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EΝΣΤΠΟ ΙΙ_2 

ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΚΛΗΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ   

ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΔΙΑ & ΘΑΛΑΑ 2014 -2020» 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΓΑΦΙΚΗ 

ΤΝΟΥΗ» 

H ΟΠΟΙΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΘΑ, ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

 

«ΙΓΙΩΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΑΛΙΔΤΣΙΚΩΝ 

ΠΔΡΙΟΥΩΝ» (Μέηξν 8.3.3:  Άξ. 63 ηνπ Καλ. 508/2014 ‘Δθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο’) 
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1.ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Ο «Οδεγόο Πξόζθιεζεο» απνηειεί ζπλνδεπηηθό πξόζθιεζεο γηα 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεωλ ζην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «ΑΛΙΕΙΑ 

& ΘΑΛΑΑ 2014 -2020» ηεο πξνηεξαηόηεηαο 4 «Αύμεζε ηεο 

απαζρόιεζεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο» ζην «κέηξν 

8.3.3/άξζξν 63 ηνπ ΚΑΝ 508/2014  Εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο» γηα ηδηωηηθέο επελδύζεηο. 

Γίλεηαη αλάιπζε ηωλ δξάζεωλ πνπ  πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πξόζθιεζε κε αλαθνξά ζηνπο δηθαηνύρνπο απηώλ, ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό δεκόζηαο δαπάλεο θαη δηαζαθελίδνληαη ηα 

θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο & επηινγήο θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά. 
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2. ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Έξγα Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα (πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε θαζεζηώο θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ) 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 
Ενίςχυςη δραςτηριοτήτων που ςυνειςφζρουν ςτο ςυμπληρωματικό 
ειςόδημα αλιζων. 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΡΑΗ 4.2.1  

ΕΔΕΣ ΕΤΘΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ 

Άρθρο  30 ΚΑΝ 508/2014 και 

άρθρο  69 (για μέτρα  

μεταποίησης) 

Καν.(ΕΕ) 508/2014, Άρθρο  32 , 

63 & 95 

Άρθρο 63.1 ΚΑΝ 508/2014 
Άρθρο 95.4 ΚΑΝ 508/2014 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ 

 Μέζσ ηεο δξάζεο παξέρεηαη ζηνπο αιηείο ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ν αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο, νη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζάιαζζα θ.α.  ζηεξίδνληαο έηζη επελδχζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αιηέσλ κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζπλδένληαη κε ηελ θχξηα 

αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Δπελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο, ηεο πγηεηλήο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ γηα ηνπο αιηείο ππφ ηνλ φξν φηη νη επελδχζεηο απηέο ππεξβαίλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εζληθνχ ή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ (άξζξν 32, Καλ.(ΔΔ) 508/2014, θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. 

(ΔΔ) 531/2015). 

Γύλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνύλ: 

1.1   Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αιηέσλ επί ησλ αιηεπηηθψλ 

ζθαθψλ, φπσο ε αγνξά θαη, θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ζσζίβησλ ιέκβσλ, αηνκηθψλ 

ξαδηνζεκαληήξσλ εληνπηζκνχ, αηνκηθψλ ζπζθεπψλ επίπιεπζεο, θσηνβνιίδσλ, ζπζθεπψλ 

ππξφζβεζεο, εμνπιηζκνχ ξαδηνεπηθνηλσλίαο, θσηηζκνχ αλαδήηεζεο θαηαζηξψκαηνο ή 

θηλδχλνπ θιπ. 

1.2 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ πγείαο ησλ αιηέσλ επί ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, φπσο ε αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θηβσηίσλ πξψησλ βνεζεηψλ, ε αγνξά 

θαξκάθσλ θαη ζπζθεπψλ έθηαθηεο αλάγθεο επί ηνπ ζθάθνπο, ε παξνρή ππεξεζηψλ 

ηειεταηξηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
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ησλ ηαηξηθψλ απεηθνλίζεσλ γηα παξνρή εμ απνζηάζεσο ζπκβνπιψλ απφ ηα ζθάθε θιπ. 

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

φπσο ε αγνξά θαη, θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο ηνπαιέηεο θαη εγθαηαζηάζεηο πιχζεο, καγεηξεία θαη 

εμνπιηζκφο γηα ηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ, ζπζθεπέο θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ γηα παξνρή 

πφζηκνπ λεξνχ θιπ. 

