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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν αποτελεί μέσον επικοινωνίας με τους δυνητικούς δικαιούχους του Τοπικού 
Προγράμματος στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων. Στο αρχείο αυτό 
συγκεντρώνονται όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τόσο προς το Δίκτυο, όσο και προς 
την ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας 2014 – 2020, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους Ενδιάμεσους Φορείς.  

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις απεικονίζονται βάσει της ημερομηνίας ερώτησης.   

Διευκρινίζεται ότι κάθε απάντηση προσπαθεί να δώσει μία κατεύθυνση στους 
ερωτώμενους, με τη βασική αρχή που είναι ότι: η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα 
συνημμένα έγγραφα αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης 
δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνετε 
υπόψη ότι εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης 
αυτής. 

 

2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

2.1. Καταχωρήσεις στο ΠΣΚΕ 

Στην ηλεκτρονική φόρμα του προγράμματος στην ενότητα 1.1 "Γενικά Στοιχεία Δικαιούχου" 
και στο πεδίο "Είδος βιβλίων", εμφανίζονται μόνο δύο επιλογές δηλ. απλογραφικά Β' 
κατηγορίας και διπλογραφικά Γ' κατηγορίας. Το ερώτημα είναι αν αλιείς μη υπόχρεοι στην 
τήρηση βιβλίων μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και αν ναι, πως θα διαχειριστούμε 
το σχετικό πεδίο; 

 

ΑΠ: Εισήχθη στο ΠΣΚΕ η επιλογή ‘Μη υπόχρεος’ στο πεδίο ‘Είδος βιβλίων’ της αίτησης 
στο ΠΣΚΕ. 

 

2.2. ΚΑΔ επενδυτικής πρότασης  

Κάποιος ενδιαφέρεται να ιδρύσει εταιρεία για να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα leader. Η 
εταιρεία ενδιαφέρεται να αγοράσει μικρά σκάφη (μικρότερα των 6μ) τα οποία θα νοικιάζει 
σε τουρίστες για περιηγήσεις και επισκέψεις στις παραλίες του νησιού ΧΧΧΧΧΧ (εντός 
περιοχής παρέμβασης). Ο ΚΑΔ που θεωρούμε ότι αντιστοιχεί στην υπηρεσία αυτή είναι : 
50.10.12.04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑ. Μπορεί να 
υποβάλει αίτηση στον ΚΑΔ αυτόν (ή κάποιον άλλο που θεωρείται εσείς επιτρεπόμενο) ή 
υπάρχει κώλυμα (παρ. 6.3) ότι δεν έχει κλείσει τουλάχιστον 3 οικονομικές χρήσεις; 

 

ΑΠ: Σχετικά με το ερώτημά σας, στην Πρόσκληση για την Τοπική Στρατηγική 
αναφέρεται ότι: «Η προμήθεια νέων επαγγελματικών σκαφών θαλάσσης προβλέπεται 
μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιοχή 
Παρέμβασης, έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικές χρήσεις και ασκούν 
δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού κυρίως στον τομέα των μεταφορών (θαλάσσια 
ταξί, λέμβοι, λάντζες). Αποκλείεται ρητώς η αγορά ιδιωτικών πλοίων αναψυχής». 
Επίσης, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εξετάζεται η πλήρωση 
όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης της πρόσκλησης. 
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2.3. Επιλέξιμες δαπάνες επενδυτικής πρότασης  

Αναφορικά με τη δράση «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών»  με κωδικό Πρόσκλησης: 63 CLLD.28 θα ήθελα να σας θέσω τις εξής ερωτήσεις: 
1.Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά σκάφους αναψυχής; Σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ 
50.30.13 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 

77.21.10.07 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, 
βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα 

2.Ένα ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο έχει έδρα στην ΧΧΧΧΧ (εκτός περιοχής παρέμβασης), 
μπορεί να ανοίξει υποκατάστημα πχ στ.. ΧΧΧΧΧΧΧ; (εντός περιοχής παρέμβασης)  

θα ήθελα να ρωτήσω εάν στο πρόγραμμα υπάγονται και επιχειρήσεις που είναι υπό ίδρυση 
καθώς μέσα στον οδηγό αναφέρεται ότι «μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που 
δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή 
εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ 
Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» 

 

ΑΠ: 1.Στην Πρόσκληση για την Τοπική Στρατηγική αναφέρεται ότι: “Η προμήθεια 
νέων επαγγελματικών σκαφών θαλάσσης προβλέπεται μόνο για υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιοχή Παρέμβασης, έχουν κλείσει 
τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικές χρήσεις και ασκούν δραστηριότητες θαλάσσιου 
τουρισμού κυρίως στον τομέα των μεταφορών (θαλάσσια ταξί, λέμβοι, λάντζες). 
Αποκλείεται ρητώς η αγορά ιδιωτικών πλοίων αναψυχής”. Επίσης, σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εξετάζεται η πλήρωση όλων των 
κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης της πρόσκλησης.  Σε σχέση με το 
δεύτερο ερώτημα στην πρόσκληση καλούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι:   

•αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν 
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική 
αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών 
υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή 
παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται 
από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις)  

•μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τους 
δικαιούχους Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της πρόσκλησης αποτελεί τον οδηγό για 
το επενδυτικό κοινό και ενδιαφέρον που καλύπτει την τοπική στρατηγική για την 
περιοχή παρέμβασης. 

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τους 
δικαιούχους. Ως ημερομηνία έναρξης του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση 
εταιρείες οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι 
θα πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της 
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αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, 
αλλά υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο Άρθρο 12, παρ. 7  της πρόσκλησης όπου 
αναφέρεται: “Οι υπό σύσταση εταιρείες: 

• Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ 
την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα 
Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω 
της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης 
Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.” 

 

2.4. Επιλεξιμότητα επενδυτικής πρότασης  

1.Επιχείρηση ασχολείται με λιανικό εμπόριο και έχει έδρα εκτός περιοχής παρέμβασης 
και όχι σε περιοχές παρέμβασης. Μπορεί να κάνει αίτηση με ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ και 
υποκατάστημα με επιλέξιμο κωδικό σε περιοχή παρέμβασης?  

2.Μπορεί να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα υπό σύσταση ΑΤΟΜΙΚΗ και όχι με νομική 
μορφή? 

 

ΑΠ: Ανατρέξτε στους δικαιούχους που καλούνται στην πρόσκληση και στο 
κεφάλαιο 5. Ως ημερομηνία έναρξης του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση 
εταιρείες οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι 
θα πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της 
αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, 
αλλά υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο Άρθρο 12, παρ. 7  της πρόσκλησης όπου 
αναφέρεται: “Οι υπό σύσταση εταιρείες:  

• Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ 
την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα 
Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω 
της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης 
Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.” 

 

2.5. Διαδικασία και επιλεξιμότητα επενδυτικής πρότασης 

Ενημέρωση σχετικά με την τυπική διαδικασία υποβολής φακέλου καθώς και επιλέξιμους 
ΚΑΔ, σχετικά με την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό Παιδοχειρουργικού ιατρείου μέσω του 
τρέχοντος προγράμματος (Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών στην περιοχή της ΠΕ Νήσων Αττικής.) 

 

ΑΠ: Σχετικά με την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό Παιδοχειρουργικού ιατρείου , στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης του Δικτύου, συνημμένα βρείτε το αρχείο με τους επιλέξιμους 
ΚΑΔ -ώστε να προβείτε στο σχετικό έλεγχο. Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στη σελίδα: 
https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-quot-idiotikes-
ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/  

 

https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-quot-idiotikes-ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/
https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-quot-idiotikes-ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/
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2.6. Κατηγορίες επενδύσεων, επιλεξιμότητα δαπανών και κατάρτιση 
προϋπολογισμού  

1. Αναφορικά με τα τουριστικά σκάφη αναφέρεται ότι ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να 
δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο τουλάχιστον μια 3τία. Αυτό αφορά αποκλειστικά 
τουριστικά γραφεία ή δύναται να καταθέσουν πρόταση και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις 
πχ. μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται ήδη επί 3τίας με Τουριστικές Επιπλωμένες 
Κατοικίες, απλά κάνοντας επέκταση δραστηριοτήτων σε αυτό το νέο αντικείμενο 
"εκμετάλλευση τουριστικών σκαφών"? 

2. Μπορείτε να διευκρινίσετε από ποια ημερομηνία και μετά μπορούν να θεωρηθούν 
δαπάνες ικανές για να ενταχθούν στο πρόγραμμα?  

3. Βλέποντας τις τιμές των κτιριακών εγκαταστάσεων παρατηρούμε ότι οι τιμές μονάδος 
στους περισσότερους κωδικούς είναι εκτός αγοράς λόγω των συγκυριών. Αυτές δύναται να 
τροποποιηθούν ή πλέον έχουν "κλειδώσει"? 

 

ΑΠ: Σε σχέση με τα ερωτήματά σας και τις διευκρινήσεις που απορρέουν από την 
πρόσκληση και τον Οδηγό:  

1. Σε σχέση με την 1 στην πρόσκληση αναφέρονται οι προτεραιότητες της τοπικής 
στρατηγικής και πιο συγκεκριμένα: “Η προμήθεια νέων επαγγελματικών σκαφών 
θαλάσσης προβλέπεται μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Περιοχή Παρέμβασης, έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικές χρήσεις και 
ασκούν δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού κυρίως στον τομέα των μεταφορών 
(θαλάσσια ταξί, λέμβοι, λάντζες). Αποκλείεται ρητώς η αγορά ιδιωτικών πλοίων 
αναψυχής”. Επίσης, σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων 
βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης της πρόσκλησης.   

2. Σε σχέση με το 2, στην πρόσκληση σελ. 24-25: αναφέρεται ότι: “Η ολοκλήρωση του 
έργου δηλώνεται από το δικαιούχο με την κατάθεση του τελευταίου αιτήματος 
πληρωμής της πράξης στον ΕΦ.  

•     Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις επενδύσεις μέτρων 
επιχειρηματικότητας του Καν. (ΕΕ) 508/2014 ορίζεται η 23η/3/2018 (ΥΑ 3131/ 
17.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 5065/2019),  

•         Ως ημερομηνία έναρξης δαπανών για το μέτρο 3.1.6 «Διαφοροποίηση και νέες 
μορφές εισοδήματος» (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 30 και άρθρο 44 § 4 - Αλιεία 
εσωτερικών υδάτων), ορίζεται η 11η/12/2018 (ΥΑ 1627/02.08.2021),  

•      Ως ημερομηνία έναρξης δαπανών για το Μέτρο 4.1.21 – «Ενεργειακή απόδοση και 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των κύριων ή 
βοηθητικών κινητήρων σκαφών εσωτερικών υδάτων ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα», 
(Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 41 § 2 και άρθρο 44 § 1 στοιχείο δ -Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων) ορίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης από το 
δικαιούχο στο ΠΣΚΕ, σύμφωνα με την ΥΑ 1626/Β’/02-08-2021. 

 • Ως ημερομηνία έναρξης δαπανών για τις πράξεις που εμπίπτουν στον Καν. 
1407/2013 ως έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
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έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων, ήτοι η 21η/12/2016 (Η με αριθ. 
3206/12.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4111/2016) Υ.Α. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).  

