖΠΖ
ΡΖΠ

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ

ΘΑΗ

ΡΖΠ

ΔΓΑΦΗΘΖΠ

ΠΛΝΣΖΠ»

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνύ

Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020.

1. ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ
ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014 -2020, εθαξκφδεηαη ε Οινθιεξσκέλε Υσξηθή Αλάπηπμε, ε νπνία
ζπκπιεξψλεη θαη κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε απφ ηελ άζθεζε ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη
πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγρξεκαηνδφηεζεο
ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο απφ ηα ηακεία ΔΓΣΑΑ, ΔΣΘΑ, ΔΚΣ θαη ΔΣΠΑ (εθαξκνγή
πνιπηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ).
Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014 – 2020 (ΔΠΑιΘ 2014 – 2020),
αμηνπνηψληαο ηνπο πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ) θαη ζην
πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Αλάπηπμεο, ζηνρεχεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε πεξηνρψλ
αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο. Έλα κέζν επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ, είλαη ε πινπνίεζε
νινθιεξσκέλσλ πνιπηακεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ππφ ηελ επζχλε ηνπηθψλ
θνξέσλ, (Άξζξν 32 ηνπ Καλ. ΔΔ 1303/2013) ζε ζπλέξγεηα κε άιια Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά
θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ), νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ επηθεληξσκέλεο ζηελ αιηεία έσο θαη
επξχηεξεο ζηξαηεγηθέο πνπ απεπζχλνληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ.
ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο Σνπηθήο
Αλάπηπμεο κε ηελ Πξσηνβνπιία ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣνΚ - CLLD), ην ΔΣΘΑ δχλαηαη
λα ρξεκαηνδνηήζεη Ιδησηηθέο Δπελδχζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ,
ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο παξέκβαζεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνλ αθφινπζν ζεκαηηθφ θαη εηδηθφ
ζηφρν θαη κέηξν ηεο Δλσζηαθήο Πξνηεξαηφηεηαο 4, ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014 - 2020:
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ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ: Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020

ΚΧΓ.

ΘΥΓΗΘΝΠ ΔΘΣΥΟΖΠΖΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΥΛ:

19

CLLD. 7

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ: Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο.

ΚΧΓ.

04

ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ: Πξνψζεζε ηεο δηαηεξήζηκεο θαη πνηνηηθήο
απαζρφιεζεο θαη ζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.

ΚΧΓ.

08

ΚΔΡΟΝ ΔΡΘΑ: (8.3.3.) Άξζξν 63. Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο
αλάπηπμεο (ζπκπ. νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ν ζπληνληζκφο)

ΚΧΓ.

4.2

ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ: Πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο
έληαμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη παξνρή ζηήξημεο ηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο
παξάθηηεο θαη ηηο εζσηεξηθέο θνηλφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηεο αιηεία θαη
ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο αιηείαο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο ζαιάζζηαο
νηθνλνκίαο.

ΚΧΓ.

01

ΚΔΡΟΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ: Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο
ζπλνρήο

ΚΧΓ.

4.1

Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ
δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο:
Γείθηεο εθξνώλ
Δ.Ξ.:

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ:

ΡΑΚΔΗΝ:

ΚΔΡΟΝ ΔΡΘΑ:

19

04

ΔΡΘΑ

8.3.3

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

Αξηζκφο έξγσλ ηδησηηθνχ
ραξαθηήξα CLLD

Αξηζκφο

3

ΚΧΓ.

Γείθηεο απνηειέζκαηνο
Δ.Ξ.:

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ:

ΡΑΚΔΗΝ:

ΚΔΡΟΝ ΔΡΘΑ:

19

04

ΔΡΘΑ

8.3.3

ΟΝΟΜΑΙΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ

ΚΧΓ.
CR4.1

Απαζρφιεζε πνπ
δεκηνπξγείηαη

Ιζνδχλακα Πιήξνπο
Απαζρφιεζεο

1
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CR4.2

Απαζρφιεζε πνπ
δηαηεξείηαη

Ιζνδχλακα Πιήξνπο
Απαζρφιεζεο

1

CR4.3

Δπηρεηξήζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη

Αξηζκφο

3

Νηθνλνκηθά ζηνηρεία Ξξόζθιεζεο
ΚΧΓΙΚΟ ΠΡΟΚΛΗΗ

63-CLLD.7.1

ΔΝΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

4

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΣΟΥΟ

8

ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ

01

ΜΔΣΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

4.1

ΜΔΣΡΟ ΔΣΘΑ/ΓΡΑΗ

(8.3.3.) Άξζξν 63. Δθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο
αλάπηπμεο

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ
ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ*

Α) Γηα ηηο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο: 100.000,00€
B) Γηα ηηο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ πνπ εκπίπηνπλ
ζηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο: 364.466,00€
Γεληθό Πύλνιν: 464.466,00€

*Με δπλαηφηεηα ππεξδέζκεπζεο κέρξη 120%.
Η ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ έρεη ηε δπλαηφηεηα ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο αηηήζεσλ ζηήξημεο ζηελ
θαηεγνξία Πξάμεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο ε δεκφζηα δαπάλε πνπ
αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία λα κεηαθεξζεί ζηελ θαηεγνξία Πξάμεσλ πνπ εκπίπηνπλ
ζηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο.

Σξόλνο ππνβνιήο αηηήζεωλ ρξεκαηνδόηεζεο:
Έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεσλ ζην ΠΚΔ:

05/04/2022 & ώξα 13:00

Ιήμε ππνβνιήο αηηήζεσλ ζην ΠΚΔ:

06/06/2022 & ώξα 15:00

2. ΝΟΗΠΚΝΗ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη νξηζκνί:
12
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α. ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) 1303/2013, 1407/2013 θαη 508/2014
β. ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/2014)
γ. πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηζρχνπλ νη εμήο:

ΔΣΘΑ

Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο. Σν δηαξζξσηηθφ ηακείν ην νπνίν
παξέρεη ηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη
Θάιαζζαο 2014 – 2020.

ΟΣΓ

Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο. Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Οη
Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο, είλαη ηνπηθά εηαηξηθά ζρήκαηα δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ
ηνκέα πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ γηα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο πεξηνρέο
(εθεμήο πεξηνρέο παξέκβαζεο) ηνπηθά πξνγξάκκαηα κε νινθιεξσκέλν θαη
πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα.

ΔΦΓ (ή
ΔΦ)

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο. Η ΟΣΓ κεηά ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη
Θάιαζζαο.

ΠΚΔ

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην
νπνίν ππνβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη νη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο.

ΔΓΠ

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο. Σν φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΟΣΓ γηα
φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο.

ΟΠ

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν
θαηαρσξνχληαη νη εληαγκέλεο πξάμεηο θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ε
παξαθνινχζεζε θαη πιεξσκή ησλ έξγσλ.

ΣΠ

Σνπηθφ Πξφγξακκα CLLD/LEADER. Tν νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ
πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο απφ ηηο ΟΣΓ /ΔΦ.

ΚΤΑ

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε.

ΤΑ

Τπνπξγηθή Απφθαζε.

ΟΔΔ

Όξγαλα Δπηηφπηαο Δπαιήζεπζεο επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ
αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο.

ΔΔΔ

Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ
αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο.
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3. ΞΑΓΝΚΔΛΔΠ ΞΟΑΜΔΗΠ
Α) Ηδηωηηθέο επελδύζεηο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηωλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ – Κε
Θξαηηθέο εληζρύζεηο / Δπηρεηξεκαηηθόηεηα.
(Καηεγνξία δξάζεο ζην ΠΚΔ: Παξαγσγή, Δκπνξία, Μεηαπνίεζε πξντφλησλ ηνκέα Αιηείαο θαη
Τδαηνθαιιηέξγεηαο (ζπκπ. νη δξάζεηο Αιηεπηηθνχ Σνπξηζκνχ)

ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ππάγνληαη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε:

Α.1_Δπελδχζεηο γηα ηε βειηίωζε ηεο πγείαο, ηεο πγηεηλήο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηωλ
εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ γηα ηνπο αιηείο ππφ ηνλ φξν φηη νη επελδχζεηο απηέο
ππεξβαίλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εζληθνχ ή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ (άξζξν 32, Καλ. (ΔΔ)
508/2014, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 531/2015).
Γχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ:
1.1 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηωλ αιηέωλ επί ηωλ αιηεπηηθώλ
ζθαθώλ, φπσο ε αγνξά θαη, θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ζσζίβησλ ιέκβσλ,
αηνκηθψλ ξαδηνζεκαληήξσλ εληνπηζκνχ, αηνκηθψλ ζπζθεπψλ επίπιεπζεο, θσηνβνιίδσλ,
ζπζθεπψλ

ππξφζβεζεο,

εμνπιηζκνχ

ξαδηνεπηθνηλσλίαο,

θσηηζκνχ

αλαδήηεζεο

θαηαζηξψκαηνο ή θηλδχλνπ θιπ.
1.2 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηωλ ζπλζεθώλ πγείαο ηωλ αιηέωλ επί ηωλ
αιηεπηηθώλ ζθαθώλ, φπσο ε αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θηβσηίσλ πξψησλ βνεζεηψλ, ε
αγνξά θαξκάθσλ θαη ζπζθεπψλ έθηαθηεο αλάγθεο επί ηνπ ζθάθνπο, ε παξνρή ππεξεζηψλ
ηειεταηξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ησλ ηαηξηθψλ απεηθνλίζεσλ γηα παξνρή εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιψλ απφ ηα ζθάθε θιπ.
1.3 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο ηωλ αιηέωλ επί ηωλ αιηεπηηθώλ
ζθαθώλ, φπσο ε αγνξά θαη, θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ:
πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ηνπαιέηεο θαη εγθαηαζηάζεηο πιχζεο, καγεηξεία θαη
εμνπιηζκφο γηα ηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ, ζπζθεπέο θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ γηα παξνρή
πφζηκνπ λεξνχ θιπ.
1.4 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηωλ εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ επί ηωλ αιηεπηηθώλ
ζθαθώλ, φπσο ε αγνξά θαη, θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ:
θηγθιηδψκαηα

επί

ηνπ

θαηαζηξψκαηνο,

ππφζηεγα

επί

ηνπ

θαηαζηξψκαηνο

θαη

εθζπγρξνληζκφο ησλ ζαιάκσλ επηβαηψλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξνζηαζίαο απφ δπζκελείο
θαηξηθέο ζπλζήθεο, εμνπιηζκφο γηα ηε κείσζε ηεο ζθιεξήο ρεηξνθίλεηεο αλχςσζεο,
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κνλσηηθφο εμνπιηζκφο θαηά ηνπ ζνξχβνπ, ηεο ζέξκαλζεο ή ηεο ςχμεο θαη εμνπιηζκφο γηα
ηε βειηίσζε ηνπ εμαεξηζκνχ, ελδχκαηα εξγαζίαο θαη πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θιπ.

A/A

ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ

α)

Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 32, 41, 42, 48, 69, 63 & 95//Πνζoζηφ Δλίζρπζεο 50%//Δπηθξάηεηα

β)

Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 32, 41, 42, 63 & 95, παξάξη. Ι//Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 65%//Πξάμεηο
ζρεηηθέο κε παξάθηηα αιηεία.

γ)

Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 63 & 95//Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 65%//Πξάμεηο πνπ εμππεξεηνχλ ζπιινγηθφ
ζπκθέξνλ ή έρνπλ ζπιινγηθφ δηθαηνχρν ή έρνπλ θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά & παξέρνπλ δεκφζηα
πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο (ηνκέαο Αιηείαο)

Α.2_Δπελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ ή επί ηνπ ζθάθνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείωζε ηεο
εθπνκπήο ξύπωλ ή αεξίωλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απόδνζεο ηωλ αιηεπηηθώλ ζθαθώλ(άξζξν 41.1, Καλ. (ΔΔ) 508/2014). Ιζρχεη θαη γηα
ζθάθε εζσηεξηθψλ πδάησλ.
Γχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ:
2.1 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πδξνδπλακηθήο ηνπ θύηνπο ηνπ ζθάθνπο, φπσο
επελδχζεηο ζε κεραληζκνχο ζηαζεξφηεηαο (ζηαζκίδεο πδξνζπιιέθηε θαη βνιβνεηδείο
πιψξεο) πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζθάθνπο ζε θπκαηηζκνχο,
ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο πεδαιίνπ θιπ.
2.2 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξόωζεο ηνπ ζθάθνπο φπσο ε αγνξά
θαη, θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: ελεξγεηαθά απνδνηηθέο
πξνπέιεο θαη γελλήηξηεο, ζηνηρεία πξφσζεο κε πεγέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (πρ ηζηία,
αεηνί, αλεκφκπινη, αλεκνγελλήηξηεο ή θσηνβνιηατθά), πξσξαία ζπζηήκαηα πξφσζεο θιπ.
2.3 Δπελδχζεηο ζε αιηεπηηθά εξγαιεία θαη εμνπιηζκό πνπ αθνξνχλ κφλν ηηο εμήο
ελέξγεηεο: αιιαγή απφ ζπξφκελα εξγαιεία ζε ελαιιαθηηθά εξγαιεία, ηξνπνπνηήζεηο ζε
ζπξφκελα εξγαιεία, εμνπιηζκφ παξαθνινχζεζεο ζπξφκελσλ εξγαιείσλ.
2.4 Δλέξγεηεο γηα ηε κείωζε ηεο θαηαλάιωζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζεξκηθήο
ελέξγεηαο θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο, θαηάςπμεο ή
κφλσζεο γηα ζθάθε θάησ ησλ 18 m θαη ε ελζάξξπλζε ηεο αλαθχθισζεο ηεο ζεξκφηεηαο
εληφο ηνπ ζθάθνπο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο
ζεξκφηεηαο ζε άιιεο βνεζεηηθέο εξγαζίεο εληφο ηνπ ζθάθνπο.
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2.5 Έιεγρνη θαη ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
2.6 Κειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ πξφσζεο
θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θχηνπο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ.
A/A
α)
β)
γ)

ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ
Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 32, 41, 42, 48, 69, 63 & 95 //Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 50%//Δπηθξάηεηα
Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 32, 41, 42, 63 & 95, παξάξη. Ι//Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 65%//Πξάμεηο
ζρεηηθέο κε παξάθηηα αιηεία.
Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 63 & 95//Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 65%//Πξάμεηο πνπ εμππεξεηνχλ
ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ή έρνπλ ζπιινγηθφ δηθαηνχρν ή έρνπλ θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά & παξέρνπλ
δεκφζηα πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο (ηνκέαο Αιηείαο)

Α.3_Δπελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπκπιεξωκαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ηωλ
αιηέωλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ, παξάιιεια κε ηηο
αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ( Άξζ. 30 Καλ. 508/2014.), ηεξνπκέλσλ ησλ
πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ.
ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ελέξγεηεο
ζρεηηθέο κε ηηο ππεξεζίεο αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, απφ επαγγεικαηίεο αιηείο ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ
εθαξκφδεηαη ζε αιηεπηηθά ζθάθε πνπ δηελεξγνχλ αιηεπηηθφ ηνπξηζκφ, ηα νπνία
ππνρξενχληαη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηεο KYA Αιηεπηηθνχ
Σνπξηζκνχ (ΦΔΚ 97/Β/ 20 -01- 2015).

A/A

ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ

α)

Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 30, 63 & 95//Πνζoζηφ Δλίζρπζεο 50%//Δπηθξάηεηα (Σν πνζφ ζηήξημεο
πνπ ρνξεγείηαη δελ ππεξβαίλεη ην 50 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην γηα θάζε δξάζε θαη δελ ππεξβαίλεη έλα κέγηζην πνζφ 75 000 EUR γηα θάζε δηθαηνχρν).

Α.4_Δπελδχζεηο

Κεηαπνίεζεο

πξνϊόληωλ

αιηείαο

(άξζξν

69,

Θαλ.

(ΔΔ)

508/2014).
Πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδφηεζε γηα:
α)ηελ ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο
β)ηε κεραλνινγηθή ή/θαη ηε θηηξηαθή επέθηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο
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γ)ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο.
Δηδηθφηεξα, νη δηαδηθαζίεο κεηαπνίεζεο αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ
παξνπζηαδφκελσλ πξντφλησλ, πνπ πεξηιακβάλεη:
- ηνλ ηεκαρηζκφ ζε θηιέηα
- ηε ζπζθεπαζία
- ηελ θνλζεξβνπνίεζε
- ηελ θαηάςπμε
- ην θάπληζκα
- ην αιάηηζκα
- ην καγείξεκα
- ηε δηαηήξεζε ζε μίδη
- ηελ απνμήξαλζε ή
- ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηρζχσλ γηα ηελ αγνξά θαζ‟ νηνδήπνηε άιιν ηξφπν.
Θα ρξεκαηνδνηεζνχλ επελδχζεηο:
- πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ή ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην
πεξηβάιινλ
- πνπ βειηηψλνπλ ηελ αζθάιεηα, ηελ πγηεηλή, ηελ πγεία θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
- πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ κεηαπνίεζε ησλ αιηεπκάησλ πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε
- πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαπνίεζε ππνπξντφλησλ
- πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο.
Ρν ηειηθό πξνϊόλ πξέπεη λα ππάγεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο Π.Ι.Δ.Δ..
A/A
α)

ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ
Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 32, 41, 42, 48, 69, 63 & 95 //Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 50%//Δπηθξάηεηα

Α.5_Δπελδχζεηο γηα εκπνξία πξνϊόληωλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο (άξζξν
69, Θαλ. (ΔΔ) 508/2014).
ηνλ ηνκέα ηεο

εκπνξίαο πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο κε ηελ παξνχζα

πξφζθιεζε ρξεκαηνδνηνχληαη επελδχζεηο, κε πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε:
α) ηελ ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ αιηεπκάησλ (ηρζπνπσιεία).
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β) ηε κεραλνινγηθή ή/θαη ηε θηηξηαθή επέθηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ
αιηεπκάησλ (ηρζπνπσιεία).
γ) ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ αιηεπκάησλ
(ηρζπνπσιεία).
A/A
α)

ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ
Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 3, 63, 69, & 95 //Πνζoζηφ Δλίζρπζεο 50%//Δπηθξάηεηα

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, απαηηείηαη από ηνπο δηθαηνύρνπο ζαθήο
αηηηνιόγεζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο ζε ηνπηθό επίπεδν (άξζξν 63.2, Θαλ. (ΔΔ)
508/2014).
ην πιαίζην απηφ, ε αηηηνιφγεζε παξέρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ κε ηελ ηήξεζε ησλ αθνινχζσλ
πξνυπνζέζεσλ, θαηά πεξίπησζε:
i) Οη δηθαηνχρνη ησλ επελδχζεσλ αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ πξέπεη λα δηαζέηνπλ/απνθηήζνπλ
ηζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα.
ii) Οη κνλάδεο κεηαπνίεζεο/ηππνπνίεζεο πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο πξέπεη λα
πιεξνχλ θαη ηηο ηξεηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α. λα είλαη ή λα θαηαζηνχλ επηζθέςηκεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ επίδεημε ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ή/θαη ηελ δεκηνπξγία ρψξνπ γεπζηγλσζίαο/εθζεηεξίνπ,
β. λα δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα πξνβνιήο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα θαη
γ. λα εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
Πε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε ε αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο απνξξίπηεηαη.
Οη επηιέμηκνη ΚΑΓ αλαθέξνληαη ζην αξρείν «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1_ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΚΑΓ κε ΚΔ».
Β) Ηδηωηηθέο επελδύζεηο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηωλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ –
Θξαηηθέο εληζρύζεηο / Δπηρεηξεκαηηθόηεηα δπλάκεη ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 1407/2013
(deminimis).
ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ππάγνληαη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε:
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Β.1 Δπελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ
εηζνδήκαηνο ηωλ αιηέωλ
δξαζηεξηνηήηωλ, φπσο:

ζηε δηαθνξνπνίεζε κέζω ηεο αλάπηπμεο

ζπκπιήξωζε ηνπ
ζπκπιεξωκαηηθώλ

- νη πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιηεία θαζψο θαη
- νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αιηεία (άξζξν 30, Καλ. (ΔΔ)
508/2014), ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4
ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ (γηα δξάζεηο εθηφο αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ).
Β.2 Δπελδχζεηο

πνπ

εηζνδήκαηνο

ζπκβάιινπλ

ηωλ

δξαζηεξηνηήηωλ,

αιηέωλ
φπσο

γηα

ζηε

δηαθνξνπνίεζε

κέζω

ηεο

επελδχζεηο

-

ζπκπιήξωζε

αλάπηπμεο
ζε

ηνπ

ζπκπιεξωκαηηθώλ

εζηηαηφξηα,

θαη

ζε

αλάπηπμε

εηδηθψλ/ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ
σο άζιεκα ή ςπραγσγία (άξζξν 63, Καλ. (ΔΔ) 508/2014.
Β.3 Δπελδχζεηο

πνπ αθνξνχλ

ζε

κηθξέο

θαη πνιχ

κηθξέο

επηρεηξήζεηο

(ίδξπζε,

εθζπγρξνληζκφο) (άξζξν 63, Καλ. (ΔΔ) 508/2014),νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζε:
α) πξνζθνξά πξνζηηζέκελεο αμίαο, δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνζέιθπζε λέσλ θαη
πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο αιηείαο
θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο
β) ζηήξημε

ηεο

δηαθνξνπνίεζεο

εληφο

ή

εθηφο

ησλ

εκπνξηθψλ

αιηεπηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ, δηά βίνπ κάζεζε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε πεξηνρέο
αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο
γ) βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ
αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ άκβιπλζε
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
δ) πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο πεξηνρέο
αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο ζάιαζζαο
ε) ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ αιηεπηηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηε
δηαθπβέξλεζε ησλ ηνπηθψλ αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη πξναλαθεξφκελεο επελδχζεηο ππάγνληαη ζηα θάησζη θαζεζηψηα ελίζρπζεο:
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A/A

ΘΑΘΔΠΡΥΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ

1

Καλ.(ΔΔ) 1407/2013//Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ. 63 & 95//Πνζνζηφ Δλίζρπζεο 50%// Δπηθξάηεηα
(κέγηζηε δεκφζηα δαπάλε 200.000€)

Οη επηιέμηκνη ΚΑΓ αλαθέξνληαη ζην «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2_ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΘΑΓ ΑΙΗΔΗΑΠ _
ΘΟΑΡΗΘΔΠ ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ».
πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
1. Οη κνλάδεο δηαλπθηέξεπζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ
2986/25-11-2016 (ΦΔΚ Β΄3885/2-12-2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Οη κνλάδεο δηαλπθηέξεπζεο, πξέπεη λα παξέρνπλ δσξεάλ wi-fi ζηνπο επηζθέπηεο. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, απνξξίπηεηαη ε αίηεζε ζηήξημεο.
3. Οη επελδχζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ/απνθηήζνπλ ηζηνζειίδα
πξνβνιήο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε,
απνξξίπηεηαη ε αίηεζε ζηήξημεο.
4. ΦΝΟΔΗΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
1. Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο
(ΔΤΓ ΔΠΑΛΘ) ε νπνία ζχκθσλα κε ην Ν. 4314/2014, φπσο ηζρχεη, είλαη αξκφδηα γηα ηε
δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020, ελψ παξέρεη ζηήξημε ζηνπο ΔΦ θαη
παξαθνινπζεί ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
2. Η ΟΣΓ/ΔΦ ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηδησηηθνχ
ραξαθηήξα ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο, δπλάκεη ηεο κε αξηζ.2886/1-8-2018 Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ φπσο ηζρχεη.
3. Η

Δηδηθή

Τπεξεζία

Αξρή

Πηζηνπνίεζεο

θαη

Δμαθξίβσζεο

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ

Πξνγξακκάησλ, σο Αξρή Πηζηνπνίεζεο.
4. Η Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ), σο Αξρή Διέγρνπ.
5. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΑΑΣ σο Φνξέαο Υξεκαηνδφηεζεο.
5. ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ – ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΟΝΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
1. Γηθαηνχρνη ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο είλαη:
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 αιηείο ή ηδηνθηήηεο αιηεπηηθώλ ζθαθώλ (θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα), πνπ
αζθνχλ επαγγεικαηηθά ηελ αιηεία επί ελεξγνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, (κε επαγγεικαηηθή
αιηεπηηθή άδεηα ζε ηζρχ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο αιηείαο εζσηεξηθψλ
πδάησλ
 κε αιηείο, θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εηαηξεηψλ ππφ ζχζηαζε.
2. ηελ πεξίπησζε πξάμεσλ κε δηθαηνχρνπο αιηείο, πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 63.1.β (Καλ. ΔΔ
508/2014)

θαη

πινπνηνχλ

δξάζεηο

πνπ

ζπλδπάδνληαη

κε

επαγγεικαηηθφ

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ, νη αιηείο νθείινπλ λα παξαδψζνπλ ηελ αιηεπηηθή ηνπο άδεηα θαη δελ
ζα κπνξνχλ λα μαλαξρίζνπλ εθ λένπ ηελ άζθεζε ηνπ αιηεπηηθνχ επαγγέικαηνο εληφο
πξνζεζκίαο κηθξφηεξεο ησλ 5 εηψλ κεηά ηελ θαηαβνιή ζε απηνχο ηεο ελίζρπζεο.
3. Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ή λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο θαη ε επέλδπζε λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ψζηε ηα
νθέιε (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θ.α.) πνπ απνξξένπλ λα εμππεξεηνχλ ην ηνπηθφ πξφγξακκα
ηεο πεξηνρήο.
4. Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε είλαη νη κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε

ηελ 2003/361/ΔΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά µε “ηνλ
νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ”, (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
6_Οξηζκφο ΜΜΔ), φπσο αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

Αξηζκόο
απαζρνινύκελωλ:
Δηήζηα κνλάδα
εξγαζίαο (ΔΚΔ)

Δηήζηνο θύθινο
εξγαζηώλ

ή

Πύλνιν εηήζηνπ
ηζνινγηζκνύ

Μηθξή

< 50

≤ 10 εθαη. €

ή

≤ 10 εθαη. €

Πνιχ κηθξή

< 10

≤ 2 εθαη. €

ή

≤ 2 εθαη. €

Θαηεγνξία
Δπηρείξεζ
εο

Γηα ηελ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε πξέπεη λα πιεξείηαη ηφζν ην θξηηήξην ηνπ αξηζκνχ ησλ
απαζρνινπκέλσλ, φζν θαη έλα εθ ησλ δχν νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ.
5. Οη εληζρχζεηο παξέρνληαη ζε Γηθαηνχρνπο:
(i) ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θαηαδεηρζεί ε θεξεγγπφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα,
(ii) πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδία ηνπο ζπκκεηνρή,
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(iii) πνπ δελ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε έληαμεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ Δζληθφ ή
Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα, γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο,
(iv) νη νπνίνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
1 ζηνηρείν α) έσο γ) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 508/2014 θαη ησλ νπνίσλ νη
αηηήζεηο ζπλνδεχνληαη απφ ηελ ελππφγξαθε δήισζε ηνπ αηηνχληα επηρεηξεκαηία,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, (Τπφδεηγκα Ι ππεχζπλεο
δήισζεο),
(v) νη νπνίνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 «ήζζνλνο
ζεκαζίαο» φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ (deminimis) (Τπφδεηγκα ΙΙ
ππεχζπλεο δήισζεο).
(vi) γηα ηνπο νπνίνπο δελ εθθξεκεί εληνιή αλάθηεζεο παξάλνκεο θξαηηθήο ελίζρπζεο
εθδνζείζα βάζεη πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) (Τπεχζπλε Γήισζε).
6. Σα επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε γηα ηα νπνία νη ηδηνθηήηεο ζα εληζρπζνχλ, ζα πξέπεη λα
είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά λενιφγηα / Λεκβνιφγηα ή ζηα Λεκβνιφγηα ησλ θαηά ηφπν
αξκφδησλ Τπεξεζηψλ Αιηείαο (γηα ζθάθε εζσηεξηθψλ πδάησλ) θαη θαηαρσξεκέλα ζην
Δζληθφ θαη Κνηλνηηθφ Αιηεπηηθφ Μεηξψν (ΔΑΜ – ΚΑΜ), εθηφο ησλ ζθαθψλ εζσηεξηθψλ
πδάησλ. Θα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηα επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε θαη λα κελ έρνπλ ρξνληθή
δέζκεπζε απφ πξνεγνχκελε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ίδησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο.
7. Γηθαηνχρνη δελ δχλαηαη λα είλαη:
α. Δμσρψξηεο/ππεξάθηηεο εηαηξείεο
β. Φπζηθά πξφζσπα:
i. ηνπ Τπεξεζηαθνχ Ππξήλα ηεο ΟΣΓ,
ii. κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΓ
iii. κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) (σο θπζηθά πξφζσπα θαη
φρη σο εθπξφζσπνη θνξέσλ)
γ. Δηδηθά γηα ηηο πξάμεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (άξζξν 3.Β ηεο παξνχζαο)θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα ζηνπο νπνίνπο έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ
απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Ο
Γηθαηνχρνο ηεξεί ηε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
22

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ

ηελ παξνχζα πξφζθιεζε επηηξέπεηαη ε ππνβνιή κίαο (1) πξφηαζεο (πξάμεο) αλά δηθαηνχρν
(ΑΦΜ) κε θπζηθφ αληηθείκελν πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά κία θαηεγνξία πξάμεο.
Δηδηθφηεξα:


γηα ηηο δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία πξάμεσλ ηνπ Καλ. 1407/2013
επηηξέπεηαη ε ππνβνιή κίαο κφλν πξφηαζεο (πξάμεο) αλά δηθαηνχρν (ΑΦΜ)



γηα ηηο δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία πξάμεσλ ηνπ Καλ. 508/2014 (αθνξά
φια ηα ζρεηηθά άξζξα) επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο πξφηαζεο
αλά δηθαηνχρν (ΑΦΜ) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αζξνηζηηθά ν ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ δελ μεπεξλά ην αλψηαην φξην
πνπ έρεη ηεζεί ζηελ πξφζθιεζε.