1.4 Δλέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ επί ησλ αιηεπηηθώλ 

ζθαθώλ, φπσο ε αγνξά θαη, θαηά πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

θηγθιηδψκαηα επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ππφζηεγα επί ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη 

εθζπγρξνληζκφο ησλ ζαιάκσλ επηβαηψλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξνζηαζίαο απφ δπζκελείο  

θαηξηθέο ζπλζήθεο, εμνπιηζκφο γηα ηε κείσζε ηεο ζθιεξήο ρεηξνθίλεηεο αλχςσζεο, 

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

ηε βειηίσζε ηνπ εμαεξηζκνχ, ελδχκαηα εξγαζίαο θαη πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θιπ., 

ρψξνη εζηίαζεο . 

Δπελδχζεηο πνπ αθνξνχλ:       

                          1.5 Μεηαπνίεζε πξντόλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο  

     1.6  Θαιάζζηεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (όπσο ,θαηαδπηηθόο    ηνπξηζκόο ,    

          ζαιάζζηα ζπνξ (ελνηθίαζε αλάινγνπ εμνπιηζκνύ) . 

                     1.7 Βηνηερληθέο κνλάδεο κε πξνηεξαηόηεηα ηελ παξαγσγή αιηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ. 

                     1.8  Μηθξέο βηνηερληθέο κνλάδεο . 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, απαηηείηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζαθήο αηηηνιφγεζε γηα ηε δηαρείξηζή 

ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν (άξζξν 63.2, Καλ. 508/2014(ΔΔ)). 

 

Μέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ηα νπνία πνιιέο θνξέο απνηεινχλ ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο ηερλνπξγήκαηα, είλαη δπλαηφ λα  αλαδεηρηνχλ ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν 

αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο.  

Σν ζθάθνο δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο αιηείο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θηινμελήζεη ηνπο επηζθέπηεο, ηνπο 

νπνίνπο νη αιηείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελεκεξψλνπλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία αιίεπζεο, ηηο ηερληθέο αιηείαο, ηα αιηεχκαηα ηεο πεξηνρήο, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ζπζθεπαζία 

ηνπο, ην πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ ησλ αιηεπηηθψλ θνηλνηήησλ, ηα έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηέο, ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιηεία, ηελ γαζηξνλνκία ηνπ 

ηφπνπ. Παξάιιεια, νη επηζθέπηεο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αιίεπζεο, θάλνληαο ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ θαη αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ.   

 (Καλ.(ΔΔ) 508/2014, άξζξ.30, 63 & 95 (κέγηζηε δεκ. δαπάλε 75.000€)  

Η δξάζε αθνξά ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ απφ αιηείο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε    
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 ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε επαγγεικαηηθφ επαλα-πξνζαλαηνιηζκφ. 

ην πιαίζην απηφ πξνβιέπεηαη λα εληζρπζνχλ επελδπηηθά ζρέδηα ίδξπζεο ή εθζπγρξνληζκνχ πνιχ 

κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ απφ αιηείο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  ή 

ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε απηήλ) ζηνλ  ηνκέα ηνπ αιηεπηηθνχ ηνπξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

απαζρφιεζε ησλ αιηέσλ, θαη λα ππνζηεξηρζεί ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η πεξηνρή 

απνηειεί ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, γεγνλφο ην νπνίν νη αιηείο κε ηελ αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πξνζθέξνληαο απζεληηθέο – βησκαηηθέο εκπεηξίεο ζηνπο 

επηζθέπηεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ή/θαη παξαηήξεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιηείαο, ηεο ρξήζεο 

ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ, ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ γηα παξαδνζηαθέο ή αεηθφξεο κεζφδνπο αιηείαο 

θαζψο θαη γηα ηε ζαιάζζηα βηνινγία εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ 

επηζθεπηψλ.  

ηνπο  ρψξνπο εζηίαζεο  πξέπεη λα πξνζθέξνληαη κεηαμχ άιισλ θαη πξντφληα, θαγεηά, γιπθά, πνηά 

θιπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα επηζεκαίλνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζηεκάησλ ζαλ « θαη δχλαηαη  λα 

εκπεξηέρνπλ  πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξντφλησλ. 

 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤ ΔΞΤΠΗΡΔΣΔΙΣΑΙ 

Η βαζηθή Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη είλαη: (ΚΘ) Γηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 

Δπίζεο δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη είλαη : 

-Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ θαη αιηεπηηθνχ ηνκέα. 

-Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Πνζφ (€) 

346.666,67 

260.000,00 

86.666,67 

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

Γεκφζηα Γαπάλε 

Ιδησηηθή πκκεηνρή 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

ΔΝ ΓΤΝΑΜΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

Αιηείο, παξάθηηαο αιηείαο κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζπληζηνχλ κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ. 