•  Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις ημερομηνίες της προηγούμενης 
παραγράφου δεν είναι επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για το κόστος, ανεξαρτήτως 
αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης.”. Επίσης στο κεφ. 9. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, 
αναφέρεται ότι: Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας θεωρούνται ως 
επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποιούμενη 
Πράξη, ακολουθούν επαρκή διαδρομή ελέγχου για την πληρωμή τους και που είναι 
σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020) (137675/ΕΥΘΥ1016/19-
12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)), και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες 
δράσεις. Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού 
υλοποιημένου προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που οι (νέες) δαπάνες που 
πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις 
αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες. Σε 
κάθε περίπτωση κατά την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να τηρείται το ποσοστό 
αναδρομικότητας έως 50% των επιλέξιμων δαπανών.  

3. Σε σχέση με το 3, μπορείτε με τη σχετική τεκμηρίωση να οργανώσετε τον 
προϋπολογισμό σας. 

 

2.7. Διευκρινήσεις σε σχέση με τα σκάφη αναψυχής 

Μπορεί μία επιχείρηση να αιτηθεί για ενίσχυση σκάφους αναψυχής; Για τα σκάφη 
αναψυχής ισχύει ο κανονισμός των ημερήσιων/εβδομαδιαίων ναυλώσεων σε ιδιώτες 
τουρίστες. Το «ημερόπλοιο» είναι με εισιτήριο. Μπορεί να αιτηθεί με άλλα λόγια, μία 
επιχείρηση ενίσχυση σε σκάφος αναψυχής ή / και σε ημερόπλοιο ? Οι αναδρομικές 
δαπάνες με 50% επιχορήγηση αφορούν σε καινούργιο & αμεταχείριστο? Όταν μία 
επιχείρηση αιτηθεί αναδρομικές δαπάνες, μπορεί να κάνει αίτηση μόνο για αυτές τις 
παλιές δαπάνες ή πρέπει να προσθέσει και νέες δαπάνες που δεν έχει υλοποιήσει? Είναι 
επιλέξιμες δαπάνες ο εξοπλισμός επί σκάφους αναψυχής; Οι παρακάτω δαπάνες είναι 
επιλέξιμες : air condition, τηλεόραση, γεννήτρια, σωσίβια, φουσκωτά μεταφοράς από και 
προς το σκάφος ; Το σκάφος αναψυχής πρέπει να ενοικιάζεται με την ώρα ή μπορεί μία 
επιχείρηση να κάνει αίτηση με επιχειρηματικό σχέδιο που προβλέπει τιμές χρέωσης ανά 
ημέρα? 

 

ΑΠ: Στην Πρόσκληση για την Τοπική Στρατηγική αναφέρεται ότι: “Η προμήθεια νέων 
επαγγελματικών σκαφών θαλάσσης προβλέπεται μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Περιοχή Παρέμβασης, έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις 
(3) οικονομικές χρήσεις και ασκούν δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού κυρίως στον 
τομέα των μεταφορών (θαλάσσια ταξί, λέμβοι, λάντζες). Αποκλείεται ρητώς η αγορά 
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής”. Η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα 
έγγραφα αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου 
βάσει της τοπικής στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας 
ότι εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης 
αυτής. 
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2.8. Διευκρινήσεις σε σχέση με σκάφη αναψυχής, ΚΑΔ και Δικαιούχους  

1. Βάσει του Οδηγού εφαρμογής (Παράρτημα 8) στη σελίδα 35 οι Επιλέξιμες Δαπάνες στο 
πεδίο Αγοράς εξοπλισμού για νέα προμήθεια επαγγελματικών σκαφών τι ακριβώς σκάφη 
περιλαμβάνονται σ’ αυτή την έννοια; Δηλαδή μία Υπο-σύσταση εταιρεία με επιλέξιμο 
Κ.Α.Δ. «77.21.10.07» (Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, 
βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα) είναι επιλέξιμη για προμήθεια Επαγγελματικού 
Σκάφους Αναψυχής στο Leader Αλιείας; Ναι ή Όχι;  

2. Υφιστάμενη εταιρεία με έδρα το Πειραιά (που ασχολείται με Ναυτιλιακά) θέλει να 
ανοίξει Υποκατάστημα σε ένα επιλέξιμο νησί, διατηρώντας την έδρα της στον Πειραιά. 
Μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραμμα Leader Αλιείας για αγορά Σκάφους 
Αναψυχής στο Υποκατάστημα; 

3. Σε υφιστάμενη εταιρεία για να υποβάλλει πρόταση στο Πρόγραμμα Αλιείας πρέπει να 
έχει επιλέξιμο ΚΑΔ σήμερα ή μπορεί να τον προσθέσει τώρα πριν την υποβολή της αίτησης 
ή και μετά την έγκριση και κατά την υλοποίηση της αίτησης;  

4. Δύο υπό-σύσταση εταιρείες (διαφορετικής νομικής μορφής π.χ. Ι.Κ.Ε. & Ο.Ε. άρα και 
διαφορετικά Α.Φ.Μ.) με τα ίδια Φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν δύο αιτήσεις 
στήριξης, η μια στη περιοχή με ενίσχυση 50% και η άλλη στη περιοχή με ενίσχυση 85%.  

 

ΑΠ: Ερώτημα 1: Η προμήθεια νέων επαγγελματικών σκαφών θαλάσσης 
προβλέπεται μόνο για υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
Περιοχή Παρέμβασης, έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικές χρήσεις και 
ασκούν δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού κυρίως στον τομέα των μεταφορών 
(θαλάσσια ταξί, λέμβοι, λάντζες). Αποκλείεται ρητώς η αγορά ιδιωτικών πλοίων 
αναψυχής. 

Ερώτημα 2: Ανατρέξτε στους Δικαιούχους του προγράμματος και στο κεφάλαιο 5 
όπου αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους. 

Ερώτημα 3: Δεν προκύπτει στην πρόσκληση περιορισμός σε σχέση με τα ΚΑΔ στις 
υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η αίτηση χρηματοδότησης εξετάζεται σύμφωνα με τον 
Οδηγό και τα παραρτήματα αυτού, με συγκριτική αξιολόγηση. 

Ερώτημα 4: Ανατρέξτε στους Δικαιούχους του προγράμματος και στο κεφάλαιο 5 
όπου αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους. Λάβετε υπόψη σας ότι 
για την τοπική στρατηγική ισχύει και εφαρμόζεται ο καν. 1407/2013. 

 

2.9. Ερωτήσεις σχετικά με την κατάρτιση αίτησης στήριξης  

1.Επιχείρηση υφιστάμενη στην περιοχή παρέμβασης και με επιλέξιμο ΚΑΔ σκοπεύει να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αλιείας  Εν πλώ  και στην δράση για μη 
Αλιείς. Η επένδυση θα αφορά στην ίδρυση υποκαταστήματος με κατασκευή νέων 
κτηριακών εγκαταστάσεων  σε νέο οικόπεδο εντός της ίδιας Δημοτικής ενότητας στο νησί 
(ίδιος Δήμος).  

Ερωτήματα:  

1.1Είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα αυτή η επένδυση;  
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1.2Εφοσον είναι επιλέξιμη θα θεωρηθεί ως ίδρυση η εκσυγχρονισμός/ ανάπτυξη (όπως 
αναφέρονται στον Οδηγό εφαρμογής) 

 2.Καλυψη ιδιωτικής συμμετοχής Ο φορέας επένδυσης είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία.  

2.1Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα  χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια 
στους επαγγελματικούς λογαριασμούς της εταιρείας και εφόσον δεν θα  χρησιμοποιηθούν-
δηλωθούν για το υπόλοιπο  και κεφάλαια από τους Ατομικούς λογαριασμούς  των εταίρων 
που υφίστανται ένα μήνα πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης σύμφωνα με τον οδηγό. 
Επίσης θα απαιτηθεί και απόφαση της Εταιρεία για τον τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής 
συμμετοχής. Είστε καλυμμένοι ή χρειάζεται και κάποιο άλλο δικαιολογητικό;  

3. Το χρονικό διάστημα των 30 ημερών για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής  πως 
καθορίζεται; Πρέπει να είναι  ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ(30) ακριβώς  από την ημερομηνία 
υποβολής ή να είναι  τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την υποβολή γιατί δεν μπορεί να είναι  
κανείς βέβαιος για την ημερομηνία υποβολής 

 

ΑΠ: Η επιλεξιμότητα μίας επένδυσης απορρέει ως συνδυασμός από την Πρόσκληση, 
τον Οδηγό και τα συνημμένα έγγραφα καθώς και από τις υποχρεώσεις του ΠΣΚΕ. Τα 
ερωτήματά σας αφορούν στο “μέσο” για την ανάπτυξη – επέκταση – εκσυγχρονισμό 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται στο πλαίσιο της 
συγκριτικής αξιολόγησης η τήρηση του συνόλου των κριτηρίων βάσει της Πρόσκλησης. 

 

2.10. Ερωτήσεις πολλαπλές σχετικά με την κατάρτιση αιτήσεων στήριξης  

1.Εάν κάποιος θελήσει να έχει πρόταση με περισσότερους του ενός επιλέξιμους ΚΑΔ, 
επειδή η επιχείρηση που θα ανοίξει (ή θα επεκτείνει προσθέτοντας τους νέους ΚΑΔ εφόσον 
υφίσταται) θα δραστηριοποιείται ενεργά σε κάθε έναν από αυτούς τους ΚΑΔ, πως θα 
πρέπει να συνταχθεί η πρόταση; Ασφαλώς δηλώνεται ο κύριος ΚΑΔ, όμως τι συμβαίνει με 
τις επιλέξιμες δαπάνες; Για παράδειγμα, εάν στον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ χρειάζονται οι 
δαπάνες του «εξοπλισμού» (λ.χ. του γραφείου που θα ανοίξει) και στον άλλο επιλέξιμο ΚΑΔ 
χρειάζονται δαπάνες για «Ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών, καινοτομιών» και στον 
άλλον χρειάζονται «Δαπάνες Κατασκευής Λογισμικού» πως μπορεί να γίνει η υποβολή μίας 
τέτοιας πρότασης;  

2.Μπορεί να συμμετέχει κάποιος σε διαφορετικές προτάσεις που όμως η κάθε πρόταση θα 
έχει διαφορετικό ΑΦΜ. Π.χ. μία πρόταση με την ατομική του επιχείρηση και σε άλλες δύο 
προτάσεις ως μέτοχος σε υπό σύσταση εταιρία. Σωστά; 2α.Εάν κάποιος έχει δύο 
επιχειρήσεις στο όνομά του και ήθελε να μεταφέρει την μία στο όνομα του παιδιού του 
(ούτως ή άλλως θα το έκανε), θα μπορέσει να επιδοτηθεί η επιχείρηση υπό την νέα 
επωνυμία και η άλλη επιχείρηση που παραμένει στο όνομά του (σε άλλη πρόταση);  