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνβαιιφκελε πξφηαζε ζα αθνξά εληαίν θαη ζπλεθηηθφ θπζηθφ
αληηθείκελν ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ηνπ Καλ. 508/2014.
6. ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΡΝΚΔΗΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ
Δπηιέμηκνη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απνθιεηζηηθά νη ΚΑΓ πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ζπλεκκέλα: Ξαξάξηεκα 1_“Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο(ΚΑΓ)_ κε Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ” θαη Ξαξάξηεκα 2_“Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ)_
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ”
7. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΔΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
1. Οη πξάμεηο είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΘΑ ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο,
εθφζνλ εληάζζνληαη ζηα άξζξα θαη κέηξα ηνπ Καλ. (ΔΔ) 508/2014 πνπ έρνπλ
ελεξγνπνηεζεί θαη αθνινπζνχλ ηα νξηδφκελα ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θάζε κέηξνπ.
2. Οη πξάμεηο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΘΑ, φηαλ έρνπλ πεξαησζεί
θπζηθά ή έρνπλ πινπνηεζεί πιήξσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο,
αλεμάξηεηα αλ φιεο νη ζρεηηθέο πιεξσκέο έρνπλ γίλεη απφ ην Γηθαηνχρν.
3. Γηα ηηο θαηεγνξίεο πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ επελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο, ηεο
πγηεηλήο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνπο αιηείο ηζρχνπλ ηα
παξαθάησ:
i. φηαλ ε πξάμε ζπλίζηαηαη ζε επέλδπζε επί ηνπ ζθάθνπο, ε ζηήξημε δελ ρνξεγείηαη
πάλσ απφ κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηνλ ίδην
ηχπν επέλδπζεο θαη γηα ην ίδην αιηεπηηθφ ζθάθνο,
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ii. φηαλ ε πξάμε ζπλίζηαηαη ζε επέλδπζε ζε αηνκηθφ εμνπιηζκφ, ε ζηήξημε δελ
ρνξεγείηαη πάλσ απφ κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα
ηνλ ίδην ηχπν εμνπιηζκνχ θαη γηα ηνλ ίδην Γηθαηνχρν,
iii. Οη πξάμεηο δελ είλαη επηιέμηκεο φηαλ νη πξνηεηλφκελεο επελδχζεηο απμάλνπλ ηελ
αιηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζθάθνπο,
iv. Οη πξάμεηο δελ είλαη επηιέμηκεο φηαλ ν πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο απμάλεη ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ ζθάθνπο λα εληνπίδεη αιηεχκαηα,
v. Οη πξάμεηο δελ είλαη επηιέμηκεο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια κε έηεξε πξάμε
πνπ πινπνηεί γηα ην ίδην ζθάθνο ν Γηθαηνχρνο, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020.

4. Οη πξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο (άξζξν
69, Καλ. (ΔΔ) 508/2014) δελ είλαη επηιέμηκεο απφ ην ΔΣΘΑ εάλ:
i. αθνξνχλ ηελ κεηαπνίεζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο,
ii. πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια κε έηεξεο Πξάμεηο πνπ πινπνηεί γηα ηελ ίδηα κνλάδα
ν Γηθαηνχρνο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020 θαη εληάζζνληαη ζηελ ίδηα
θαηεγνξία ελεξγεηψλ ηνπ Άξζξνπ 3, παξ. Α.3 (ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ή
κεηεγθαηάζηαζε κνλάδαο κεηαπνίεζεο).
5. Οη Ιδησηηθέο επελδχζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ πνπ είλαη
Κξαηηθέο εληζρχζεηο (Αξ. 3.Β ηεο παξνχζαο), πινπνηνχληαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
1407/2013 θαη νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ:
Α. Γεληθνί φξνη:
Ο θαλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο:
α) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ
πκβνπιίνπ.
β) εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή
παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
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γ) εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
i. φπνπ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα
ηέηνησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή δηαηίζεληαη
ζηελ αγνξά απφ ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο,
ii. φπνπ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ
νινθιήξνπ ζε πξσηνγελείο παξαγσγνχο.
δ) εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληί ησλ
εηζαγφκελσλ.
ε) ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο νη νπνίνη
αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία α), β) ή γ) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζε
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηνκείο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ ή αζθνχλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ν παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε
εληζρχζεηο ρνξεγνχκελεο ζηνπο ηειεπηαίνπο απηνχο ηνκείο ή δξαζηεξηφηεηεο, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη κε θαηάιιεια κέζα, φπσο ν δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή
ε δηάθξηζε ηνπ θφζηνπο, δηαζθαιίδεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο πνπ
εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ ηπγράλνπλ
ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
ζη) εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή πξνο
θξάηε κέιε, ηδίσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο,
κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα.
Β. Δηδηθνί φξνη
a. Η ελίζρπζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 200.000 επξψ Γεκφζηα Γαπάλε,
ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρφλ εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα ιεθζνχλ, απφ άιια
κέηξα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο deminimis, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη απφ νπνηνδήπνηε θνξέα ρνξήγεζεο ζε επίπεδν εληαίαο
επηρείξεζεο.

ε

πεξίπησζε

επέλδπζεο

απφ

επηρείξεζε

πνπ

εθηειεί

νδηθέο

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ην πνζφ ησλ εληζρχζεσλ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 100.000 επξψ ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ
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εηψλ. Δάλ κηα επηρείξεζε εθηειεί νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ
ηξίησλ, θαη αζθεί θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ην αλψηαην φξην ησλ
200.000 επξψ, ζα ηζρχεη ην αλψηαην φξην ησλ 200.000 επξψ γηα ηελ επηρείξεζε, κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή δηάθξηζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο, νχησο ψζηε ε ζηήξημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ νδηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100.000 επξψ θαη λα κε
ρξεζηκνπνηείηαη ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.
b. Όηαλ ζεκεησζεί ππέξβαζε ηνπ ζρεηηθνχ αλσηάηνπ νξίνπ φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ,
κε ηε ρνξήγεζε λέαο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, θαλέλα ηκήκα ηεο ελ ιφγσ λέαο
ελίζρπζεο δελ δχλαηαη λα ππαρζεί ζην επεξγέηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
c. ε πεξίπησζε ζπγρσλεχζεσλ ή εμαγνξψλ, φιεο νη πξνεγνχκελεο εληζρχζεηο ήζζνλνο
ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο
επηρεηξήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν ε λέα ελίζρπζε
ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηε λέα ή ζηελ εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε ππεξβαίλεη ην ζρεηηθφ
αλψηαην φξην. Οη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ είραλ ρνξεγεζεί λνκίκσο πξηλ
απφ ηε ζπγρψλεπζε ή ηελ εμαγνξά παξακέλνπλ λφκηκεο.
d. Αλ κηα επηρείξεζε δηαζπαζηεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρσξηζηέο επηρεηξήζεηο, ε
ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγήζεθε πξηλ απφ ηε δηάζπαζε θαηαινγίδεηαη
ζηελ επηρείξεζε πνπ έιαβε απηή ηελ ελίζρπζε, ε νπνία είλαη θαηά θαλφλα ε
επηρείξεζε πνπ αλέιαβε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε
ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο. Δάλ ν ελ ιφγσ θαηαινγηζκφο δελ είλαη δπλαηφο, νη
εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηε
ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πξαγκαηηθή
εκεξνκελία ηεο δηάζπαζεο.
e. Η

ελίζρπζε

ήζζνλνο

ζεκαζίαο

ζεσξείηαη

φηη

ρνξεγείηαη

θαηά

ηνλ

ρξφλν

παξαρψξεζεο ζηελ νηθεία επηρείξεζε ηνπ έλλνκνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ηεο ελίζρπζεο.
f. Σα αλσηέξσ φξηα ηζρχνπλ ππφ ην πξίζκα ηνπ φξνπ ηεο «εληαίαο επηρείξεζεο». ηνλ
φξν «εληαία Δπηρείξεζε» πεξηιακβάλνληαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ, φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο αθφινπζεο
ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο:
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 κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή
ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο
 κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο
 κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε άιιε
επηρείξεζε βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο
 κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε ηεο,
βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ
επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ
εηαίξσλ απηήο ηεο επηρείξεζεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία
α) έσο δ) ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ κε κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο επηρεηξήζεηο
ζεσξνχληαη, επίζεο εληαία επηρείξεζε.
g. Απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο κε άιιεο θξαηηθέο
εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο ή κε θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ην ίδην κέηξν
ρξεκαηνδφηεζεο πςεινχ θηλδχλνπ, αλ ε ζψξεπζε απηή νδεγεί ζε ππέξβαζε ηεο
πςειφηεξεο ζρεηηθήο έληαζεο ελίζρπζεο ή ηνπ πνζνχ ελίζρπζεο πνπ έρεη θαζνξηζηεί
κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα θάζε πεξίπησζεο ζε θαλνληζκφ απαιιαγήο θαηά
θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή.
h. Πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο, ε απνδέθηξηα επηρείξεζε ππνβάιιεη δήισζε,
ζε έγγξαθε ή ειεθηξνληθή κνξθή, γηα νπνηαδήπνηε άιιε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο
ηελ νπνία έιαβε ε νηθεία επηρείξεζε βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή άιισλ
θαλνληζκψλ γηα εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά
έηε θαη θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο.
i. Σα θξάηε κέιε ρνξεγνχλ λέα ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ)
1407/2013, κφλν αθνχ εμαθξηβψζνπλ φηη ε ελίζρπζε απηή δελ απμάλεη ην ζπλνιηθφ
πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηελ νηθεία επηρείξεζε
ζε επίπεδν πνπ ππεξβαίλεη ην ζρεηηθφ αλψηαην φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3
παξάγξαθνο 2 θαη φηη ηεξνχληαη φινη νη φξνη πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ απηφ.
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8. ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΘΑΗ ΚΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο νη δαπάλεο, νη νπνίεο
απνδεδεηγκέλα ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνηνχκελε Πξάμε, αθνινπζνχλ επαξθή δηαδξνκή
ειέγρνπ γηα ηελ πιεξσκή ηνπο θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΤΑΔΚΔΓ
(ΤΠΑΤΓ 2014 – 2020) (137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ Β‟ 5968), θαη ζην εηδηθφ ζεζκηθφ
πιαίζην πνπ ηζρχεη γηα νξηζκέλεο δξάζεηο θαη εηδηθφηεξα:
α) ΤΑ 1122/20.07.17 (ΦΔΚ 2656/Β/2017), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Μέηξν 3.1.8 «Τγεία
θαη Αζθάιεηα» θαη Μέηξν 4.1.20 «Δλεξγεηαθή απφδνζε θαη κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο, ……»).
β) ΤΑ 1121/20.07.2017 (ΦΔΚ 2686/ Β΄/2017), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Mέηξν 3.4.4
«Μεηαπνίεζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο»).
γ)Σν κε αξηζ. 2834/52781/13.05.2015 (ΑΓΑ: 7Γ8Ρ465ΦΘΗ-6Γ7) έγγξαθν ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Βηψζηκεο Αιηείαο ζρεηηθά κε: Δθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξηζ. 414/2354/12-1-2015(ΦΔΚ
97/20-1-2015, η.Β) ζρεηηθά κε ηηο «Πξνυπνζέζεηο, φξνπο θαη δηαδηθαζία γηα ηε δηελέξγεηα
αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ απφ επαγγεικαηίεο αιηείο».
δ) Σελ κε αξ. 992/6-4-2020 ΚΤΑ «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππαγφκελεο δξάζεηο,
ην είδνο ελίζρπζεο, ηνπο Γηθαηνχρνπο θαη ηα πνζνζηά ελίζρπζεο ηνπ Μέηξνπ 3.1.6
“Γηαθνξνπνίεζε θαη λέεο κνξθέο εηζνδήκαηνο, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη
Θάιαζζαο 2014-2020”».
ε) ΤΑ 1627/10.07.21 (ΦΔΚ 3680/Β/2021),¨ Όξνη θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 3.1.6 - «Γηαθνξνπνίεζε θαη λέεο κνξθέο εηζνδήκαηνο»,
(Καλ. (ΔΔ) 508/2014, άξζξν 30 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξν 44 - Αιηεία εζσηεξηθψλ πδάησλ…¨.
ζη)

ΤΑ1155

/21.08.2020

(ΦΔΚ

1961/Β/2021)

Σξνπνπνίεζε

-

ζπκπιήξσζε

ηεο

1121/20.07.2017(ΦΔΚ 2686/Β‟/01.08.2017) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Όξνη θαη ξπζκίζεηο γηα
ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 3.4.4 - Μεηαπνίεζε πξντφλησλ αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 1464/14.06.2019 (ΦΔΚ 2483/Β‟/24.06.2019) φκνηά
ηεο.
Νη αλαδξνκηθέο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο ζε πνζνζηό έωο 50% ηνπ ζπλνιηθνύ
πινπνηεκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη (λέεο) δαπάλεο πνπ
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πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο
αλαδξνκηθέο, ηφηε νη πιενλάδνπζεο αλαδξνκηθέο δαπάλεο θξίλνληαη κε επηιέμηκεο. ε θάζε
πεξίπησζε θαηά ηελ ηειεπηαία πιεξσκή ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ην πνζνζηφ αλαδξνκηθφηεηαο
έσο 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη αλαδξνκηθέο δαπάλεο,
πξωηίζηωο θαιύπηνπλ ηελ ηδηωηηθή ζπκκεηνρή.
Νη αθόινπζεο δαπάλεο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ζπλεηζθνξά από ην ΔΡΘΑ:
α) ρξεσζηηθνί ηφθνη, εθηφο επηρνξεγήζεσλ πνπ δίλνληαη ππφ ηε κνξθή επηδφηεζεο
επηηνθίνπ ή επηδφηεζεο πξνκεζεηψλ εγγχεζεο
β) ε αγνξά κε νηθνδνκεκέλεο θαη νηθνδνκεκέλεο γεο
γ)

θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκνο δπλάκεη
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ΦΠΑ

δ) ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη νη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζψο θαη ηα
ινηπά θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ε)
ζη)

νη δαπάλεο γηα πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη έμνδα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ
νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο.

Σνλίδεηαη φηη νη πξάμεηο δελ είλαη επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
πεξαησζεί θπζηθά ή έρνπλ πινπνηεζεί πιήξσο πξηλ λα ππνβάιεη ν δηθαηνχρνο αίηεζε
ρξεκαηνδφηεζεο, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ γίλεη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξσκέο.
Αλαιπηηθφηεξα νη επηιέμηκεο θαη κε επηιέμηκεο δαπάλεο αλά είδνο πξάμεο είλαη νη εμήο:
Α) Ηδηωηηθέο επελδύζεηο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηωλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ – Κε
Θξαηηθέο εληζρύζεηο / Δπηρεηξεκαηηθόηεηα.

Α.1_Δπελδχζεηο γηα ηε βειηίωζε ηεο πγείαο, ηεο πγηεηλήο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηωλ
εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ γηα ηνπο αιηείο (άξζξν 32, Καλ. (ΔΔ) 508/2014, θαη‟
εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 531/2015).
ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠΓΗΑ ΡΖ ΓΟΑΠΖ Α.1
(ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 1122/20.07.17 (ΦΔΚ 2656/Β/2017) Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Μέηξν 3.1.8 «Τγεία θαη Αζθάιεηα» θαη Μέηξν 4.1.20 «Δλεξγεηαθή
απφδνζε θαη κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ……»)
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Γηα ηηο θάησζη ελέξγεηεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο
(αγνξά θαη, θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε) νη εμήο δαπάλεο:

1.1

Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αιηέσλ επί ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ
 ζσζίβηεο ιέκβνη


πδξνζηαηηθνί κεραληζκνί ειεπζέξσζεο γηα ζσζίβηεο ιέκβνπο



αηνκηθνί ξαδηνζεκαληήξεο εληνπηζκνχ, φπσο νη ζπζθεπέο ζεζηδεηθηηθνχ ξαδηνθάξνπ
έθηαθηεο αλάγθεο (EPIRB), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε ζσζίβηα γηιέθα
θαη ζε ελδχκαηα εξγαζίαο ησλ αιηέσλ



αηνκηθέο ζπζθεπέο επίπιεπζεο (PFD), ηδηαίηεξα ζηνιέο επηβίσζεο ζε πεξίπησζε
πηψζεο ζε λεξφ, θπθιηθά ζσζίβηα θαη γηιέθα



θσηνβνιίδεο



ζπζθεπέο ξίςεο ζρνηληνχ



ζπζηήκαηα αλάθηεζεο κεηά απφ πηψζε αλζξψπνπ ζηε ζάιαζζα



ζπζθεπέο ππξφζβεζεο, φπσο ππξνζβεζηήξεο, ππξίκαρεο θνπβέξηεο, αληρλεπηέο
θαπλνχ θαη θσηηάο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο



ζχξεο ππξαζθάιεηαο



βαιβίδεο δηαθνπήο ζηε δεμακελή θαπζίκνπ



αληρλεπηέο αεξίνπ θαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ αεξίνπ



αληιίεο πδξνζπιιεθηψλ θαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ



εμνπιηζκφο ξαδηνεπηθνηλσλίαο θαη δνξπθνξηθήο επηθνηλσλίαο



ζηεγαλέο θαηαπαθηέο θαη ζχξεο



πξνζηαηεπηηθά κεραλεκάησλ φπσο βαξνχιθα ή ηχκπαλα πεξηέιημεο ησλ δηρηπψλ



δηάδξνκνη θαη θιίκαθεο απνεπηβίβαζεο



θσηηζκφο αλαδήηεζεο, θαηαζηξψκαηνο ή θηλδχλνπ



κεραληζκνί απαζθάιηζεο γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αιηεπηηθά εξγαιεία ζπλαληήζνπλ
ππνβξχρηα εκπφδηα



θάκεξεο αζθαιείαο θαη ζπζθεπέο νπηηθήο απεηθφληζεο



εμνπιηζκφο θαη ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ
θαηαζηξψκαηνο.

1.2 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγείαο ησλ αιηέσλ επί ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ


αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θηβσηίσλ πξψησλ βνεζεηψλ
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αγνξά θαξκάθσλ θαη ζπζθεπψλ έθηαθηεο αλάγθεο επί ηνπ ζθάθνπο



παξνρή

ππεξεζηψλ

ηειεταηξηθήο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ειεθηξνληθψλ

ηερλνινγηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηαηξηθψλ απεηθνλίζεσλ γηα παξνρή εμ
απνζηάζεσο ζπκβνπιψλ απφ ηα ζθάθε


παξνρή νδεγψλ θαη εγρεηξηδίσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο επί ηνπ ζθάθνπο



εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο επί ηνπ ζθάθνπο

1.3 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο ησλ αιηέσλ επί ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ


πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ηνπαιέηεο θαη εγθαηαζηάζεηο πιχζεο



καγεηξεία θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ



ζπζθεπέο θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ γηα παξνρή πφζηκνπ λεξνχ



εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο επί ηνπ ζθάθνπο



νδεγνί

θαη

εγρεηξίδηα

γηα

ηε

βειηίσζε

ηεο

πγηεηλήο

επί

ηνπ

ζθάθνπο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ

1.4 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ επί ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ


θηγθιηδψκαηα επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο



ππφζηεγα επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζαιάκσλ επηβαηψλ κε
ζθνπφ ηελ παξνρή πξνζηαζίαο απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο



ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζαιάκνπ επηβαηψλ θαη κε ηελ
παξνρή θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ην πιήξσκα



εμνπιηζκφο γηα ηε κείσζε ηεο ζθιεξήο ρεηξνθίλεηεο αλχςσζεο, κε εμαίξεζε ηα
κεραλήκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηα
βαξνχιθα



αληηνιηζζεηηθή βαθή θαη πνδνηάπεηεο απφ θανπηζνχθ



κνλσηηθφο εμνπιηζκφο θαηά ηνπ ζνξχβνπ, ηεο ζέξκαλζεο ή ηεο ςχμεο θαη εμνπιηζκφο
γηα ηε βειηίσζε ηνπ εμαεξηζκνχ



ελδχκαηα εξγαζίαο θαη πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο, φπσο αδηάβξνρεο κπφηεο
αζθαιείαο, εμνπιηζκφο νθζαικηθήο θαη αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο, πξνζηαηεπηηθά
γάληηα θαη θξάλε ή εμνπιηζκφο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο πηψζεηο



ζήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζήκαηα αζθάιεηαο
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αλάιπζε θαη εθηηκήζεηο θηλδχλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο αιηείο ηφζν
ζην ιηκάλη φζν θαη θαηά ηελ πινήγεζε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ
πξφιεςε ή ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ



νδεγνί θαη εγρεηξίδηα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο επί ηνπ ζθάθνπο.

Α.2_Δπελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ ή επί ηνπ ζθάθνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο
ξχπσλ ή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ αιηεπηηθψλ
ζθαθψλ (άξζξν 41.1, Καλ. (ΔΔ) 508/2014).
ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠΓΗΑ ΡΖ ΓΟΑΠΖ Α.2
( ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 1122/20.07.17 (ΦΔΚ 2656/Β/2017) Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Μέηξν 3.1.8 «Τγεία θαη Αζθάιεηα» θαη Μέηξν 4.1.20 «Δλεξγεηαθή
απφδνζε θαη κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ……»)
Γηα ηηο θάησζη ελέξγεηεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο (
αγνξά θαη, θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε) νη εμήο δαπάλεο :

2.1 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πδξνδπλακηθήο ηνπ θύηνπο ηνπ ζθάθνπο


νη επελδχζεηο ζε κεραληζκνχο ζηαζεξφηεηαο, φπσο ζηαζκίδεο πδξνζπιιέθηε θαη
βνιβνεηδείο πιψξεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζθάθνπο
ζε θπκαηηζκνχο θαη ηεο ζηαζεξφηεηάο ηνπ



νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε κε ηνμηθψλ απνξξππαληηθψλ φπσο ε
επηθάιπςε ραιθνχ, ψζηε λα κεηψλεηαη ε ηξηβή



νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ κεραληζκφ θίλεζεο πεδαιίνπ, φπσο ηα ζπζηήκαηα
ειέγρνπ ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο θαη ηα πνιιαπιά πεδάιηα γηα ηε κείσζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πεδαιίνπ αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο
ζάιαζζαο



ε δνθηκή ζηηο δεμακελέο γηα ηε δηακφξθσζε βάζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
πδξνδπλακηθήο.

*Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βαζηθή
ζπληήξεζε ηνπ θχηνπο.

2.2 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξφσζεο ηνπ ζθάθνπο


ηηο ελεξγεηαθά απνδνηηθέο πξνπέιεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηήξησλ αμφλσλ



ηνπο θαηαιχηεο
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ηηο ελεξγεηαθά απνδνηηθέο γελλήηξηεο φπσο νη γελλήηξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πδξνγφλν
ή θπζηθφ αέξην



ηα ζηνηρεία πξφσζεο κε πεγέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, φπσο ηζηία, αεηνί, αλεκφκπινη,
αλεκνγελλήηξηεο ή θσηνβνιηατθά



ηα πξσξαία ζπζηήκαηα πξφσζεο



ηε κεηαηξνπή θηλεηήξσλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε βηνθαχζηκα



ηνπο δείθηεο νηθνλνκίαο θαπζίκσλ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαπζίκσλ θαη ζπζηήκαηα
παξαθνινχζεζεο



ηηο επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη αθξνθχζηα πνπ βειηηψλνπλ ην ζχζηεκα πξφσζεο.

2.3 Δπελδχζεηο ζε αιηεπηηθά εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ


ζε αιιαγή απφ ζπξφκελα εξγαιεία ζε ελαιιαθηηθά εξγαιεία.



ζε ηξνπνπνηήζεηο ζε ζπξφκελα εξγαιεία.



ζε εμνπιηζκφ παξαθνινχζεζεο ζπξφκελσλ εξγαιείσλ.

2.4 Δλέξγεηεο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζεξκηθήο ελέξγεηαο


νη δαπάλεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο, θαηάςπμεο ή κφλσζεο γηα ζθάθε
θάησ ησλ 18 m



νη δαπάλεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλαθχθισζεο ηεο ζεξκφηεηαο εληφο ηνπ ζθάθνπο
ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεξκφηεηαο ζε
άιιεο βνεζεηηθέο εξγαζίεο εληφο ηνπ ζθάθνπο.

2.5 Έιεγρνη θαη ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο


νη δαπάλεο γηα ειέγρνπο θαη ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο .

2.6 Μειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ πξφσζεο θαη ηνπ
ζρεδηαζκνχ ηνπ θχηνπο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ


νη δαπάλεο γηα κειέηεο κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ελαιιαθηηθψλ
ζπζηεκάησλ πξφσζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ θχηνπο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ
αιηεπηηθψλ ζθαθψλ.

Κία επελδπηηθή πξόηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ αλήθνπλ θαη ζηα δύν
είδε επελδύζεωλ (Α.1 θαη Α.2) ζε έλαλ εληαίν πξνϋπνινγηζκό.
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Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ησλ ππφινηπσλ
δηαθξηηψλ ηεο πξάμεο, γηα θάιπςε ηερληθψλ εμφδσλ θαη απξφβιεπησλ δαπαλψλ.
Με ηνλ φξν ηερληθά έμνδα ελλννχληαη νη δαπάλεο γηα ακνηβέο γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη
ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, κειέηεο επίβιεςεο, κειέηεο κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ, εθπφλεζε λαππεγηθψλ ζρεδίσλ θαη εθζέζεσλ, θιπ.
Με ηνλ φξν απξφβιεπηεο δαπάλεο ελλννχληαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα εξγαζίεο ή εμνπιηζκφ
θιπ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθψο εγθξηζείζα αίηεζε αιιά πξνθχπηνπλ θαηά ηελ
πνξεία εθηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη θξίλνληαη σο άθξσο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
πινπνίεζήο ηεο. Γελ ζεσξνχληαη απξφβιεπηα έμνδα νη ππεξβάζεηο θφζηνπο, θαζψο θαη νη
ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο
πξάμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην επηιέμηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε πνζφ/χςνο ησλ ακνηβψλ γηα ηε ζχληαμε
ηνπ θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη:
✓ ηα 1.500 € γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
✓ ηα 3.500 € γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
ΚΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΟΑΠΔΗΠ Α1 ΘΑΗ Α2
(ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 1122/20.07.17 (ΦΔΚ 2656/Β/2017) Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Μέηξν 3.1.8 «Τγεία θαη Αζθάιεηα» θαη Μέηξν 4.1.20 «Δλεξγεηαθή
απφδνζε θαη κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ……»).
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε:


Γαπάλεο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ Δληχπνπ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (Δλφηεηα Α.2)



Αγνξά ή εγθαηάζηαζε κεηαρεηξηζκέλσλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ



Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπάλεο



Άιινη θφξνη, ηέιε ή επηβαξχλζεηο



Υξεκαηννηθνλνκηθά

έμνδα

(ρξεσζηηθνί

ηφθνη,

πξνκήζεηεο

ρξεκαηνπηζησηηθψλ

ζπλαιιαγψλ, έμνδα ζπλαιιάγκαηνο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο)


Γαπάλεο ζχζηαζεο εηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα,
έμνδα ηαμηδηψλ θ.ι.π.



Πξφζηηκα, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πνηλέο θαη δαπάλεο δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ
34

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ



Αγνξά ή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αλαςπρήο



Λεηηνπξγηθά έμνδα



Ακνηβέο

πξνζσπηθνχ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

επηβαξχλζεσλ

θνηλσληθήο

αζθάιηζεο


Δξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ην Γηθαηνχρν



Έμνδα κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ζθάθνπο



Δξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ επηηξέπνπλ επαιήζεπζε ησλ
δαπαλψλ



Πνζά γηα ηερληθά έμνδα θαη απξφβιεπηα, πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί παξαπάλσ



Αγνξά, θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνπο
ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο ηεο επέλδπζεο



Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.

Α.3_Δπελδχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αιηέσλ πνπ
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, παξάιιεια κε ηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπο ( Άξζ. 30 Καλ. 508/2014.) ), ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ.
ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΟΑΠΖ Α.3
(ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 1627/10.07.21 (ΦΔΚ 3680/Β/2021) Τπνπξγηθή Απφθαζε, ”Όξνη θαη
ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 3.1.6 «Γηαθνξνπνίεζε θαη λέεο κνξθέο εηζνδήκαηνο»,(Καλ. (ΔΔ) 508/2014, άξζξν 30 θαη παξ. 4
ηνπ άξζξν 44 - Αιηεία εζσηεξηθψλ πδάησλ…”.
Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη εμήο δαπάλεο:


Αγνξά,

κεηαθνξά

θαη

εγθαηάζηαζε

ζπζηεκάησλ

παξαγσγήο

ελέξγεηαο

απφ

αλαλεψζηκεο πεγέο (θσηνβνιηατθά πάλει, αλεκνγελλήηξηεο, θαπζηήξεο βηνκάδαο,
θ.ιπ.), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηζρχο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ελεξγεηαθέο
αλάγθεο ησλ δξάζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.


Δξγαζίεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηνπ
ζθάθνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ε
αγνξά, ε κεηαθνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο.
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Γαπάλεο γηα εξγαζίεο, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ απαξαίηεηνπ θαη ζχγρξνλνπ
εμνπιηζκνχ επί ηνπ ζθάθνπο γηα ηελ πιήξε θαη αζθαιή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνο ηνπο επηζθέπηεο, πξνβάιινληαο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ
αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πξαθηηθέο θαη ηερληθέο.



Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ, άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.



Αγνξέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ
θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.



Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ.
Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ απηά είλαη παξειθφκελα
ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχεηαη, απνηεινχλ δειαδή
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο θαη δελ ππεξβαίλνπλ ζε
πνζνζηφ ην 10% ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.



Ιδηνπαξαγσγέο παγίσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν δηθαηνχρνο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ
ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία. Χο επηιέμηκεο
δαπάλεο νξίδνληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν δηθαηνχρνο. ε
πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ δαπαλψλ είλαη ρακειφηεξνπ χςνπο ησλ
πξαγκαηηθψλ

δαπαλψλ,

σο

επηιέμηκεο

δαπάλεο

νξίδνληαη

νη

δαπάλεο

πνπ

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε ινγηζηηθή ηνπο απεηθφληζε.


Γαπάλεο ελνηθίσλ γηα ηε ρξήζε πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξάμεο, είλαη επηιέμηκεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο
γηα ηε ρξήζε ησλ παγίσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο δηθαηνινγεί ηε κε απφθηεζή
ηνπο κε άιιν ηξφπν θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ θαλφλσλ επηιεμηκφηεηαο.



Κάιπςε ηερληθψλ εμφδσλ θαη απξφβιεπησλ δαπαλψλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε
πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο ησλ ππφινηπσλ δηαθξηηψλ ηεο
πξάμεο, γηα θάιπςε ηερληθψλ εμφδσλ θαη απξφβιεπησλ δαπαλψλ. Με ηνλ φξν ηερληθά
έμνδα ελλννχληαη νη δαπάλεο γηα ακνηβέο γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, κειέηεο επίβιεςεο, κειέηεο κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ, εθπφλεζε λαππεγηθψλ ζρεδίσλ θαη εθζέζεσλ, θ.ιπ. Με ηνλ φξν
απξφβιεπηεο δαπάλεο ελλννχληαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα εξγαζίεο ή εμνπιηζκφ θ.ιπ.,
πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθψο εγθξηζείζα αίηεζε αιιά πξνθχπηνπλ θαηά ηελ
36

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ

πνξεία εθηέιεζεο ηεο πξάμεο θαη θξίλνληαη σο άθξσο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε
ηεο πινπνίεζήο ηεο. Γελ ζεσξνχληαη απξφβιεπηα έμνδα νη ππεξβάζεηο θφζηνπο, θαζψο
θαη νη ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε
πινπνίεζεο ηεο πξάμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην επηιέμηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε πνζφ/χςνο ησλ ακνηβψλ γηα ηε
ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη:
✓ηα 1.500 € γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
✓ηα 3.500 € γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
ΚΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΟΑΠΖ Α.3
(ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 1627/10.07.21 (ΦΔΚ 3680/Β/2021) Τπνπξγηθή Απφθαζε,¨ Όξνη θαη
ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ 3.1.6 «Γηαθνξνπνίεζε θαη λέεο κνξθέο εηζνδήκαηνο», (Καλ. (ΔΔ) 508/2014, άξζξν 30 θαη παξ. 4
ηνπ άξζξν 44 - Αιηεία εζσηεξηθψλ πδάησλ…¨.
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε:


Γαπάλεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ή/θαη δελ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ππνβιεζέλ
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ Γηθαηνχρνπ.



Αγνξά ή εγθαηάζηαζε κεηαρεηξηζκέλσλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ.



Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπάλεο.




Άιινη θφξνη, ηέιε ή επηβαξχλζεηο.
Υξεκαηννηθνλνκηθά

έμνδα

(ρξεσζηηθνί

ηφθνη,

πξνκήζεηεο

ρξεκαηνπηζησηηθψλ

ζπλαιιαγψλ, έμνδα ζπλαιιάγκαηνο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο).


Γαπάλεο ζχζηαζεο εηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα,
έμνδα ηαμηδηψλ θ.ιπ.



Πξφζηηκα, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πνηλέο θαη δαπάλεο δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.



Αγνξά ή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αλαςπρήο.



Λεηηνπξγηθά έμνδα.



Ακνηβέο

πξνζσπηθνχ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

επηβαξχλζεσλ

θνηλσληθήο

αζθάιηζεο.


Δξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν.



Έμνδα κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ζθάθνπο.
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Δξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ επηηξέπνπλ επαιήζεπζε ησλ
δαπαλψλ.

Α.4_Δπελδχζεηο Κεηαπνίεζεο πξνϊόληωλ αιηείαο (άξζξν 69, Θαλ. (ΔΔ) 508/2014).
ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΟΑΠΖ Α.4
(ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 1121/20.07.2017 (ΦΔΚ 2686/ Β΄/2017) Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο

ηξνπνπνηήζεθε

θαη

ηζρχεη

(Μέηξν

3.4.4

«Μεηαπνίεζε

πξντφλησλ

αιηείαο

θαη

πδαηνθαιιηέξγεηαο»).
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Μεηαπνίεζεο πξντφλησλ αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο:
α) Κηίξηα, ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο:
• Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ έσο θαη 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ
θφζηνπο ηεο Πξάμεο. ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δελ
ζπλππνινγίδνληαη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφλ αιιά εμππεξεηνχλ ππνδνκέο
ησλ εγθαηαζηάζεσλ (έξγα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, απνζηξαγγηζηηθά έξγα θιπ).
• Δξγαζίεο θαηαζθεπήο, επέθηαζεο ή εθζπγρξνληζκνχ θχξησλ ή βνεζεηηθψλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίνπ γηα ηελ
παξακνλή πξνζσπηθνχ θαη ηε θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα
δηαρείξηζε ή αμηνπνίεζε δσηθψλ ππνπξντφλησλ, βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ απνβιήησλ,
απνηέθξσζεο ςαξηψλ (θιίβαλνη), θιπ.
• Δξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή, ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ςπθηηθψλ ρψξσλ
απνζήθεπζεο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε αγνξά, ε κεηαθνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ
εμνπιηζκνχ ηνπο.
 Δγθαηαζηάζεηο γηα ην ιηαληθφ εκπφξην εληφο ησλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο φηαλ ε
δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
 Καηαζθεπέο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηαπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο.
β) Αγνξά εμνπιηζκνχ: Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα:
 Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ λένπ (θαηλνχξγηνπ) εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα
ηε

ιεηηνπξγία

ηεο

επέλδπζεο

(παξαγσγηθφο,

ειεθηξνκεραλνινγηθφο

εμνπιηζκφο,

εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, θ.ιπ.).
 Δθζπγρξνληζκφ θαη αλαβάζκηζε κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ.
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 Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηαπνίεζε ησλ
ππνπξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο.
 Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ςπθηηθψλ ρψξσλ απνζήθεπζεο αιηεπηηθψλ
πξντφλησλ.
 Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ην ιηαληθφ εκπφξην εληφο ησλ κνλάδσλ
κεηαπνίεζεο φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο.
 Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ παξαγσγήο θηβσηίσλ απφ πνιπζηεξίλε πνπ
ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηεο κνλάδαο, κε ζθνπφ ηελ
απνθιεηζηηθή θαη κφλν ρξήζε γηα ηηο παξαγσγηθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο.
 Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, ρψξσλ παξακνλήο θαη εζηίαζεο
πξνζσπηθνχ θαη ζπλεδξηάζεσλ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. Η επηιέμηκε δαπάλε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο
ηεο Πξάμεο (πιελ ηερληθψλ εμφδσλ θαη απξφβιεπησλ).
 Αγνξά,

κεηαθνξά

θαη

εγθαηάζηαζε

ζπζηεκάησλ

αζθάιεηαο,

παξαθνινχζεζεο

θαη

δηαρείξηζεο ηεο κνλάδαο, εθφζνλ ηεξείηαη ε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ.
 Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κεραλνξγάλσζεο.
 Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο (θσηνβνιηατθά πάλει, αλεκνγελλήηξηεο, θαπζηήξεο βηνκάδαο, θ.ιπ.), ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε ηζρχο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο.

γ) Αληαιιαθηηθά σο πάγηνο εμνπιηζκφο:
Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ απηά είλαη παξειθφκελα ησλ
θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, απνηεινχλ δειαδή αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο γηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ν
πξνκεζεπηήο, θαη δελ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 10% ηεο δαπάλεο απφθηεζεο ηνχ ππφ
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.
δ) Μεηαθνξηθά κέζα
Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα:


Αγνξά ρεξζαίσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα :
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- ηελ πγηεηλή θαη αζθαιή κεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο κνλάδαο
- ηελ κεηαθνξά αλαγθαίσλ εθνδίσλ ζηε κνλάδα.


Δθζπγρξνληζκφ θαη αλαβάζκηζε κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ή αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ
ρεξζαίσλ κέζσλ κεηαθνξάο. Ο εθζπγρξνληζκφο ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο
αθνξά ζε κέζα ησλ νπνίσλ ε ειηθία είλαη κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) έηε.

Η πξνκήζεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ είλαη επηιέμηκε κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 40% ηνπ επηιέμηκνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη έσο 35.000€, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ
άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, θαη δελ
πξννξίδεηαη γηα εθκίζζσζε. Απνθιείεηαη ξεηψο ε αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο
ρξήζεο.

ε) Λνγηζκηθά, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα:


Αγνξά θαη εγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο – ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ινγηζκηθνχ
αλαβάζκηζεο πθηζηάκελσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, κειέηεο θαη ζπζηήκαηα νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη απνζεθψλ.



Μειέηε,

εθαξκνγή

θαη

πηζηνπνίεζε

ζπζηεκάησλ

δηαρείξηζεο

ηεο

πνηφηεηαο,

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, απηνειέγρνπ, ζήκαλζεο – πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ,
ζχκθσλα κε εζληθά ή δηεζλή πξφηππα θαη ζήκαηα πνηφηεηαο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 5.000€.
ζη) Σερληθά έμνδα, απξφβιεπηα, κειέηεο
Δίλαη επηιέμηκα:


Σερληθά έμνδα θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο ζε πνζνζηφ έσο 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ
επηιέμηκνπ θφζηνπο ησλ ππφινηπσλ δηαθξηηψλ ηεο Πξάμεο.

Με ηνλ φξν ηερληθά έμνδα ελλννχληαη νη ακνηβέο γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ
κειεηψλ αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ, κειέηεο εθαξκνγήο, έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, κειέηεο
επίβιεςεο, εδαθνζηαηηθέο κειέηεο, κειέηεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θ.ιπ. Με ηνλ φξν
απξφβιεπηεο δαπάλεο ελλννχληαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα εξγαζίεο ή εμνπιηζκφ θ.ιπ., πνπ
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθψο εγθξηζείζα αίηεζε αιιά πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία
εθηέιεζεο ηεο Πξάμεο θαη θξίλνληαη σο άθξσο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
πινπνίεζήο ηεο. Γελ ζεσξνχληαη απξφβιεπηα έμνδα νη ππεξβάζεηο θφζηνπο (απφ ηελ πιεπξά
ηεο εγθεθξηκέλεο ηηκήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο/εξγαζίαο), ε αγνξά επηπιένλ κέζσλ
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κεηαθνξάο, θαζψο θαη νη ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην επηιέμηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε
πνζφ/χςνο ησλ ακνηβψλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο
πξάμεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη:
✓ ηα 1.500 € γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
✓ ηα 3.500 € γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ


Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ, άκεζα ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο
(πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηερληθά έμνδα).

ΚΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΟΑΠΖ Α.4
(ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 1121/20.07.2017 (ΦΔΚ 2686/ Β΄/2017) Τπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε

θαη

ηζρχεη

(Μέηξν

3.4.4

«Μεηαπνίεζε

πξντφλησλ

αιηείαο

θαη

πδαηνθαιιηέξγεηαο»).
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε:


Αλέγεξζε ή επέθηαζε θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ επί γεπέδνπ πνπ δελ αλήθεη θαηά
θπξηφηεηα ζην θνξέα ηεο επέλδπζεο, εθηφο εάλ ηνχην έρεη παξαρσξεζεί απφ ην δεκφζην ή
θνξέα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή έρεη κηζζσζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.



Πνζά γηα αγνξά νηθνπέδνπ, εξγαζίεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, έξγα νδνπνηίαο,
εμνπιηζκφ γξαθείσλ, ρψξσλ παξακνλήο θαη εζηίαζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεδξηάζεσλ
θαζψο θαη ηερληθά έμνδα & απξφβιεπηα, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πνζνζηά πνπ έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.



Αγνξά, θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνπο
ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο ηεο επέλδπζεο.



Γαπάλεο

πνπ

δελ

πεξηγξάθνληαη

αλαιπηηθά

ζηα

ζρεηηθά

έληππα

ηεο

αίηεζεο

ρξεκαηνδφηεζεο.


Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.



Δξγαζίεο πξαζίλνπ (δελδξνθχηεπζε, ριννηάπεηεο, θιπ) θαη έξγα δηαθφζκεζεο.



Αγνξά ή εγθαηάζηαζε κεηαρεηξηζκέλσλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ.



Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπάλεο.
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Άιινη θφξνη, ηέιε ή επηβαξχλζεηο. Δμαηξνχληαη θαη είλαη επηιέμηκα, γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα,
ηέιε ηαμηλφκεζεο θαη δαζκνί, ελζσκαησκέλα ή κε ζηα ηηκνιφγηα αγνξάο ηνπο.



Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ρξεσζηηθνί ηφθνη, πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ,
έμνδα ζπλαιιάγκαηνο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο).



Πξφζηηκα, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πνηλέο θαη δαπάλεο δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.



Αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ.



Αγνξά ή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ αλαςπρήο.



Αγνξά αλαιψζηκσλ πιηθψλ.



Λεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο.



Ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαξχλζεσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
εθηφο αλ απηφ πξνζιεθζεί εηδηθά γηα εξγαζία απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο
θαη ζα απνιπζεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.



Δξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Γηθαηνχρν.



Έμνδα ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, έμνδα ζπκβνιαηνγξάθνπ,
έμνδα ηαμηδηψλ. Έμνδα κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο κίαο επηρείξεζεο.



Δξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ επηηξέπνπλ επαιήζεπζε ησλ
δαπαλψλ.



Έμνδα ελνηθίαζεο πιηθνχ-εμνπιηζκνχ.



Έμνδα θαηαζθεπήο πξνζσξηλψλ έξγσλ.



Γαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επί εγθαηαζηάζεσλ, νη
νπνίεο

δελ

απνηππψλνληαη

-εθφζνλ

πξνβιέπεηαη ζηελ

εζληθή λνκνζεζία-

ζηελ

αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.

Α.5_Δπελδχζεηο γηα εκπνξία πξνϊόληωλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο (άξζξν 69,
Θαλ. (ΔΔ) 508/2014).
ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΟΑΠΖ Α.5
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο πξντφλησλ αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο:
α) Κηίξηα, ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο: Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο εξγαζίεο
κεηά ή άλεπ πιηθψλ επί θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη θάζε κνξθήο εξγαζίεο

42

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ

δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο εληζρπφκελεο επηρείξεζεο, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
- λα εμαζθαιηζηεί θαη λα πξνζθνκηζηεί ε απαηηνχκελε ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οηθνδνκηθφ
Καλνληζκφ αδεηνδφηεζε γηα ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο
- λα απνδεηθλχεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 12
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
- νη δαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ εμππεξεηνχληαη
νη αλάγθεο ηεο επέλδπζεο θαη γηα πνζφ κέρξη ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο
πξάμεο
- δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε.
Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ζχλδεζεο κε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο (ΟΚΧ) φπσο ελδεηθηηθά
ΓΔΗ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, ηειεθσλνδφηεζε θιπ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ.
β) Αγνξά εμνπιηζκνχ: Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά,
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, απαξαίηεηνπ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
(Δμνπιηζκφο σο πάγην ζηνηρείν, ζεσξείηαη θάζε ζηνηρείν ην νπνίν κε θαηάιιειε ρξήζε θαη
ζπληήξεζε έρεη σθέιηκε δσή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο, δηαηεξεί ην αξρηθφ ηνπ ζρήκα θαη
εκθάληζε θαηά ηε ρξήζε, δελ ράλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κε ελζσκάησζε ζε άιιν ή πην
ζχλζεην ζηνηρείν θαη θαηαρσξίδεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζην κεηξψν παγίσλ).
Η αγνξά εμνπιηζκνχ είλαη επηιέμηκε ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
- ν πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο
- δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε, έμνδα ακνηβψλ
εθηεισληζηή θαη εθηεισληζκνχ
- ν εμνπιηζκφο Α.Π.Δ., εμνηθνλφκεζεο χδαηνο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ είλαη επηιέμηκνο
εθφζνλ αληηζηνηρεί ζηε δπλακηθφηεηα ή ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ απνηειεί
κεκνλσκέλε δαπάλε αιιά ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε ζε παξαγσγηθή επέλδπζε
- επηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ εγθαηάζηαζε Α.Π.Δ.,
απαηηείηαη:
✓ λα εμαζθαιηζηνχλ, εθφζνλ απαηηνχληαη, νη θαηάιιειεο αδεηνδνηήζεηο ηφζν γηα ηελ
πινπνίεζε φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Α.Π.Δ
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✓ ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο
✓ ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο
✓ ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ δελ απνθέξεη νηθνλνκηθφ φθεινο.
γ) Αληαιιαθηηθά σο πάγηνο εμνπιηζκφο: Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη επηιέμηκεο
εθφζνλ απηά είλαη παξειθφκελα ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, απνηεινχλ δειαδή
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο, θαη δελ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 10% ηεο
δαπάλεο απφθηεζεο ηνχ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.
δ) Μεηαθνξηθά κέζα: Δίλαη επηιέμηκε:
 ε πξνκήζεηα απηνθηλνχκελσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ρξήζε ππφ ηνπο αθφινπζνπο
πεξηνξηζκνχο:
- ην κεηαθνξηθφ κέζν λα είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο
- ην κεηαθνξηθφ κέζν λα είλαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
- Σα ηέιε ηαμηλφκεζεο θαη νη δαζκνί, ελζσκαησκέλα ή κε ζηα ηηκνιφγηα αγνξάο ηνπο, είλαη
επηιέμηκεο δαπάλεο φηαλ αθνξνχλ ζηελ αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
Η πξνκήζεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ είλαη επηιέμηκε κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 40% ηνπ επηιέμηκνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη έσο 35.000€, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ
άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, θαη δελ
πξννξίδεηαη γηα εθκίζζσζε. Απνθιείεηαη ξεηψο ε αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο
ρξήζεο.
ε) Απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ πηζηνπνίεζε, θαζψο θαη
ζηε ιήςε ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηνλ φξν ην πηζηνπνηεηηθφ λα έρεη εθδνζεί απφ
δηαπηζηεπκέλν ή άιινλ αξκφδην θνξέα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ή
λα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζή ηνπ, έσο ηνπ πνζνχ ησλ
5.000€.
ζη) Πξνβνιή – πξνψζεζε: Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ππεξεζίαο/ηνπ πξντφληνο ηεο. Σέηνηεο
ελέξγεηεο κπνξεί λα είλαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή έληππνπ
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ε ζπκκεηνρή ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο θ.α. Η δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο
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πξέπεη λα ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο απφ ΑκεΑ. Σν κέγηζην επηιέμηκν πνζφ γηα
ηηο δαπάλεο πξνβνιήο – πξνψζεζεο είλαη 10.000€.
Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν
θαη ηηο εθεκεξίδεο.
ε)Λνγηζκηθά θαη Τπεξεζίεο Παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνχ: Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο
ελέξγεηεο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαη ζε παξακεηξνπνίεζε
απηνχ, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
- ην πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ λα είλαη θαηλνχξην θαη ε επηρείξεζε λα είλαη λφκηκνο θάηνρνο
ηεο άδεηαο ρξήζεο απηνχ
- ην θφζηνο παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνχ/Δθαξκνγψλ θαη εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε απηψλ
είλαη επηιέμηκν σο δαπάλε κέρξη θαη 20% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ/εθαξκνγήο.
- δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηδηνθαηαζθεπή ινγηζκηθνχ απφ ηελ ίδηα ηελ
επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε
- δελ είλαη επηιέμηκε ε αλαλέσζε αγνξάο άδεηαο ρξήζεο γηα ππάξρνλ ινγηζκηθφ ζηελ
επηρείξεζε
- ην πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
Οη Τπεξεζίεο πξνκήζεηαο/ρξήζεο Λνγηζκηθνχ ππφ θαζεζηψο «Softwareas a Service»,
«cloudcomputing» ή άιιν παξεκθεξέο απηνχ, είλαη επηιέμηκεο.
ε πεξίπησζε αγνξάο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε πειαηεηαθφ θνηλφ, ζα πξέπεη
λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
ζχκθσλα κε ην/ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα.
ζ) Τπνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ
ρεδίνπ: Οη δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο επελδχζεσλ είλαη
επηιέμηκεο ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
- αθνξνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο
- νη πηζαλέο δαπάλεο δηακνλήο, κεηαθίλεζεο θαη ινηπέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο θαη δελ είλαη επηιέμηκεο σο δηαθξηηέο δαπάλεο
- ην επηιέμηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε πνζφ/χςνο απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη:
✓ ηα 1.500 € γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
✓ ηα 3.500 € γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
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η)

Σερληθή

θαη

ζπκβνπιεπηηθή

ππνζηήξημε:

Δίλαη

επηιέμηκεο

δαπάλεο

ηερληθήο

θαη

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο
επέλδπζεο φπσο ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ, ακνηβέο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ
πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα κειέηεο
ζθνπηκφηεηαο. Οη δαπάλεο απηέο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο πξάμεο.
ΚΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΟΑΠΖ Α.5
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε:
 Αλέγεξζε ή επέθηαζε θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ επί γεπέδνπ πνπ δελ αλήθεη θαηά
θπξηφηεηα ζην θνξέα ηεο επέλδπζεο, εθηφο εάλ ηνχην έρεη κηζζσζεί γηα ην ζθνπφ απηφ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
 Πνζά γηα αγνξά νηθνπέδνπ, εξγαζίεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, έξγα νδνπνηίαο,
εμνπιηζκφ γξαθείσλ θαζψο θαη ηερληθά έμνδα & απξφβιεπηα, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πνζνζηά
πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
 Αγνξά, θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνπο
ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο ηεο επέλδπζεο.
 Γαπάλεο

πνπ

δελ

πεξηγξάθνληαη

αλαιπηηθά

ζηα

ζρεηηθά

έληππα

ηεο

αίηεζεο

ρξεκαηνδφηεζεο.


Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πθηζηάκελσλ εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.

 Δξγαζίεο πξαζίλνπ (δελδξνθχηεπζε, ριννηάπεηεο, θιπ) θαη έξγα δηαθφζκεζεο.
 Αγνξά ή εγθαηάζηαζε κεηαρεηξηζκέλσλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ.
 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπάλεο.
 Άιινη θφξνη, ηέιε ή επηβαξχλζεηο. Δμαηξνχληαη θαη είλαη επηιέμηκα, γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα,
ηέιε ηαμηλφκεζεο θαη δαζκνί, ελζσκαησκέλα ή κε ζηα ηηκνιφγηα αγνξάο ηνπο.
 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ρξεσζηηθνί ηφθνη, πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ,
έμνδα ζπλαιιάγκαηνο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο).
 Πξφζηηκα, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πνηλέο θαη δαπάλεο δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
 Αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ.
 Αγνξά αλαιψζηκσλ πιηθψλ.
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 Λεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο.
 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβαξχλζεσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
εθηφο αλ απηφ πξνζιεθζεί εηδηθά γηα εξγαζία απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο
θαη ζα απνιπζεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
 Δξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Γηθαηνχρν.
 Έμνδα ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, έμνδα ζπκβνιαηνγξάθνπ,
έμνδα ηαμηδηψλ. Έμνδα κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο κίαο επηρείξεζεο.
 Δξγαζίεο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δελ επηηξέπνπλ επαιήζεπζε ησλ
δαπαλψλ.
 Έμνδα ελνηθίαζεο πιηθνχ-εμνπιηζκνχ.
 Έμνδα θαηαζθεπήο πξνζσξηλψλ έξγσλ.
 Γαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επί εγθαηαζηάζεσλ, νη
νπνίεο δελ απνηππψλνληαη -εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία- ζηελ αδεηνδφηεζε
ηνπ έξγνπ.
Β) Ηδηωηηθέο επελδύζεηο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ηωλ αιηεπηηθώλ πεξηνρώλ –
Θξαηηθέο εληζρύζεηο / Δπηρεηξεκαηηθόηεηα δπλάκεη ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 1407/2013
(deminimis).
Οη εληζρπφκελεο επελδχζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2_Δπηιέμηκνη ΚΑΓ ΚΔ.
ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Καλ Δ.Δ. 1407/2013, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νη εληζρχζεηο ζπκβαηέο
κε ηνλ Καλνληζκφ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο:
Ο ελ ιφγσ θαλνληζκφο δελ εθαξκόδεηαη ζηηο:
 εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ
 εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή
παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ
 εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο
κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
 φπνπ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα ηέηνησλ
πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο
νηθείεο επηρεηξήζεηο
47

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ

 φπνπ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ
ζε πξσηνγελείο παξαγσγνχο
 εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληί ησλ εηζαγφκελσλ,
βάζεη ησλ ηδξπηηθψλ πλζεθψλ ηεο ΔΔ
 εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή πξνο
θξάηε κέιε, ηδίσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο, κε ηε
δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
 ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο νη νπνίνη αλαθέξνληαη
ζηα ζηνηρεία α), β) ή γ) ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 1,ηνπ ΚΑΝ(ΔΔ)1407/2013 θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηνκείο νη νπνίνη εκπίπηνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ ή αζθνχλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο
εθαξκφδεηαη

ζε

εληζρχζεηο

ρνξεγνχκελεο

ζηνπο

ηειεπηαίνπο

απηνχο

ηνκείο

ή

δξαζηεξηφηεηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κε θαηάιιεια κέζα, φπσο ν δηαρσξηζκφο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ή ε δηάθξηζε ηνπ θφζηνπο, δηαζθαιίδεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο
ηνκείο πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ δελ ηπγράλνπλ
ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ.
ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ
(ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 137675/ΔΤΘΤ1016/19.12.2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31.12.2018),
Τπνπξγηθή Απφθαζε - ΤΑΔΚΔΓ (ΤΠΑΤΓ 2014 – 2020), φπσο ηζρχεη)
α) Κηίξηα, ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο: Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο εξγαζίεο
κεηά ή άλεπ πιηθψλ επί θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη θάζε κνξθήο εξγαζίεο
δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο εληζρπφκελεο επηρείξεζεο, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
- λα εμαζθαιηζηεί θαη λα πξνζθνκηζηεί ε απαηηνχκελε ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Οηθνδνκηθφ
Καλνληζκφ αδεηνδφηεζε γηα ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο
- λα απνδεηθλχεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 12
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο
- νη δαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ εμππεξεηνχληαη
νη αλάγθεο ηεο επέλδπζεο θαη γηα πνζφ κέρξη ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο
πξάμεο
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- δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε.
Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ζχλδεζεο κε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο (ΟΚΧ) φπσο ελδεηθηηθά
ΓΔΗ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, ηειεθσλνδφηεζε θιπ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ.
β) Αγνξά εμνπιηζκνχ: Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά,
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, απαξαίηεηνπ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
(Δμνπιηζκφο σο πάγην ζηνηρείν, ζεσξείηαη θάζε ζηνηρείν ην νπνίν κε θαηάιιειε ρξήζε θαη
ζπληήξεζε έρεη σθέιηκε δσή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο, δηαηεξεί ην αξρηθφ ηνπ ζρήκα θαη
εκθάληζε θαηά ηε ρξήζε, δελ ράλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κε ελζσκάησζε ζε άιιν ή πην
ζχλζεην ζηνηρείν θαη θαηαρσξίδεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζην κεηξψν παγίσλ).
Η αγνξά εμνπιηζκνχ είλαη επηιέμηκε ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
- ν πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο
- δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε, έμνδα ακνηβψλ
εθηεισληζηή θαη εθηεισληζκνχ
- ν εμνπιηζκφο Α.Π.Δ., εμνηθνλφκεζεο χδαηνο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ είλαη επηιέμηκνο
εθφζνλ αληηζηνηρεί ζηε δπλακηθφηεηα ή ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ απνηειεί
κεκνλσκέλε δαπάλε αιιά ζπκπιεξσκαηηθή δαπάλε ζε παξαγσγηθή επέλδπζε
- επηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ εγθαηάζηαζε Α.Π.Δ.,
απαηηείηαη:


λα εμαζθαιηζηνχλ, εθφζνλ απαηηνχληαη, νη θαηάιιειεο αδεηνδνηήζεηο ηφζν γηα ηελ
πινπνίεζε φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Α.Π.Δ



ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο



ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο



ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ δελ απνθέξεη νηθνλνκηθφ
φθεινο.