ΑΡΥΔ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 

1. Πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο  

- πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ/ ξεαιηζηηθφηεηα πξνυπνινγηζκνχ / 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

2. Σήξεζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ελζσκάησζε νξηδφληησλ πνιηηηθψλ 

- ζπκβνιή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε/ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξία. 

3. θνπηκφηεηα πξάμεο (αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο/απνηειεζκαηηθφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα. 

βησζηκφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα αμηνπνίεζε/ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 

4. Ωξηκφηεηα πξάμεο (ζηάδην εμέιημεο ησλ απαηηνχκελσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ/ 

βαζκφο πξνφδνπ δηνηθεηηθψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ). 

5. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα.  

6. Καηλνηφκα έξγα ή έξγα πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηλνηφκεο ελέξγεηεο. 

ΤΝΔΡΓΔΙΑ/ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔ ΑΛΛΔ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Η Γξάζε βξίζθεηαη ζε ζπλέξγεηα κε ηηο Γξάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

Δπίζεο ε Γξάζε θξίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή κε ηε Γξάζε «Γεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηελ αεηθφξν 
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αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ», θαζψο απφ θνηλνχ νη παξεκβάζεηο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάδεημε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ κε κεζφδνπο πνπ ζα ηηο θαηαζηήζνπλ ειθπζηηθέο, βειηηψλνληαο 

παξάιιεια ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

ΤΝΔΡΓΔΙΑ/ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔ ΛΟΙΠΔ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΓΡΑΔΙ ΣΗΝ 

ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

H παξνχζα δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγεηα  κε ηηο εμήο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο : 

 Α. ΠΔΠ Β. Αηγαίνπ: 

 Δ.Π 6b  Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο. 

 Δ.Π 8iii Απηναπαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθά 

θαηλνηφκσλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δ.Π 8v Πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο 

αιιαγέο. 

  Β. Δ.Π Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014-2020 (ΔΠΑιΘ): 

 Π.Δ 1: Πξνψζεζε πεξηβαιινληηθά βηψζηµεο, απνδνηηθήο σο πξνο ηνπο πφξνπο, θαηλνηφκνπ, 

αληαγσληζηηθήο θαη βαζηδφκελεο ζηε γλψζε αιηείαο. 

 Π.Δ 2: Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

Δπηπιένλ εκθαλίδεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη κε δξάζεηο-Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ζηα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  θαη Δ.Π. Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εθπαίδεπζε θαη δηα 

βίνπ κάζεζε (ΔΠΑΓ). 

Αλαιπηηθή κήηξα ζπζρέηηζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα. 

Δπηπξφζζεηα, ε Γξάζε έρεη ζπλέξγεηα ή δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε δεκφζηα έξγα θαη έξγα ππνδνκψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή παξέκβαζεο, γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη  γηα ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  πγθεθξηκέλα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έξγα: 

Μέζσ ηνπ ΔΠΑιΘ 2007-2013, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έξγα «Αιηεπηηθφ θαηαθχγην φξκνπ Δπδήινπ 

Ιθαξίαο» θαη «Αιηεπηηθφ θαηαθχγην Μαξαζνθάκπνπ», ελψ ε Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ πινπνίεζε 

ην έξγν «Δθζπγρξνληζκφο αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ Γηαιηζθαξίνπ».  

Παξάιιεια, απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα άκνπ πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζε ζεηξάο έξγσλ 

κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, ηα νπνία ζε ζπλέξγεηα κε ηελ παξνχζα δξάζε αθνξνχλ ηε ζηήξημε ησλ 

πεξηνρψλ αιηείαο, κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο αιηείαο, ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε 

ηεο νηθνλνκίαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή αιηεπηηθψλ 

θαηαθπγίσλ ζηηο πεξηνρέο Αγ. Παξαζθεπήο, Ηξαίνπ, Μπάινπ, Αγίνπ Ιζηδψξνπ, Καξθηλαγξίνπ, 

Φνχξλσλ. 

Δπίζεο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα αθφινπζα έξγα: 

 Πξνζηαζία θαη αλάπιαζε παξάθηηαο δψλεο Καξινβάζνπ. Πξφθεηηαη γηα έξγα πξνζηαζίαο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη θαη επέθηαζε φιεο ηεο πφιεο ηνπ Καξινβάζνπ ε 

νπνία απνηειεί ην δεχηεξν ¨αζηηθφ θέληξν¨ ηνπ Γήκνπ άκνπ.  