3.Πως μπορεί να υλοποιηθεί μία πρόταση στους ΚΑΔ «Έρευνας και Ανάπτυξης» 72.xx.xx.xx 
που είναι επιλέξιμοι; Δηλαδή κάποιος προσθέτει τον συγκεκριμένο ΚΑΔ, με σκοπό να 
αναπτύξει ένα προϊόν ή υπηρεσία και γι’ αυτό ξεκινάει αυτή την νέα δραστηριότητα. Όμως 
στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται και δαπάνες για την Ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών! Δηλαδή να πληρώσει άλλους να τους κάνουν αυτό για το οποίο θα έκανε 
εκείνος ιδρύοντας την προς χρηματοδότηση επιχείρησή αυτή; Εφόσον αυτός ο ΚΑΔ και 
αυτή η δαπάνη κρίνεται επιλέξιμη, θεωρείται δηλαδή ότι είναι άξια επιδότησης, μήπως θα 
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πρέπει να δέχεται το πρόγραμμα να επιδοτήσει την δαπάνη αυτή εφόσον την εκτελέσει η 
ίδια η επιχείρηση; Ή με κάποιον άλλον τρόπο. Είναι μία ειδική περίπτωση αυτοί οι ΚΑΔ που 
νομίζω θέλει διευκρίνιση. 4.Μπορεί για τον σκοπό της έρευνας να συμμετέχει στην 
πρόταση ένας ερευνητικός φορέας που θα είναι ΝΠΔΔ ως μέτοχος μίας υπό σύστασης 
εταιρείας;  

5.Σε περίπτωση που θέλει να συμμετέχει συνεργατικό σχήμα υπό σύσταση, η ιδία 
συμμετοχή που τεκμηριώνεται με τα αντίγραφα βιβλιαρίων καταθέσεων των 
συμμετεχόντων, θα πρέπει να υπάρχει ισοκατανεμημένη στους λογαριασμούς των 
συμμετεχόντων ή αρκεί έστω και σε έναν λογαριασμό ενός συμμετέχοντα να φαίνεται η 
ιδία συμμετοχή και στους υπόλοιπους για παράδειγμα να φαίνεται ας πούμε μηδενικό 
υπόλοιπο καταθέσεων; Η προκήρυξη δεν βάζει τέτοιο περιορισμό.  

6.Γίνεται να κατατεθούν προτάσεις χωρίς την ιδία συμμετοχή όπως παλιά, δηλαδή με 
υπεύθυνη δήλωση ότι θα καλυφθεί με ιδίους πόρους; Κι αν ναι, επειδή είδα ότι έχουν 
αλλάξει οι υπεύθυνες δηλώσεις, τι συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο «Η Ίδια Συμμετοχή 
θα καλυφθεί ως εξής: (συμπληρώνεται η περιγραφή του τρόπου και της διαδικασίας 
κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής)….»;  

7.Σε ατομική επιχείρηση που χρειάζεται μόνο εξοπλισμό και άυλες δαπάνες και δεν έχει 
σταθερή έδρα (κτίριο) και είναι υπό σύσταση, πως θα γίνει η πρόταση;  

8.Αναφέρεται στην «Λίστα Υποβαλλόμενων Στοιχείων» για τα χρήματα της ιδίας 
συμμετοχής, «….το ποσό που θα μεταφερθεί σε ειδικό λογαριασμό.». Επειδή αυτό το 
βλέπω πρώτη φορά, θέλω μία διευκρίνιση καθώς είναι το πρώτο που ρωτούν οι 
ενδιαφερόμενοι.  

9. Το παρακάτω απόσπασμα από την προκήρυξη χρειάζεται διευκρίνιση γιατί διακρίνω μία 
αντίφαση ως προς το ποιο ποσόν θα πρέπει να δείξει εντός 15 ημερών ο δικαιούχος μετά 
την απόφαση ένταξης(!): «τον τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμό Πράξης) με 
τοποθετημένο ποσό ύψους: τουλάχιστον του 40% του συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για συνολικό επιλέξιμο 
προϋπολογισμό Πράξης έως και 100.000 ευρώ·τουλάχιστον του 30% του συνολικού 
επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για 
συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης πάνω από 100.000 ευρώ. Από τα ανωτέρω 
ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που 
προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή. Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται: - 
οι πράξεις που θα υλοποιηθούν στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά ή που αφορούν σε 
παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τραπεζικός λογαριασμός ή το 
δάνειο που θα κατατεθεί, πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% του 
συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης στην περίπτωση των απομακρυσμένων 
νησιών και τουλάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στην 
περίπτωση πράξεων μικρής παράκτιας αλιείας. Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα 
δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική 
Συμμετοχή. - οι πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον ή έχουν συλλογικό 
δικαιούχο ή καινοτόμα χαρακτηριστικά σε τοπικό επίπεδο και παρέχουν δημόσια 
πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης.»  

10.Αγορά ζώων απαραίτητων για την άσκηση επιλέξιμης δραστηριότητας, επιδοτείται; (όχι 
για αγροτικές εργασίες, αλλά για δραστηριότητες εκπαίδευσης όπως π.χ. άλογα ιππασίας). 
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ΑΠ: 1. Η πρόταση βάσει της πρόσκλησης, του Οδηγού και όλων των συνημμένων 
εγγράφων αφορά σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα αναφερόμενα στο 
ερώτημα είναι τα μέσα με τα οποία οργανώνεται μία επιχειρηματική δράση. Σε 
κάθε περίπτωση η πρόταση εξετάζεται βάσει της Πρόσκλησης, του Οδηγού 
εφαρμογής και των συνημμένων εγγράφων που αποτελούν βάση για τη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής 
και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της 
συγκριτικής αξιολόγησης αυτής.  

2. Στο κεφάλαιο 5 της Πρόσκλησης αναφέρονται: Στην παρούσα πρόσκληση 
επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με ενιαίο 
αντικείμενο που θα αφορά αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης και ειδικότερα:  

•           Για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 1407/2013 
επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) μόνο πρότασης (Πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ). 

 •           Για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 508/2014 
(Μη Κρατικές Ενισχύσεις)  

1. Βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών 
για τους αλιείς 

2. Ενεργειακή αναβάθμιση με επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που 
στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών 

3. Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων 

4. Αλιευτικός Τουρισμός/ Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος 

5. Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών σκαφών εσωτερικών 
υδάτων ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα επιτρέπεται η υποβολή περισσοτέρων της 
(1) μιας πρότασης ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) υπό την προϋπόθεση ότι αθροιστικά ο 
συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν ξεπερνά το 
ανώτατο όριο που έχει τεθεί στην πρόσκληση. 

 • Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση σε μια κατηγορία: ή Καν 
508/2014 (μία ή περισσότερες) ή Καν. 1407/2013 (μία μόνο), όχι ΚΑΙ στις δύο.  

• Επισημαίνεται ότι κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα αφορά ενιαίο και συνεκτικό 
φυσικό αντικείμενο συγκεκριμένου άρθρου του Καν. 508/2014.  

2.Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην 
περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής 
παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να 
εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της περιοχής.  

3. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σχετικά µε ‘τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων’. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση εξετάζεται βάσει της Πρόσκλησης, 
του Οδηγού εφαρμογής και των συνημμένων εγγράφων που αποτελούν βάση για 
τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής 
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στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων 
βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 2a. Δεν αφορά το πρόγραμμα η 
ερώτηση. Για τους Δικαιούχους, ισχύουν τα παραπάνω και η πρόσκληση, ο Οδηγός 
και όλα τα σχετικά έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση εξετάζεται βάσει της 
Πρόσκλησης, του Οδηγού εφαρμογής και των συνημμένων εγγράφων που 
αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει 
της τοπικής στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των 
κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής.  

3. Αφορά σε επιχειρηματική δραστηριότητα υπηρεσιών.  

4. Μία πρόταση οργανώνεται και υποβάλλεται βάσει της Πρόσκλησης, του Οδηγού 
εφαρμογής και των συνημμένων εγγράφων που αποτελούν βάση για τη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής 
στρατηγικής, και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων 
βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής.  

5. Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:  

•αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν 
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική 
αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών 
υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή 
παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται 
από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις)  

•μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης 
αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους. Η ιδία συμμετοχή εξετάζεται 
στην Πρόσκληση και στον Οδηγό Εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της 
πρόσκλησης αποτελεί τον οδηγό για το επενδυτικό κοινό και ενδιαφέρον που 
καλύπτει την τοπική στρατηγική για την περιοχή παρέμβασης.  

6. Με βάση την Πρόσκληση και τον Οδηγό τα δικαιολογητικά για την ιδία 
συμμετοχή περιγράφονται στα κεφ. 13 της Πρόσκλησης και στον 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
VIII_OE_15.10.21. Επίσης, επισημαίνεται ότι η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής 
και τα συνημμένα έγγραφα  αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης 
πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει 
της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 

7. Η πρόταση οργανώνεται και υποβάλλεται βάσει της Πρόσκλησης, του Οδηγού 
εφαρμογής και των συνημμένων εγγράφων που αποτελούν βάση για τη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής 
στρατηγικής, και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων 
βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής.         

 8. Αφορά τον Τραπεζικό Λογαριασμό συναλλαγής του Δικαιούχου.  



                                         ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑ  

13 
 

9. Το κεφ. 16 αναφέρει στοιχεία που αφορούν στην απόφαση ένταξης – απόφαση 
χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης.  

10. Για κάθε πρόταση η Πρόσκληση ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα 
έγγραφα αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης 
δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής, των επιλεξιμοτήτων και σε κάθε 
περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής 
αξιολόγησης αυτής. 

 

2.11. Δικαιούχοι τοπικού προγράμματος  

Επειδή δεν διευκρινίζεται στην Πρόσκληση, μπορεί να υποβάλλει νομικό πρόσωπο (με 
επιλέξιμο ΚΑΔ) ανεξαρτήτως νομική μορφής? πχ αν πρόκειται για εκπαιδευτικό φορέα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ΝΠΙΔ μπορεί να υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης? 

 

ΑΠ: Οι δικαιούχοι αναφέρονται στην Πρόσκληση, στον Οδηγό Εφαρμογής και σε 
όλα τα συνημμένα έγγραφα. 

Η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα έγγραφα αποτελούν βάση 
για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής 
στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εξετάζεται 
η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής – σε 
αυτήν συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοοικονομική ανάλυση. 

 

2.12. Αρχεία αναρτημένης πρόσκλησης  

Στην ανάρτηση σας για την δράση "Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των 
Αλιευτικών Περιοχών", (https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-
gia-quot-idiotikes-ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/), 
υπάρχουν τα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης. Όμως, ενώ στο κείμενο της πρόσκλησης, 
αναφέρονται 10 στοιχεία για το συνημμένο "3. Παραρτήματα", στο φάκελο zip που 
κατεβάζουμε, υπάρχουν μόνο δύο, το 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_A ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ MH ΚΕ (σε 
μορφή pdf ένα αρχείο) και το 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_OE_15.10.21 (σε μορφή word και σε 
μορφή pdf - δύο αρχεία). Παρακαλώ ενημερώστε μας για το πού μπορούμε να βρούμε και 
να κατεβάσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. 

 

ΑΠ: Λάβετε συνημμένα τα αρχεία που αντιστοιχούν στα Παραρτήματα. Έχουν ήδη 
αντικατασταθεί στη σελίδα μας. 