ν εηδηθφο εμνπιηζκφο επελδχζεσλ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλεη:
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εμνπιηζκφ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη θπξίσο ηνπ



ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ (πρ canoekayak, ηζηηνζαλίδεο, jet-ski, aquascooter, πνδήιαηα,
αγνξά αιφγσλ)
πξνκήζεηα ζθαθψλ ζαιάζζεο κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο



ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ (ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο).
γ) Αληαιιαθηηθά σο πάγηνο εμνπιηζκφο: Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ είλαη επηιέμηκεο
εθφζνλ απηά είλαη παξειθφκελα ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, απνηεινχλ δειαδή
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πξνκήζεηαο
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο, θαη δελ ππεξβαίλνπλ ζε πνζνζηφ ην 10% ηεο
δαπάλεο απφθηεζεο ηνχ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ.
δ) Μεηαθνξηθά κέζα: Δίλαη επηιέμηκε:
 ε πξνκήζεηα απηνθηλνχκελσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ρξήζε εθηφο ηεο επηρείξεζεο ππφ
ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο:
- ην κεηαθνξηθφ κέζν λα είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο
- ην κεηαθνξηθφ κέζν λα είλαη :
 είηε επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
 είηε κηθηήο/πνιιαπιήο ρξήζεο, έσο ελλέα (9) ζέζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
κεηαθνξά πειαηψλ ρσξίο θφκηζηξν ή/θαη εμνπιηζκνχ/πιηθψλ (κφλν γηα δξαζηεξηφηεηεο
ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο
ελαιιαθηηθνχ/ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ) θαη εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο ε αλαγθαηφηεηά
ηνπο.
Σα ηέιε ηαμηλφκεζεο θαη νη δαζκνί, ελζσκαησκέλα ή κε ζηα ηηκνιφγηα αγνξάο ηνπο, είλαη
επηιέμηκεο δαπάλεο φηαλ αθνξνχλ ζηελ αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
Η πξνκήζεηα κεηαθνξηθνχ κέζνπ είλαη επηιέμηκε κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 40% ηνπ επηιέμηκνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη έσο 35.000€, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ
άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, θαη δελ
πξννξίδεηαη γηα εθκίζζσζε. Απνθιείεηαη ξεηψο ε αγνξά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο
ρξήζεο.
χκθσλα κε ηνλ Καλ Δ.Δ. 1407/2014, δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε
νρεκάησλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.
Γελ είλαη επηιέμηκε ε αγνξά νρεκάησλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ.
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ε πξνκήζεηα κέζσλ εζσηεξηθήο κεηαθνξάο, πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο
επέλδπζεο, γηα ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ εληφο ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ
ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. θιαξθ).

ε) Απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ πηζηνπνίεζε, θαζψο θαη
ζηε ιήςε ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηνλ φξν ην πηζηνπνηεηηθφ λα έρεη εθδνζεί απφ
δηαπηζηεπκέλν ή άιινλ αξκφδην θνξέα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ή
λα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζή ηνπ, έσο ηνπ πνζνχ ησλ
5.000€.
ζη) Δλέξγεηεο γηα ηελ θαηνρχξσζε επξεζηηερληψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ή γηα ηελ απφθηεζε θαη ρξήζε παηεληψλ
θαη γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο: Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο θαηνρχξσζεο επξεζηηερλίαο θαη
βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο ή
θαη αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ.
Οη δαπάλεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε,
πξνζηαζία, κεηαθνξά θαη ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο (π.ρ.
αγνξά δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο, κε
θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ, αγνξά πξνηχπσλ ή αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πξνηχπσλ
θιπ.) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. Η απνθηψκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα
ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
δ) Δλέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ: Δπηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο
πνπ αθνξνχλ ζε εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ή
ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο ή κε ηε βειηίσζε
δηεξγαζηψλ παξαγσγήο.
ε) Πξνβνιή – πξνψζεζε: Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ππεξεζίαο/ηνπ πξντφληνο ηεο. Σέηνηεο
ελέξγεηεο κπνξεί λα είλαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή έληππνπ
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ε ζπκκεηνρή ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο θ.α. Η δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο
πξέπεη λα ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο απφ ΑκεΑ. Σν κέγηζην επηιέμηκν πνζφ γηα
ηηο δαπάλεο πξνβνιήο – πξνψζεζεο είλαη 10.000€.
Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν
θαη ηηο εθεκεξίδεο.
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ζ)Λνγηζκηθά θαη Τπεξεζίεο Παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνχ: Δπηιέμηκεο είλαη θάζε κνξθήο
ελέξγεηεο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαη ζε παξακεηξνπνίεζε
απηνχ, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
- ην πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ λα είλαη θαηλνχξην θαη ε επηρείξεζε λα είλαη λφκηκνο θάηνρνο
ηεο άδεηαο ρξήζεο απηνχ
- ην θφζηνο παξακεηξνπνίεζεο Λνγηζκηθνχ/Δθαξκνγψλ θαη εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε απηψλ
είλαη επηιέμηκν σο δαπάλε κέρξη θαη 20% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ/εθαξκνγήο.
- δελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηδηνθαηαζθεπή ινγηζκηθνχ απφ ηελ ίδηα ηελ
επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε
- δελ είλαη επηιέμηκε ε αλαλέσζε αγνξάο άδεηαο ρξήζεο γηα ππάξρνλ ινγηζκηθφ ζηελ
επηρείξεζε
- ην πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
Οη Τπεξεζίεο πξνκήζεηαο/ρξήζεο Λνγηζκηθνχ ππφ θαζεζηψο «Softwareas a Service»,
«cloudcomputing» ή άιιν παξεκθεξέο απηνχ, είλαη επηιέμηκεο.
ε πεξίπησζε αγνξάο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε πειαηεηαθφ θνηλφ, ζα πξέπεη
λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
ζχκθσλα κε ην/ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα.
η) Τπνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνχ
ρεδίνπ: Οη δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο επελδχζεσλ είλαη
επηιέμηκεο ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
- αθνξνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο
- νη πηζαλέο δαπάλεο δηακνλήο, κεηαθίλεζεο θαη ινηπέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ
πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο θαη δελ είλαη επηιέμηκεο σο δηαθξηηέο δαπάλεο
- ην επηιέμηκν πξνο ρξεκαηνδφηεζε πνζφ/χςνο απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη:
✓ ηα 1.500 € γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο
✓ ηα 3.500 € γηα ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
θ)

Σερληθή

θαη

ζπκβνπιεπηηθή

ππνζηήξημε:

Δίλαη

επηιέμηκεο

δαπάλεο

ηερληθήο

θαη

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο
επέλδπζεο φπσο ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ, ακνηβέο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ
πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα κειέηεο
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ζθνπηκφηεηαο. Οη δαπάλεο απηέο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο πξάμεο.
ΚΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ
(ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 137675/ΔΤΘΤ1016/19.12.2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31.12.2018),
Τπνπξγηθή Απφθαζε - ΤΑΔΚΔΓ (ΤΠΑΤΓ 2014 – 2020), φπσο ηζρχεη)
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε:


Μίζζσζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ παιαηψλ ή θαηλνχξγησλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ
πηζαλή πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπο.



Έξγα απιήο ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηελ έλλνηα ησλ κεκνλσκέλσλ
επηδηνξζψζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη έξγα
ζπληήξεζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.



Πξνζσξηλά έξγα κε άκεζα ζπλδεφκελα κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο (πρ πξνζσξηλφ
ππφζηεγν γηα ηελ θχιαμε πιηθψλ, θ.ιπ.).



Έξγα νδνπνηίαο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ/γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο.



Γαπάλεο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, αζθάιηζηξα, θεθάιαην θίλεζεο θαη
δαπάλεο αλαισζίκσλ πιηθψλ.



Σα κεηαρεηξηζκέλα νρήκαηα θαη ν κεηαρεηξηζκέλνο εμνπιηζκφο.



Παξαγσγηθέο δαπάλεο ή δαπάλεο εμνπιηζκνχ, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα
ππνρξεσηηθά Δλσζηαθά πξφηππα.



Ακνηβέο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
επηβαξχλζεσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.



Λεηηνπξγηθά έμνδα επηρείξεζεο.



Δξγαζίεο πξαζίλνπ (δελδξνθχηεπζε, ριννηάπεηεο, θιπ) θαη έξγα δηαθφζκεζεο.



Υξεσζηηθνί ηφθνη, εθηφο επηρνξεγήζεσλ πνπ δίλνληαη ππφ ηε κνξθή επηδφηεζεο
επηηνθίνπ ή επηδφηεζεο πξνκεζεηψλ εγγχεζεο.



Έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζψο θαη ινηπά
θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.



Γαπάλεο γηα πξφζηηκα, ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη έμνδα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ.



Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ είλαη αλαθηήζηκνο δπλάκεη
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ΦΠΑ.
53

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ



Γαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο.

9. ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΔΥΛ – ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ εληζρπφκελσλ επελδχζεσλ γηα ηηο δξάζεηο κε θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 150.000€ θαη δελ κπνξεί αλ είλαη κηθξφηεξνο ησλ
2.000€, ελψ γηα ηηο δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κπνξεί λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 400.000€
θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 20.000€. Γηα πξάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε άπιεο
ελέξγεηεο ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100.000€ ελψ
δελ κπνξεί αλ είλαη κηθξφηεξνο ησλ 2.000€. Χο άπιεο πξάμεηο ραξαθηεξίδνληαη νη πξάμεηο νη
νπνίεο δελ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ή ζε επελδχζεηο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη
επελδχζεηο δηαθνξνπνίεζεο/ζπκπιήξσζεο εηζνδήκαηνο γηα αιηείο (άξζξν 30, Καλ (ΔΔ)
508/2014) γηα ηηο νπνίεο ην ζπλνιηθφ πνζφ ζηήξημεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
75.000 € γηα θάζε δηθαηνχρν.
Κάζε

δπλεηηθφο

δηθαηνχρνο

κπνξεί

λα

πξαγκαηνπνηήζεη

επελδπηηθή

πξφηαζε

κε

πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν ηνπ κέγηζηνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. ηελ πεξίπησζε
απηή, παξφιν πνπ νη ππεξβάιινπζεο δαπάλεο δελ επηρνξεγνχληαη, αληηθείκελν αμηνιφγεζεο
θαη παξαθνινχζεζεο-ειέγρνπ απνηειεί ην ζχλνιν ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο θαη ην ζχλνιν
ηνπ ππεξβάιινληνο θφζηνπο, θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά κε ηδησηηθή ζπκκεηνρή.)
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο πνπ δηακνξθψλεηαη κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο,
απνηειεί ηνλ εγθεθξηκέλν επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ ηεο θαη δελ δχλαηαη λα απμεζεί.
Η ελίζρπζε γηα ηηο δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε θαζεζηψο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαζνξίδεηαη
βάζεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (deminimis) θαη αλέξρεηαη ζην αλψηαην πνζφ ελίζρπζεο
200.000€ Γεκφζηαο Γαπάλεο γηα εληαία επηρείξεζε θαη ζην πνζφ ησλ 100.000€ ζηελ
πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ
ηξίησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ
ρνξεγνχληαη ζε κηα εληαία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000€ ζε
νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ.
Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα νινθιεξψζεη ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο, εληφο
πεξηφδνπ 24σλ κελψλ απφ ηελ έληαμε. Ο ρξφλνο πινπνίεζεο, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ηελ 30ή Ινπλίνπ 2023. ε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν Γηθαηνχρνο
κπνξεί λα δεηήζεη παξάηαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ηνπ, ε νπνία
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εγθξίλεηαη απφ ηνλ νηθείν ΔΦ/ΟΣΓ ETANAM AE OTA. Ο ΔΦ, θαηφπηλ ηεθκεξίσζεο, έρεη
δηθαίσκα γηα νκαδηθή παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ
κηαο πξφζθιεζεο. ε θάζε πεξίπησζε δε δχλαηαη λα είλαη πέξαλ ηεο 31/12/2023. Η
ηξνπνπνίεζε θαη παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ
πξάμεσλ, απνηεινχλ αηηία ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο.
Η νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δειψλεηαη απφ ην δηθαηνχρν κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ
αηηήκαηνο πιεξσκήο ηεο πξάμεο ζηνλ ΔΦ.
Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηφζν γηα ηηο επελδχζεηο κέηξσλ
επηρεηξεκαηηθφηεηαο

ηνπ

Καλ.508/2014

φζν

θαη

γηα

πξάμεηο

πνπ

εκπίπηνπλ

ζηνλ

Καλ.1407/2013 νξίδεηαη έλαο ρξφλνο πξηλ ηελ δεκνζίεπζε ηεο 1εο πξφζθιεζεο ησλ ηδησηηθψλ
έξγσλ, ήηνη ε 01-10-2020.
Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
δελ είλαη επηιέμηκεο θαη δελ ππνινγίδνληαη γηα ην θφζηνο, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ εμνθιεζεί ή
φρη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο.

10. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝ ΠΣΖΚΑ – ΞΔΟΗΝΣΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
Η ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζην δηθαηνχρν κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο θαη ην χςνο ηεο θαζνξίδεηαη
βάζεη ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.
Οη Πξάμεηο ηδησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα εληαρζνχλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο, δχλαηαη λα ιάβνπλ έληαζε ελίζρπζεο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ
δηθαηνχρνπ θαη ην είδνο ηεο Πξάμεο, φπσο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Θαηεγνξία Ξξάμεωλ
Με θξαηηθέο εληζρχζεηο

Με θξαηηθέο εληζρχζεηο
(Παξάθηηα Αιηεία Μηθξήο
Κιίκαθαο)
Με θξαηηθέο εληζρχζεηο –
Πξάμεηο πνπ εμππεξεηνχλ

Δπηιέμηκν Ππλ. Θόζηνο
€

Γεκόζηα
Γαπάλε

Ηδηωηηθή
Ππκκεηνρή

Απφ 2.000,00 έσο
150.000,00 θαη απφ
2.000,00 έσο 100.000,00
γηα άπιεο ελέξγεηεο
Απφ 2.000,00 έσο
150.000,00 θαη απφ
2.000,00 έσο 100.000,00
γηα άπιεο ελέξγεηεο
Απφ 10.000,00 έσο
150.000,00

50%

50%

65%

35%

65%

35%

55

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ

ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ή έρνπλ
ζπιινγηθφ δηθαηνχρν ή έρνπλ
θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά θαη
παξέρνπλ δεκφζηα πξφζβαζε
ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο
Κξαηηθέο εληζρχζεηο

Απφ 20.000,00 έσο
400.000,00 θαη απφ
2.000,00 έσο 100.000,00
γηα άπιεο ελέξγεηεο

50%

50%

Χο «Παξάθηηα Αιηεία Μηθξήο Κιίκαθαο» λνείηαη ε αιηεία πνπ δηεμάγεηαη απφ αιηεπηηθά ζθάθε
νιηθνχ κήθνπο κηθξφηεξνπ ησλ 12 κέηξσλ, ηα νπνία δε ρξεζηκνπνηνχλ ζπξφκελα εξγαιεία
αιηείαο (Άξζξν 3, Καλ. (ΔΔ) 508/2014).
Η ηδησηηθή ζπκκεηνρή δχλαηαη λα απνηειείηαη απφ ίδηα θεθάιαηα ή ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ή
ζπλδπαζκφ ηνπο.
Η απφδεημε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ηεθκεξηψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη
κε ζρεηηθφ ηξαπεδηθφ έγγξαθν, είηε κε ηελ απφδεημε θαηνρήο άιινπ ξεπζηνπνηήζηκνπ ηίηινπ,
είηε κε επηιέμηκα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα δαπαλψλ ηεο πξάμεο.
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία επηιέμηκεο αλαδξνκηθφηεηαο αλά
θαηεγνξία δξάζεο θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, κπνξνχλ λα
πξνζκεηξεζνχλ ζηελ απαηηνχκελε ηδησηηθή ζπκκεηνρή, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ε εμφθιεζή
ηνπο.
Η ηδησηηθή ζπκκεηνρή δχλαηαη λα απνηειείηαη απφ ίδηα θεθάιαηα ή ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ή
ζπλδπαζκφ ηνπο.
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία επηιέμηκεο αλαδξνκηθφηεηαο αλά
θαηεγνξία δξάζεο θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, κπνξνχλ λα
πξνζκεηξεζνχλ ζηελ απαηηνχκελε ηδησηηθή ζπκκεηνρή, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ε εμφθιεζή
ηνπο.
Οη επελδχζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ηεο επηιέμηκεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είλαη ε παξαθάησ:
Ξεξηθεξεηαθή
Δλόηεηα
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ

Γήκνο
ΓΖΚΝΠ ΑΟΡΑΗΥΛ

Ρνπηθή / Γεκνηηθή Θνηλόηεηα
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλέδεο
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ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΟΡΑΠ

Σνπηθή Κνηλφηεηα Βίγιαο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γαβξηάο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Καινγεξηθνχ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνξσλεζίαο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνιπδξφζνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ράρεο
Σνπηθή Κνηλφηεηα ηξνγγπιήο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Φαζνηνπίνπ
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νενρσξίνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίαο Παξαζθεπήο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Αθξνπνηακηάο

ΓΖΚΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ
ΠΘΝΦΑ

Σνπηθή Κνηλφηεηα Λνπηξνηφπνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Παρπθαιάκνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεξάλζεο
Σνπηθή Κνηλφηεηα πθεψλ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνκκέλνπ
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πξεβέδεο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μηραιηηζίνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μχηηθα
Σνπηθή Κνηλφηεηα Νηθνπφιεσο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Φιακπνχξσλ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Καλαιίνπ

ΓΖΚΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑΠ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ

Σνπηθή Κνηλφηεηα Βξάρνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο ακςνχληνο

ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ

Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο ηλψπεο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ρηδψλ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Υεηκαδηνχ
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Λνχξνπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα ηεθάλεο

ΓΖΚΝΠ ΕΖΟΝ
ΓΖΚΝΠ ΞΑΟΓΑΠ

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πέηξαο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Ακκνπδηάο
Σνπηθή Κνηλφηεηα Βαιαληδνξάρεο
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Σνπηθή Κνηλφηεηα Θεκέινπ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Λνχηζεο
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πάξγαο

11. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΑΗΡΖΠΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ
1. Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, ππνβάιινληαη απφ ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ππνρξεσηηθά
κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ), θάλνληαο
ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπνβνιήο Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο. Σν ΠΚΔ
ιεηηνπξγεί ζηνλ ηζηφηνπν http://www.ependyseis.gr, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη θαη γεληθφ
εγρεηξίδην ρξήζεο, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη απφ ηνλ ΔΦ. Ο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη
λα ζπκπιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ ηεο ειεθηξνληθήο Αίηεζεο, (πεδίν
ΤΠΟΒΟΛΗ ηνπ ΠΚΔ), φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην Έληππν Η_1. Τπνρξεσηηθά
ζπκπιεξψλεηαη θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο νπνίαο ν ΔΦ ζα
απνζηέιιεη ζηνλ θνξέα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο.
Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα επηζπλάςεη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν ζε κνξθή pdf ή αξρείν
zip θαη κέρξη 50ΜΒ αλά αξρείν θαη ην Έληππν Η_2, ην νπνίν είλαη ζπλεκκέλν ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε.
ε

πεξίπησζε

πνπ

δηαπηζησζεί

θαηά

ηελ

αμηνιφγεζε,

αζπκθσλία

κεηαμχ

ησλ

θαηαρσξεκέλσλ ειεθηξνληθά ζηνηρείσλ ζην ΠΚΔ θαη ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ
Δληχπνπ Ι_2 ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (πρ δαπάλεο ηνπ έξγνπ, πξνυπνινγηζκφο,
δεκφζηα δαπάλε θιπ.), ηφηε θαηηζρχνπλ ηα δεισζέληα ειεθηξνληθά ζηνηρεία ζην ΠΚΔ.
Δπηπιένλ ζην ΞΠΘΔ επηζπλάπηνληαη ζε κνξθή pdf (θαηά πεξίπησζε):
α) ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ην ζρέδην θαηαζηαηηθνχ γηα ηηο ππφ
ζχζηαζε εηαηξείεο
β) ε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο (κε απνηχπσζε ησλ ΚΑΓ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ
θαζεζηψηνο ΦΠΑ)
γ) ην εληαίν πηζηνπνηεηηθφ δηθαζηηθήο θεξεγγπφηεηαο
δ) ε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε επηζπλαπηφκελν αξρείν δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 10ΜΒ, ελψ ην
ζχλνιν ησλ αξρείσλ πνπ ζα επηζπλαθζνχλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 50ΜΒ. ε
πεξίπησζε πνπ ηα απαηηνχκελα αξρεία μεπεξλνχλ ην κέγηζην φξην ησλ 50ΜΒ, ζα πξέπεη λα
επηζπλάπηνληαη ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή (αξρείν zip).
Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο
ειεθηξνληθήο ηνπο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ, αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ
ζπκπιεξσζεί φια ηα ππνρξεσηηθά πξνο ζπκπιήξσζε πεδία ηνπ ΠΚΔ, δελ γίλνληαη
παξαδεθηέο.
2. Δθφζνλ ε αίηεζε ππνβιεζεί επηηπρψο ζην ΠΚΔ, ιακβάλεη κνλαδηθφ θσδηθφ θαη εκεξνκελία
νξηζηηθνπνίεζεο, απφ ηελ νπνία ηεθκαίξεηαη ην εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο. Μεηά ηε ιήμε
ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, δελ
γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο.
3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη έσο ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο
Υξεκαηνδφηεζεο Μεκνλσκέλεο Πξάμεο, αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ
δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ζθνπφ ηε δηφξζσζε, ηξνπνπνίεζε ή
ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ
θαθέινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιιαγήο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπ θνξέα, δελ γίλνληαη
απνδεθηά απφ ηνλ ΔΦ. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί
κεηαμχ ηεο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ελίζρπζεο έσο ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο
Υξεκαηνδφηεζεο πξάμεο, δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππνβιεζείζαο
πξφηαζεο απφ ην δηθαηνχρν.
4. Δπηηξέπεηαη ε αθχξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ απφ ηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν ηεο Πξάμεο (απφ ηνλ δεισζέληα ππεχζπλν ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ), ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ππνβνιήο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπιάρηζηνλ
7 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ

ρξεκαηνδφηεζεο. Η αίηεζε αθχξσζεο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ππνςήθην
Γηθαηνχρν κέζσ ηνπ helpdesk ηνπ ΠΚΔ (https://www.ependyseis.gr/mis). Η επηινγή απηή
νδεγεί απηφκαηα ζηελ παξαίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηελ ππνβιεζείζα αίηεζε θαη
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επαλππνβνιήο λέαο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο εληφο ηεο ηαρζείζαο
πξνζεζκίαο.
5. Οη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη, νθείινπλ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο ζην ΠΚΔ, λα απνζηείινπλ ζηνλ ΔΦ απφδεημε θαηαρψξεζεο ηεο αίηεζεο
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ρξεκαηνδφηεζεο φπσο παξάγεηαη απφ ην ΠΚΔ, θαζψο θαη πιήξε θπζηθφ θάθειν θαη ζε
ςεθηαθή κνξθή (USB stick) ζηνλ νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αίηεζε, φπσο
ππεβιήζε

ζην

ΠΚΔ,

θαζψο

θαη

φια

ηα

δηθαηνινγεηηθά

πνπ

ηε

ζπλνδεχνπλ(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηα νπνία δελ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο).
6. Οη ππφ ζχζηαζε εηαηξείεο:
 Τπνβάιινπλ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο θάλνληαο ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΑΦΜ ηνπ
πξνβιεπφκελνπ απφ ην ρέδην ηνπ Καηαζηαηηθνχ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ.
 Τπνρξενχληαη κεηά ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο λα απνθηήζνπλ ΑΦΜ σο εηαηξεία θαη λα
πξνζθνκίζνπλ ζηνλ ΔΦ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο άκεζα κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ
Πίλαθα Απνηειεζκάησλ (ή ηνπ Πίλαθα Καηάηαμεο ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο έλζηαζεο), θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο
Υξεκαηνδφηεζεο ηεο κεκνλσκέλεο Πξάμεο.
7. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη αηηνχληεο απνδέρνληαη ηελ πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ) πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε θαη ηα νπνία ηεξνχληαη:
 γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο (ελδεηθηηθά: έιεγρνη θαη δηαζηαπξψζεηο θαηά
ηελ

ππνβνιή,

αμηνιφγεζε,

παξαθνινχζεζε

ηήξεζεο

ησλ

ππνρξεψζεσλ

ηνπ

δηθαηνχρνπ)
 γηα ην ζθνπφ εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (δεηθηψλ), θαζψο θαη
 γηα ην ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο εξεπλψλ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ελ ιφγσ Πξάμεο.
ε θάζε πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019.

12. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ

ΘΑΗ

ΠΡΝΗΣΔΗΑ

ΓΗΑ

ΡΖΛ

ΞΑΟΑΙΑΒΖ

ΡΖΠ

ΑΗΡΖΠΖΠ

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ– ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ
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Ο θάθεινο ηεο Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο πξέπεη απαξαίηεηα θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηερληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά (πνπ ζα
ελαξκνλίδνληαη ππνρξεσηηθά κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία):
εκεηψλεηαη φηη:
- πξφθεηηαη γηα θαηαγξαθή ελδεηθηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηνπλ απφ
ηα θξηηήξηα Δπηιεμηκφηεηαο θαη Δπηινγήο, θαζψο θαη απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο απηψλ, θαηά
πεξίπησζε. Οξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά απνηεινχλ θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο, αιιά θαη
θξηηήξην επηινγήο, αλάινγα κε ηελ ππνδξάζε, ην είδνο ηνπ δηθαηνχρνπ θ.ά.
- Ο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο κπνξεί λα επηζπλάςεη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, ην νπνίν ζεσξεί
φηη εληζρχεη ηελ πξφηαζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο.
- Οη απαηηνχκελεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο είλαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄
75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. ε πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηηο ζρεηηθέο Τπεχζπλεο Γειψζεηο, ππνγξάθεη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο απηνχ.
- Γηθαηνινγεηηθά αιινδαπψλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, εθφζνλ εθδίδνληαη απφ αιινδαπή αξρή
πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ
ιακβάλνληαη ππφςε. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ
εθδίδεηαη θάπνην/θάπνηα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
ππνςεθίνπ ή, αλ νχηε απηή πξνβιέπεηαη, απφ Τπεχζπλε Γήισζή ηνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο
ή άιιεο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη ν ππνςήθηνο
πιεξνί ηα θαηά ηα αλσηέξσ απαηηνχκελα.
1.

Πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ

2.

Αληίγξαθν

ησλ

δχν

πξψησλ

ζειίδσλ

ηεο

ειεθηξνληθήο

ππνβνιήο

αίηεζεο

ρξεκαηνδφηεζεο ζην ΠΚΔ, φπνπ αλαγξάθεηαη θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο.
Η αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986 (ΦΔΚ Α‟ 75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ. πλεπψο, ζα πξέπεη
λα εκθαλίδεη ηαπηφηεηα πεξηερνκέλνπ κε ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Η αλαθξίβεηα
ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.
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3. Φσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ,
απαηηείηαη γηα φια ηα κέιε. ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ θσηναληίγξαθν
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
4.

Γήισζε κε ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟
αξηζκ.2003/361/ΔΚ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Καλ (ΔΔ) 1388/2014 (Παξάξηεκα
7_Γήισζε ΜΜΔ), ε νπνία ζα θέξεη ππνγξαθή ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ζθξαγίδα
(ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ).

5. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο ζηήξημεο (ζπλεκκέλν έληππν ηεο
πξφζθιεζεο).
6.