 Καηαζθεπή θεληξηθνχ ιηκέλα Φνχξλσλ. 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ   

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ 

  

Έξγα Ιδησηηθνύ Υαξαθηήξα (πνπ εκπίπηνπλ ζε θαζεζηώο θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ) 
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ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 
Ενίςχυςη πολφ μικρών και μικρών επιχειρήςεων από μη αλιείς  αξιοποιώντασ 
τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει η θάλαςςα και η παράκτια ανάπτυξη. 

ΚΩΔΙΚΟ ΔΡΑΗ 4.2.2 

ΕΔΕΣ ΕΤΘΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ 

- Άρθρο 63.1.β του ΚΑΝ 508/2014 
και άρθρο 69 (για μζτρα  
μεταποίηςησ) 

- Άρθρο 95.4 ΚΑΝ 508/2014 
- Άρθρο 63.2 ΚΑΝ 508/2014 
- ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 
- Οδηγία 2003/361/ΕΚ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ 

θνπφο ηεο δξάζεο είλαη  ε Δλίζρπζε πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ  (Οδεγία 2003/361/ΔΚ), 

απφ κε αιηείο αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ζάιαζζα θαη ε παξάθηηα αλάπηπμε. 

 

Δληζρχνληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζαλ άζιεκα ή ςπραγσγία 

θαη ε  ππνζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ,  κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ίδξπζεο, ηεο επέθηαζεο 

θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ  

πεξηιακβάλνληαο  ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη απηψλ πνπ δξνπλ ζε ζπλέξγεηα ή 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε απηέο.  

 

Η κεγάιε αθηνγξακκή ηεο πεξηνρήο, ε πινχζηα ζαιάζζηα βηνπνηθηιφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ γηα αλαδπφκελνπο ηνκείο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ππξήλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ παξάπιεπξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ν θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο κε ζθνπφ ηελ ππνζαιάζζηα πεξηήγεζε, ηε γλψζε θαη 

ηε θσηνγξάθεζε ηνπ βπζνχ, ηα θαηαδπηηθά πάξθα, φπνπ εθηφο απφ ηελ θαηαδπηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

πξνζηαηεχεηαη θαη εληζρχεηαη ε νηθνινγηθή αθεξαηφηεηα θαη ε αλάπηπμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο, νη εκεξήζηεο θξνπαδηέξεο θαη μελαγήζεηο, κπνξνχλ εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αιηέσλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη ηελ δηαθνπή εθξνήο ππνινγίζηκσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ άζθεζε 

ηεο εξαζηηερληθήο θαηαδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε άιιεο ρψξεο. 

Παξάιιεια δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο / εθζπγρξνληζκνχ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζπλέξγεηα 

ή  ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, φπσο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, ηεο Δζηίαζεο,  ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηεο κεηαπνίεζεο,  έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί έλα πην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα. 

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη, νη επελδχζεηο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο  αμίαο 

ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα ηεο πεξηνρήο, λα αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ζάιαζζα θαη ε 

παξάθηηα αλάπηπμε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

 

Δλδεηθηηθά νη ελέξγεηεο πνπ εληζρχνληαη είλαη: 

α) Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ρψξσλ εζηίαζεο, μελνδνρείσλ θαη κνλάδσλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ.   

 

β) Η ίδξπζε / επέθηαζε κνλάδσλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζάιαζζα,  

ζαιάζζηεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο, ηα θαηαδπηηθά πάξθα, ηα 

ζαιάζζηα ζπνξ, νη εκεξήζηεο θξνπαδηέξεο κε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο μελάγεζεο.  

 

γ) Η ίδξπζε / επέθηαζε: 

 - Δκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθέο κε ηελ αιηεία θαη ηε ζάιαζζα (εκπφξην αιηεπηηθνχ 
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εμνπιηζκνχ αιηείαο, είδε θαηάδπζεο, ζαιάζζησλ ζπνξ θιπ).  

 -  Μηθξψλ Βηνηερληψλ θαηαζθεπήο εηδηθψλ θνπηηψλ ζπληήξεζεο αιηεπκάησλ, εξγαζηήξην παξαγσγήο 

πάγνπ, θαηαζθεπή ζνπβελίξ κε ζαιάζζηα ζέκαηα.0 

 - Τπεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ζθαθψλ (επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε ζθαθψλ), ππεξεζίεο επηζθεπέο / 

θαηαζθεπέο αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ, θαιχπηνληαο έηζη ηφζν αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ πνπ κεγάιν κέξνο απηψλ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή κε ηδησηηθά 

ζθάθε. 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤ ΔΞΤΠΗΡΔΣΔΙΣΑΙ 

Η βαζηθή Θεκαηηθή Καηεχζπλζε πνπ εμππεξεηείηαη είλαη: (ΚΘ) Γηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 

Δπίζεο δεπηεξεχνπζεο ζεκαηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη είλαη : 

-Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα. 

-Γηαθνξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

-Βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Πνζφ (€) 

1.003.076,93 

652.000,00 

651.076,93 

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

Γεκφζηα Γαπάλε 

Ιδησηηθή πκκεηνρή 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Όιε ε πεξηνρή παξέκβαζεο 

ΔΝ ΓΤΝΑΜΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ 

 

Με αιηείο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.) 

ΑΡΥΔ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο αθνξνχλ ζηα εμήο:  

- Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξέα (πξνψζεζε λεαληθήο / γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θ.α.). 

- Πνηφηεηα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ξεαιηζκφο θαη ζπλάθεηα κε άιιεο ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο. 

- Υαξαθηεξηζηηθά έλαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (φπσο ελδεηθηηθά ρψξνη 

εγθαηάζηαζεο ή ινηπά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, χπαξμε ζηνηρείσλ δηθηχσζεο). 

- πκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε (ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο). 

- πκβνιή ζηελ αμηνπνίεζε, πξνβνιή θαη αλάδεημε παξαγφκελσλ πξντφλησλ / πκβνιή ζηελ 

απαζρφιεζε.  

- πκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (ρξήζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, 

πξφβιεςε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θ.α.). 

Δηδηθά θξηηήξηα αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο 

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 

- Δηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

- Αληαγσληζηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.  

Δπελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ 

- Γεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ (θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο 

θ.α.). 

- Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

- Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνβνιή ηεο ηνπηθήο / παξαδνζηαθήο 

γαζηξνλνκίαο. 

Σνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ 
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3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ 

3.1 ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

  
α/α Πεξηγξαθή θξηηεξίνπ Δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίωζεο 


Σ

Α
Γ

ΙΟ
 Α

 

1 
Γηθαηνχρνο πνπ εκπίπηεη ζηελ 

πξφζθιεζε 

Αίηεζε ζηήξημεο, ζηνηρεία θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη επηρείξεζεο απφ taxisnet, 

Τπεχζπλε Γήισζε, Δ3, εηήζηνο πίλαθαο 

πξνζσπηθνχ θαη κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε, 

έληππα Ν, επαγγεικαηηθή άδεηα αιηέα ζε ηζρχ  

Υαξαθηήξαο ησλ ππεξεζηψλ ( θαηλνηφκνο, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θ.α.) 

ΤΝΔΡΓΔΙΑ/ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔ ΑΛΛΔ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Η Γξάζε βξίζθεηαη ζε ζπλέξγεηα κε ηηο Γξάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ πξάμεηο κε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

Δπίζεο ε Γξάζε θξίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή κε ηε Γξάζε «Γεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ», θαζψο απφ θνηλνχ νη παξεκβάζεηο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάδεημε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ κε κεζφδνπο πνπ ζα ηηο θαηαζηήζνπλ ειθπζηηθέο, βειηηψλνληαο 

παξάιιεια ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

ΤΝΔΡΓΔΙΑ/ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔ ΛΟΙΠΔ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΓΡΑΔΙ ΣΗΝ 

ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

H παξνχζα δξάζε εκθαλίδεη ζπλέξγεηα  κε ηηο εμήο αλαπηπμηαθέο δξάζεηο : 

Α. ΠΔΠ Β. Αηγαίνπ: 

 Δ.Π 6b Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε γηα επελδχζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο. 

 Δ.Π 8iii Απηναπαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθά 

θαηλνηφκσλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δ.Π 8v Πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο 

αιιαγέο. 

Β. Δ.Π Αιηείαο & Θάιαζζαο 2014-2020 (ΔΠΑιΘ) 

 Π.Δ 1: Πξνψζεζε πεξηβαιινληηθά βηψζηµεο, απνδνηηθήο σο πξνο ηνπο πφξνπο, θαηλνηφκνπ, 

αληαγσληζηηθήο θαη βαζηδφκελεο ζηε γλψζε αιηείαο. 