 

2.13. Πληροφόρηση σε σχέση με εκμετάλλευση τουριστικών και εμπορικών 
πλοίων  

H εταιρεία μας, με αντικείμενο την εκμετάλλευση τουριστικών και εμπορικών πλοίων, 
δραστηριοποιείται από το 2018 στην εκμετάλλευση τουριστικών πλοίων, με αρκετά μεγάλη 
επιτυχία. Με ποιες προϋποθέσεις είναι επιλέξιμη για το εν λόγω πρόγραμμα σας, ώστε να 
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προβεί σε αγορά 3 τουριστικών λέμβων 6μ, προς τουριστική αξιοποίηση? Εάν χρειάζεται 
ίδρυση υποκαταστήματος, και αν η δραστηριότητα είναι κατάλληλη, και η εταιρεία μας 
επιλέξιμη. 

 

ΑΠ: Η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα έγγραφα αποτελούν βάση 
για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής 
στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εξετάζεται η 
πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 

 

2.14. Δυνατότητα επιχείρησης για υπαγωγή στο τοπικό πρόγραμμα  

Σχετικά με την επιδότηση leader  ήθελα να ρωτήσω τα εξής διατηρώ ενοικιαζόμενα 
δωμάτια με καδ 55201901 αλλά δεν έχω προσωπικό, μπορώ να ενταχθώ στη ρύθμιση? και 
αν ναι, τι παρεμβάσεις δικαιολογεί? επίσης έχω και εμπορικό κατάστημα λιανικής με καδ 
47717116 εάν υπάγομαι σε κάποια δράση? 

 

ΑΠ: Το πρόγραμμα LEADER Αλιείας της περιοχής του Δικτύου Νήσων Αττικής δεν 
επιχορηγεί καταλύματα. Η δραστηριότητά σας 47.71.71.16 Λιανικό εμπόριο 
γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων εμπίπτει στις κατηγορίες επιχειρήσεων 
που είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα.  

Η πρόσκληση του τοπικού προγράμματος είναι αναρτημένη στη σελίδα: 
https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-quot-idiotikes-
ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/ 

 

2.15. Διευκρινήσεις για δικαιούχους και επενδυτική πρόταση 

1.Ένα ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο έχει έδρα εκτός περιοχής παρέμβασης, έχει τη 
δυνατότητα να ανοίξει υποκατάστημα πχ εντός περιοχής παρέμβασης και αυτό να 
υπάγεται στο πρόγραμμα;  Το ταξιδιωτικό γραφείο έχει 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 
Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε  να προχωρήσει στη σύσταση μίας νέας εταιρείας; 
(στον οδηγό αναφέρεται ότι «μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που 
δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή 
εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ 
Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»)  

2.Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά σκάφους αναψυχής; Σύμφωνα με τους επιλέξιμους 
ΚΑΔ50.30.13 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς77.21.10.07 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, 
βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα 

 

ΑΠ: Στην πρώτη ερώτηση, στην Πρόσκληση για την Τοπική Στρατηγική αναφέρεται 
ότι: «Η προμήθεια νέων επαγγελματικών σκαφών θαλάσσης προβλέπεται μόνο για 
υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιοχή Παρέμβασης, 
έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικές χρήσεις και ασκούν 

https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-quot-idiotikes-ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/
https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-quot-idiotikes-ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/
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δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού κυρίως στον τομέα των μεταφορών 
(θαλάσσια ταξί, λέμβοι, λάντζες). Αποκλείεται ρητώς η αγορά ιδιωτικών πλοίων 
αναψυχής». Επίσης, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι 
εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης της 
πρόσκλησης. 

Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα στην πρόσκληση καλούνται ως δυνητικοί 
δικαιούχοι: 

• αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που 
ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με 
επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή που θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για 
επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη 
συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)  

• μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης 
αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση το 
σύνολο της πρόσκλησης αποτελεί τον οδηγό για το επενδυτικό κοινό και 
ενδιαφέρον που καλύπτει την τοπική στρατηγική για την περιοχή παρέμβασης. 
Σε σχέση με το τρίτο ερώτημα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης όπου 
αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους. Ως ημερομηνία έναρξης 
του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση εταιρείες οι οποίες δεν διαθέτουν 
ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισάγουν την 
ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της αίτησης στήριξης.  Δεν θα 
γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, αλλά υπενθυμίζουμε 
τα οριζόμενα στο Άρθρο 12, παρ. 7  της Πρόσκλησης όπου αναφέρεται: «Οι υπό 
σύσταση εταιρείες:  

• Υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης κάνοντας χρήση του προσωπικού 
ΑΦΜ του προβλεπόμενου από το Σχέδιο του Καταστατικού Νόμιμου 
Εκπροσώπου.  

• Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν 
στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του 
Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης 
της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν 
την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.» 

 

2.16. Διαχωρισμός επιλεξιμότητας δαπανών και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας  

1.Επιχείρηση υφιστάμενη στην περιοχή παρέμβασης και με ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται 
στην πρόσκληση σκοπεύει  να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αλιείας  
Εν πλώ  και στην δράση για μη Αλιείς. Η επένδυση θα αφορά στην ανάπτυξη της 
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επιχείρησης με την δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού εκθεσιακού χώρου σε 
ΑΣΤΕΓΕΣ ιδιόκτητο ακίνητο που είναι μεσοτοιχία με τον υφιστάμενο χώρο του 
καταστήματος που φιλοξενεί αυτά τα είδη προς πώληση. Προκειμένου να προχωρήσουμε 
στην σύνταξη και υποβολή  της αίτησης χρηματοδότησης εκτιμώντας ότι η επένδυση είναι 
επιλέξιμη έχουμε δύο ερωτήματα: 1.Εφοσον είναι επιλέξιμη η επιχείρηση, η επένδυση θα 
θεωρηθεί ως εκσυγχρονισμός/ ανάπτυξη η κάτι άλλο, Εμείς  θεωρούμε πως δεν είναι 
Ίδρυση! 2.Στο πληροφοριακό σύστημα ως είδος επένδυσης  ποια επιλογή θα 
χρησιμοποιηθεί 1.Νέα κατασκευή2.επέκταση 3.Μετατροπή-εκσυγχρονισμός4.Αλλαγή 
τόπου 5.Δημιουργία με εξαγορά 6.Άλλο 

 

ΑΠ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ Η πρόταση με βάση τα λεγόμενά σας, αφορά σε εκσυγχρονισμό επιχείρησης. 
Η περιγραφή σας αναφέρεται στο “μέσον” για τον εκσυγχρονισμό επιχείρησης - ίδρυση 
υποκαταστήματος με κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων σε νέο οικόπεδο 
εντός της ίδιας Δημοτικής ενότητας στο νησί (ίδιος Δήμος). 

Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα 
έγγραφα που αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης 
δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε 
υπόψη σας ότι εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής 
αξιολόγησης αυτής.  

Με βάση την Πρόσκληση και τον Οδηγό τα δικαιολογητικά για την ιδία συμμετοχή 
περιγράφονται στα κεφ. 13 της Πρόσκλησης και στον 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
VIII_OE_15.10.21.  

 

2.17. Διευκρινήσεις επί επιλεξιμότητας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

1. Μπορεί μία επιχείρηση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ να αιτηθεί για ενίσχυση σκάφους αναψυχής;  

2. Ως σκάφος αναψυχής νοούνται και όσα ναυλώνονται σε τουρίστες ανά εβδομάδα? 

 3. Το «ημερόπλοιο» είναι με εισιτήριο. Μπορεί να αιτηθεί με άλλα λόγια, μία επιχείρηση 
ενίσχυση σε σκάφος αναψυχής ή / και σε ημερόπλοιο ?  

4. Οι αναδρομικές δαπάνες με 50% επιχορήγηση αφορούν σε καινούργιο & αμεταχείριστο? 

 5. Όταν μία επιχείρηση αιτηθεί αναδρομικές δαπάνες, μπορεί να κάνει αίτηση μόνο για 
αυτές τις παλιές δαπάνες ή πρέπει να προσθέσει και νέες δαπάνες που δεν έχει 
υλοποιήσει?  

6. Είναι επιλέξιμες δαπάνες ο εξοπλισμός επί σκάφους αναψυχής; Παραδείγματα όπως, air 
condition, τηλεόραση, γεννήτρια, σωσίβια, φουσκωτά μεταφοράς από και προς το σκάφος;  

7. Επιλέξιμες επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν σκάφος αναψυχής είναι και οι 
νεοσύστατες (που δεν έχουν κλείσει π.χ. 1 ή 2 χρήσεις)?  

8. Μία επιχείρηση μπορεί να κάνει αίτηση για σκάφος αναψυχής, ακόμα και αν δεν έχει 
σήμερα τον επιλέξιμο ΚΑΔ (δηλαδή δραστηριοποιείται είτε σε άλλο κλάδο, είτε δεν έχει τον 
επιλέξιμο ΚΑΔ).  
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ΑΠ: 1. Η πρόταση βάσει της πρόσκλησης, του Οδηγού και όλων των συνημμένων 
εγγράφων αφορά σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα αναφερόμενα στο 
ερώτημα είναι τα μέσα με τα οποία οργανώνεται μία επιχειρηματική δράση. Σε 
κάθε περίπτωση η πρόταση εξετάζεται βάσει της Πρόσκλησης, του Οδηγού 
εφαρμογής και των συνημμένων εγγράφων που αποτελούν βάση για τη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής 
και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της 
συγκριτικής αξιολόγησης αυτής.  

2. Στο κεφάλαιο 5 της Πρόσκλησης αναφέρονται: Στην παρούσα πρόσκληση 
επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) πρότασης ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) με ενιαίο 
αντικείμενο που θα αφορά αποκλειστικά μία κατηγορία πράξης και ειδικότερα:  

• Για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 1407/2013 
επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) μόνο πρότασης (Πράξης) ανά δικαιούχο (ΑΦΜ).  

• Για τις δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων του Καν. 508/2014 (Μη 
Κρατικές Ενισχύσεις)  

1. Βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών 
συνθηκών για τους αλιείς 

2. Ενεργειακή αναβάθμιση με επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους 
που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του 
θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών 
σκαφών 

3. Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

4. Αλιευτικός Τουρισμός/ Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος5.         
Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών σκαφών 
εσωτερικών υδάτων ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα επιτρέπεται η υποβολή 
περισσοτέρων της (1) μιας πρότασης ανά δικαιούχο (ΑΦΜ) υπό την 
προϋπόθεση ότι αθροιστικά ο συνολικός προϋπολογισμός των 
υποβαλλόμενων προτάσεων δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο που έχει τεθεί 
στην πρόσκληση. 

•Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση σε μια κατηγορία: ή 
Καν 508/2014 (μία ή περισσότερες) ή Καν. 1407/2013 (μία μόνο), όχι ΚΑΙ 
στις δύο.  

• Επισημαίνεται ότι κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα αφορά ενιαίο και 
συνεκτικό φυσικό αντικείμενο συγκεκριμένου άρθρου του Καν. 508/2014.  

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να 
πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη 
(οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό 
πρόγραμμα της περιοχής. 