Γηθαηνινγεηηθά λφκηκεο ππφζηαζεο:
 Γηα Α.Δ.:
- Ιζρχνλ Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ (Ννκαξρία ή ΓΔΜΗ αλάινγα κε ηε ρξνληθή
πεξίνδν)
- πγθξφηεζε Γ & Οξηζκφο Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ (ΦΔΚ ή ΓΔΜΗ αλάινγα κε ηε
ρξνληθή πεξίνδν θαη εθηχπσζε απφ taxisnet)
- Μεηνρνιφγην απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ηζρχνπζα κεηνρηθή ζχλζεζε
- Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο
 Γηα Δ.Π.Δ.:
-Ιζρχνλ Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ (Πξσηνδηθείν ή ΓΔΜΗ αλάινγα κε ηε
ρξνληθή πεξίνδν)
-Πξάμε εθπξνζψπεζεο & Βεβαίσζε Δηαίξσλ (ΓΔΜΗ) ζε πεξίπησζε πνπ ε
εθπξνζψπεζε δελ πξνθχπηεη απφ ην αλσηέξσ Καηαζηαηηθφ
- Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο
 Γηα Ο.Δ., Δ.Δ., ΙΚΔ:
- Πξφζθαην θαηαζηαηηθφ επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία (Πξσηνδηθείν ή
ΓΔΜΗ), ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε Γηαρείξηζε-Δθπξνζψπεζε
- Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο
 Γηα Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Ν. 4430/2016 φπσο ηζρχεη:
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-

Πηζηνπνηεηηθφ

εγγξαθήο

ζην

Γεληθφ

Μεηξψν

Φνξέσλ

Κνηλσληθήο

θαη

Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο,
- Αξρηθά ππνβιεζέλ θαηαζηαηηθφ θαη ε ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε απηνχ (αλ ππάξρεη)
- Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο
 Γηα πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο:
-Σα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο πνπ
πξνβιέπνληαη κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.
- Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο
 Γηα εηαηξείεο ππφ ζχζηαζε:
- ρέδην θαηαζηαηηθνχ, κε θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο ηδίαο
ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην νξηζηηθφ πξηλ ηελ
έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο.
 Γηα αηνκηθή επηρείξεζε, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο.

7. Γήισζε εθπξνζψπεζεο θαη ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (Λνγαξηαζκφο Πξάμεο):
i.

ηελ

πεξίπησζε

πθηζηάκελσλ

λνκηθψλ

πξνζψπσλ/εηαηξεηψλ,

ππνβάιινληαη

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απφ
ην Καηαζηαηηθφ ηεο) θαη Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ
ππεπζχλνπ πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φπνπ ζα δειψλεηαη θαη ν αξηζκφο
IBAN ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαβάιινληαη νη νηθνλνκηθέο
εληζρχζεηο. Σν αλσηέξσ πξφζσπν είλαη ην κφλν αξκφδην γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζπλφινπ
ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ εθ κέξνπο ηνπ θνξέα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έξγνπ.
ii.

ηελ πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ππνβάιιεηαη ζε Τπεχζπλε Γήισζε ν αξηζκφο
IBAN ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαβάιινληαη νη νηθνλνκηθέο
εληζρχζεηο (ε δήισζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε - Τπφδεηγκα ΙΙΙ ηεο
πξφζθιεζεο).

Ο αλσηέξσ Σξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην Γηθαηνχρν θαη γηα ηελ
ηεθκεξίσζε θάιπςεο ηεο Ίδηαο πκκεηνρήο Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο:
8. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο:
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Γηα Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο κε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ:
- Έληππα Δ3 κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ινγηζηή θαη γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο
- Μεηξψν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο (κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ινγηζηή θαη γηα ηηο
ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ζηήξημεο
- Έληππν Δ9 ζε ηζρχ
- Τπφδεηγκα (ΔΛΠ) Β.5 Ιζνινγηζκφο γηα πνιχ κηθξέο νληφηεηεο, κε ππνγξαθή θαη
ζθξαγίδα ηνπ ινγηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ
πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (αλ απαηηείηαη)



Γηα Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο κε ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ:
- Γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο:
α) Ιζνινγηζκνί – απνηειέζκαηα ρξήζεο
β) Έληππα Δ3 κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ινγηζηή
γ) Έληππν Ν (φπνπ απαηηείηαη)
δ) Μεηξψν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ινγηζηή
- Έληππν Δ3 ζε ηζρχ
- Έληππν Ν (φπνπ απαηηείηαη)



Γηα Φπζηθά πξφζσπα (ππφ ίδξπζε επηρείξεζε):
- Έληππα Δ1 θαη Δ3, κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ινγηζηή
- Πξάμε Γηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα)
- Έληππν Δ9

Σα αλσηέξσ απαηηνχληαη γηα ηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, φισλ ησλ εηαίξσλ/κεηφρσλ
θαηά πεξίπησζε.


ηελ πεξίπησζε λενζχζηαηεο εηαηξίαο ή αηνκηθήο επηρείξεζεο ε νπνία δελ έρεη θιείζεη

ηελ πξψηε ηεο πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ.
9. Καηαζηάζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (πίλαθαο πξνζσπηθνχ) Δ4 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ) γηα κηα (1) θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο
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ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο θαη ηπρφλ πξνζιήςεηο-απνιχζεηο (ζε πεξίπησζε πθηζηάκελσλ

επηρεηξήζεσλ).
10. Απνδεηθηηθφ Τπνβνιήο δήισζεο Απνδνρψλ & πληάμεσλ καδί κε ζπγθεληξσηηθή
Καηάζηαζε ηέινπο έηνπο ζηελ νπνία ζα απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ν θάζε εξγαδφκελνο κε ηνλ
αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ απαζρνιήζεθε θαη γηα κηα (1) θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ
πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο.
11. Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο (αξηζ. 13535/29.03.21 εγθχθιηνο Τπ.
Γηθαηνζχλεο). (ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ).
12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Τπνδείγκαηνο Ι, ζηελ νπνία ν
ελδηαθεξφκελνο ζα δειψλεη, φηη:


Σν ίδην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο δελ έρεη πξνηαζεί ή νξηζηηθά ππαρζεί γηα ελίζρπζε –

επηρνξήγεζε ζε αλαπηπμηαθφ λφκν ή ζε άιιν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ην ζχλνιν ή κέξνο
ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο.


Η ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο ζα ζπλάδεη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ

εθαξκνγή ησλ Κνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ δηαηάμεσλ, (ΚΑιΠ, ΚΟΑ, ΠΛΑ Αιηεία, χζηεκα Διέγρνπ
Αιηεπηηθψλ Πξντφλησλ, θιπ.), πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθίλεζε, εκπνξία, ηρλειαζηκφηεηα ησλ
πξντφλησλ, ηελ πξφιεςε, απνηξνπή θαη εμάιεηςε ηεο ΠΛΑ Αιηείαο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή.


Σνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο Ιδίαο πκκεηνρήο.



Δάλ ε αξρηθή επηρείξεζε, επηδνηήζεθε ή κε ζην πιαίζην νπνηνπδήπνηε Δζληθνχ ή

Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
13. Τπεχζπλε δήισζε deminimis ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε δξάζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ
δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013(Τπφδεηγκα ΙΙ ππεχζπλεο δήισζεο).
14. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ΙΙΙ πεξί κε
πεξάησζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ.
15. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα θαηαβάιεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα. Δλδεηθηηθά,
- αληίγξαθν ηνπ Λνγαξηαζκνχ Πξάμεο ζην νπνίν λα θαίλεηαη ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ην
IBAN θαη ε χπαξμε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε
πνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εκθαλίδνληαη θαη άιια νλφκαηα, πέξαλ ηνπ δηθαηνχρνπ,
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ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε απφ θάζε ζπλδηθαηνχρν ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεη ζηνλ δηθαηνχρν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξήκαηα ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα
ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Πξάμεο. (ην αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη
λα έρεη εθδνζεί 30 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο) ή/θαη
- βεβαηψζεηο θαηνρήο θηλεηψλ αμηψλ(πρ νκνιφγσλ, κεηνρψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, κεξίδηα
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο)
-ε πεξίπησζε δαλεηνδφηεζεο, έγγξαθν ηξαπεδηθνχ ή άιινπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο
γηα ην ζεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ρνξήγεζε δαλείνπ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ην χςνο ηνπ
δαλείνπ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ην είδνο ηεο Πξάμεο γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ην δάλεην, ε
δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ην επηηφθην, ε πεξίνδνο ράξηηνο.
16. ηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, Απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ/εηαίξσλ ηνπ θνξέα, γηα ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο. Η
δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, πέξα απφ ηνλ ινγαξηαζκφ πξάμεο, κπνξεί λα
ηεθκεξησζεί απνδεηθλχνληαο ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ :
-κε λέεο ζε κεηξεηά εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ(Απφζπαζκα Γεληθήο πλέιεπζεο Μεηφρσλ –
Δηαίξσλ θαη αληίγξαθα ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ κεηφρσλ – εηαίξσλ κε ηα πνζά πνπ
ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο(ηα αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 30 εκέξεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο) ή/θαη βεβαηψζεηο
θαηνρήο θηλεηψλ αμηψλ(πρ νκνιφγσλ, κεηνρψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, κεξίδηα ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ κε απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο)
- ή κε ηα θνξνινγεζέληα θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο απνζεκαηηθά, εθηφο ηνπ ηαθηηθνχ
(Απφθαζε αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηε δέζκεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ γηα ηελ
επέλδπζε θαη αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Φνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά» ή νη ηζνινγηζκνί
ησλ ζρεηηθψλ ρξήζεσλ, θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε δηάζεζε ησλ πνζψλ).
17. ηελ πεξίπησζε ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ αληίγξαθα ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ
εηαίξσλ / κεηφρσλ κε ην απαηηνχκελν πνζφ θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο (ηα αληίγξαθα ησλ
ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 30 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο) ή βεβαηψζεηο θαηνρήο θηλεηψλ αμηψλ(πρ νκνιφγσλ,

66

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ

κεηνρψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο
αμίαο)
18. ρεηηθφ ηξαπεδηθφ έγγξαθν γηα ηελ πξφζεζε δαλεηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνινίπνπ
ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ζρεηηθφ έγγξαθν ιακβάλεηαη
ππφςε ε πεξηγξαθή ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο (Τπφδεηγκα Ι).
19. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαδξνκηθέο δαπάλεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο
ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, Πίλαθα εμνθιεκέλσλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ
εκεξνκελία επηιέμηκεο αλαδξνκηθφηεηαο, αλά θαηεγνξία δξάζεο, θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ ππάξρεη ζηα Τπνδείγκαηα ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ).Ο Πίλαθαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθα ησλ εμνθιεκέλσλ
ηηκνινγίσλ

θαη

ινηπψλ

λφκηκσλ

παξαζηαηηθψλ

εγγξάθσλ

ή

εγγξάθσλ

ηζνδχλακεο

απνδεηθηηθήο ηζρχνο (ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο), πνπ εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Α..) ζην φλνκα ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ
ηεο Πξάμεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ζπγρξφλσο θαη ε έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο
(κεηαθνξέο πιηθψλ), απηφ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην (εθφζνλ δελ
απνηεινχλ εληαίν έγγξαθν). Σα ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ
πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο. Οη αγνξέο αθνξνχλ θαηλνχξγηα θαη φρη
κεηαρεηξηζκέλα πιηθά. Η εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ
εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, (ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο), ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαζηαηηθά πιεξσκήο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ
Ιδξχκαηνο,(εληνιή

είζπξαμεο

/

πιεξσκήο

ή

απνδεηθηηθά

ειεθηξνληθήο

ηξαπεδηθήο

ζπλαιιαγήο).
20. Αλαιπηηθέο πξνζθνξέο(ηνπιάρηζηνλ δχν πξνζθνξέο απφ δχν αλεμάξηεηνπο κεηαμχ ηνπο
πξνκεζεπηέο)ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνκεζεπηή (κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί, εξγαζίεο, θιπ) κε αληίζηνηρεο πξνκεηξήζεηο (φπνπ απαηηνχληαη), νη νπνίεο ζα
απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο ΦΠΑ), ζπλνδεπφκελεο απφ
ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα. Η εκεξνκελία ησλ πξνζθνξψλ δελ ζα πξέπεη λα απέρεη ρξνληθά πέξαλ
ηνπ εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο.
Οη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο/ηηκνιφγηα γηα ινηπέο δαπάλεο, πιελ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, θαη γηα
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Μέγηζησλ ηηκψλ κνλάδαο
θαηαζθεπαζηηθψλ

εξγαζηψλ,

πξέπεη

λα

ζπλνδεχνληαη

απφ

πιεξνθνξηαθά

θπιιάδηα

(prospectus).
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21. ε πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε λέεο ή πθηζηάκελεο ππνδνκέο,
απαηηνχληαη είηε απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ είηε καθξνρξφληα κίζζσζε
πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθή πεξίνδν, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ. ε πεξίπησζε βειηίσζεο
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζε πεξίπησζε κηθξψλ πξνζζεθψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ ην 10%
ηνπ αηηνχκελνπ θφζηνπο, ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα αλέξρεηαη ζε ελλέα (9) έηε. Οη
αλσηέξσ ρξνληθνί πεξίνδνη, ππνινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζεο ηεο
πξφζθιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. ε θάζε
πεξίπησζε ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο.
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο, γίλνληαη δεθηά πξνζχκθσλα
καθξνρξφληαο κίζζσζεο ή αγνξάο γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα
πινπνηεζεί ε επέλδπζε.
22. ε θάζε πεξίπησζε ην γήπεδν ή ην νηθφπεδν ή ην αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν
βαξψλ, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ην βάξνο έρεη πξνθχςεη απφ επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ
ίδηα θχζε επέλδπζεο ή ζα πξνθχςεη απφ επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
πξφηαζεο ή απφ δάλεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο, απφ ηελ νπνία επιήγε ε
επηρείξεζε(Πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ θαη κε δηεθδηθήζεσλ).
23. ε πεξηπηψζεηο άπισλ ελεξγεηψλ ή πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πνπ δελ απαηηεί ηε κφληκε
εγθαηάζηαζή ηνπ ή ζε πεξηπηψζεηο ήπησλ ελεξγεηψλ πνπ δελ ζπλδένληαη κφληκα θαη ζηαζεξά
κε ην αθίλεην, δελ απαηηείηαη ν έιεγρνο χπαξμεο βαξψλ θαη δηεθδηθήζεσλ.
24. Αλαιπηηθφο Πξνυπνινγηζκφο(ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα Τπνδείγκαηα Α, Β -αλάινγα κε ην
είδνο δξάζεο) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν xls).
25. Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα έξγνπ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ ππάξρεη ζηα Τπνδείγκαηα
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ).
26. Έθζεζε ηεθκεξίσζεο εμαζθάιηζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ε
ηερληθή έθζεζε ζα αλαπηπρζεί ζην Έληππν ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, Δλφηεηα Β9).
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27. Οη ζρεηηθνί «Πίλαθεο δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», (ζχκθσλα
κε ηα πξφηππα πνπ ππάξρνπλ ζηα Τπνδείγκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη αλάινγα
κε ην είδνο ηεο πξάμεο).
28. Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο θηηξηαθψλ εξγαζηψλ κε ζθαξηθήκαηα θαη ππνκλήκαηα.
29. Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα - Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα – Γηάγξακκα θάιπςεο (φπνπ απαηηείηαη,
αλάινγα

κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ). ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα λα απεηθνλίδεηαη ε

πξνζβαζηκφηεηα θαη νη ππνδνκέο ΑΜΔΑ.
30. Αλαιπηηθή εκβαδνκέηξεζε (φπνπ απαηηείηαη).
31. Βεβαίσζε αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ΦΔΚ ραξαθηεξηζκνχ θηεξίνπ σο δηαηεξεηένπ ή
παξαδνζηαθνχ, εθφζνλ απαηηείηαη.
32. Πίλαθαο κνξηνδφηεζεο θαηάηαμεο θιεηδηψλ (φπνπ απαηηείηαη).
33. Μειέηε Βησζηκφηεηαο ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη είηε πξφθεηηαη γηα λέα είηε γηα πθηζηάκελε
επηρείξεζε, θαη ζα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζην πξνβιέςεηο εζφδσλ, δαπαλψλ, θεξδψλ/δεκηψλ
θαη πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 12).
Απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε εμαηξνχληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε βειηηψζεηο θαη
εμνπιηζκφ επί ηνπ ζθάθνπο γηα επαγγεικαηίεο αιηείο.
34. ρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο / άδεηεο αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξάμεο ζε πεξίπησζε
πνπ δελ ππάξρνπλ λα ππνβιεζνχλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο πξνο ζηηο αξκφδηεο αξρέο.
35. ε πεξίπησζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ απνδεηθηηθά ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (πρ
άδεηεο ιεηηνπξγίαο, ζήκα ΔΟΣ).
36. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (πρ βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα) ζρεηηθήο κε ηε
θχζε ηεο πξφηαζεο.
37. Σίηινη ζπνπδψλ – βεβαηψζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ
ζρεηηθψλ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο.
38. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη Γεκφζηνο Τπάιιεινο, ή εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ ή
ΝΠΙΓ, άδεηα γηα άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ή άιιν
αξκφδην φξγαλν ή βεβαίσζε ηνπ ΝΠΙΓ φηη δελ θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ.
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Σν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πλεηαηξηζκψλ. ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ εμεηάδεηαη
ην θξηηήξην γηα ην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ.
39. Οη επαγγεικαηίεο αιηείο νη νπνίνη ζα ππνβάινπλ επελδπηηθά ζρέδηα ζηηο δξάζεηο
«Δπελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο, ηεο πγηεηλήο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ
ζπλζεθψλ γηα ηνπο αιηείο» θαη «Δπελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ ή επί ηνπ ζθάθνπο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο ξχπσλ ή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ» ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ επηπιένλ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:


Πιήξεο ζεσξεκέλν αληίγξαθν (θαη ηηο θελέο ζειίδεο) ηεο αιηεπηηθήο άδεηαο ηνπ
ζθάθνπο ζε ηζρχ.



Βεβαίσζε ηεο αζθάιηζήο ηνπ σο αιηέαο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ΔΦΚΑ.



Βεβαίσζε ηνπ Αιηεπηηθνχ πιιφγνπ.

40. Δθηχπσζε απφ ηζηνζειίδα www.gsis.gr απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ αιηέα.
41. Απνδεηθηηθά έγγξαθα φπνπ αλαθέξεηαη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ αιηέα (πρ ινγαξηαζκφο
χδξεπζεο, ξεχκαηνο).
42. Έγθξηζε γηα ηε κεηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο ζην πιαίζην ηνπ ΠΓ 261/1991 (φπνπ απαηηείηαη).
Ο ηδηνθηήηεο

αιηεπηηθνχ ζθάθνπο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβάιεη

ηα αλσηέξσ

δηθαηνινγεηηθά θαη επηπιένλ ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο «Δπαγγεικαηηθήο Άδεηαο Αιηείαο ηνπ
ζθάθνπο» ζε ηζρχ ην νπνίν

ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλν ζηα Διιεληθά λενιφγηα /

Λεκβνιφγηα. Γηα εηαηξηθφ ζρήκα: Ιζρχνλ θαηαζηαηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν θχξηνο
ζθνπφο ζπλίζηαηαη ζηελ άζθεζε αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
43. Ναππεγηθά ζρέδηα, κε έλδεημε ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο θιίκαθαο ηνπ ζρεδίνπ,
ζπλνδεπφκελα απφ ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηνπ λαππεγνχ, θαζψο θαη ηεθκεξησκέλε
έθζεζή ηνπ γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ ζθάθνπο, ζε πεξίπησζε εξγαζηψλ ηνπ ζθειεηνχ,
ππεξθαηαζθεπψλ, ή εζσηεξηθήο δηεπζέηεζεο (φπνπ απαηηείηαη). Δπίζεο, πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη
φηη κε ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο δελ απμάλεηαη ε αιηεπηηθή ηθαλφηεηα (GT, kW) θαη ε
δπλαηφηεηα ηνπ ζθάθνπο γηα αιίεπζε.
44. Σερληθή έθζεζε, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ, αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξάμεο
απφ νπνχ ζα πξνθχπηεη ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο ή / θαη νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο, θαζψο θαη
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φηη ην απνηέιεζκα ηνπο, δελ ζα απμήζεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο γηα αιίεπζε
ή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εληνπίδεη αιηεχκαηα (ε ηερληθή έθζεζε ζα αλαπηπρζεί ζην Έληππν
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, Δλφηεηα Α2).
45. Άιια έγγξαθα
 Γηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο
 Απνδεηθηηθά εθαξκνγήο πζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο
 Γηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο εηνηκφηεηαο έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο (π.ρ.
Άδεηα Γφκεζεο, Άδεηα εγθαηάζηαζεο, Δπηκέξνπο Άδεηεο, εγθξίζεηο, αηηήζεηο θηι)
 ρεηηθή κειέηε ή πξνκειέηε ή έθζεζε ηεθκεξίσζεο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη
επαξθψο ην ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο χδαηνο/επεμεξγαζίαο απνβιήησλ/ΑΠΔ/δηαρείξηζεο
πνηφηεηαο/πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηεο κνλάδαο.
Η ΟΣΓ – ΔΦ δχλαηαη λα δεηήζεη ζε πξσηφηππε κνξθή έλα δηθαηνινγεηηθφ γηα ην νπνίν
ακθηβάιιεη γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπ ή ηα ζρέδηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην αξρηθφ ινγηζκηθφ
πνπ παξήρζεζαλ.
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ έληππνπ θαθέινπ ηδηνρείξσο, απηφο ζα πξσηνθνιιάηαη θαηά ηελ
παξαιαβή ηνπ απφ ηνλ ΔΦ σο εηζεξρφκελν έγγξαθν. Η εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο ζεσξείηαη
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο.
ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ
αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα απνζηνιήο ηαρπδξνκείνπ (ΔΛΣΑ – ζπζηεκέλε επηζηνιή) ή ζην
παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο (ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηε).
Η απφδεημε απνζηνιήο ησλ ΔΛΣΑ ή ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ
ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο.
Ο θάθεινο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεη:
- Σνλ ηίηιν ηεο πξάμεο
- Ολνκαηεπψλπκν δηθαηνχρνπ ή επσλπκία επηρείξεζεο
- Κσδηθφ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζην ΠΚΔ
- Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
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ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο πξνζθφκηζεο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ, ην επελδπηηθφ ζρέδην ζα
απνξξηθζεί σο κε πιήξεο.
Ο δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ
ζπλδέεηαη κε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο.
Δπηπιένλ, ηζρχνπλ ηα θάησζη:
1.Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα είλαη πξσηφηππα, αθξηβή αληίγξαθα ή
λνκίκσο επηθπξσκέλα.
2.Οη απαηηνχκελεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ππνβάιινληαη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. ε
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηηο ζρεηηθέο Τπεχζπλεο Γειψζεηο πνπ
αθνξνχλ ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν ππνγξάθεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ.
3. Γηθαηνινγεηηθά αιινδαπψλ ππνςεθίσλ, εθφζνλ εθδίδνληαη απφ αιινδαπή αξρή πξέπεη
λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ιακβάλνληαη
ππφςε. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδεηαη
θάπνην/θάπνηα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ ή, αλ
νχηε απηή πξνβιέπεηαη, απφ Τπεχζπλε Γήισζή ηνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη ν ππνςήθηνο πιεξνί ηα θαηά ηα
αλσηέξσ απαηηνχκελα.
4. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ εγγξάθσλ) πξέπεη λα
έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο.
13. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ
Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ ΠΚΔ, απφ ηνλ
αμηνινγεηή/ηέο ηνπ ΔΦ θαη ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Τ.Α. νξηζκνχ ηνπ ΔΦ,
δηαζθαιίδνληαο φηη νη εκπιεθφκελνη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια
ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. Δπηπιένλ, δηαζθαιίδεη φηη ηα φξγαλα αμηνιφγεζεο δελ έρνπλ,
άκεζα ή έκκεζα, «ηδησηηθφ ζπκθέξνλ», ήηνη νηθνλνκηθφ ή άιιν πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ζην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πιήηηεη ηελ
ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κέζσ ππνβνιήο ζρεηηθήο
δήισζεο κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.
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Η αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ηα εγθεθξηκέλα θξηηήξηα απφ
ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑΛΘ, ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα
πξφζθιεζε θαη:


δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαη είλαη δηαθαλή



δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκβνιή ησλ πξάμεσλ ζηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη
απνηειεζκάησλ ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΔΠΑΛΘ



ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη
ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013.

Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ είλαη ζπγθξηηηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα απφ ηα
αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΔΦ.
 Πηάδην Α: Έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο Πξάμεσλ.
Καηά ην ζηάδην απηφ, θαη εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ν ΔΦ δχλαηαη λα δεηήζεη, κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απφ ηνλ αηηνχληα δηθαηνχρν ηελ ππνβνιή δηεπθξηλήζεσλ ή/θαη
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη δηεπθξηλήζεηο ή/θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία νθείιεηαη λα
ππνβιεζνχλ εληφο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ
εγγξάθνπ ηνπ ΔΦ (απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). Με ηελ ππνβνιή
ηνπο, ε αίηεζε ειέγρεηαη εθ λένπ σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηεο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία πνπ
έρεη ρνξεγεζεί θαη δελ ππνβιεζεί ην ζχλνιν ησλ πξφζζεησλ δεηεζέλησλ ζηνηρείσλ, ε αίηεζε
ζεσξείηαη κε πιήξεο.
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία είλαη απηά ηα νπνία δηνξζψλνπλ πξνθαλή ζθάικαηα ηεο αίηεζεο ή
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαλ ζηελ πξφζθιεζε θαη εθδφζεθαλ πξηλ ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ νη δηεπθξηλίζεηο είλαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε ζθνπφ ηελ
απνζαθήληζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο.
ε θάζε πεξίπησζε ηα παξαπάλσ ππνβάιινληαη ζηνλ ΔΦ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θάθειν ηεο
αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο.
 Πηάδην Β: Αμηνιφγεζε ησλ Πξνηάζεσλ αλά Οκάδα Κξηηεξίσλ
Καηά ην ζηάδην απηφ ν ΔΦ πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη
εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ν ΔΦ δχλαηαη λα πξνβεί ζηε δηαζηαχξσζε / επηβεβαίσζε ησλ
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ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ή/θαη λα δεηήζεη, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απφ ηνλ
δπλεηηθφ δηθαηνχρν ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ / δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα
απαηηνχκελα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ ΔΦ (απνδεηθηηθφ
παξάδνζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). Με ηελ ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ,
ε αίηεζε αμηνινγείηαη θαη βαζκνινγείηαη σο πξνο ηα θξηηήξηα επηινγήο Πξάμεσλ. Δάλ παξέιζεη
ε πξνζεζκία πνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη δελ ππνβιεζνχλ ηα πξφζζεηα δεηεζέληα ζηνηρεία, ε
αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο αίηεζεο νινθιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία
ηνπ θαθέινπ.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ εθ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ αμηνινγεηή/ηψλ, θαη
αθνχ ειεγρζεί ην θαζεζηψο deminimis (φπνπ απηφ απαηηείηαη) κέζσ Τπεχζπλεο Γήισζεο
θαζψο θαη κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ψξεπζεο

Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ

(www.sorefsis.gr/soreusis/), αθνινπζεί ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ε νξηζηηθνπνίεζε
ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην ΠΚΔ.
ε θάζε πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε ησλ ζηαδίσλ Α θαη Β θαη ε βαζκνιφγεζή φισλ ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο δηελεξγείηαη πιήξσο γηα θάζε αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο αλεμάξηεηα απφ ην
απνηέιεζκα νπνηνπδήπνηε ζηαδίνπ.
Οη αηηήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ζεηηθά
αμηνινγεκέλσλ αηηήζεσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο θαη κέρξη ηελ
εμάληιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξφζθιεζεο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο παξάγνληαη νη αθφινπζνη πξνζσξηλνί
πίλαθεο, νη νπνίνη νξηζηηθνπνηνχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ:
• Πίλαθαο αηηήζεσλ πξνο έγθξηζε (Πίλαθαο Ι), κε θαηάηαμε θαηά θζίλνπζα ζεηξά
βαζκνιφγεζεο.
• Πίλαθαο αηηήζεσλ πξνο έγθξηζε κε εληζρπφκελσλ, ιφγσ εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο Πξφζθιεζεο (Πίλαθαο ΙΙ).
• Πίλαθαο απνξξηθζεηζψλ αηηήζεσλ (Πίλαθαο ΙΙΙ) κε αλαθνξά ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο.
Δπηπιένλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, απνζηέιιεηαη
ζηελ ΔΓΠ εηζήγεζε επί ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο θαη εθδίδεηαη
ζρεηηθή Απφθαζε Αλαθνίλσζεο Απνηειεζκάησλ, ππφ ηελ αίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
έλζηαζεο.
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Ο ΔΦ ελεκεξψλεη θαη αηνκηθά φινπο ηνπο αηηνχληεο -κε ειεθηξνληθφ κήλπκα κε απφδεημε
παξαιαβήο-, γηα ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζην
δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν, ηνλ
ηφπν θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ έλζηαζεο.
Δθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ, ε ΔΓΠ δχλαηαη κε απφθαζε ηεο λα
εγθξίλεη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ πξάμεσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά
βαζκνινγίαο, πέξαλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφζθιεζεο, θάλνληαο ρξήζε ππεξδέζκεπζεο
κέρξη ην 120% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ
πξνθχςνπλ επηπιένλ δηαζέζηκνη πφξνη, ζα πξέπεη ν ΔΦ λα αηηεζεί ππεξδέζκεπζε πφξσλ θαη λα
ιάβεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΑιΘ.
Οη αηηήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ζεηηθά
αμηνινγεκέλσλ αηηήζεσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο θαη κέρξη ηελ
εμάληιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξφζθιεζεο.
Ο ΔΦ έρεη ηελ επζχλε αξρεηνζέηεζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ
πξνηάζεσλ.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνθχςεη φηη ν δηθαηνχρνο δειψλεη ςεπδή
ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ελίζρπζε, ε αίηεζε ελίζρπζεο απνξξίπηεηαη ζηελ ηξέρνπζα
πξφθιεζε θαη δελ έρεη δηθαίσκα θαηάζεζεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε πξνζθιήζεηο ηνπ
ηξέρνληνο Δ.Π. Αιηείαο θαη Θάιαζζαο, ελψ ελεκεξψλνληαη νη αξκφδηνη κεραληζκνί δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ.
14. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΛΠΡΑΠΔΥΛ
ηελ πεξίπησζε αληηξξήζεσλ επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηφζν ηεο εμέηαζεο πιεξφηεηαο φζν θαη
ηεο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο Πξάμεσλ, (αληίξξεζε ζηα on – off θξηηήξηα ή/θαη ζηε
βαζκνινγία θαη ζε φια ηα ζεκεία ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή ζην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ
αληηθείκελν, θαζψο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο), δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο έλζηαζεο ζηνλ
αξκφδην ΔΦ (ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.2690/99), εθ
κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ ηεο Πξάμεο, θαηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ. Η
έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζηνλ ΔΦ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο
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(απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ΔΦ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
Άξζξν 43 ηεο ΤΠΑΤΓ.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ΠΚΔ. Η δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο
αθνξά ζε ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ηξεηο
πξναλαθεξφκελνπο πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηάηαμεο. Η κε ππνβνιή έλζηαζεο εθ κέξνπο ηνπ
ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ ηεο Πξάμεο εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο, ηζνδπλακεί κε ηελ εθ
κέξνπο ηνπ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο.
Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (ΔΔΔ)(κνλνκειέο φξγαλν), ν
νξηζκφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΦ θαη ε νπνία ζα
πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ
ελζηάζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηειέρε ηνπ ΔΦ πνπ έρνπλ αμηνινγήζεη
ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΔΔ ηεο ελ ιφγσ Πξάμεο.
Οη ελζηάζεηο αζθνχληαη άπαμ επί ζπλφινπ ησλ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο. Η εθδνζείζα απφθαζε
επί ελζηάζεσο πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θαζηζηά νξηζηηθή ηελ πξάμε
έληαμεο/ηξνπνπνίεζεο ή ηελ ηπρφλ απφξξηςε απηήο απνθιεηνκέλνπ έηεξνπ ζηαδίνπ
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο.
Με βάζε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ πξνζθπγψλ, ζπληάζζεηαη ν ηειηθφο Πίλαθαο
Καηάηαμεο κε ηηο ηειηθά επηιεγκέλεο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηε
βαζκνινγία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ, ε
νπνία δελ δχλαηαη λα απνθιίλεη απφ ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ελεκεξψλνληαη νη εληζηάκελνη κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ κε επαξθή θαη ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εμέηαζεο θαη
νη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΦ https://etanam.gr θαη
ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα.
15. ΑΞΝΦΑΠΖ ΔΛΡΑΜΖΠ – ΑΞΝΦΑΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΚΔΚΝΛΥΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ
Με ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ
εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ, νξηζηηθνπνηνχληαη απφ ηνλ ΔΦ ζην ΠΚΔ ηα ζηνηρεία ησλ
εγθεθξηκέλσλ

πξνο

ρξεκαηνδφηεζε

αηηήζεσλ,

δεκηνπξγνχληαη

ζην

Οινθιεξσκέλν

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) ηα αληίζηνηρα Σερληθά Γειηία Πξάμεο θαη απνδίδνληαη νη
ζρεηηθνί θσδηθνί MIS. ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ε Απφθαζε Έληαμεο Πξάμεσλ απφ ηελ ΔΓΠ,
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κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Μνλάδαο αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΦ, κε ηνπο νξηζηηθνχο πιένλ πίλαθεο
θαηάηαμεο, γηα ην ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ, ε νπνία αλαξηάηαη θαη δεκνζηεχεηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΦ https://etanam.gr θαη ζην Πξφγξακκα "Γηαχγεηα" θαη απνζηέιιεηαη
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (κε απνδεηθηηθφ παξάδνζεο) ζηνπο Γηθαηνχρνπο.
ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο κεκνλσκέλεο Πξάμεο ν
Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ελεκέξσζήο ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο (απνδεηθηηθφ παξάδνζεο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), λα απνζηείιεη ζηνλ ΔΦ (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην εγθεθξηκέλν
ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο Πξάμεο):
i.