 Π.Δ 2 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

Δπηπιένλ εκθαλίδεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη κε δξάζεηο-Θεκαηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο ζηα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  θαη Δ.Π. Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εθπαίδεπζε θαη δηα 

βίνπ κάζεζε (ΔΠΑΓ). 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ   

ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ   
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2 
Σππηθή πιεξφηεηα ηεο 

ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ινηπά ζηνηρεία 

πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε θαη ζηνλ 

νδεγφ εθαξκνγήο (φπσο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, 

άδεηεο , νηθνλνκηθά ζηνηρεία , απνδεηθηηθά 

θαηνρήο ή ρξήζεο αθηλήηνπ, ΚΑΓ θιπ.) θαηά 

πεξίπησζε,  

αίηεζε ζηήξημεο, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ή 

απφζπαζκα νξζνθσηνράξηε,  

αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξάμεο ζχκθσλα 

κε ην παξάξηεκα ηεο πξφζθιεζεο, νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο - πξνηηκνιφγηα 

3 

Πεξίνδνο πινπνίεζεο εληφο 

πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη 

πξφζθιεζεο 

Αίηεζε ζηήξημεο, ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

πξάμεο 

4 
Με πεξαίσζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ  
Τπεχζπλε Γήισζε, Φσηνγξαθηθή απνηχπσζε 

5 

Η πξνηεηλφκελε πξάμε δελ 

πεξηιακβάλεη ηκήκα επέλδπζεο 

ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή 

επέλδπζε ε νπνία έπαπζε ή 

κεηεγθαηαζηάζεθε εθηφο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Τπεχζπλε Γήισζε 

6 

Πξάμε ε νπνία εκπίπηεη ζην 

Θεκαηηθφ ηφρν, Δηδηθφ ζηφρν 

θαη Μέηξν ηεο πξφζθιεζεο.  

Αίηεζε ζηήξημεο 

7 

Με επηθάιπςε ησλ 

ρνξεγνχκελσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ 

Τπεχζπλε Γήισζε 

8 Παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο Τπεχζπλε Γήισζε 

9 

ε πεξίπησζε πνπ ε 

ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη κε ηνλ 

Καλ ΔΔ 1407/2013, πιεξνχληαη 

φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Τπεχζπλε Γήισζε De minimis, Γήισζε ΜΜΔ, 

ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνβιεζέληνο 

θαθέινπ  

10 

Γελ εθθξεκεί γηα ηνλ δηθαηνχρν 

εληνιή αλάθηεζεο παξάλνκεο 

θξαηηθήο ελίζρπζεο εθδνζείζα 

βάζεη πξνεγνχκελεο απφθαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ).  

Τπεχζπλε Γήισζε, Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 
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11 

ηνλ δηθαηνχρν δελ  έρνπλ 

επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία 

έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα παξαβάζεηο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη 

εηδηθφηεξα γηα:  Παξάβαζε 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο (3 πξφζηηκα/ 3 

έιεγρνη) 

ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα/ 

2 έιεγρνη) (ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην αξζ. 40 ηνπ Ν. 

4488/2017)  

Τπεχζπλε Γήισζε 

12 

Σεξείηαη ε λνκνζεζία πεξί πγείαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη πξφιεςεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 

(ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

αξζ. 40 ηνπ Ν. 4488/2017)  

Τπεχζπλε Γήισζε 


Σ

Α
Γ

ΙΟ
 Β

1
 

13 
αθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο 

πξφηαζεο 

Αίηεζε ζηήξημεο,  

Μειέηε βησζηκφηεηαο / businessplan 

14 
Ρεαιηζηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία 

ηνπ θφζηνπο.  

Πξνυπνινγηζκφο πξάμεο,  

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο - prospectus, 

πξνκεηξήζεηο θηηξηαθψλ εξγαζηψλ 

15 

Ρεαιηζηηθφηεηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 

πξάμεο 

Αίηεζε ζηήξημεο, ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

πξάμεο, άδεηα δφκεζεο, ινηπέο αδεηνδνηήζεηο 

απφ αξκφδηνπο θνξείο (φπνπ απαηηείηαη), 

εγθξίζεηο δαλεηζκνχ (εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη 

ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα), ινηπά ζηνηρεία 

πξνφδνπ ηεο πξάμεο 


Σ

Α
Γ

ΙΟ
 Β

2
 

16 
Πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο  
Τπεχζπλε Γήισζε, Αίηεζε ηήξημεο 

17 

Δμαζθάιηζε ηεο  

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία    

Τπεχζπλε Γήισζε, Μειέηε πξνζβαζηκφηεηαο 

ΑΜΔΑ (φπσο νξίδεη ην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηεο 

πξφζθιεζεο), αίηεζε ζηήξημεο 

18 
πκβαηφηεηα ηεο πξάμεο κε ην 

εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 
Αίηεζε ζηήξημεο 

19 Αεηθφξνο αλάπηπμε 
Πεξηβαιινληηθή κειέηε (απφ αξκφδην 

κεραληθφ), αηηηνινγηθή έθζεζε 


Σ

Α
Γ

ΙΟ
 Β

3
 

20 
Αλαγθαηφηεηα Τινπνίεζεο ηεο 

Πξάμεο  
Αίηεζε ζηήξημεο 

21 
Απνηειεζκαηηθφηεηα - 

Απνδνηηθφηεηα 

Αίηεζε ζηήξημεο, businessplan, E4, εηήζηνο 

πίλαθαο πξνζσπηθνχ, κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε 
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22 
Βησζηκφηεηα, Λεηηνπξγηθφηεηα 