 3. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε ‘τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
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μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων’. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση 
εξετάζεται βάσει της Πρόσκλησης, του Οδηγού εφαρμογής και των 
συνημμένων εγγράφων που αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής και 
σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της 
συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 2a. Δεν αφορά το πρόγραμμα η ερώτηση. 
Για τους Δικαιούχους, ισχύουν τα παραπάνω και η πρόσκληση, ο Οδηγός 
και όλα τα σχετικά έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση εξετάζεται 
βάσει της Πρόσκλησης, του Οδηγού εφαρμογής και των συνημμένων 
εγγράφων που αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης 
πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής και σε κάθε 
περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της 
συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 

3. Αφορά σε επιχειρηματική δραστηριότητα υπηρεσιών. 

4. Μία πρόταση οργανώνεται και υποβάλλεται βάσει της Πρόσκλησης, του Οδηγού 
εφαρμογής και των συνημμένων εγγράφων που αποτελούν βάση για τη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής 
στρατηγικής, και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων 
βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 

5. Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: 

•αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν 
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική 
αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών 
υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή 
παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται 
από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις). 

•μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης 
αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους. Η ιδία συμμετοχή εξετάζεται 
στην Πρόσκληση και στον Οδηγό Εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της 
πρόσκλησης αποτελεί τον οδηγό για το επενδυτικό κοινό και ενδιαφέρον που 
καλύπτει την τοπική στρατηγική για την περιοχή παρέμβασης. 

 6. Με βάση την Πρόσκληση και τον Οδηγό τα δικαιολογητικά για την ιδία 
συμμετοχή περιγράφονται στα κεφ. 13 της Πρόσκλησης και στον 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
VIII_OE_15.10.21. Επίσης, επισημαίνεται ότι η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής 
και τα συνημμένα έγγραφα  αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης 
πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει 
της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 

 7. Η πρόταση οργανώνεται και υποβάλλεται βάσει της Πρόσκλησης, του Οδηγού 
εφαρμογής και των συνημμένων εγγράφων που αποτελούν βάση για τη 
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διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής 
στρατηγικής, και σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων 
βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής.  

 8. Αφορά τον Τραπεζικό Λογαριασμό συναλλαγής του Δικαιούχου.  

 9. Το κεφ. 16 αναφέρει στοιχεία που αφορούν στην απόφαση ένταξης – απόφαση 
χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης.  

 10. Για κάθε πρόταση η Πρόσκληση ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα 
έγγραφα αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης 
δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής, των επιλεξιμοτήτων και σε κάθε 
περίπτωση εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής 
αξιολόγησης αυτής. 

 

2.18. Διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης και των απαιτήσεων αυτής 

Θα θέλαμε να μας κατατοπίσετε για το που μπορούμε να βρούμε τον οδηγό της δράσης 
"Επιδότηση έως 200.000€ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων στην Περ. Νήσων Αττικής", με διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 8/10/2021 
έως 13/12/2021. Έχουμε ζήτηση από πελάτες μας που έχουν εντοπίσει αυτό το πρόγραμμα 
από γραφεία συμβούλων και θα θέλαμε να λάβουμε πληροφορίες για τον επίσημο οδηγό 
της δράσης ώστε να κατατοπίσουμε τους δικαιούχους. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Θα ήθελα να μας διαφωτίσετε σε μια ασάφεια που έχουμε σχετικά 
με την διαδικασία υλοποίησης του έργου στο πρόγραμμα Leader στο Δίκτυο Νήσων 
Αττικής. Η εταιρεία που θα υποβάλλει πρόταση είναι νεοσύστατη και η δραστηριότητα της 
βάση των ΚΑΔ είναι Υπηρεσίες …………… και η έδρα βρίσκεται εκτός περιοχής παρέμβασης. 
Θα γίνει αίτηση στο πρόγραμμα για κατάστημα εστίασης που θα βρίσκεται εντός περιοχής 
παρέμβασης και το κτήριο που έχει βρει ο δικαιούχος είναι ημιτελές. Κατά τη στιγμή 
κατοχύρωσης της αίτησης θα έχει προλάβει να πραγματοποιηθεί μεταφορά έδρας στη 
περιοχή παρέμβασης, για να μπορέσει να εντάξει τις κτηριακές δαπάνες στο πρόγραμμα. 
Αλλά δεν θα έχει προλάβει να προστεθεί ο ΚΑΔ εστίασης διότι προϋποθέτει να έχει εκδοθεί 
άδεια λειτουργίας (αυτό είναι εφικτό εφόσον ο χώρος είναι λειτουργικός και πληροί τις 
προϋποθέσεις για λειτουργία χώρου εστίασης).  

Συνεπώς οι κτηριακές δαπάνες θα πραγματοποιηθούν πριν προστεθούν οι ΚΑΔ εστίασης. 
Αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα σχετικά με το πρόγραμμα; 

 

ΑΠ: Το Δίκτυο Νήσων Αττικής, αποτελεί φορέα της Αυτοδιοίκησης. Στη φάση αυτή η 
πρόσκληση που είναι ενεργή για το τοπικό μας πρόγραμμα είναι αναρτημένη στη 
σελίδα: https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-quot-
idiotikes-ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/Μέσα 
στην πρόσκληση βρίσκεται και ο Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος. 

 

2.19. Διευκρινήσεις σε σχέση με εξοφλημένες δαπάνες 

1. Έχουμε προτάσεις όπου έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέσα στα πλαίσια της 
προδημοσίευσης συνεπώς υπάρχουν εξοφλημένα τιμολόγια. Για αυτές τις δαπάνες θα 
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χρειαστούν νέες προσφορές και αν ναι με τι ημερομηνίες? Παράδειγμα: έχει αγοραστεί 
μηχανολογικός εξοπλισμός 20.000ευρώ (ένα μηχάνημα) πριν από 6μήνες. Τι προσφορές θα 
παρουσιάσουμε φρέσκιες ή παλιές?  

2. Μπορεί υποψήφιος επενδυτής να προσκομίσει προσφορά παροχής υπηρεσιών για την 
ίδια του την επένδυση? Παράδειγμα: Σιδηρουργός που θα καταθέσει πρόταση 
σιδηρουργείου, μπορεί να καταθέσει προσφορά για τις σιδερένιες κατασκευές στην 
πρόταση του?  

3. Πρόκειται να κατατεθεί πρόταση μόνο με εξοπλισμό σε εμπορική επιχείρηση, χρειάζεται 
να δείξει ενοικιαστήριο 9ετίας και πάνω ή το απλό κλασσικό ενοικιαστήριο 2ετία-3ετίας 
είναι αρκετό για την πρόταση? Δεν έχει κτιριακές δαπάνες. 

 4. Υπάρχει πλαφόν κατώτατου προϋπολογισμού? 

ΑΠ: Οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν συνδυαστικά από την Πρόσκληση, τον 
Οδηγό και όλα τα συνημμένα έγγραφα, που ορίζουν πως οργανώνεται η πρόταση. Στο 
κεφ. 9 αναφέρονται στοιχεία για την αναδρομικότητα, στον Οδηγό στοιχεία για την 
τεκμηρίωση και την επιλεξιμότητα μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης  Οι 
επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στην Πρόσκληση. Απαιτείται σχετική τεκμηρίωση 
που συνάδει και με τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις Το πλαφόν κατώτατου 
προϋπολογισμού αναφέρεται στην Πρόσκληση, τον Οδηγό και όλα τα συνημμένα 
έγγραφα και είναι διαφορετικό για τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. Σε σχέση με 
την προσφορά από τον επενδυτή, συνεργαστείτε με το λογιστή σας και εξετάστε τη 
δυνατότητα της αυτοπαράδοσης. 

 

2.20. Επένδυση θαλάσσιας αναψυχής και υποδομές ΑμεΑ 

Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με την επένδυση σε ιστιοπλοϊκό σκάφος εάν είναι 
απαραίτητο να πληροί υποδομές ΑΜΕΑ το σκάφος. 

 

ΑΠ: Στο αρχείο 5. _Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_080517.pdf που 
βρίσκεται εντός του Υποστηρικτικού Υλικού στην ιστοσελίδα 
https://www.atticalag.gr/call/1i-prosklisi-gia-ypovoli-protaseon-gia-quot-idiotikes-
ependyseis-gia-tin-aeiforo-anaptyxi-ton-alieytikon-periochon-quot/ εξειδικεύει όλα τα 
κριτήρια αξιολόγησης για την τήρηση των κανόνων και την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία 

 

2.21. Θέματα ιδιοκτησίας επενδυτικής πρότασης εξοπλισμού  

Πρόκειται να υποβάλλω πρόταση στο πρόγραμμα leader αλιείας σε υφιστάμενη επιχείρηση 
με ημερομηνία έναρξης 18/3/2011.Η πρόταση θα είναι για εξοπλισμό της επιχείρησης 
(μηχανήματα- ράφια κτλ.) Η έδρα της επιχείρησης είναι σε μισθωμένο χώρο, δεν είναι 
ιδιόκτητος. η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι, για το εάν θα πρέπει να έχει κάποια 
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια η μίσθωση (πχ 10 ετίας) κατά την υποβολή της πρότασης. 
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ΑΠ: Κεφ. 12, παρ. 21: 21. Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα 
του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων 
ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του 
κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του αιτούμενου 
κόστους, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ανέρχεται σε εννέα (9) έτη. Οι ανωτέρω 
χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της 
πρόσκλησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών εγγράφων. Σε 
κάθε περίπτωση η ημερομηνία υπογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν την υποβολή 
της αίτησης χρηματοδότησης. Κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής πράξης, 
γίνονται δεκτά προσύμφωνα μακροχρόνιας μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του 
οικοπέδου ή/και του ακινήτου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση. Κεφ. 25: παρ. 16. 
16. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ενισχυόμενης πράξης, 
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα 
τροποποίησης στον ΕΦ και έγκρισή του. Σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικού ελέγχου, 
διαπιστωθεί μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς να έχει ακολουθηθεί η εν 
λόγω διαδικασία, και διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν τηρεί τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας ή ότι η διαφοροποίηση των κριτηρίων επιλογής τον καθιστά μη 
επιλέξιμο, τότε ο δικαιούχος απεντάσσεται και τυχόν ποσό ενίσχυσης που έχει 
καταβληθεί επιστρέφεται σύμφωνα με την διαδικασία των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών. 

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη και οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις. 

 

2.22. Πρόταση για την αλιεία  

Αλιέας ιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους έχει εγκριθεί και υλοποιεί πρόγραμμα ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1.22 ("Προστιθέμενη Αξία") του ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020, με 
αντικείμενο την αγορά αυτοκινήτου και παγομηχανής. Ο ίδιος αλιέας επιθυμεί την 
υποβολή πρότασης για την ενίσχυση δαπανών στους τομείς της ασφάλειας, υγείας, 
υγιεινής, εργασιακών συνθηκών και ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος (αντίστοιχα Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του ΕΠΑΛΘ) . Στη σελίδα 17 παρ. 3.1 
σημείο (v) της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι "η στήριξη δεν χορηγείται όταν οι 
προτεινόμενες επενδύσεις πραγματοποιούνται παράλληλα με έτερη πράξη που υλοποιεί 
για το ίδιο σκάφος ο Δικαιούχος στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020." Να σημειωθεί ότι η 
ίδια ακριβώς διατύπωση υπάρχει και στις αντίστοιχες προσκλήσεις της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, αλλά 
σύμφωνα με διευκρινίσεις που μας έχουν δοθεί, η σχετική απαγόρευση αφορά μόνο τις 
αιτήσεις στο πλαίσιο του ίδιου Μέτρου του ΕΠΑΛΘ. Το ερώτημα είναι αν αυτή η 
διευκρίνιση ισχύει και για την πρόσκληση του Leader Αλιείας. 