ηε ζχκβαζε δαλείνπ κε ηελ Σξάπεδα

ή/θαη
ii. ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ κε ηνπνζεηεκέλν πνζφ χςνπο:
 ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξάμεο, γηα
ηελ θάιπςε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, γηα ζπλνιηθφ επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ Πξάμεο έσο
θαη 100.000 επξψ
 ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξάμεο, γηα
ηελ θάιπςε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο γηα ζπλνιηθφ επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ Πξάμεο
πάλσ απφ 100.000 επξψ.
Απφ ηα αλσηέξσ πνζά αθαηξνχληαη ηα δαλεηαθά θεθάιαηα θαη νη αλαδξνκηθέο δαπάλεο
πνπ πξνζκεηξήζεθαλ ζηελ Ιδησηηθή πκκεηνρή.
Απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, εμαηξνχληαη:
-

νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξάθηηα αιηεία κηθξήο θιίκαθαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ή ην δάλεην πνπ ζα θαηαηεζεί, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πνζφ
χςνπο ηνπιάρηζηνλ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απφ ηα αλσηέξσ
πνζά αθαηξνχληαη ηα δαλεηαθά θεθάιαηα θαη νη αλαδξνκηθέο δαπάλεο πνπ
πξνζκεηξήζεθαλ ζηελ Ιδησηηθή πκκεηνρή

-

νη πξάμεηο πνπ εμππεξεηνχλ ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ή έρνπλ ζπιινγηθφ δηθαηνχρν ή
θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη παξέρνπλ δεκφζηα πξφζβαζε ζηα
απνηειέζκαηα ηεο πξάμεο.
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ηε ζπλέρεηα, ν Γηθαηνχρνο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ρεδίνπ ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο
κεκνλσκέλεο Πξάμεο, νθείιεη λα απνζηείιεη ζηνλ ΔΦ, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ

εκεξνκελία

παξαιαβήο

ηεο

Απφθαζεο

(απνδεηθηηθφ

παξάδνζεο

ειεθηξνληθνχ

ηαρπδξνκείνπ), ππεχζπλε δήισζε, (Τπφδεηγκα ΙVππεχζπλεο δήισζεο), ζηελ νπνία ζα
δειψλεη φηη ζπκθσλεί θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο θαη ηηο δεζκεχζεηο απηήο, ηφζν γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο Πξάμεο, φζν θαη γηα ηηο καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε
πινπνίεζήο ηεο.
Αθνινπζεί ε έθδνζε ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ ΔΦ ζην
Γηθαηνχρν ηεο Πξάμεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (κε απνδεηθηηθφ παξάδνζεο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ).
Οη Γηθαηνχρνη ζα ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο φπσο έρεη ππνβιεζεί ζην ΠΚΔ.
Η απνζηνιή εγγξάθσλ θαη κελπκάησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ επέρνπλ ζέζε
θνηλνπνίεζεο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ έλαξμε φισλ ησλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ θαη πξνζεζκηψλ.
16. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ– ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖΠ
1. Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξίδεηαη ε 23ε-03-2018, γηα ηηο
πξάμεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηα νξηδφληηα κέηξα ηνπ Καλ. (ΔΔ) 508/2014, ελψ γηα ηηο πξάμεηο
πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Καλ. 1407/2013 ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ
δαπαλψλ νξίδεηαη ε 21ε-12-2016 (εκεξνκελία έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο).
2. Η θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε εθάπαμ κε ηελ έθδνζε ηεο
Απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ,
είηε ζηαδηαθά σο εμήο:
 Γηα ζπλνιηθφ επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ Πξάμεο απφ 2.000 έσο θαη 5.000 επξψ ε
θαηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ γίλεηαη ζε κία (1) δφζε θαη ν ρξφλνο
θαηαβνιήο νξίδεηαη ζηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο.
 Γηα ζπλνιηθφ επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ Πξάμεο απφ 5.000 έσο θαη 50.000 επξψ ε
θαηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ γίλεηαη απφ κία (1) έσο ηξεηο (3) δφζεηο θαη
ν ρξφλνο θαηαβνιήο νξίδεηαη ζηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο. ε θάζε
πεξίπησζε, ην πνζφ θάζε αηηήκαηνο πιεξσκήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ
30% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξάμεο.
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 Γηα ζπλνιηθφ επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ Πξάμεο πάλσ απφ 50.000 επξψ ε θαηαβνιή
ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ γίλεηαη απφ κία (1) έσο πέληε (5)δφζεηο θαη ν ρξφλνο
θαηαβνιήο νξίδεηαη ζηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο. ε θάζε
πεξίπησζε, ην πνζφ θάζε αηηήκαηνο πιεξσκήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ
20% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξάμεο.
3. Η επηρνξήγεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο κέζσ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο ζηνλ νξηζκέλν απφ
ηνλ δηθαηνχρν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη δελ επηηξέπεηαη ε
εθρψξεζή ηεο ζε ηξίηνπο.
4. Οη δηθαηνχρνη κεηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ηνπο, έρνπλ δηθαίσκα λα αηηεζνχλ ζηνλ ΔΦ, ηε
ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ
εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ελίζρπζεο ηεο πξάμεο.
5. Η θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο (ή ησλ πξνθαηαβνιψλ), ππφθεηηαη ζηε ζχζηαζε
ηξαπεδηθήο εγγχεζεο ή ηζνδχλακεο εγγχεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 100% ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιήο. Η εγγχεζε ζπζηήλεηαη πξνο ηνλ ΔΦ θαη είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ.
6. H πξνθαηαβνιή πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηηο δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην
δηθαηνχρν ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα δηθαηνινγνχληαη κε εμνθιεκέλα
ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ην
έηνο θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο. Η απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη
ζηαδηαθά αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ πιεξσκήο.
17. ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ
1. Ο ηξφπνο εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ (αγνξάο αγαζψλ ή ιήςεο ππεξεζηψλ)απφ ηνλ
Γηθαηνχρν δηέπεηαη θάζε πεξίπησζε, απφ ηηο ηζρχνπζεο θαηά ην ρξφλν εμφθιεζεο
δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε εμφθιεζε ηηκνινγίσλ γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απφ ηνπο
Γηθαηνχρνπο ησλ εληζρχζεσλ, κε επηηαγέο ηξίησλ.
3. Δμφθιεζε

κε

κεηαρξνλνινγεκέλεο

επηηαγέο

γίλεηαη

δεθηή,

εθφζνλ

απηή

έρεη

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ
ηνλ ΔΦ θαη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο.
4. Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή κέζσ ινγαξηαζκψλ θαη παξαζηαηηθψλ
ησλ εηαίξσλ/κεηφρσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο.
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5. Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο (θαηάηκεζε) δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε απνθπγή ησλ
ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο απνδεθηνχο ηξφπνπο εμφθιεζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη
ηκεκαηηθή έθδνζε ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία ψζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ απηψλ κε κεηξεηά).
6. Ο Γηθαηνχρνο κπνξεί λα ιακβάλεη θαη λα εθδίδεη ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα. Ηιεθηξνληθφ
ηηκνιφγην είλαη νπνηνδήπνηε ηηκνιφγην πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηα
Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα(Ν. 4308/2014) θαη ην νπνίν έρεη εθδνζεί θαη ιεθζεί ζε
ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ηνπο ζθνπνχο πηζηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο, ηα
ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα εθηππψλνληαη.
7. Δπηπιένλ, γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ επελδπηηθέο δαπάλεο
ζε ζπλάθεηα κε ηα άξζξα 22 & 23 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 θαη
ΠΟΛ.1079/6.4.2015) θαη ε εμφθιεζή ηνπο λα γίλεηαη - ψζηε εμαζθαιίδεηαη επαξθήο
δηαδξνκή ειέγρνπ -κε ηνπο αθφινπζνπο απνδεθηνχο ηξφπνπο:
 Κάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο
πεληαθνζίσλ (500) επξψ θαη θάησ (ρσξίο ΦΠΑ), κπνξεί λα εμνθιείηαη θαη δίρσο ηε
ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο, δειαδή κε κεηξεηά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε,
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί (εθηφο ηνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο αγαζψλ ή παξνρήο
ππεξεζηψλ) θαη απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή ή έγγξαθν ηζνδχλακεο
απνδεηθηηθήο αμίαο π.ρ. βεβαίσζε πξνκεζεπηή πεξί εμφθιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο.
 Κάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο άλσ ησλ
πεληαθνζίσλ (500) επξψ (ρσξίο ΦΠΑ), ζα πξέπεη ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηεο,
λα γίλεη κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο.
Χο ηξαπεδηθφ κέζν πιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, λνείηαη:
- Η θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, είηε κε κεηξεηά είηε κε
κεηαθνξά κεηαμχ ινγαξηαζκψλ (έκβαζκα, ειεθηξνληθφ ή κε).
- Η ρξήζε ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ
πιεξσκή ή/θαη φπνηαο άιιεο θάξηαο ζπλδέεηαη κε νλνκαζηηθφ ηαπηνπνηεκέλν
ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (Γηθαηνχρνπ) πνπ ηεξείηαη ζε Πάξνρν
Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ ηνπ Ν. 3862/2010 (ήηνη Πηζησηηθφ Ίδξπκα, Ίδξπκα Ηιεθηξνληθνχ
Υξήκαηνο ή Ίδξπκα Πιεξσκψλ).
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- Η έθδνζε επηηαγήο ηεο επηρείξεζεο ή ε έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ λφκηκα
ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα.
- Η ρξήζε ηαρπδξνκηθήο επηηαγήο – ηαρππιεξσκήο (έσο ηνπ νξίνπ πνπ επηηξέπεηαη απφ
ηα ΔΛΣΑ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηβάξπλζε γηα ηελ έθδνζε ηεο ηαρπδξνκηθήο επηηαγήο
δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ελφο
έξγνπ, ζα ιακβάλνληαη θάζε θνξά ππφςε ηα νξηδφκελα ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο
θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ θαη
ζέζπηζεο ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ζε απηέο. Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί απνηππψλνπλ ην ηζρχνλ
θαλνληζηηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο
Πξφζθιεζεο.
18. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΞΟΑΜΔΥΛ – ΔΞΑΙΖΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ
1.

Η παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ Πξάμεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ΔΦ. Η
επαιήζεπζε θαη πηζηνπνίεζε δαπαλψλ δηελεξγείηαη απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα Δπηηφπηαο
Δπαιήζεπζεο(ΟΔΔ).

2.

Ο νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ΟΔΔ γίλεηαη κε Απφθαζε ηνπ ΔΦ, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
ελφςεη ηεο δηεμαγσγήο ηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο θαη πάλησο κεηά ηελ έθδνζε ηεο
Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ. ηε ζχλζεζε ηνπ ΟΔΔ δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ
ζηειέρε ηνπ ΔΦ θαη ππάιιεινη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ θνξέσλ ηεο.
Καηά ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ επαιήζεπζεο ΟΔΔ δηαζθαιίδεηαη ε κε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ ηεο ειεγρφκελεο
Πξάμεο. Σν πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΔΔ πεξηιακβάλεη:


πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο,
θαη ε ιήςε ζρεηηθνχ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ



πηζηνπνίεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
αίηεκα επαιήζεπζεο – πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ θαη ηεο επηιεμηκφηεηάο ηνπο κε βάζε
ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηνπ
Γηθαηνχρνπ. Γελ γίλνληαη απνδεθηά παξαζηαηηθά ηα νπνία ν Γηθαηνχρνο δηαζέηεη ζε
αληίγξαθα ιφγσ απψιεηαο ησλ πξσηνηχπσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ απνδεδεηγκέλσλ
πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ
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δηαπίζησζε θαη επηβεβαίσζε ηεο ηήξεζεο ηνπ φξνπ πεξί κε αχμεζεο ηεο αιηεπηηθήο
ηθαλφηεηαο (GT-kW) ηνπ ζθάθνπο θαζψο θαη πεξί κε αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ
ρψξσλ απνζήθεπζεο ησλ αιηεπκάησλ ή θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ζθάθνπο γηα
αιίεπζε (φπνπ εθαξκφδεη)



επηβεβαίσζε
πηζηνπνίεζεο
παξαζηαηηθψλ

ηεο

νξζφηεηαο

δαπαλψλ

ηνπ

εμφθιεζεο

θαη

αθξίβεηαο

Γηθαηνχρνπ

ησλ

δαπαλψλ

ησλ

θαη

ε

κε

αηηεκάησλ
ζεψξεζε

ηελ

εηδηθή

επαιήζεπζεο

ησλ

–

πξσηφηππσλ

ζθξαγίδα

γηα

ηε

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο


ηεθκεξίσζε ηεο χπαξμεο επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ πιεξσκήο δαπαλψλ



δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ινηπψλ φξσλ πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο



έιεγρν γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο



ηε ζπκκφξθσζε ηνπ δηθαηνχρνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή θαη κε ηπρφλ ζπζηάζεηο
πξνγελέζηεξσλ επαιεζεχζεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζηελ πξάμε απφ ηνλ ΔΦ, ηε ΓΑ
ή απφ άιια εζληθά ή θνηλνηηθά ειεγθηηθά φξγαλα



θαηαρψξεζε ζην ΠΚΔ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ.

Η επηηφπηα επαιήζεπζε – πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά απφ ηελ αίηεζε
επαιήζεπζεο−πιεξσκήο

ηνπ

Γηθαηνχρνπ,

ζηνλ

ηφπν

πινπνίεζεο

ηνπ

θπζηθνχ

αληηθεηκέλνπ θαη κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηελ πηζηνπνίεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ελίζρπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο Πξάμεο.
3.

Δθφζνλ ην αίηεκα επαιήζεπζεο – πηζηνπνίεζεο θαη ηα αλαγθαία πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία
θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφθιεζεο, δηαβηβάδεηαη
απφ ηνλ ΔΦ ζην ΟΔΔ ν ζρεηηθφο θάθεινο κε ην αληηθείκελν ηεο επαιήζεπζεο (ην θπζηθφ
θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο Πξάμεο πξνο επαιήζεπζε) θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ηφπνο θαη
ην κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο επαιήζεπζεο.

4.

Σν ΟΔΔ νθείιεη εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ
ζρεηηθνχ θαθέινπ πνπ ηνπ δηαβηβάζηεθε απφ ηνλ ΔΦ λα ζπληάμεη ηελ Έθζεζε
Δπαιήζεπζεο –Πηζηνπνίεζεο ηεο εμεηαδφκελεο Πξάμεο. Σα ζηνηρεία ηεο Έθζεζεο
Δπαιήζεπζεο θαηαρσξνχληαη ζην ΠΚΔ, κε επζχλε ηνπ ζπληνληζηή ηνπ ΟΔΔ.
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5.

Γηα πξάμεηο κε επηιέμηκε Γεκφζηα Γαπάλε κέρξη 50.000€, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα
επηηφπηα επίζθεςε ζην ηειεπηαίν αίηεκα πιεξσκήο ηεο πξάμεο.

6.

ε πεξηπηψζεηο άπισλ ελεξγεηψλ ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ΔΦ γηα ην ρξφλν
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη‟ ειάρηζηνλ 15 εκέξεο λσξίηεξα. Η επηηφπηα επίζθεςε
γηα ηνλ έιεγρν ηεο ελέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ.

7.

Σν θφζηνο ηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο ησλ Πξάμεσλ απφ ηα ΟΔΔ, απνηειεί δαπάλε ησλ
„Γαπαλψλ Λεηηνπξγίαο θαη πληνληζκνχ‟ ηεο ΟΣΓ.

8.

Με βάζε ηελ Έθζεζε Δπαιήζεπζεο – Πηζηνπνίεζεο θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ν ΔΦ πξνβαίλεη, εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
παξαιαβή ηεο, ζηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο θαη ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο Έθζεζεο
Δπαιήζεπζεο κέξνπο/ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηεο Πξάμεο, κε ηελ νπνία νξίδεηαη ην
θαηαβιεηέν πνζφ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην κέξνο ησλ
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ επαιεζεπηεί – πηζηνπνηεζεί.

9.

Σα ζηνηρεία ηεο νξηζηηθνπνηεκέλεο Έθζεζεο Δπαιήζεπζεο θαηαρσξνχληαη ζην ΠΚΔ. Ο
Γηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (κε απνδεηθηηθφ παξάδνζεο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο, ελψ ηνπ παξέρεηαη
ην δηθαίσκα εληφο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα ππνβάιιεη αληηξξήζεηο ή έλζηαζε ζηνλ
ΔΦ επί ησλ απνηειεζκάησλ επαιήζεπζεο ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο, κέζσ ηνπ ΠΚΔ.

10. Με απφθαζε ηνπ ΔΦ, ζπγθξνηείηαη κνλνκειέο φξγαλν Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ (ΔΔΔ) ζε
πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο/έλζηαζεο ησλ Γηθαηνχρσλ επί ηεο νξηζηηθήο Έθζεζεο Δπαιήζεπζεο
-Πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ. ηε ζχζηαζε ηεο ΔΔΔ δελ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ην ζηέιερνο
πνπ δηελέξγεζε ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή ηεο Πξάμεο.
Η ΔΔΔ, εθφζνλ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ ηεο, δχλαηαη λα
πξνβεί ζε επηηφπηα επαιήζεπζε.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ΔΔΔ, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο, ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα κνλάδα ηνπ ΔΦ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΦ, ε νπνία απνζηέιιεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ζηνλ Γηθαηνχρν πξνο ελεκέξσζε. Δθφζνλ απφ ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο πξνθχπηεη
κεξηθή ή νιηθή ηθαλνπνίεζε ηεο δηαθσλίαο/έλζηαζεο, γίλεηαη ε ζρεηηθή δηφξζσζε ηεο
νξηζηηθήο επαιήζεπζεο ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ζην ΠΚΔ.
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11. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηαζέζηκεο ρξεκαηνδφηεζεο, ν ΔΦ εμαζθαιίδεη φηη ν δηθαηνχρνο
ιακβάλεη πιήξσο ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιφκελεο επηιέμηκεο δεκφζηαο δαπάλεο, ην
αξγφηεξν ζε ελελήληα (90) εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
πιεξσκήο. Η πξνζεζκία πιεξσκήο ησλ 90 εκεξψλ κπνξεί λα κελ ηεξεζεί απφ ηνλ ΔΦ ζε
δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ:
i. ην πνζφ απαίηεζεο πιεξσκήο δελ είλαη απαηηεηφ ή δελ έρνπλ παξαζρεζεί ηα
θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα,
ii. έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο φζνλ αθνξά ελδερφκελε παξαηππία πνπ επεξεάδεη
ηελ ελ ιφγσ δαπάλε.
Ο ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
απφ ηνλ ΔΦ, γηα ηελ θαζπζηέξεζε θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή.
19. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ ΔΞΑΙΖΘΔΠΖΠ - ΞΙΖΟΥΚΖΠ
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ην αίηεκα επαιήζεπζεο – πιεξσκήο πεξηιακβάλνπλ απφ
θάζε δηθαηνχρν θαηά πεξίπησζε:
i.

Αληίγξαθν ησλ δχν πξψησλ ζειίδσλ ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο πιεξσκήο ζην ΠΚΔ,
ζην νπνίν αλαγξάθεηαη θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο (νξηζηηθνπνίεζε).

ii. Αληίγξαθα ησλ εμνθιεκέλσλ ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ
ή εγγξάθσλ ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο (ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο),
πνπ εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Α..)
ζην φλνκα ηνπ Γηθαηνχρνπ ηεο Πξάμεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ζπγρξφλσο θαη ε
έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο (κεηαθνξέο πιηθψλ), απηφ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην
αληίζηνηρν ηηκνιφγην (εθφζνλ δελ απνηεινχλ εληαίν έγγξαθν). Σα ηηκνιφγηα ζα πξέπεη
λα αλαθέξνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο.
Οη αγνξέο αθνξνχλ θαηλνχξγηα θαη φρη κεηαρεηξηζκέλα πιηθά. Η εμφθιεζε ησλ
ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ ηζνδχλακεο
απνδεηθηηθήο ηζρχνο, (ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο), ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ ηα παξαζηαηηθά πιεξσκήο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο, (εληνιή είζπξαμεο
/ πιεξσκήο ή απνδεηθηηθά ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο).
iii. Φσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ κφληκσλ θαηαζθεπψλ θαη ιίζηα κε ηα serialnumbers ησλ
κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.
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iv. Σηκνιφγην εμσηεξηθνχ, (επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ Διιεληθή), πξνθεηκέλνπ γηα
πξνκήζεηα πνπ έγηλε απ‟ επζείαο απφ ην εμσηεξηθφ ζην φλνκα ηνπ Γηθαηνχρνπ, κε
αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο παξάδνζεο εθηεισληζκέλσλ εηδψλ (γηα ρψξεο εθηφο
Δ.Δ.), θαζψο θαη παξαζηαηηθά πιεξσκήο ηεο ηξάπεδαο, (εληνιή είζπξαμεο / πιεξσκήο,
θιπ), κέζσ ηεο νπνίαο έγηλε ν δηαθαλνληζκφο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην (γηα ρψξεο
εθηφο Δ.Δ.). ηα παξαζηαηηθά πιεξσκήο ηεο ηξάπεδαο κέζσ ηεο νπνίαο έγηλε ν
δηαθαλνληζκφο γηα ηηκνιφγην εμσηεξηθνχ, ζα αλαθέξεηαη ζαθψο ην ηηκνιφγην θαη ην
είδνο ηνπ πξντφληνο.
v. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986 ηνπ Γηθαηνχρνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη:
- Όηη φια ηα πιηθά, κεραλήκαηα, πξνκήζεηεο, θιπ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηεο
Πξάμεο είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα.
- Όηη δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιε πεγή γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη ην
ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ.
- Όηη ηα παξερφκελα ζηνηρεία ζην αίηεκα Δπαιήζεπζεο – Πιεξσκήο, είλαη έγθπξα θαη
αιεζή.
vi. Βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο, ζε πεξίπησζε δαλεηνδφηεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ, γηα ην
εθηακηεπζέλ πνζφ ηνπ δαλείνπ.
vii. Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο (αξηζ. 13535/29.03.21 εγθχθιηνο Τπ.
Γηθαηνζχλεο) - (ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ).
viii. πκπιεξσκέλν ην Παξάξηεκα ΙΙΙ – Γαπάλεο αλαιπηηθά αλά θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηηο
θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο.
ix. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ
20. ΔΙΔΓΣΝΠ

ΡΥΛ

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ

ΡΝ

ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ

ΔΞΑΙΖΘΔΠΖΠ

–

ΞΙΖΟΥΚΖΠ, ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΘΑΡΑΒΝΙΖΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ
1.

Ο Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ην αίηεκα πιεξσκήο ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ ΠΚΔ θάλνληαο
ρξήζε ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ. Η νξζή θαηαρψξηζε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο
πιεξσκήο ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηνπ ΠΚΔ, ε πιεξφηεηα απηήο θαη ε εκπξφζεζκε
νξηζηηθνπνίεζή ηεο είλαη απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ αηηνχληα. Δθφζνλ ε αίηεζε πιεξσκήο
ππνβιεζεί νξηζηηθψο, ιακβάλεη κνλαδηθφ θσδηθφ θαη εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζεο απφ ην
ΠΚΔ απφ ηελ νπνία ηεθκαίξεηαη ην εκπξφζεζκν ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο.
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2.

Σαπηφρξνλα ππνβάιεη ζηνλ ΔΦ κε θπζηθφ θάθειν ην αίηεκα επαιήζεπζεο-πιεξσκήο ην
νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 19 θαη ζε ςεθηαθή κνξθή (USB stick κε αξρεία ζε κνξθή pdf θαη πίλαθεο ζε MS
EXCEL).

3. Ο θαηαηεζείο θάθεινο πιεξσκήο, ειέγρεηαη γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπ απφ ηνλ ΔΦ θαη εθφζνλ
θξηζεί αλαγθαίν, δχλαηαη λα δεηεζνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δηεπθξηλήζεηο ή
/θαη

ζπκπιεξσκαηηθά

ζηνηρεία

απφ

ηνλ

Γηθαηνχρν.

Οη

δηεπθξηλήζεηο

ή/θαη

ηα

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία νθείιεηαη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αηηνχληα, εληφο πέληε (5)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο
Τπεξεζίαο (απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ΔΦ). Με ηελ ππνβνιή
ηνπο, ην Αίηεκα Δπαιήζεπζεο – Πιεξσκήο ειέγρεηαη εθ λένπ σο πξνο ηελ πιεξφηεηά
ηνπ. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία πνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη δελ ππνβιεζεί ην ζχλνιν ησλ
απαηηνχκελσλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ, ην Αίηεκα Δπαιήζεπζεο - Πιεξσκήο απνξξίπηεηαη,
επηζηξέθεηαη ν θπζηθφο θάθεινο ηνπ αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο – Πιεξσκήο ζηνλ
Γηθαηνχρν θαη αθπξψλεηαη ην ππνβιεζέλ αίηεκα ζην ΠΚΔ απφ ηνλ ΔΦ.
4.