ηεο επέλδπζεο 
Αίηεζε ζηήξημεο, businessplan 

23 

πλέξγεηα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο 

Πξάμεο  

χκβαζε εγθεθξηκέλνπ έξγνπ, βεβαίσζε 

έληαμεο εγθεθξηκέλνπ (θαη ζπλδεδεκέλνπ) 

έξγνπ, αίηεζε ζηήξημεο, έλαξμε εξγαζηψλ 

επηρείξεζεο, αηηηνινγηθή έθζεζε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο πξάμεο 

24 

Δθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ή 

πξσηφηππσλ δηαδηθαζηψλ ζηελ 

πξάμε 

Αηηηνινγηθή έθζεζε 


Σ

Α
Γ

ΙΟ
 Β

4
 

25 
Βαζκφο σξηκφηεηαο ελεξγεηψλ 

πινπνίεζεο 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο, άδεηα εγθαηάζηαζεο, άδεηα 

δφκεζεο, εγθξίζεηο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο, 

εγθξίζεηο δαζηθήο ππεξεζίαο, πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε, βεβαίσζε φξσλ δφκεζεο, 

πξνέγθξηζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, άδεηα δφκεζεο 

κηθξήο θιίκαθαο, επηκέξνπο άδεηεο, αηηήζεηο γηα 

ηελ έθδνζε ησλ πξνεγνχκελσλ, απνδεηθηηθά 

θαηνρήο αθηλήηνπ 

26 
Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ 

δηθαηνχρνπ 

Σίηινη ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο (απφ πηζηνπνηεκέλα ηδξχκαηα), 

πηζηνπνηεηηθά παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ, 

πηζηνπνηεηηθφ ελζήκσλ ΙΚΑ (πξφηππα ΑΔΠ), 

βεβαίσζε εξγνδφηε 

27 
Γπλαηφηεηα δηάζεζεο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ.  

Τπεχζπλε Γήισζε, ηξαπεδηθά έγγξαθα 

(απνδεηθηηθφ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ππνινίπνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, έγθξηζε δαλείνπ) 

νπνηνζδήπνηε άιινο ξεπζηνπνηήζηκνο ηίηινο 

(κεηνρέο, νκφινγα), ηζφπνζε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ (ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ), ηα 

θνξνινγεζέληα απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 

απνζεκαηηθά, ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεληθήο 

πλέιεπζεο (ζε πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ), 

απνδεηθηηθά εμφθιεζεο αλαδξνκηθψλ δαπαλψλ 

 

 

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 «ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ» ηεο πξφζθιεζεο, ε αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη δχν ζθέιε, ην ζηάδην 

Α & ην ζηάδην Β ζχκθσλα θαη κε ην παξάξηεκα «ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ_ΜΔΣΡΟ 8.3.3. 

CLLD_ΙΓΙΩΣΙΚΑ. 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ε θαηαηεζεηκέλε πξόηαζε νθείιεη λα θέξεη ην 

ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ώζηε λα ηεθκεξηώλεη πιήξσο ηε ζεηηθή απάληεζε «ΝΑΙ» 

ή αηηηνιφγεζε εθφζνλ «Γελ εθαξκφδεηαη».  
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Δλδερόκελε αξλεηηθή απάληεζε «ΟΥΙ» βάζεη ηεο αμηνιόγεζεο θαζηζηά ηελ αίηεζε 

ζηήξημεο απνξξηπηέα. 

ρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θάζε αίηεζε ζηήξημεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά βάζεη πξφζθιεζεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη 

ηε δηακφξθσζε ηεο αληίζηνηρεο βαζκνινγίαο ηνπο ε νπνία θαη ζα ηνπο «νδεγήζεη» ζηελ 

αληίζηνηρε θαηάηαμε. 

 

3.2. ANΑΛΤΗ  ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ  

1. Γηθαηνχρνο πνπ εκπίπηεη ζηελ πξφζθιεζε 

 
Δμεηάδεηαη εάλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο Γπλεηηθψλ 

δηθαηνχρσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε. 

 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο:  

- Φπζηθά πξόζσπα & λνκηθά πξόζσπα (απινγξαθηθά βηβιία): 

1. Αίηεζε ζηήξημεο. 