 

ΑΠ: Ο περιορισμός ισχύει για προτάσεις του ίδιου Μέτρου 
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2.23. Διευκρινήσεις για δραστηριότητα θαλάσσιας αναψυχής  

Δραστηριοποιούμαι στις υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας, έχω 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Εκμετάλλευσης τουριστικών και επαγγελματικών πλοίων, με κύριο ΚΑΔ 
τον 50101204 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων Θάλασσας. Η εταιρεία έχει 
έναρξη το 2018 με έδρα τον ΧΧΧΧ εκτός περιοχής παρέμβασης και έχω υποβάλει δήλωση 
για τα έτη 2018-19 και 2020. Θέλω να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά στη Περιοχή 
Παρέμβασης και να αγοράσω 3 ιστιοπλοϊκά μέχρι 12 μέτρα με σκοπό την ενοικίαση τους. 
οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής :  

1) Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα 3 χρόνια φορολογικών στοιχείων από την εταιρεία μου 
στον Πειραιά ανοίγοντας νέο υποκατάστημα φέτος στα ΧΧΧΧΧΧ.  

2) Αν είμαι επιλέξιμος με την μορφή του υποκαταστήματος αυτό πρέπει να το ανοίξω πριν 
την υποβολή της πρότασης ?  

3) αν δεν είμαι επιλέξιμος δικαιούχος με την μορφή του νέου υποκαταστήματος, μπορώ να 
συμμετέχω ως νέος επιχειρηματίας ανοίγοντας νέο ΑΦΜ με έδρα τα ΧΧΧΧΧ αλλά χωρίς 
οικονομικά στοιχεία τριετίας?  

4) Η αγορά νέων φουσκωτών ή ιστιοπλοϊκών σκαφών όχι για χρήση ταξί ή λάντσας αλλά 
για περιήγηση στην θάλασσα είναι επιλέξιμη δαπάνη για νέους επιχειρηματίες?  

5) η αγορά οδικού μεταφορικού μέσου για την μεταφορά των τουριστών από και πρός το 
σκάφος μου είναι επιλέξιμη δαπάνη  

 

ΑΠ: Η προμήθεια νέων επαγγελματικών σκαφών θαλάσσης προβλέπεται μόνο για 
υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιοχή Παρέμβασης, έχουν 
κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικές χρήσεις και ασκούν δραστηριότητες 
θαλάσσιου τουρισμού κυρίως στον τομέα των μεταφορών (θαλάσσια ταξί, λέμβοι, 
λάντζες). Αποκλείεται ρητώς η αγορά ιδιωτικών πλοίων αναψυχής”. 

 

2.24. Διευκρινήσεις για δραστηριότητα θαλάσσιας αναψυχής 

Επιχείρηση με δεκαετή λειτουργία (10 χρήσεις) με έδρα εκτός περιοχής παρέμβασης, 
επιθυμεί να δημιουργήσει υποκατάστημα στη περιοχή παρέμβασης και να υποβάλλει 
επενδυτικό σχέδιο στον ΚΑΔ «77.21.10.07 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας» για 
την αγορά τουριστικού σκάφους. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση από την παραπάνω 
επιχείρηση δεδομένου ότι διαθέτει παραπάνω από 3 χρήσεις στη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα και θα δραστηριοποιείται πλέον στην περιοχή παρέμβασης κατά την 
υποβολή της αίτησης;» 

 

ΑΠ: «Η προμήθεια νέων επαγγελματικών σκαφών θαλάσσης προβλέπεται μόνο για 
υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιοχή Παρέμβασης, έχουν 
κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικές χρήσεις και ασκούν δραστηριότητες 
θαλάσσιου τουρισμού κυρίως στον τομέα των μεταφορών (θαλάσσια ταξί, λέμβοι, 
λάντζες). Αποκλείεται ρητώς η αγορά ιδιωτικών πλοίων αναψυχής”. 
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2.25. Διευκρινήσεις σε σχέση με την ωριμότητα επενδυτικής πρότασης 

Στον Πίνακα των δικαιολογητικών για την υποβολή της αίτησης, έχουμε την δυνατότητα να 
έχουμε μέχρι 13.12.2021, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτεί η αίτηση στήριξης εκτός της 
παραγράφου (14) που αφορά την αδειοδότηση χρήσης γης, δ.νσης ανάπτυξης, 
περιβάλλοντος κλπ. Έχουμε βρει το κτίριο που βρίσκεται σε ΧΧΧΧΧ περιοχή και στο 
παρελθόν λειτουργούσε ΧΧΧΧΧ οπότε και συμπεραίνουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα 
αδειοδότησης. Θα αρχίσουμε να υποβάλουμε τις σχετικές αιτήσεις για αδειοδότηση αλλά 
πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε τις σχετικές αποφάσεις μέχρι 13.12.2021 . Το ερώτημά μας 
είναι αν μπορούμε να υποβάλουμε την αίτηση με την εκκρεμότητα της έκδοσης όλων των 
σχετικών αδειοδοτήσεων 

 

ΑΠ: Βάσει της πρόσκλησης η ωριμότητα είναι βαθμολογούμενο κριτήριο, το οποίο δεν 
εμποδίζει την υποβολή της αίτησης, με την εκκρεμότητα της έκδοσης των σχετικών 
αδειοδοτήσεων. Δείτε σχετικά στον Οδηγό Εφαρμογής κεφάλαιο 3.3. Στάδιο Β.4. 

 

2.26. Διευκρινήσεις για την θέση εγκατάστασης επιχείρησης  

θα ήθελα να μου διευκρινίσετε για την δράση  CLLD leader νήσων αττικής, εάν μπορεί να 
υποβάλει πρόταση μια επιχείρηση που η έδρα της είναι στην ΧΧΧΧΧ εκτός περιοχής 
παρέμβασης, αλλά το υποκατάστημα βρίσκεται στην ΧΧΧ – (στις επιλέξιμες περιοχές 
παρέμβασης). 

 

ΑΠ: Η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα έγγραφα αποτελούν βάση 
για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής 
στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εξετάζεται η 
πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 

 

2.27. Διευκρινήσεις σε σχέση με την τεκμηρίωση εύλογου κόστους  

Θα ήθελα διευκρίνηση για τα παρακάτω, τι εννοείτε με τα τιμολόγια και τις προσφορές ότι 
χρειάζεστε πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus); Επίσης, τι γίνεται σε περίπτωση που 
στην πρόταση που θα καταθέσουμε έχουμε προσθέσει προϊόν ή υπηρεσία που δεν 
περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα; αφαιρείται απλά από τον προϋπολογισμό ή απορρίπτεται 
εντελώς η πρότασή μας; 

 

ΑΠ: Συνημμένα αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ένας φάκελος για να 
υποβληθεί, τα οποία κατά περίπτωση αντιστοιχούν σε δικαιούχους. Για τον εξοπλισμό 
απαιτούνται στο φάκελο να υποβληθούν δύο προσφορές για την τεκμηρίωση του 
εύλογου κόστους. Στην πρόσκληση – Οδηγός Εφαρμογής, αναφέρεται τι απαιτείται για 
κάθε προϊόν και κατηγορία δαπάνης. Στον Οδηγό εφαρμογής περιγράφονται οι 
διαδικασίες της συγκριτικής αξιολόγησης μίας αίτησης. 
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2.28. Διευκρινήσεις σε σχέση με την τεκμηρίωση εύλογου κόστους  

Θα θέλαμε μία διευκρίνιση αναφορικά με τις απαιτούμενες προσφορές οι οποίες θα 
εμπεριέχονται στην πρόταση η οποία θα υποβληθεί για τη Δράση «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ». Χρειάζεται να 
είναι δύο τουλάχιστον προσφορές από ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές ή 
χρειάζονται τουλάχιστον δύο προφορές επιπρόσθετα της προσφοράς ενδιαφέροντος 
δηλαδή στο σύνολο τρείς προσφορές; 

 

ΑΠ: Σελ. 56 Οδηγού Εφαρμογής: Προσκομίζονται από το δυνητικό δικαιούχο. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να είναι δεσμευτικές και προσκομίζονται τουλάχιστον δύο 
προσφορές ανά είδος, από ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές. 

 

2.29. Διευκρινήσεις σχετικά με δικαιολογητικά πρότασης  

Στον φάκελο υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι προσφορές 
σχετικά με τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί; Επειδή η 
επιχείρηση που θα υποβάλλει το αίτημα στο πρόγραμμα, πρόκειται να ιδρυθεί άμεσα 
(εντός των 2 επόμενων ημερών) και επειδή η διαδικασία έκδοσης επαγγελματικού 
λογαριασμού(αποδεικτό ιδιωτικής συμμετοχής) μπορεί να γίνει μετά και την ημερομηνία 
λήξης του προγράμματος (13/12/2021), πως μπορεί με άλλο τρόπο να αποδειχτεί η 
ιδιωτική συμμετοχή; Το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας στην περίπτωση 
μου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αίτηση; 

 

ΑΠ: Η Πρόσκληση, ο Οδηγός και τα συνημμένα έγγραφα αποτελούν τη βάση για τη 
διαμόρφωση πρότασης και με βάση την συγκριτική αξιολόγηση, γίνεται έλεγχος πέραν 
των άλλων της πληρότητας φακέλου και της τεκμηρίωσης εύλογου κόστους. Στην 
πρόσκληση και στους πίνακες 16 και 20 του Οδηγού Εφαρμογής υπάρχουν σχετικές 
αναφορές και παραπομπές. Στο φάκελο δικαιούχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
έγγραφα, όπως αναφέρονται και κατά περίπτωση αφορούν το δικαιούχο. Σύμφωνα με 
το άρθ 14, στον έλεγχο πληρότητας δύναται να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, 
που, «είναι αυτά τα οποία διορθώνουν προφανή σφάλματα της αίτησης ή των 
δικαιολογητικών που προβλέπονταν στην πρόσκληση και εκδόθηκαν πριν την υποβολή 
της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με 
σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση 
του περιεχομένου της αίτησης χρηματοδότησης.» 

