
α/α Κατηγορία
Συγκεντρωτική Λίστα Υποβαλλόμενων Στοιχείων - Δικαιολογητικών 

 (κατά περίπτωση)
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ-
ΤΑΙ / ΔΕΝ 

ΑΦΟΡΑ

Παραπομπή στο Νο του 
δικαιολογητικού στον 

Φάκελο

Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (για όλους τους μετόχους/εταίρους, σε περίπτωση εταιρειών)

Άδεια για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από υπηρεσιακό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο ή
βεβαίωση του ΝΠΙΔ ότι δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του (για Δημόσιους Υπαλλήλους, ή
εργαζόμενους σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ)

Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού και υπευθύνου υλοποίησης για νομικά πρόσωπα/εταιρείες: Απόφαση του
αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, όπου θα δηλώνεται
και ο αριθμός IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις

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)

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης

Αντίγραφο τίτλου σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικών με τη φύση της πρότασης

Αντίγραφο πτυχίου ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης

Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 200 ωρών σχετικής με το αντικείμενο της πρότασης

Βεβαίωση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο

Αντίγραφο των δύο πρώτων σελίδων της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ

Αίτηση ΠΣΚΕ  (Έντυπο Ι_1 )

Συμπληρωματικά Στοιχεία Αίτησης (Έντυπο Ι_2 ) 

Αναλυτικός προϋπολογισμός έργου (σύμφωνα με τα συνημμένα Υποδείγματα Α, Β και Γ -ανάλογα με το είδος
δράσης) και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο xls).
Οι σχετικοί «Πίνακες δαπανών σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος», (στα φύλλα αναλυτικού
προϋπολογισμού ανάλογα με το είδος της πράξης) 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα έργου (σύμφωνα με το πρότυπο που υπάρχει στα Υποδείγματα του αναλυτικού
προϋπολογισμού)

Συνημμένες προσφορές για την τεκμηρίωση του εύλογου κόστους σύμφωνα με την πρόσκληση 

Τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόμενων δαπανών (σύμφωνα με τα αντίστοιχα προτιμολόγια/ προσφορές) –
όπου απαιτείται

Αναλυτικές προμετρήσεις κτιριακών εργασιών με σκαριφήματα και υπομνήματα

Αρχιτεκτονικά σχέδια - Τοπογραφικό διάγραμμα – Διάγραμμα κάλυψης (όπου απαιτείται, ανάλογα με τη φύση
του έργου). 

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (Ενότητα A.10 του Έντυπου
Ι_2)

Αναλυτική εμβαδομέτρηση (όπου απαιτείται)

Πίνακας μοριοδότησης ΕΟΤ (όπου απαιτείται)

Χρηματοοικονομικό σχέδιο (σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ε της πρόσκλησης)

Συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο (σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ε της πρόσκλησης και όπου απαιτείται)

Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 
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Υπόδειγμα Δ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER  Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε
Κωδ. πρόσκλησης:  63 CLLD.19

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 - 2020, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΜΕΤΡΟ: 8.3.3. Άρθρο 63. Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΣΚΕ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
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α/α Κατηγορία
Συγκεντρωτική Λίστα Υποβαλλόμενων Στοιχείων - Δικαιολογητικών 

 (κατά περίπτωση)
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ-
ΤΑΙ / ΔΕΝ 

ΑΦΟΡΑ

Παραπομπή στο Νο του 
δικαιολογητικού στον 

Φάκελο

Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων

Αποδεικτικά ιδιοκτησίας κατά περίπτωση σύμφωνα με πρόσκληση (τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια,
προσύμφωνα)

Πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων

Αναγκαίες τεχνικές ή/και υποστηρικτικές μελέτες (όπου απαιτείται)

Εγκρίσεις μελετών (όπου υπάρχουν)

Απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου αδειοδοτήσεις (όπου υπάρχουν)

Βεβαίωση υποβολής αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες

Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας ή ΦΕΚ χαρακτηρισμού κτηρίου ως διατηρητέου ή παραδοσιακού (όπου
απαιτείται) 

Άδεια λειτουργίας για υφιστάμενες επιχειρήσεις (όπου απαιτείται)

Για Α.Ε.:
− Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)
− Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο και εκτύπωση
από Taxisnet)

− Μετοχολόγιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση)

−Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

Για Ε.Π.Ε.:
− Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)

− Πράξη εκπροσώπησης & Βεβαίωση Εταίρων (ΓΕΜΗ) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το
ανωτέρω Καταστατικό

−Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ:
−Πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα
αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση

−Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:
− Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

− Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει)

−Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις:
− Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

−Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

Για εταιρείες υπό σύσταση:
− Σχέδιο καταστατικού, με κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το ποσό της ιδίας συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, θα
πρέπει να υποβληθεί το οριστικό πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης

Για ατομική επιχείρηση, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

Για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:
- Έντυπα Ε3 και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της
αίτησης στήριξης 

−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)
Για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
−Έντυπα Ε3 και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της
αίτησης στήριξης
−Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται
του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης

−Έντυπο Ν (όπου απαιτείται) και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους
υποβολής της αίτησης στήριξης
Για Φυσικά πρόσωπα (υπό ίδρυση επιχείρηση):  Απαιτούνται για την τελευταία διαχειριστική χρήση, όλων των 
εταίρων/μετόχων κατά περίπτωση:
−Έντυπα Ε1 και Ε3

−Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (αριθ. 13535/29.03.21 εγκύκλιος Υπ. Δικαιοσύνης). 