Ο πιήξεο θάθεινο πιεξσκήο πξνσζείηαη ζην αξκφδην ΟΔΔ, ην νπνίν πξνβαίλεη ζηηο
αθφινπζεο ελέξγεηεο:
(i) Δμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθφκηζε ν
Γηθαηνχρνο, ζε ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
δηελεξγψληαο επηηφπην/νπο έιεγρν/ειέγρνπο θαη πηζηνπνηεί ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.
(ii) πκπιεξψλεη ηε Λίζηα Γηνηθεηηθήο θαη Δπηηφπηαο Δπαιήζεπζεο (Παξάξηεκα 17), ζηελ
νπνία απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ πξνο επαιήζεπζε ζηνηρείσλ (ζεκεία ειέγρνπ),
ηνπ Αηηήκαηνο. Σν Παξάξηεκα 17 ζπκπιεξψλεηαη θαηά ην ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο
επαιήζεπζεο (ζεκεία ειέγρνπ πεδίνπ Β) θαη θαηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζεκεία ειέγρνπ πεδίνπ Γ) θαη θπιάζζεηαη
ζηνλ θάθειν ηεο Πξάμεο.
(iii) πκπιεξψλεη ηνλ πίλαθα ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο δαπαλψλ, (Παξάξηεκα 14) πνπ
ππνβάιεη ν Γηθαηνχρνο, πξνζζέηνληαο ζε απηφλ ηξεηο (3) ζηήιεο, φπνπ αλαγξάθνληαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο (πνζά δαπαλψλ) θαη ε αηηηνιφγεζή ηνπο,
(επηιέμηκα πνζά, κε επηιέμηκα πνζά θαη αηηηνιφγεζε).

86

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ

(iv)

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζπληάζζεη Έθζεζε Δπαιήζεπζεο – Πηζηνπνίεζεο (Παξάξηεκα
18) ηεο εμεηαδφκελεο Πξάμεο, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην πνζνζηφ πινπνίεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθά εγθεθξηκέλν, θαη ζηελ πεξίπησζε
ηειηθήο ή νιηθήο πιεξσκήο ηεο Πξάμεο, επηβεβαηψλεηαη ε έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο
ιεηηνπξγίαο.

(v)

Η Έθζεζε Δπαιήζεπζεο – Πηζηνπνίεζεο, θαηαρσξείηαη ζην ΠΚΔ κε επζχλε ηνπ
ζπληνληζηή ηνπ ΟΔΔ, ν νπνίνο δηαβηβάδεη ζηνλ ΔΦ ηα αλσηέξσ Τπνδείγκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ επαιήζεπζε, ππνγεγξακκέλα, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ςεθηαθή κνξθή
(USB stick κε αξρεία ζε κνξθή pdf θαη πίλαθεο ζε EXCEL) καδί κε ην ζρεηηθφ
θσηνγξαθηθφ πιηθφ.

(vi)

Σν ΟΔΔ νθείιεη λα ζεσξήζεη ηηο πηζηνπνηεζείζεο εξγαζίεο θαη λα ειέγμεη ηα
δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ Αηηήκαηνο Δπαιήζεπζεο – Πιεξσκήο ηνπ
Γηθαηνχρνπ απφ ηνλ ΔΦ.

5.

Ο ΔΦ νξηζηηθνπνηεί ζην ΠΚΔ ηελ Έθζεζε Δπαιήζεπζεο θαη ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο
ζπκπιεξψλνληαο ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηα επηιέμηκα ηειηθά πνζά δαπαλψλ ηεο Πξάμεο.
Με απηφ ηνλ ηξφπν βεβαηψλεηαη ε νινθιήξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο Πξάμεο θαη
νξίδεηαη ην θαηαβιεηέν πνζφ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην
κέξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ επαιεζεπηεί – πηζηνπνηεζεί.
Με ηελ σο άλσ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν Γηθαηνχρνο γηα
ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ην δηθαίσκα ππνβνιήο
έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.

6.

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απφ ηνλ ΔΦ, ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνχ ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο πνπ
αληηζηνηρεί ζηηο εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο πνπ έρνπλ επαιεζεπζεί-πηζηνπνηεζεί, ηεξνχληαη
ηα εμήο:
(i) Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ππνινγίδνληαη αθνχ αθαηξεζνχλ απφ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο:
 Οη δαπάλεο ησλ κε επηιέμηκσλ εξγαζηψλ – πξνκεζεηψλ.
 Οη ππεξβάζεηο θφζηνπο

ησλ

επηκέξνπο θαηεγνξηψλ

εξγαζηψλ, νη νπνίεο

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ππέξβαζεο επί ηεο εγθεθξηκέλεο ηηκήο εθηέιεζεο ηεο
ζρεηηθήο εξγαζίαο / πξνκήζεηαο.
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(ii) ε θάζε πεξίπησζε ην ηειηθφ πνζφ πιεξσκήο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ ζπλνιηθφ
εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
(iii) Γελ αλαγλσξίδεηαη γηα ελίζρπζε-ρξεκαηνδφηεζε ζε θαλέλα ζηάδην, ην άλνηγκα
πίζησζεο ζε δεζκεπκέλν ινγαξηαζκφ ζε ηξάπεδα γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ, επεηδή
δελ απνηειεί θαηαβνιή ρξεκάησλ εθ κέξνπο ηνπ Γηθαηνχρνπ κε βάζε εμνθιεκέλα
κέζσ ηξάπεδαο ηηκνιφγηα εθδνζέληα γηα αληίζηνηρε δαπάλε.
7.

Με ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Έθζεζεο Δπαιήζεπζεο ηνπ αηηήκαηνο
πιεξσκήο ζην ΠΚΔ θαη ΟΠ, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ αλαινγεί ζηνπο
Γηθαηνχρνπο θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηελέξγεηα
ησλ πιεξσκψλ.

8.

Η πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη, ζην αθέξαην θαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
ηνπ αηηνχληνο, ρσξίο θαλέλα πνζφ λα αθαηξείηαη, νχηε λα παξαθξαηείηαη, νχηε λα
εηζπξάηηεηαη, ην νπνίν ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πνζψλ ηεο δεκφζηαο
ζπλεηζθνξάο

ζηνπο

Γηθαηνχρνπο.

Δμαηξνχληαη

θαηά

ηελ

ηειεπηαία

πιεξσκή

νη

παξαθξαηήζεηο ζε ΓΟΤ, ΔΦΚΑ θιπ.
9.

Η δεκφζηα ελίζρπζε δελ εθρσξείηαη ζε ηξίηνπο.

10. Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο θαηαρσξνχληαη ζην ΠΚΔ θαη
κεηαθέξνληαη ζην ΟΠ κέζσ θαηάιιειεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
11. Οη δηθαηνχρνη κπνξνχλ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, λα αλαθαιέζνπλ εγγξάθσο ηελ αίηεζε
πιεξσκήο ή πξνθαηαβνιήο, κε αίηεκα αλάθιεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ ΔΦ.
12. Οη δηθαηνχρνη επίζεο κπνξνχλ, κφλν ζε πεξηπηψζεηο πξνθαλψλ ζθαικάησλ, λα
δηνξζψζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ αίηεζε πιεξσκήο ή πξνθαηαβνιήο ή/θαη ηα
ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο.
13. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ δηαπηζησζεί ππνβνιή ςεπδψλ ζηνηρείσλ
απφ ην δηθαηνχρν ζηα αηηήκαηα πιεξσκήο, ε πξάμε απεληάζζεηαη θαη ε ηπρφλ
θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε επηζηξέθεηαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Δπηπιένλ, ν ελ ιφγσ δηθαηνχρνο απνθιείεηαη απφ ην Δ.Π. Αιηείαο
θαη Θάιαζζαο 2014 – 2020.
21. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ

ΑΞΝΦΑΠΖΠ

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ

ΞΟΑΜΖΠ

-

ΑΞΝΦΑΠΖΠ

ΔΛΡΑΜΖΠ ΞΟΑΜΔΥΛ
88

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ

Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο, κεηά απφ ζρεηηθφ
αίηεκα ηνπ Γηθαηνχρνπ, εθφζνλ:


παξέρεηαη επαξθήο ηεθκεξίσζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ κεηαβνιψλ
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ σο πξνο ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ



δελ επεξεάδεηαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο, ε θχζε θαη νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο
εγθεθξηκέλεο Πξάμεο



δελ κεηαβάιινληαη ζηνηρεία κε ηξφπν πνπ λα αθπξψλνληαη ε επηιεμηκφηεηα ή/θαη ε
ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο θαη επηινγήο ηεο
παξνχζαο Πξφζθιεζεο



δελ απμάλεηαη ην πνζφ ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ.

Αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηελ έθηαζή ηνπο νη ηξνπνπνηήζεηο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο:
 Σξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΔΦ ρσξίο
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΔΓΠ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο
Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο, θαη ελδεηθηηθά αθνξνχλ ζε:
- Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο πνπ ζπλίζηαηαη ζε θαζαξά ηερληθέο αιιαγέο, απφιπηα
αηηηνινγεκέλεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε δηαξζξσηηθή θαη νηθνλνκηθή πιεπξά ηεο (πρ
κεηαθνξά πνζψλ εληφο „Καηεγνξηψλ δαπαλψλ).
- Σερληθέο κεηαηξνπέο θαη γεληθά ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ θαζαξά ηερληθέο
αιιαγέο εγθαηαζηάζεσλ (αιιαγή πιηθψλ ή ηξφπνπ / ηχπνπ θαηαζθεπήο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, επνπζηψδεηο αιιαγέο εμνπιηζκνχ, ηξνπνπνίεζε θσδηθψλ ή
εξγαζηψλ

θιπ),

απφιπηα

αηηηνινγεκέλεο,

ρσξίο

αχμεζε

ηνπ

εγθξηζέληνο

πξνυπνινγηζκνχ θαη ρσξίο αιιαγή ηνπ απνηειέζκαηνο θαη εθφζνλ είλαη ζηα
πιαίζηα ησλ πξνβιεπφκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ.
- Αχμεζε ή κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, πνπ είραλ ππνινγηζζεί
αξρηθά ρσξίο λα απμεζεί ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο θαη ρσξίο λα
ηξνπνπνηεζεί ν ζηφρνο παξαγσγήο, ην είδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ην απνηέιεζκα ζε
απνδνηηθφηεηα. Η κείσζε ηνπ θφζηνπο επηθέξεη θαη κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο

89

Με ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΑΔΑ: ΩΧΜΖ46ΝΠΜ0-ΘΒΑ

ελίζρπζεο, ελψ ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ ΔΦ,
επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Γηθαηνχρν.
- Με νπζηψδεηο αιιαγέο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
- Γηφξζσζε επνπζησδψλ πξνθαλψλ ζθαικάησλ
 Σξνπνπνηήζεηο κείδνλνο ζεκαζίαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε θξίζηκεο παξακέηξνπο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ
ΔΓΠ θαη απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο θαη
αθνξνχλ ζε:
- Αιιαγή ηνπ Γηθαηνχρνπ ή ηεο λνκηθήο κνξθήο απηνχ.
- Αιιαγή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο, εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ φια
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ θάιπςε ηεο Ιδησηηθήο
πκκεηνρήο.
- Σξνπνπνίεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο (είηε κεηά απφ αίηεκα
ηνπ δηθαηνχρνπ είηε κεηά απφ νξηδφληηα παξάηαζε πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ησλ
πξάμεσλ απφ ηνλ ΔΦ).
- εκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο.
- Μεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ „Καηεγνξηψλ δαπαλψλ‟.
- Γηφξζσζε πξνθαλψλ ζθαικάησλ.
Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηξνπνπνηήζεηο ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε εμήο:
1. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή/κεηαβνιή ηεο εληαρζείζαο Πξάμεο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
Γηθαηνχρν ζηνλ ΔΦ, αίηεζε ηξνπνπνίεζεο, κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ κέζσ
ηνπ ΠΚΔ κε ζπλεκκέλα φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ην ηεθκεξηψλνπλ.
2. Η αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
ελεξγεηψλ/εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη. Ο Γηθαηνχρνο κε δηθή ηνπ επζχλε κπνξεί λα
πξνβεί ζε εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε, πξν ηεο
ιήςεο ηεο απάληεζεο γηα έγθξηζή ηεο, φρη φκσο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην ΠΚΔ.
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3. Οη αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο ππνβάιινληαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο πνπ νξίδεη ε Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηεο
Πξάμεο, κε ζπλεκκέλα -θαηά πεξίπησζε-, ηα αθφινπζα:
- Σερληθή Έθζεζε κε πιήξε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή αηηηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ
αιιαγψλ.
- πγθξηηηθφ πίλαθα αξρηθψο εγθεθξηκέλσλ θαη πξνηεηλφκελσλ εξγαζηψλ-εμνπιηζκνχ.
- Πξνζθνξέο γηα ηηο λέεο εξγαζίεο – εμνπιηζκνχο.
- Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο λέσλ εξγαζηψλ.
- Λνηπά δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ηξνπνπνίεζεο.
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ αθνξνχλ πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο Γηθαηνχρνπ
Πξάμεο ή λνκηθήο κνξθήο απηνχ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θνξέα.
4. Ο ΔΦ εμεηάδεη ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο. Σν αίηεκα γίλεηαη απνδεθηφ, εθφζνλ
ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη νη φξνη ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο θαη
εθφζνλ απαηηείηαη, εθδίδεηαη απφθαζε ηεο ΔΓΠ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο
Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο θαη ν ΔΦ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Γηθαηνχρν. Αθνχ
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζην ΠΚΔ, ηα ζηνηρεία
ηξνπνπνίεζεο κεηαθέξνληαη ζην ΟΠ.
5. ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ ΔΦ, κέζσ
ηνπ ΠΚΔ, έγγξαθν απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο κε πιήξε
αηηηνιφγεζε ησλ ιφγσλ απφξξηςεο. Σν έγγξαθν απνζηέιιεηαη ζηνλ Γηθαηνχρν κε
επζχλε ηνπ ΔΦ, ν νπνίνο δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ηελ Πξάμε ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ αξρηθή απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο.
6. Σν πιήζνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ κηαο πξάμεο πνπ αηηείηαη ν δηθαηνχρνο, δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο (5) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο.
7. Γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νη ηξνπνπνηήζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο λα ελζσκαηψλνληαη πξνο αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ζην αίηεκα
πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη μερσξηζηφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο. Η ΔΓΠ
ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηνλ ΔΦ, ζπγθεληξσηηθά ζε ζπλεδξίαζή ηεο.
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8. ε θάζε πεξίπησζε, αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο γίλνληαη δεθηά γηα εμέηαζε εθφζνλ
ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία έσο έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηε ιήμε
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο.
9. ε πεξίπησζε φπνπ κε ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθχπηεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ
θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, επέξρεηαη θαη κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ελψ
ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ, απηή επηβαξχλεη ηνλ Γηθαηνχρν.
10. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ν ΔΦ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή δηεπθξηληζηηθψλ
ζηνηρείσλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν, αλαθνξηθά κε ηελ αηηεζείζα ηξνπνπνίεζε. Σα
δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ ΔΦ. Με ηελ
ππνβνιή ησλ δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ ε αίηεζε ηξνπνπνίεζεο επαλεμεηάδεηαη. Δάλ
παξέιζεη ε πξνζεζκία, πνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη δελ ππνβιεζνχλ ηα πξφζζεηα
δηθαηνινγεηηθά, ε αίηεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηνχληα.
Η Απφθαζε Έληαμεο Πξάμεσλ ηξνπνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ ΔΦ, φηαλ δηαπηζησζεί φηη ν
ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ κεηψλεηαη ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 20%.
22. ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΞΟΑΜΔΥΛ
1. Η έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηάζεζε
ηνπ ηειηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ, εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
πινπνίεζεο ηεο, θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε Βεβαίσζεο Οινθιήξσζεο Πξάμεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαδηθαζία ΓΙΙ_10_ΚΔ ηνπ ΓΔ.
2. Η Βεβαίσζε Οινθιήξσζεο Πξάμεο ζπληάζζεηαη κέζσ ηνπ ΠΚΔ, ππνγξάθεηαη απφ ην
φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο θαη θνηλνπνηείηαη ζην
ΟΠ, ελψ απνζηέιιεηαη εγγξάθσο ζην Γηθαηνχρν.
3. Η νινθιήξσζε ηεο Πξάμεο δηαπηζηψλεηαη θαηά ηελ Δπηηφπηα Δπαιήζεπζε ηνπ αξκφδηνπ
ΟΔΔ, ζε ζπλέρεηα ηεο ππνβνιήο απφ ηνλ Γηθαηνχρν ηνπ ηειηθνχ Αηηήκαηνο ΔπαιήζεπζεοΠηζηνπνίεζεο.
4. ηελ ηειηθή Έθζεζε Δπαιήζεπζεο - Πηζηνπνίεζεο ηνπ αξκφδηνπ ΟΔΔ, ηεο ηειηθήο ή
νιηθήο δφζεο πιεξσκήο, βεβαηψλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο Πξάμεο θαη ε έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηεο.
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5. Ο ΔΦ, βάζεη ηεο ηειηθήο Έθζεζεο Δπαιήζεπζεο, πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ηεο Βεβαίσζεο
Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο κέζσ ηνπ ΠΚΔ, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ην αξκφδην
φξγαλν ηνπ ΔΦ, ελεκεξψλεηαη ην ΟΠ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Γηθαηνχρν.
ηελ Βεβαίσζε Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο:
- Βεβαηψλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
- Βεβαηψλεηαη

ε

νινθιήξσζε

πινπνίεζεο

ηνπ νηθνλνκηθνχ

αληηθεηκέλνπ

θαη

απνηππψλεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο επαιήζεπζεο δαπαλψλ φισλ ησλ
πξνεγνχκελσλ ελδηάκεζσλ Αηηεκάησλ Πιεξσκήο, κε αλαθνξά ζηνλ ζπλνιηθφ
ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πξάμεο θαη ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε.
- Καζνξίδεηαη ην ηειηθφ ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο Πξάμεο.
- Γηαπηζηψλεηαη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ πνπ ηίζεληαη ζηελ
Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο.
- Γηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ Γηθαηνχρνπ κε ηπρφλ ζπζηάζεηο πξνγελέζηεξσλ
επαιεζεχζεσλ θαη ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ ην ΟΔΔ ή άιια ειεγθηηθά
φξγαλα.
- Καζνξίδεηαη ε αθξηβήο εκεξνκελία αλάιεςεο θάζε καθξνρξφληαο δέζκεπζεο ηνπ
Γηθαηνχρνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο.
6. Η έθδνζε Απφθαζεο Οινθιήξσζεο ησλ Πξάμεσλ ηεο Πξφζθιεζεο παξάγεηαη ζην ΟΠ
θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο φισλ ησλ Πξάμεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε Έληαμεο θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε πιήξεο θαηαβνιή ηεο
ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο.
23. ΑΛΑΘΙΖΠΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΔΛΡΑΜΖΠ
Δίλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί ε απφθαζε έληαμεο - ρξεκαηνδφηεζεο κηαο πξάμεο απφ ην Δ.Π.
Αιηείαο & Θάιαζζαο ιφγσ ηεθκεξησκέλσλ αδπλακηψλ εθηέιεζήο ηεο ή κε ηήξεζεο ησλ φξσλ
ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο Έληαμεο – Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο ή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ
δηθαηνχρνπ.
Η δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο αλάθιεζεο ηεο έληαμεο πξάμεο κπνξεί λα πξνθχςεη:
1. Με ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο απφ ην δηθαηνχρν πξηλ ηε ιήμε ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο, ζην νπνίν αλαιχνληαη νη ιφγνη αδπλακίαο πινπνίεζεο ηεο
πξάμεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έληαμήο ηεο.
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2. Μεηά απφ δηαπηζησκέλε απάηε βάζεη απφθαζεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο.
3. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ζηελ
πεξίπησζε

πνπ

δηαπηζηψλνληαη

ζνβαξέο

απνθιίζεηο/εκπινθέο

ζε

ζρέζε

κε

ηελ

πξνγξακκαηηζζείζα πξφνδν ή ηνπο φξνπο έληαμήο ηεο. Δλδεηθηηθά θαη θαηά πεξίπησζε, ε
δηαδηθαζία δχλαηαη λα ελεξγνπνηείηαη εθφζνλ επηβάιιεηαη θαηφπηλ ειέγρσλ εζληθψλ ή
επξσπατθψλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ή φηαλ δηαπηζηψλεηαη:


ε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ρσξίο έγθξηζε ζρεηηθήο παξάηαζεο



ε αδπλακία επαιήζεπζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο



ε αδπλακία πηζηνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο επηιεμηκφηεηαο ηνπ κε
βάζε ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο



ε αδπλακία επηβεβαίσζεο χπαξμεο επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ



ε κε ζπκκφξθσζε ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ζπζηάζεηο δηνηθεηηθήο ή επηηφπηαο
επαιήζεπζεο ηνπ ΔΦ ή άιιεο αξκφδηαο εζληθήο ή επξσπατθήο αξρήο



άιιε παξάβαζε ηνπ εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ε νπνία δηελεξγείηαη απφ
ηνλ δηθαηνχρν δφιηα θαη δελ επηδέρεηαη ζεξαπεία.

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, ν ΔΦ ζέηεη ηελ πξάμε ζε θαζεζηψο επηηήξεζεο κε απνζηνιή
πξνεηδνπνηεηηθήο

επηζηνιήο

ζην

δηθαηνχρν

(κε

απφδεημε

παξαιαβήο)

ζηελ

νπνία

πξνζδηνξίδνληαη νη απνθιίζεηο θαη θαζνξίδνληαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα θαη ε πεξίνδνο
ζπκκφξθσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.
Δάλ παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπκκφξθσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, ρσξίο ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ
κέηξσλ, ε πξάμε αλαθαιείηαη κε επζχλε ηνπ ΔΦ.
Η Απφθαζε Αλάθιεζεο ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο Πξάμεο εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΓΠ
(αξκφδην Όξγαλν έθδνζεο ηεο αξρηθήο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο), θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ ΔΦ θαη θνηλνπνηείηαη ζην δηθαηνχρν κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή/θαη κε απφδεημε
παξαιαβήο ζηελ Αξρή Διέγρνπ θαη ζηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο. Σα ζρεηηθά έγγξαθα
θαηαρσξίδνληαη ζην ΠΚΔ θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ην ΟΠ.
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε, ε νπνία αλαθαιείηαη, έρεη θαηαβιεζεί πνζφ
δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο, ηφηε γίλεηαη αλάθηεζε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί
αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Γεκνζηνλνκηθψλ
Γηνξζψζεσλ.
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24. ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΥΛ ΞΟΑΜΔΥΛ ΠΡΝ ΠΡΑΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ
ΡΝΠ
Ο ΔΦ ζε νινθιεξσκέλεο Πξάμεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ δξάζεηο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο / παξαγσγηθέο επελδχζεηο, παξαθνινπζεί ην έξγν ζε φηη αθνξά
παξεθθιίζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ή άιιε ρξήζε ηεο Πξάμεο απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρεη
εληζρπζεί, ή γηα παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ καθξνρξφλησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν Γηθαηνχρνο, βάζεη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο Απφθαζεο
Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάθηεζε
κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί φπνπ απαηηείηαη.
Η

δηαδηθαζία

παξαθνινχζεζεο

θαη

επαιήζεπζεο

ηεο

ηήξεζεο

ησλ

καθξνρξφλησλ

ππνρξεψζεσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, πεξηγξάθεηαη
ζην Παξάξηεκα VI.
Ο ΔΦ δηαηεξεί ιεπηνκεξείο θαθέινπο κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα
πνπ απαηηνχληαη, νη νπνίνη θπιάζζνληαη επί 10 έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ
πξάμεσλ.
25. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ
Ο Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη:
1.

Να

πινπνηήζεη

ηελ

Πξάμε

ζχκθσλα

κε

φζα

πξνβιέπνληαη

ζηελ

Απφθαζε

Υξεκαηνδφηεζήο ηεο.
2.

Να ηεξεί ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πξάμεο θαη ηδίσο
φζνλ αθνξά ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηε κε
δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο.

3.

Να ηεξεί μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ Πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη φιεο
νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δαπάλεο πνπ δειψλνληαη ζηνλ ΔΦ.

4.

Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θάθειν Πξάμεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
εθηέιεζε ηεο Πξάμεο έσο ηελ νινθιήξσζε, ηελ απνπιεξσκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. ην
θάθειν ηεο Πξάμεο λα ηεξνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο
γηα δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο Πξάμεο. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία
θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνχληαη είηε ππφ ηε κνξθή πξσηνηχπσλ, ή
επηθαηξνπνηεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο
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δεδνκέλσλ,

πεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ειεθηξνληθψλ

εθδφζεσλ

ησλ

πξσηφηππσλ

εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
5.

Να απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη επξσπατθά ειεγθηηθά
φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπ, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, θαη λα
δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν δεηεζεί πνπ αθνξά ζηελ
εθηέιεζε ηεο Πξάμεο.

6.

Να ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πξάμεο θαη
γηα φζν ρξφλν ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα έγγξαθα,
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο Πξάμεο, ζηνλ ΔΦ, ζηελ ΔΤΓ ΔΠΑΛΘ, ζηελ Αξρή
Πηζηνπνίεζεο, ζηελ Αξρή Διέγρνπ, ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα
εζληθά θαη θνηλνηηθά ειεγθηηθά φξγαλα.

7.

Να ιακβάλεη φιεο ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο άδεηεο ή/θαη
δηθαηνινγεηηθά, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εληζρπφκελεο Πξάμεο θαη ηε
λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο. Σα αλσηέξσ έγγξαθα
επηδεηθλχνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη επαιήζεπζεο Πξάμεσλ.

8.

Να απνδέρεηαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ
δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ εληαία δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr), θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 119 θαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ Καλ. 508/2014, θαη ζην νπνίν
αλαθέξνληαη: ε νλνκαζία ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ηεο Πξάμεο, ζχλνςε ηεο Πξάμεο, ε
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πξάμεο, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία Πξάμεο, ε ζπλνιηθή
επηιέμηκε δαπάλε, ην πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ν ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ή άιιε
θαηάιιειε έλδεημε ηεο ηνπνζεζίαο, ε ρψξα, ε νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο
Πξάμεο.

9.

Να αλαξηά πξνζσξηλή πηλαθίδα, ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο, ζην
ρψξν εθηέιεζεο ηεο Πξάμεο ζε νξαηφ ζεκείν απφ ην θνηλφ, φηαλ ε ζπλνιηθή δεκφζηα
δαπάλε ηεο Πξάμεο ππεξβαίλεη ηα 500.000€.