 

2.30. Διευκρινήσεις σχετικά με εργασίες κτιριακών  

Σχετικά με την 1η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για “Ιδιωτικές Επενδύσεις για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών”, όσον αφορά την καταχώρηση των κτιριακών 
δαπανών στον πίνακα Excel «ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ» θα ήθελα μια 
διευκρίνιση σχετικά με την ορθή καταχώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
καταστήματος (υλικά και εργασία). Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα Excel στην Ομάδα Ζ, για 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καταστήματος υπάρχουν οι κωδικοί 19.06.1: Πλήρης 
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ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρεύματα) Καταστήματος (Σωληνώσεις,) και 
19.06.2: Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρεύματα) Καταστήματος 
(Καλωδιώσεις, ρευματολήπτες) Οι δαπάνες υλικών που αφορούν συνδέσεις, πίνακες και τα 
φωτιστικά σώματα σε ποιο κωδικό του πίνακα πρέπει να καταχωρηθούν; 

 

ΑΠ: Στον ενδεικτικό πίνακα μέγιστων τιμών αναφέρεται: ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΥΛΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓ. ΕΙΣΦ.) Ο Πίνακας Μεγίστων Τιμών 
Μονάδας Κτιριακών Εργασιών αφορά επενδύσεις σε κτιριακές υποδομές και αποτελεί 
υποστηρικτικό υλικό προκειμένου οι δυνητικοί δικαιούχοι να καταρτίσουν τον 
προϋπολογισμό του Επενδυτικού τους Σχεδίου. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) προσφορές ανά είδος, από ανεξάρτητους μεταξύ τους 
προμηθευτές/' κατασκευαστές (μηχανήματα, εξοπλισμοί, εργασίες, κλπ.) με 
αντίστοιχες προμετρήσεις (όπου απαιτούνται). Οικονομικές προσφορές/ τιμολόγια για 
λοιπές δαπάνες, πλην κτιριακών υποδομών, και για κατασκευαστικές εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα Μέγιστων τιμών μονάδας κατασκευαστικών εργασιών, 
πρέπει να συνοδεύονται από πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) Ο Πίνακας 
Μεγίστων Τιμών είναι εγκεκριμένος από το 2019. Σε περίπτωση αυξημένου κόστους 
των υλικών ο δικαιούχος καλείται να υποβάλλει τεκμηρίωση που θα δικαιολογήσει τις 
τιμές και τα αυξημένα κόστη στο συγκεκριμένο πεδίο (προσφορές, βεβαιώσεις 
εργολάβων, κατασκευαστών, εταιρειών προμηθειών κλπ.). Καταρτίζοντας τον 
προϋπολογισμό μπορείτε με την κατάλληλη τεκμηρίωση να χρησιμοποιήσετε τον 
πίνακα συνημμένα στην κατηγορία λοιπός εξοπλισμός. Σε κάθε περίπτωση μεριμνήστε 
για την τεκμηρίωση του κόστους και τις περιγραφές αναπτύσσοντας προμετρήσεις και 
έχοντας προσφορές σύμφωνα με την πρόσκληση. 

 

2.31. Διευκρινήσεις σε σχέση με την ωριμότητα πρότασης  

Επιχείρηση σε παραδοσιακό οικισμό στην ΧΧΧΧΧ λόγω ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο 
μελετών επιθυμεί να χτίσει επιχείρηση σε δικό του οικόπεδο η οποία θα είναι 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ εναρμονισμένο με το περιβάλλον Οι μελέτες από τον μηχανικό είναι  καθόλα 
έτοιμες όμως το πρόβλημα είναι ότι επειδή η επιχείρηση εγκαθίσταται σε χαρακτηρισμένο 
παραδοσιακό οικισμό και οι απαιτούμενες άδειες απαιτείται να εγκριθούν και από το 
υπουργείο πολιτισμού, είναι αδύνατον να έχουν εκδοθεί πριν την παρέλευση οχταμήνου.  

 

ΑΠ: Με βάση την πρόσκληση ένα εξεταζόμενο κριτήριο είναι η ωριμότητα της 
προτεινόμενης Πράξης. Σας παραπέμπουμε στον Οδηγό Εφαρμογής, και στο 
συγκεκριμένο κριτήριο: Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης (πχ. επαρκής αδειοδότηση, εγκρίσεις και συμφωνητικά σε ισχύ, υλοποίηση 
απαιτούμενων ενεργειών για εξασφάλιση περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπου 
απαιτείται, κλπ.).  

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια άδεια/μελέτη, από τις 
απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, να εκτιμηθεί ο χρόνος 
έκδοσης καθώς και ο χρόνος για την έναρξη εργασιών.  
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Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται πέραν των άλλων: 3. Αναγκαίες τεχνικές 
ή/και υποστηρικτικές μελέτες. 4. Εγκρίσεις μελετών. 5. Αδειοδοτήσεις Απαραίτητες για 
την υλοποίηση του έργου . 6. Βεβαίωση υποβολής αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες. Σας παραπέμπουμε στην Πρόσκληση, 
στον Οδηγό Εφαρμογής και στο σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που 
διαμορφώνουν την επενδυτική πρόταση. 

 

 

2.32. Διευκρινήσεις σχετικά με τους δικαιούχους και τη διάρκεια της 
πρόσκλησης  

Μπορεί μία υφιστάμενη επιχείρηση κατασκευής ΧΧΧΧΧ με έδρα εκτός περιοχής 
παρέμβασης, να ενταχθεί στη δράση με σκοπό να ανοίξει υποκατάστημα λιανικής πώλησης 
ΧΧΧΧΧ στην περιοχή δράσης; Επίσης, γνωρίζετε εάν θα δοθεί παράταση του χρόνου 
υποβολής των αιτήσεων ένταξης; 

 

ΑΠ: Σε σχέση με το 1ο ερώτημα, ανατρέξτε στους Δικαιούχους του προγράμματος και 
στο κεφάλαιο 5 της Πρόσκλησης, όπου αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τους 
δικαιούχους. Στην παρ. 2 του άρθ. 5 της Πρόσκλησης αναφέρεται: «2. Οι δικαιούχοι 
οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης 
και η επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη 
(οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της 
περιοχής.». Η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα έγγραφα αποτελούν 
βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής 
στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εξετάζεται η 
πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής.  

Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι στη φάση αυτή δεν 
υπάρχει δυνατότητα να δοθεί καμία παράταση. 

 

2.33. Διευκρινήσεις για το επιχειρηματικό σχέδιο 

1. Δικαιολογητικό Τεκμηρίωση πρότασης, ζητείται Έκθεση τεκμηρίωσης για την διαχείριση 
της δράσης σε τοπικό επίπεδο (άρθρο 63.2, Κα.(ΕΕ) 508/2014) μόνο για δράσεις Μη 
Κρατικών Ενισχύσεων. Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα? Επίσης αυτού του είδους η ανάλυση 
καλύπτεται και από το Συνοπτικό Επιχ. Σχέδιο_Υποδ.ΣΤ αλλά και από το Έντυπο Ι_2. 
Μπορείτε να διευκρινίσετε παρακαλώ?  

2.Δικαιολογητικό _Στοιχεία Δικαιούχου. Ζητείται Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού για 
ατομικές επιχειρήσεις: Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται αριθμός IBAN του 
Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις (η 
δήλωση περιλαμβάνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση - Υπόδειγμα ΙΙΙ της πρόσκλησης). Όμως η 
ΥΔ στο Υπόδειγμα ΙΙΙ είναι κάτι άλλο (περί με ολοκλήρωσης της επένδυσης κλπ), επίσης δεν 
καταλαβαίνω αν απαιτείται αυτή τη χρονική στιγμή τέτοια ΥΔ για ΙΒΑΝ λογαριασμού 
καταβολής ενισχύσεων?! Συνεπώς τι κάνουμε?  
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3. Δικαιολογητικό Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης. Ζητείται Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 
Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες, με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή ή του 
νόμιμου εκπροσώπου για τη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης (αν απαιτείται). Όμως δεν υπάρχει πουθενά το υπόδειγμα Β.5.  

4. Τέλος, υποψήφιος επενδυτής έχει προσφορά από ΔΕΔΗΕ για την εγκατάσταση 
ηλεκτρικού ρεύματος, χρειάζεται να μεταφερθεί το ρεύμα από απόσταση, η δαπάνη φτάνει 
τα 13.000ευρώ. Μπορεί να επιδοτηθεί για αυτή τη δαπάνη? Στον οδηγό αναφέρεται ότι 
επιδοτείται δαπάνη ΟΚΩ μόνο εντός ορίων του οικοπέδου, όμως μήπως αυτό ορίζεται μόνο 
για εντός οικισμού επενδύσεις όπου το δίκτυο είναι ήδη εγκατεστημένο? Μια διευκρίνηση 
παρακαλώ. 

 

ΑΠ: Σε σχέση με την τεκμηρίωση πρότασης η έκθεση τεκμηρίωσης αφορά σε αλιείς και 
δράσεις αλιείας. Η σχετική τεκμηρίωση εξάγεται τόσο από την τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας της υποβαλλόμενης πρότασης όσο και από τον Οδηγό Εφαρμογής της 
Πρόσκλησης, όπως περιγράφονται.  

Σε σχέση με τα Στοιχεία Δικαιούχου για τον Τραπεζικό Λογαριασμό εκ παραδρομής 
αναφέρεται το Παράρτημα ΙΙΙ. Χρησιμοποιήστε μία ΥΔ σύμφωνα με την Πρόσκληση “ii. 
Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων υποβάλλεται σε Υπεύθυνη Δήλωση ο αριθμός 
IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές 
ενισχύσεις.”.  

Σε σχέση με τα Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 
περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, βρείτε 
συνημμένα τον πίνακα Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες, με υπογραφή και 
σφραγίδα του λογιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου για τη διαχειριστική χρήση που 
προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

Σε σχέση με τις ΟΚΩ ισχύει ότι αναφέρει ο Οδηγός Εφαρμογής. 

 

2.34. Διευκρινήσεις σε σχέση με την περιοχή εγκατάστασης  

Στην ενότητα 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στη σελίδα 14, στον 
αριθμό 2. Αναγράφεται το εξής: Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να πραγματοποιείται εντός 
της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να 
εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της περιοχής. Με βάση το παραπάνω, μπορεί μια 
επιχείρηση με έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στις ΧΧΧΧΧ – περιοχή παρέμβασης να 
καταθέσει πρόταση στο πρόγραμμα; 

 

ΑΠ: Σε σχέση με το ερώτημά σας η εν λόγω περιοχή είναι περιοχή παρέμβασης του 
Προγράμματος. Μία επιχείρηση εφόσον δραστηριοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης, 
είναι δυνητικός δικαιούχος του προγράμματος.  

Σημειώνεται ότι η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα έγγραφα 
αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της 
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τοπικής στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι 
εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 

 

2.35. Διευκρινήσεις σε σχέση με δικαιολογητικά λογιστικού περιεχομένου  

Στα οικονομικά στοιχεία ων δικαιολογητικών στην σελ. 35 αναφέρει το παρακάτω : 
Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες, με υπογραφή και σφραγίδα 
του λογιστή ή του νόμιμου εκπρόσωπου για τη διαχειριστική χρήση που προηγείται του 
έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (αν απαιτείται) σύμφωνα με τα πρότυπα 
καμία ατομική επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση υποβολής ισολογισμού η ερώτηση είναι αν 
πρέπει να καταρτισθεί για το πρόγραμμα μόνο  πράγμα που θα πάρει πολύ χρόνο 

 

ΑΠ: Η υποβολή των δικαιολογητικών ενδεικτικά αναφέρει τα έγγραφα που απαιτούνται 
και αν απαιτούνται. Τεκμηριώστε σχετικά. 