Για τις ατομικές επιχειρήσεις:
−Αντίγραφο του Λογαριασμού Πράξης, στο οποίο να φαίνεται το όνομα του δικαιούχου, το IBAN και η ύπαρξη
του απαιτούμενου ποσού κάλυψης της ιδίας συμμετοχής ή/και
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α/α Κατηγορία
Συγκεντρωτική Λίστα Υποβαλλόμενων Στοιχείων - Δικαιολογητικών 

 (κατά περίπτωση)
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ-
ΤΑΙ / ΔΕΝ 

ΑΦΟΡΑ

Παραπομπή στο Νο του 
δικαιολογητικού στον 

Φάκελο

−Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (πχ ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων
κεφαλαίων με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας)

Για νομικά πρόσωπα: 
α) Για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με νέες σε μετρητά εισφορές:
−Απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων/εταίρων του φορέα, για το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της ιδίας
συμμετοχής
−Αντίγραφο του Λογαριασμού Πράξης, στο οποίο να φαίνεται το όνομα του δικαιούχου, το IBAN και η ύπαρξη
του απαιτούμενου ποσού κάλυψης της ιδίας συμμετοχής ή/και

−Αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών των εταίρων / μετόχων με τα ποσά που θα διατεθούν για την αύξηση
μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου ή/και

−Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών των εταίρων / μετόχων (πχ ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών,
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας)

Για νομικά πρόσωπα: 
β) Για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά:
−Απόφαση αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για τη δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση

− Αντίγραφο του λογαριασμού «Φορολογηθέντα αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων

− Αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού του νομικού προσώπου που να αποδεικνύει τη διάθεση των ποσών

Υπό ίδρυση νομικά πρόσωπα:
−Αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών των εταίρων / μετόχων με το απαιτούμενο ποσό κάλυψης της ιδίας
συμμετοχής  ή/και
−Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών των εταίρων / μετόχων (πχ ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών,
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας)
Πίνακας εξοφλημένων δαπανών (στην περίπτωση που αναδρομικές δαπάνες χρησιμοποιούνται για την
απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα στα φύλλα αναλυτικού
προϋπολογισμού). Ο Πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφα των εξοφλημένων τιμολογίων και λοιπών νόμιμων 
παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος καθώς και από αντίγραφα των
παραστατικών πληρωμής. 
Σχετικό τραπεζικό έγγραφο για την πρόθεση δανειοδότησης για την κάλυψη του υπολοίπου της ίδιας
συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί σχετικό έγγραφο λαμβάνεται υπόψη η περιγραφή της
Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα Ι).

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος Ι της πρόσκλησης. Η συγκεκριμένη ΥΔ
τεκμηριώνει και την Ιδία συμμετοχή και βαθμολογείται με (1) όταν δεν υποβάλλονται άλλα δικαιολογητικά

Υπεύθυνη δήλωση ενισχύσεων de minimis, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος ΙI της πρόσκλησης

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος ΙΙΙ της πρόσκλησης

Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος ΙΙ

Θεωρημένο αντίγραφο της Ατομικής Άδειας Αλιείας σε ισχύ 

Βεβαίωση της ασφάλισής του ως αλιέας από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ 

Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου

Πλήρες θεωρημένο αντίγραφο (και τις κενές σελίδες) της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ

Αποδεικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ο τόπος κατοικίας του αλιέα 

Έγκριση για τη μετασκευή του σκάφους στο πλαίσιο του ΠΔ 261/1991 (όπου απαιτείται).

Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή της πράξης από οπού θα προκύπτει ο αναγκαίος εξοπλισμός ή / και οι
απαιτούμενες εργασίες (Ενότητα A.2 του Έντυπου Ι_2)

Ναυπηγικά σχέδια (με τεχνική και λειτουργική περιγραφή του ναυπηγού και έκθεσή του για την ευστάθεια του
σκάφους όταν απαιτούνται σχετικές εργασίες)
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Η παραπάνω λίστα συμπληρώνεται ανάλογα με τη μορφή του δικαιούχου, το είδος της επένδυσης κλπ και επισυνάπτεται στο φάκελο της πρότασης με σχετική παραπομπή στη θέση του 
επισυναπτόμενου δικαιολογητικού.
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