10. Να ηνπνζεηεί κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ζε ζεκείν
εχθνια νξαηφ απφ ην θνηλφ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξάμεο, φηαλ
ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ηα 500.000€.
Η αλακλεζηηθή πιάθα ή πηλαθίδα, ε νπνία ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 763/2014, αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηεο
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Πξάμεο θαη ηνλ θχξην ζηφρν ηεο, ην έκβιεκα ηεο έλσζεο καδί κε ηελ αλαθνξά ζηελ
Έλσζε, θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο (ΔΣΘΑ).
11. Να ηνπνζεηεί κία αθίζα κε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ Πξάμε, (ειάρηζην κέγεζνο Α3),
πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Έλσζε, ζε ζεκείν εχθνια νξαηφ
απφ ην θνηλφ, γηα Πξάμεηο κε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε θάησ ησλ 500.000€.
12. Σα πάγηα ζηνηρεία ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ εληζρχνληαη δηα ηεο παξνχζαο
απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο άιιεο απφ απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο Πξάμεο.
13. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εληζρχζεθε, ρσξίο ηελ
έγθξηζε ηνπ ΔΦ, πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο
Πξάμεο.
14. Απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζε εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, εθηφο
ηεο πεξίπησζεο πνπ ν κεηαβηβαδφκελνο εμνπιηζκφο αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν ίζεο
ηνπιάρηζηνλ αμίαο θαη ίδηνπ είδνπο ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ θαη κεηά ηελ
έγθξηζε ηνπ ΔΦ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα εμνπιηζκνχο πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη δε δχλαηαη
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηηπρψο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.
15. Απαγνξεχεηαη ε εθκίζζσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ – εμνπιηζκψλ
πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Πξάμεο ρσξίο έγθξηζε ηνπ ΔΦ. Έγθξηζε δίδεηαη κε ηνλ
φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε
επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο παξακέλεη ζηνλ
εθκηζζσηή.
16. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο εληζρπφκελεο πξάμεο, θαζ‟
φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ζηνλ
ΔΦ θαη έγθξηζή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ ειέγρνπ, δηαπηζησζεί
κεηαβνιή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ρσξίο λα έρεη αθνινπζεζεί ε ελ ιφγσ
δηαδηθαζία, θαη δηαπηζησζεί φηη ν δηθαηνχρνο δελ ηεξεί ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ή φηη ε
δηαθνξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνλ θαζηζηά κε επηιέμηκν, ηφηε ν δηθαηνχρνο
απεληάζζεηαη θαη ηπρφλ πνζφ ελίζρπζεο πνπ έρεη θαηαβιεζεί επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε
ηελ δηαδηθαζία ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
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17. Γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ νπνίσλ ε επίηεπμε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξφλν
κεηαγελέζηεξν ηεο ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ν δηθαηνχρνο έρεη ηελ πιήξε
ππνρξέσζε επίηεπμήο ηνπο.
18. Σν αξγφηεξν έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ν δηθαηνχρνο ζα
πξέπεη λα έρεη πξνβεί ζηελ πξφζιεςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ
εγθξηζείζα Πξάμε πξνζσπηθνχ. Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα απαζρνιείηαη
ζπλερψο γηα ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΜΜΔ. Χο εκεξνκελία
βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ην αλσηέξσ δηάζηεκα είλαη ε κεηαγελέζηεξε εθ ησλ
θαησηέξσ δχν (2) εκεξνκεληψλ:
α) ε εκεξνκελία ηειηθήο πιεξσκήο ηεο Πξάμεο,
β) ε εκεξνκελία πξφζιεςεο γηα ηελ θάζε δεκηνπξγεζείζα ζρέζε απαζρφιεζεο.
19. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (π.ρ. Πξάμεηο
εθζπγρξνληζκνχ), νη δεισζείζεο πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα ηνπιάρηζην
ηξία (3) έηε εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΜΜΔ.
20. Η επηρείξεζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε απφ
ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο Πξάμεο θαη λα κελ πθίζηαηαη νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ
επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο.
21. Γηα κηα πξάμε πνπ πεξηιακβάλεη επέλδπζε ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε
επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο ελίζρπζεο, εάλ εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή
ζηνλ δηθαηνχρν ή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ, θαηά πεξίπησζε, δηαπηζησζεί νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα:
α) παχζε ή κεηεγθαηάζηαζε κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηεο πεξηνρήο
πξνγξάκκαηνο
β) αιιαγή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ελφο ζηνηρείνπ ππνδνκήο ε νπνία παξέρεη
ζε κηα εηαηξεία ή δεκφζην νξγαληζκφ αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα
γ) νπζηαζηηθή κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηελ εθαξκνγή ησλ
φξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο.
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22. ε πεξηπηψζεηο δηαθνξνπνίεζεο εθηφο ησλ εκπνξηθψλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
πιαίζην ην άξζξνπ 63.1.β ηνπ Καλ. (ΔΔ) 508/2014, πνπ ζπλδπάδνληαη κε επαγγεικαηηθφ
επαλαπξνζαλαηνιηζκφ, νη δηθαηνχρνη αιηείο, δελ ζα κπνξνχλ λα μαλαξρίζνπλ εθ λένπ ηελ
άζθεζε ηνπ αιηεπηηθνχ επαγγέικαηνο εληφο πξνζεζκίαο κηθξφηεξεο ησλ 5 εηψλ κεηά
ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο.
ε πεξηπηψζεηο επελδχζεσλ επί ζθάθνπο:
23. Ο Γηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ ηειηθή
πιεξσκή ηεο Πξάμεο, λα δηαηεξεί επί ηνπ ζθάθνπο ηνπ ηνλ ρξεκαηνδνηνχκελν
εμνπιηζκφ.
24. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γηθαηνχρνο έρεη εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη ην ζθάθνο ηνπ
βπζηζηεί ή θαηαζηξαθεί νινζρεξψο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο Πξάμεο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξάμεο, δε ζα κπνξεί
λα ιάβεη ηελ ελίζρπζε.
25. Η κεηαβίβαζε ηνπ εληζρπφκελνπ επαγγεικαηηθνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο γηα ρξνληθή
πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ, απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο Πξάμεο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ
έγθξηζεο ηνπ ΔΦ θαη εθφζνλ ν λένο ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο.
26. Η κεηαβίβαζε ηνπ εληζρπφκελνπ επαγγεικαηηθνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο γηα ρξνληθή
πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ, απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο Πξάμεο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ
έγθξηζεο ηνπ ΔΦ θαη εθφζνλ ν λένο ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο.
27. Απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ ζθάθνπο εθηφο Έλσζεο, επί ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
έηε απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο Πξάμεο. ηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ ζθάθνπο
εθηφο Έλσζεο, εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηα πνζά αλαθηψληαη, σο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέληα, θαη‟ αλαινγία πξνο ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ πιεξνχηαλ ε
πξνυπφζεζε ηεο δέζκεπζεο.
28. ε πεξηπηψζεηο επελδχζεσλ επί ηνπ ζθάθνπο, ν Γηθαηνχρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ζε ηζρχ
ηφζν ηελ αηνκηθή ηνπ άδεηα αιηείαο φζν θαη απηή ηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο γηα ηα
επφκελα ηξία (3) έηε απφ ηελ ηειηθή πιεξσκή ηεο Πξάμεο.
29. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα ζθάθνο ππνζηεί δεκηέο ή νη επελδχζεηο ππνζηνχλ κεξηθή ή
ζπλνιηθή δεκηά εληφο ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο πιεξσκήο ν
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Γηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ην ζθάθνο ή/θαη αληηθαηαζηήζεη ηνλ
εμνπιηζκφ κε ίδηα θεθάιαηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε νθείιεη λα επηζηξέςεη ην θαη‟
αλαινγία πνζφ βάζεη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κε ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ν ΔΦ δχλαηαη
λα απνθαζίζεη ηελ αλάθηεζε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ εληζρχζεσλ, αλαινγηθά πξνο ηελ
πεξίνδν γηα ηελ νπνία δελ εθπιεξψζεθαλ νη απαηηήζεηο, φπσο επίζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ, παξάβαζεο ή αζέηεζεο φξσλ ησλ
πξνβιεπφκελσλ αδεηψλ θαη κε ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ ηεο επέλδπζεο ζηηο ππνδείμεηο ησλ
αξκφδησλ αξρψλ εληφο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ζα ηνπο ηίζεληαη γηα ηελ έθδνζε
ζπκπιεξσκαηηθψλ αδεηψλ θαηά θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, θαζψο θαη
ζπκπιήξσζεο– επέθηαζήο ηνπο ή ζρεηηθήο παξάηαζήο ηνπο.
Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 11.
26. ΓΖΚΝΠΗΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΗΝΟΘΥΠΔΗΠ - ΑΛΑΘΡΖΠΔΗΠ
1. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαηππίαο ή παξάβαζεο, απφ ηα αξκφδηα εζληθά θαη
θνηλνηηθά φξγαλα Δπαιήζεπζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο
δεκνζηνλνκηθήο

δηφξζσζεο

θαη

ε

αλάθηεζε

ησλ

αρξεσζηήησο

ή

παξαλφκσο

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 99/23.01.2017 (ΦΔΚ 309/Β/07.02.2017)
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, «χζηεκα Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ θαη δηαδηθαζίεο
αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020» θαζψο θαη
ζχκθσλα κε ην ΓΔ ηνπ ΔΠΑιΘ (Γηαδηθαζία ΓΙΙΙ_1 «Γεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο
ειεγθηηθψλ αξρψλ/νξγάλσλ»).
2. Γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο απάηεο αθνινπζείηαη ε Κνηλνηηθή θαη
Δζληθή λνκνζεζία φπσο εμεηδηθεχεηαη θαη ηζρχεη.
27. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ ΘΑΗ ΔΘΡΑΘΡΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ
1. ε πεξίπησζε γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ γεγνλφησλ ηα νπνία ζαθψο θαη
απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ηνπ Γηθαηνχρνπ ηεο
ελίζρπζεο, ηφηε αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
ζρεηηθή Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο, ζην κέηξν θαη ζην ρξφλν πνπ απηά ηα
γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο.
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2. Πξνο ηνχην, ν δηθαηνχρνο πνπ επηθαιείηαη πεξηζηαηηθφ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο,
ππνρξενχηαη λα ην γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ ΔΦ, ππνβάιινληαο θαη φια ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Ο ΔΦ εμεηάδεη ηα επηθαινχκελα πεξηζηαηηθά «αλσηέξαο βίαο
θαη έθηαθησλ γεγνλφησλ» θαη εηζεγείηαη αξκνδίσο θαη θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ αδπλακία
ή κε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν, ζηελ ΔΤΓ ΔΠΑΛΘ, κε
Απφθαζε ηεο νπνίαο δχλαηαη λα ππάξμεη εμαίξεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ απφ ζπγθεθξηκέλεο
ππνρξεψζεηο.
28. ΓΖΚΝΠΗΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ
H παξνχζα πξφζθιεζε θαζψο θαη φια ηα ζπλνδεπηηθά έληππα απηήο, βξίζθνληαη αλαξηεκέλα
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ETANAM AE OTA https://etanam.gr.
Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ ζπκπιήξσζε
ησλ πεδίσλ ηνπ ΠΚΔ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο αξκφδηνη είλαη: ε θα ηακάηε Αλζή θαη ν θ.
Γεσξγίνπ Γηάλλεο ζηα ηειέθσλα 2681077115 θαη 2682089150 θαη γηα ηερληθά ζέκαηα ΠΚΔ, ν
θνο Θαιόγεξνο Πππξίδωλ, e-mail: kalogiros@etanam.gr.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο 2014-2020, ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη
ζην ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ βξίζθνληαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.alieia.gr. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ
πξνηάζεσλ (φπσο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, ελεκέξσζε γηα ηνπο δείθηεο, γηα
ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία γηα ηελ
εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ νηθεία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΔΦ ETANAM AE
OTA https://etanam.gr.
Οη αλσηέξσ δηθηπαθνί ηφπνη απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ
αξκφδησλ αξρψλ κε ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π.
Η απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηε εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα.

Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Ξξνγξάκκαηνο
CLLD/LEADER ηεο ETANAM AE OTA
Βαζίιεηνο Ταζάο
Ππλεκκέλα:
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• Τπφδεηγκα Ι Τπεχζπλεο Γήισζεο
• Τπφδεηγκα ΙΙ Τπεχζπλεο Γήισζεο (deminimis)
• Τπφδεηγκα ΙΙΙ Τπεχζπλεο Γήισζεο
• Τπφδεηγκα IV Τπεχζπλεο Γήισζεο
Σα παξαθάησ έγγξαθα
https://etanam.gr.

θαη

παξαξηήκαηα

βξίζθνληαη

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

ΝΠΘΙΖΠΖ
1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1_ Δπηιέμηκνη ΚΑΓ κε Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2_ Δπηιέμηκνη ΚΑΓ Κξαηηθέο Δληζρχζεηο
3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3_ Οδεγφο Δπηιεμηκφηεηαο – Δπηινγήο Πξφζθιεζεο
4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4_ Κξηηήξηα Δπηιεμηκφηεηαο - Δπηινγήο πξάμεσλ
5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5Α _ΚΤΑ Λεηηνπξγηθψλ κνξθψλ Καηαιπκάησλ
6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5Β_1ε Σξνπ ΚΤΑ Λεηηνπξγηθψλ κνξθψλ Καηαιπκάησλ
7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5Γ_ Γηφξζσζε ΚΤΑ Λεηηνπξγηθψλ κνξθψλ Καηαιπκάησλ
8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6_Οξηζκφο ΜΜΔ
9. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7_Γήισζε ΜΜΔ
10. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8_Πίλαθαο Σηκψλ Καηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ
11. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9_Έληππν Ι_2
12. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10_Έληππν Ι_1
13. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 11_Κπξψζεηο
14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 12_ Τπφδεηγκα Μειέηεο Βησζηκφηεηαο
15. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 13_ A ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ κε Κ.Δ.xlsx
16. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 13_ B ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ κε Κ.Δ.xlsx
17. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 13_ Γ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Δ.xlsx
18. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 14_Γαπάλεο απφ Γηθαηνχρν
19. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 15_Γαπάλεο απφ ΟΔΔ
20. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 16Α_Γειηίν Σαπηφηεηαο Γείθηε 4.1
21. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 16Β_Γειηίν Σαπηφηεηαο Γείθηε 4.2
22. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 16Γ_Γειηίν Σαπηφηεηαο Γείθηε 4.3
23. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 16Γ_Γειηίν Σαπηφηεηαο Γείθηε Αξηζκφο Έξγσλ CLLD
24. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 17_Λίζηα Δπαιήζεπζεο
25. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 18_ Έθζεζε Δπαιήζεπζεο
26. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 19_Παξαθνινχζεζε Μαθξνρξφληεο
27. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 20_Δγρεηξίδην Τπνβνιήο Αίηεζεο Υξεκαηνδφηεζεο ΠΚΔ
28. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 21_Τπνπξγηθή Απφθαζε 137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-2018 (ΦΔΚ Β‟ 5968/2018)
(ΤΑΔΚΔΓ)
29. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 22_ Θεζκηθφ πιαίζην
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Κνηλνπνίεζε:
1. ΔΤΓ ΔΠΑΛΘ (Μνλάδεο Α, Β1, Γ1)
2. ΤΠΑΑΣ – Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Δλσζηαθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ

3. ΤΠΑΑΣ – Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
4. ΔΤΔ - Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ (Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο), Νίθεο 10,
105 63, Αζήλα
5. Δηδηθή Τπεξεζία Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη Δμαθξίβσζεο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ
Πξνγξακκάησλ, Ναπάξρνπ Νηθνδήκνπ 11 & Βνπιήο, 105 57, Αζήλα.
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ I

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν.1599/1986)

(1)

ΔΦΓ ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ
(Fax):

(3

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη :


Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ή παξάπησκα πνπ ζίγεη ηνπο θαλφλεο ηεο
Κνηλήο Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
επαγγεικαηηθή κνπ δηαγσγή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 508/2014 ηνπ ΔΣΘΑ θαη ηνλ θαη’
εμνπζηνδφηεζε Καλ(ΔΔ)288/2015.

πγθεθξηκέλα :
 Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξή παξάβαζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ.
1005/2008 ηνπ πκβνπιίνπ ή ηνπ άξζξνπ 90, παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1224/2009.
 Γελ έρσ ζπκκεηάζρεη ζηελ εθκεηάιιεπζε, ηε δηαρείξηζε ή ηελ ηδηνθηεζία αιηεπηηθψλ ζθαθψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ζθαθψλ ΠΛΑ αιηείαο ηεο Έλσζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 40
παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1005/2008 ή ζθαθψλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ρσξψλ νη
νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο κε ζπλεξγαδφκελεο ηξίηεο ρψξεο θαηά ην άξζξν 33 ηνπ ίδηνπ
Καλνληζκνχ.
 Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξέο παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ ηεο ΚΑιΠ νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη ην
ραξαθηεξηζκφ απηφ ζε άιιεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
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πκβνπιίνπ.
 Γελ έρσ δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αδηθήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 3 & 4 ηεο νδεγίαο
2008/99/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.
 Γελ έρσ δηαπξάμεη απάηε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αιηείαο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο.


To ίδην αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο δελ έρεη πξνηαζεί ή νξηζηηθά ππαρζεί γηα ελίζρπζε – επηρνξήγεζε
ζε αλαπηπμηαθφ λφκν ή άιιν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.



Η ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο ζα ζπλάδεη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
Κνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ δηαηάμεσλ, (ΚΑιΠ, ΚΟΑ, ΠΛΑ ΑΛΙΔΙΑ, χζηεκα Διέγρνπ Αιηεπηηθψλ
Πξντφλησλ, θ.ιπ.), πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθίλεζε, εκπνξία, ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηελ
πξφιεςε, απνηξνπή θαη εμάιεηςε ηεο ΠΛΑ ΑΛΙΔΙΑ θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
θαηαλαισηή.



Η Ίδηα πκκεηνρή ζα θαιπθζεί σο εμήο: (ζσμπληρώνεηαι η περιγραθή ηοσ ηρόποσ και ηης
διαδικαζίας κάλσυης ηης Ιδίας Σσμμεηοτής)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………..…….
Μόνο ζε περίπηφζη επέκηαζης, εκζσγτρονιζμού ή μεηεγκαηάζηαζης σθιζηάμενης επιτείρηζης.
(Εκ ηφν καηφηέρφ ηριών (3) προηάζεφν διαγράθονηαι ασηές ποσ δεν είναι αληθείς),
 Η αξρηθή επηρείξεζε δελ επηδνηήζεθε ζην πιαίζην νπνηνπδήπνηε Δζληθνχ ή Κνηλνηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο.
ή
Η αξρηθή επηρείξεζε επηδνηήζεθε απφ Δζληθνχο ή/θαη Κνηλνηηθνχο πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ................................................, κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ …………………….., αιιά ε παξνχζα πξφηαζε δεν περιλαμβάνει αληηθαηάζηαζε
ππάξρνπζαο ππνδνκήο
ή
Η αξρηθή επηρείξεζε, επηδνηήζεθε απφ Δζληθνχο ή/θαη Κνηλνηηθνχο πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ………………………………………….…, κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ …………………….., ε παξνχζα πξφηαζε περιλαμβάνει αληηθαηάζηαζε
ππάξρνπζαο ππνδνκήο, αιιά έτει παρέλθει 5 εηία απφ ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ
επηδνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. [Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 5εηίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο βεβαίσζεο πξνφδνπ θαη θφζηνπο απφ ην αξκφδην φξγαλν (ΟΔΔ, θιπ.), ηεο δφζεο
πιεξσκήο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο ή ε εθηειεζζείζα εξγαζία.]

Δηδηθφηεξα γηα ηηο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ Α.1 θαη Α.2
(Δθ ησλ θαησηέξσ ηξηψλ (3) πξνηάζεσλ δηαγξάθνληαη απηέο πνπ δελ είλαη αιεζείο)
 Σν ζθάθνο δελ επηδνηήζεθε ζηα πιαίζηα νπνηνπδήπνηε Δζληθνχ ή Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
ή
Σν ζθάθνο επηδνηήζεθε απφ Δζληθνχο ή/θαη Κνηλνηηθνχο πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
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................................................, κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
…………………….., αιιά ε παξνχζα πξφηαζε δελ πεξηιακβάλεη αληηθαηάζηαζε ππάξρνπζαο
ππνδνκήο.
ή
Σν ζθάθνο επηδνηήζεθε απφ Δζληθνχο ή/θαη Κνηλνηηθνχο πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
………………………………………….…, κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ
…………………….., ε παξνχζα πξφηαζε περιλαμβάνει αληηθαηάζηαζε ππάξρνπζαο ππνδνκήο, αιιά
έρεη παξέιζεη 5εηία (ή 3εηία γηα ην ΔΠΑΛΘ 2014-2020) απφ ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ
επηδνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. [Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 5εηίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο βεβαίσζεο πξνφδνπ θαη θφζηνπο απφ ην αξκφδην φξγαλν (ΟΔΔ, θιπ.), ηεο δφζεο πιεξσκήο ζηελ
νπνία αληηζηνηρεί ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο ή ε εθηειεζζείζα εξγαζία. Δηδηθά γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
3εηίαο γηα ην ΔΠΑΛΘ 2014-2020, ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηε Βεβαίσζε
Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο].

Ηκεξνκελία,…………./……./20…..
Ο/Η Γει

(Τπνγξαθή & θξαγίδα)
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ II

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΩΡΔΤΗ ΣΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ (DEMINIMIS)
ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (EE) 1407/2013
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν.1599/1986)

(i)

ΠΡΟ :

ΔΦΓ ΔΡΑΛΑΚ ΑΔ ΝΡΑ

Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
(ii)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

(iii)

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη ε παξνχζα επέλδπζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηνπο φξνπο θαη ηηο
(iv)
πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 θαη φηη :
Α. Η επηρείξεζε ………………….………………………...……………………………………………………………
κε ΑΦΜ …..……………..……, ηελ νπνία λνκίκσο εθπξνζσπψ:
i)
Α/Α

πληζηά «εληαία επηρείξεζε»

(v)

κε ηηο θάησζη επηρεηξήζεηο:

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΑΦΜ

1.
2.
3.

ii)

Γελ ζπληζηά «εληαία επηρείξεζε» κε θακία άιιε επηρείξεζε
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(vi)

(vii),(viii)

Β. Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί ζηελ σο άλσ επηρείξεζε
, βάζεη ηεο
Πξφζθιεζεο ……………………………………………………...., αθνξά δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ
εκπίπηνπλ:
i) ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
ii) ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηνκέα
Γ. ηελ επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπληζηνχλ κε απηήλ «εληαία
επηρείξεζε», έρνπλ ρνξεγεζεί, θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε, νη
θάησζη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο:
ΔΝΙΥΤΔΙ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ (DEMINIMIS) ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΥΟΡΗΓΗΘΔΙ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
(αθορά ηην επιτείρηζη δικαιούτο ηης ενίζτσζης και ηις επιτειρήζεις ποσ ηστόν ζσνιζηούν ενιαία
επιτείρηζη με ασηήν)
Α/Α

ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ &
ΦΟΡΔΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ
ΔΝΙΥΤΗ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ. &
ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΓΚΡΙΣΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΗ

ΔΓΚΡΙΘΔΝ
ΠΟΟ
ΔΝΙΥΤΗ

ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΝ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΟ
ΚΑΣΑΒΟΛΗ
ΔΝΙΥΤΗ

ΔΠΩΝΤΜΙΑ
& ΑΦΜ
ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ
DEMINIMIS

Γ. Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζεί ζηελ επηρείξεζε βάζεη ηεο ελ ιφγσ
Πξφζθιεζεο, αζξνηδφκελε κε νπνηαδήπνηε άιιε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ηεο έρεη ρνξεγεζεί ζε
επίπεδν «εληαίαο επηρείξεζεο», βάζεη νπνηνπδήπνηε Καλνληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα εληζρχζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο, θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε, δελ ππεξβαίλεη
ην αλψηαην φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 1407/2013.
Ηκεξνκελία:

……/……/…………..
Ο – Η Γει.

(Τπνγξαθή)
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i

Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.

ii

Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.

iii

Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
iv
v

ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.

ηελ «εληαία επηρείξεζε» πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο:
α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο
β) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο
γ) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε άιιε επηρείξεζε βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή
δπλάκεη ξήηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο
δ) κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε ηεο, βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο
κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ απηήο ηεο
επηρείξεζεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) έσο δ) κε κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο
επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη, επίζεο εληαία επηρείξεζε.

vi

Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζεσξείηαη φηη ρνξεγείηαη θαηά ηνλ ρξφλν παξαρψξεζεο ζηελ νηθεία επηρείξεζε ηνπ έλλνκνπ
δηθαηψκαηνο ιήςεο ηεο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ λνκηθφ θαζεζηψο (πρ εκεξνκελία έθδνζεο εγθξηηηθήο
απφθαζεο/ΚΤΑ/ζχκβαζεο), αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηελ επηρείξεζε.
vii

ε πεξίπησζε ζπγρσλεχζεσλ ή εμαγνξψλ, φιεο νη πξνεγνχκελεο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο επηρεηξήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν ε λέα ελίζρπζε ήζζνλνο
ζεκαζίαο ζηε λέα ή ζηελ εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε ππεξβαίλεη ην ζρεηηθφ αλψηαην φξην.
viii

Αλ κηα επηρείξεζε δηαζπαζηεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρσξηζηέο επηρεηξήζεηο, ε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγήζεθε πξηλ
απφ ηε δηάζπαζε θαηαινγίδεηαη ζηελ επηρείξεζε πνπ έιαβε απηή ηελ ελίζρπζε, ε νπνία είλαη θαηά θαλφλα ε επηρείξεζε πνπ αλέιαβε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο. Δάλ ν ελ ιφγσ θαηαινγηζκφο δελ είλαη δπλαηφο, νη
εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ λέσλ
επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία ηεο δηάζπαζεο.
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΗΗΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν.1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :

ΔΦΓ ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ

Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:
Οδφο:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ
(Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη :

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ

 Η πξνηεηλφκελε πξάμε δελ έρεη πεξαησζεί θπζηθά ή πινπνηεζεί πιήξσο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο.
 Γελ κνπ έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα
παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα: Παξάβαζε «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο»
ζνβαξφηεηαο (3 πξφζηηκα/ 3 έιεγρνη) ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα / 2 έιεγρνη).
 Γελ εθθξεκεί εληνιή αλάθηεζεο παξάλνκεο θξαηηθήο ελίζρπζεο εθδνζείζα βάζεη πξνεγνχκελεο
απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ).
 Σεξψ ηε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ
θηλδχλνπ.
 Σεξνχληαη νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ρσξίο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, θπιήο,
εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.
 Γελ είκαη δεκφζηνο ππάιιεινο
ή
Δίκαη δεκφζηνο ππάιιεινο ή εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ ή ζε ΝΠΙΓ θαη δηαζέησ ζρεηηθή άδεηα απφ αξκφδην
ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ή δελ θσιχνκαη απφ δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
 Γελ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο ζηήξημεο αλά ΑΦΜ αλά θαηεγνξία πξάμεο ζην
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πιαίζην ηεο ίδηαο πξφζθιεζεο.
 ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κνπ ζπκθσλψ ζηε δεκνζίεπζε
ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ
θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά ή κε άιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7
παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1828/2006
 Η πξάμε δελ έρεη επηρνξεγεζεί πάλσ απφ κηα θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα
ηνλ ίδην ηχπν επέλδπζεο θαη γηα ην ίδην αιηεπηηθφ ζθάθνο
 Η πξάμε δελ έρεη επηρνξεγεζεί πάλσ απφ κηα θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα
ηνλ ίδην ηχπν αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηνλ ίδην δηθαηνχρν
 Γεζκεχνκαη λα δηαηεξήζσ ηελ αιηεπηηθή άδεηα ηνπ ζθάθνπο κνπ, θαζψο θαη ηελ αηνκηθή κνπ αιηεπηηθή
άδεηα ζε ηζρχ, ηνπιάρηζηνλ γηα κία 3εηία απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ πξνηείλσ (αθνξά κφλν
επελδχζεηο επί ηνπ ζθάθνπο)
 Ο εμνπιηζκφο πνπ πξνηείλσ δελ απμάλεη ηελ αιηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζθάθνπο, νχηε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
εληνπίδεη αιηεχκαηα (αθνξά κφλν επελδχζεηο επί ηνπ ζθάθνπο)
 Ωο δηθαηνχρνο επέλδπζεο κνλάδαο κεηαπνίεζεο/ηππνπνίεζεο πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο
δεζκεχνκαη φηη: α) ε κνλάδα κνπ είλαη ή ζα θαηαζηεί επηζθέςηκε, δηαζθαιίδνληαο ηελ επίδεημε ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή/θαη ηελ δεκηνπξγία ρψξνπ γεπζηγλσζίαο/εθζεηεξίνπ, β) δηαζέησ ή ζα
απνθηήζσ ηζηνζειίδα πξνβνιήο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα θαη γ) εθαξκφδσ ή ζα εθαξκφζσ
ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηα.
 Η επέλδπζή κνπ δελ αθνξά ηελ κεηαπνίεζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο
(αθνξά επελδχζεηο κεηαπνίεζεο)
 Ωο δηθαηνχρνο επέλδπζεο αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ δηαζέησ ή ζα απνθηήζσ ηζηνζειίδα πξνβνιήο
ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα.
 Απνδέρνκαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ δεισζέλησλ απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο ή
θνηλνηηθέο αξρέο.
 Απνδέρνκαη φηη ηα κελχκαηα πνπ ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο
δηεχζπλζεο email πνπ έρεη δεισζεί ζην έληππν ππνβνιήο πξνο ηελ ΔΦΓ ΔΣΑΝΑΜ ΑΔ ΟΣΑ θαη φζα
ιακβάλνληαη απφ απηνχο επέρνπλ ζέζε επίζεκσλ εγγξάθσλ.
 ‘Όια ηα αλαγξαθφκελα ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη φια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο πξφηαζεο είλαη αθξηβή θαη αιεζή
 Η θηηξηαθή εγθαηάζηαζε δελ έρεη απνηειέζεη ηα πξνεγνχκελα δέθα έηε αληηθείκελν εζληθήο ή θνηλνηηθήο
επηρνξήγεζεο (σε περίπτωση απόκτησης κτιριακών εγκαταστάσεων )
Ηκεξνκελία,………./……./20…..
Ο/Η Γει….
(Τπνγξαθή & θξαγίδα)
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΗV

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν.1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :

ΔΦΓ ΔΣΑΝΑΜ ΑΔΟΣΑ

Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:
Οδφο:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ
(Fax):

(3)

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη :
Απνδέρνκαη ηελ εθηέιεζε ηεο Πξάμεο, κε ηίηιν «………………………………..», ζχκθσλα κε ην ζρέδην
απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κνπ δηαβηβάζαηε, γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. Αιηείαο &
Θάιαζζαο 2014-2020.
Δπίζεο, δειψλσ ππεχζπλα, φηη ζα ηεξήζσ απαξέγθιηηα φινπο ηνπο φξνπο θαη δεζκεχζεηο πνπ
απνξξένπλαπφηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη απφ ην ηζρχνλ θνηλνηηθφ θαη εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην:
α. ΚΑΝ (ΔΔ) 1407/2013
β. ΚΑΝ (ΔΔ) 1303/2013
γ. ΚΑΝ (ΔΔ) 508/2014
δ.ΚΤΑ 1538/26.06.2019
ε. Απφθαζε Έληαμεο Πξάμεσλ κε αξηζ……

Ηκεξνκελία,………./……./20…..
Ο/Η Γει….

(Τπνγξαθή & θξαγίδα)
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(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.
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