 

2.36. Διευκρινήσεις για την εκπροσώπηση και έκδοση πιστοποιητικών  

Εταιρεία ναυτιλιακή η οποία είναι λαϊκής βάσης οι μέτοχοι είναι πάνω από 100 ο νόμιμος 
εκπρόσωπος είναι διαφορετικός από τον Πρόεδρο Για ποιο πρέπει να θεωρήσουμε ότι 
πρέπει να σταλούν  τα πτυχία και η συνάφεια του αντικειμένου ? Πχ Για τον Προέδρο ΔΣ ο 
οποίος έχει οριστεί και υπεύθυνος του έργου ή για τον νόμιμο εκπρόσωπο ο οποίος είναι 
Δικηγόρος ή λογιστής  ?   πχ το ίδιο αφορά και το πιστοποιητικό φερεγγυότητας ? 

 

ΑΠ: Η τεκμηρίωση συνάφειας και εμπειρίας αναφέρεται στο Δικαιούχο ο οποίος 
τεκμηριώνει αναλόγως για το νομικό πρόσωπο. Σε σχέση με τη δικαστική φερεγγυότητα 
αφορά στο νομικό πρόσωπο και με βάση τα όργανα του φορέα προσδιορίζονται οι 
αρμοδιότητες και οι αρμόδιοι για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών. 

 

2.37. Διευκρινήσεις για την εκπροσώπηση και έκδοση πιστοποιητικών  

Τα πιστοποιητικά φερεγγυότητας γενικά αργούν κάνουν περίπου 15 ημέρες μας καλύπτει 
η αίτηση και φυσικά η υποχρέωση προσκόμισης μετά την αίτηση 

 

ΑΠ: Σας παραπέμπουμε στον Οδηγό Εφαρμογής για τη σχετική απάντηση. Σε κάθε 
περίπτωση οφείλουμε να αναφέρουμε ότι: Η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα 
συνημμένα έγγραφα αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης 
δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε 
υπόψη σας ότι εξετάζεται η πλήρωση όλων των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής 
αξιολόγησης αυτής. 
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2.38. Διευκρινήσεις σε σχέση με τα δικαιολογητικά  

Οι μέτοχοι είναι ΧΧΧ περίπου, επειδή  ζητούνται οι ταυτότητες όλων των μετόχων, αυτές 
δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν έως την 13/12/2021. Σε αυτήν την περίπτωση 
προβλέπεται κάτι διαφορετικό ? η κάποια εξαίρεση ? Το ΠΣΚΕ ζητάει μόνο τους 5 μετόχους. 
Παρακαλώ ενημερώστε με διότι ο φάκελος καταρτίζεται ήδη. 

 

ΑΠ: Στην Πρόσκληση κεφ. 13 αναφέρεται: «Ο φάκελος της Αίτησης Χρηματοδότησης 
πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει τα παρακάτω 
τεχνικοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά (που θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία)  

………….. 

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση προσωπικών 
εταιρειών, απαιτείται για όλα τα μέλη. Στην περίπτωση νομικών προσώπων 
φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου.» 

 

2.39. Διευκρινήσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες επιλέξιμης για το 
πρόγραμμα επιχειρηματικής δράσης  

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ΧΧΧΧΧ και υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα Leader Αλιείας, στην περιοχή παρέμβασης του δικτύου, όπου θα αναπτύξει νέα 
υποδομή ΧΧΧΧΧ, θα ήθελε να προσθέσει και δαπάνες για προμήθεια και εγκατάσταση ΧΧΧΧ 
ΧΧΧΧΧ. Στην 1η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για “Ιδιωτικές Επενδύσεις για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών”, στους ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι, δεν 
περιλαμβάνονται οι  ΚΑΔ για ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, οι οποίοι προστέθηκαν το 2020 στην Εθνική 
Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα είναι οι ΚΑΔ: ΧΧΧΧΧΧΧΧ  

Το ερώτημα που θέτουμε είναι αν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες οι ανωτέρω δαπάνες, 
άλλως να μην τις εντάξουμε στο επιχειρηματικό σχέδιο. 

 

ΑΠ: Σε συνέχεια της ερώτησής σας, δαπάνες που δύναται να εξυπηρετούν τη 
λειτουργία της επιχείρησης, δεν αντίκεινται στους κανονισμούς, περιλαμβάνονται στην 
επιλεξιμότητα και στις κατηγορίες ενεργειών, σύμφωνα με την πρόσκληση και τον 
Οδηγό Εφαρμογής, εφόσον υποβληθούν αποτελούν αντικείμενο της συγκριτικής 
αξιολόγησης της πρότασης. 

 

2.40. Υποβαλλόμενα στοιχεία πρότασης – επισυναπτόμενα δικαιολογητικά  

Αναφορικά με τις προτάσεις στο Leader Αλιείας, μπορείτε να μου ξεκαθαρίσετε τι θα 
αναρτήσουμε στο ΠΣΚΕ ως συμπληρωματικά αρχεία πέρα από το Ι_2 αρχείο, το οποίο και 
αναφέρεται ρητά? Δεν αναφέρεται οτιδήποτε άλλο πουθενά. 

 

ΑΠ: Σε σχέση με το θέμα του LEADER αλιείας, στο κεφάλαιο 12. Της Πρόσκλησης, 
Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης, αναφέρεται ότι 
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πέρα από το Ι_2 επισυνάπτονται και όλα τα Έντυπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση παρ. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» σε μορφή pdf ή αρχείο zip. Κάθε επισυναπτόμενο αρχείο δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τα 10ΜΒ, ενώ το σύνολο των αρχείων που θα επισυναφθούν 
δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 50ΜΒ. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα αρχεία 
ξεπερνούν το μέγιστο όριο των 50ΜΒ, θα πρέπει να επισυνάπτονται σε 
συμπιεσμένη μορφή (αρχείο .zip). Αναπόσπαστο έγγραφο της Πρόσκλησης είναι ο 
Οδηγός Εφαρμογής. Τα δικαιολογητικά εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής. 
Συνεπώς στο ΠΣΚΕ αναρτώνται το σύνολο των δικαιολογητικών που συνοδεύει την 
Πρόσκληση και αν το μέγεθος ξεπερνά τα αναφερόμενα όρια, τότε μπορείτε να 
προβείτε σε συμπίεση αρχείων. 

2.41. Διευκρινήσεις σε σχέση με τον ΚΑΔ υποβολής  

Υφιστάμενη επιχείρηση θέλει να υποβάλει αίτηση στο Leader ΠΕ Νήσων Αττικής. Δεν 
διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης διότι η ΔΟΥ ζητάει για την προσθήκη του ΚΑΔ άδεια 
λειτουργίας.  Η επένδυση αφορά στην δημιουργία ΧΧΧΧΧΧ. Αντί για τον επιλέξιμο ΚΑΔ 
επένδυσης η ΔΟΥ προτείνει στην επιχείρηση να προσθέσει τον προσωρινό ΚΑΔ 41.20.20.01 
Eργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού 
επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. 

Στην περίπτωση αυτή πώς μπορεί η επιχείρηση αυτή να υποβάλει πρόταση; 

 

ΑΠ. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, χρησιμοποιείτε στην 
τεκμηρίωση και στο ΠΣΚΕ το επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με την Πρόσκληση.  

Η Πρόσκληση, ο Οδηγός εφαρμογής και τα συνημμένα έγγραφα αποτελούν βάση για 
τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης δικαιούχου βάσει της τοπικής στρατηγικής 
και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εξετάζεται η πλήρωση όλων 
των κριτηρίων βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης αυτής. 

 

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8 ΚΑΙ 
4.1.20  

(Έκδοση 31-1-2018)  

3.1. Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο  του  Μέτρου  3.1.8  

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για πυξίδα,  GPS,  plotter, ραντάρ, ρευματογράφο, ηλεκτρονικό  
χαρτογράφο,  VMS,  ERS, άγκυρα, εργάτη άγκυρας, VHF, στολή κατάδυσης;  

 

ΑΠ: Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1.8 δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για : πυξίδα, GPS, 
plotter, ραντάρ, ρευματογράφο, ηλεκτρονικό χαρτογράφο, VMS, ERS, άγκυρα.  

Η δαπάνη για VHF είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1.8.  

Η δαπάνη για στολή κατάδυσης είναι επιλέξιμη μόνο για οστρακαλιείς (1 σετ ανά 
αλιέα).  
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3.2. Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του μέτρου 4.1.20  

Είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1.20 οι δαπάνες για αυτόματο πιλότο, 
υδραυλικό πηδάλιο, ρεβέρσα αντικατάσταση κινητήρα, στυπιοθλίπτη, πομπούς 
παραγαδιών, αισθητήρες συμμετρίας τράτας, ψυκτικό μηχάνημα; 

 

ΑΠ: Στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1.20 δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: ρεβέρσα, 
πομπούς παραγαδιών.  Ομοίως, δεν είναι  επιλέξιμη η δαπάνη για αντικατάσταση 
κινητήρα, παρά μόνο για τη μετατροπή του ώστε να λειτουργεί με βιοκαύσιμα.  

Στο πλαίσιο του παραπάνω Μέτρου είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: αυτόματο 
πιλότο, υδραυλικό πηδάλιο.  

Η δαπάνη για αισθητήρες συμμετρίας τράτας είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση 
ότι η χρήση των αισθητήρων (μόνων ή σε συνδυασμό με άλλες συσκευές) δεν δίνει 
τη δυνατότητα εντοπισμού κοπαδιών ψαριών.  

Η δαπάνη για στυπιοθλίπτη είναι επιλέξιμη μόνο αν συνδυάζεται με αλλαγή 
προπέλας σε ενεργειακά αποδοτική και αλλαγή κινητήριου άξονα.  

Μόνο η δαπάνη για βελτίωση των συστημάτων ψύξης ή κατάψυξης είναι επιλέξιμη 
στο πλαίσιο του ανωτέρω Μέτρου, υπό την επιπρόσθετη προϋπόθεση ότι αφορά 
σκάφη κάτω των 18m. 

 

3.3. Απεικόνιση μη επιλέξιμων ποσών σε υποβαλλόμενη πρόταση  

Τρόπος απεικόνισης μη επιλέξιμων ποσών σε επενδυτική πρόταση  

ΑΠ. Σχετικά με το ερώτημα στην καρτέλα 7.1 του επενδυτικού σχεδίου προστίθεται 
το πεδίο «Μη επιλέξιμο ποσό». Το πεδίο θα είναι εμφανές σε όλη τη ροή του 
επενδυτικού σχεδίου (υποβολή, αξιολόγηση, γνωμοδοτική, αίτημα ελέγχου, κλπ).  

Η λειτουργικότητα του πεδίου αφορά ποσό δαπάνης που δεν θα επιχορηγηθεί από 
το πρόγραμμα αλλά αποτελεί μέρος προμήθειας (δαπάνης) που κρίνεται 
απαραίτητη για την υλοποίηση της επένδυσης. 

Το μη επιλέξιμο ποσό καλύπτεται πλήρως από ιδία κεφάλαια και αποτελεί 
αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου (αίτημα ελέγχου, 
επαλήθευση, πιστοποίηση, τροποποίηση). 
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