2.  Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. ηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν 

πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηηο 

αλψλπκεο εηαηξείεο (ΑΔ), ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο ευθφνησ (ΕΠΕ), τισ ΙΚΕ και 

τουσ Συνεταιριςμοφσ. 

3. Δθηχπσζε πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο Taxisnet θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ &  επηρείξεζεο (γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο) 

4. Τπεχζπλε δήισζε δηθαηνχρνπ αλ ε επηρείξεζε είλαη κηθξή ή πνιχ κηθξή 

επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηε 2003/361/ ΔΚ χζηαζηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά µε «ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ 

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ». 

5. Καηαδεηθλχεηαη ε θεξεγγπφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ 

ππνςήθηνπ δηθαηνχρνπ. 

6. Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο απνδεηθλχεη ηελ ηδία ζπκκεηνρή. 

7. Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο έρεη ρξνληθή δέζκεπζε απφ πξνεγνχκελε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ίδησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

8. Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο είλαη κέινο ηνπ ππεξεζηαθνχ ππξήλα ηεο 

ΟΣΓ ,ζηέιερνο ηνπ ΚΑΑΔΚΣ άκνπ ή εθπξφζσπνο θνξέα κέινπο ηνπ 
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Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΑΑΔΚΣ ή ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) ηνπ ΚΑΑΔΚΣ άκνπ. 

9. Αλ ν δηθαηνχρνο είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο ή εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ 

αλ ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο άδεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα δηθαηνινγεηηθά. 

10. Φνξνινγηθά έληππα Δ3 ηξηψλ ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ 2017, 2018, 

2019 (πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο). 

11. Δηήζηνο πίλαθαο πξνζσπηθνχ θαη κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ησλ δχν (2) 

ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ 2018, 2019 (πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο). 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απαζρνιήζεη έζησ έλαλ εξγαδφκελν, ππεχζπλε 

δήισζε δηθαηνχρνπ. 

12. Η πξνηεηλφκελε πξάμε αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο πξντφλησλ                     

Αιηείαο θαη  πδαηνθαιηέξγεηαο :               

α) ε ελίζρπζε παξέρεηαη ζε δηθαηνχρνπο ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ 

(ηδηφθηεηεο ή κηζζσκέλεο) εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο. Δληζρχζεηο δελ 

παξέρνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ νη 

άδεηέο ηνπο έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα άιιεο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη θαη 

ππεχζπλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπο.  

β) ε επέλδπζε δελ αθνξά ηελ κεηαπνίεζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο.  

γ) δελ πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε έηεξεο Πξάμεηο πνπ πινπνηεί γηα ηελ 

ίδηα κνλάδα  Γηθαηνχρνο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020 θαη εληάζζνληαη 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία ελεξγεηψλ ηνπ Άξζξνπ 3, παξ. Α.3 (ίδξπζε, επέθηαζε, 

εθζπγρξνληζκφο ή κεηεγθαηάζηαζε κνλάδαο κεηαπνίεζεο). 

ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΠΗ 

ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ ΑΠΟ ΑΛΗΔΗ  Ζ ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΑΛΗΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΦΩΝ 

ΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΔΞΖ : 

1. Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο δηαζέηεη επαγγεικαηηθή αιηεπηηθή άδεηα ζε ηζρχ . 

2. Σν επαγγεικαηηθφ ζθάθνο είλαη εγγεγξακκέλν ζηα Διιεληθά Νενιφγηα / 

Λεκβνιφγηα ή ζηα Λεκβνιφγηα ησλ θαηά ηφπσλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ Αιηείαο 

(πεξίπησζε ζθαθψλ εζσηεξηθψλ πδάησλ). 

3. Βεβαίσζεο ηεο αζθάιηζήο ηνπ σο αιηέαο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα 

ΔΦΚΑ. 

4. Βεβαίσζε ηνπ Αιηεπηηθνχ ζπιιφγνπ. 
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5. Πιήξεο ζεσξεκέλν αληίγξαθν (θαη ηηο θελέο ζειίδεο) ηεο αιηεπηηθήο άδεηαο 

ηνπ ζθάθνπο ζε ηζρχ.. 

6. Έγθξηζε γηα ηε κεηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο ζην πιαίζην ηνπ ΠΓ 261/1991 

(φπνπ  απαηηείηαη). 

7. Ναππεγηθά ζρέδηα, κε έλδεημε ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο θιίκαθαο ηνπ 

ζρεδίνπ ,ζπλνδεπφκελα απφ ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηνπ λαππεγνχ, 

θαζψο θαη ηεθκεξησκέλε έθζεζή ηνπ γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ ζθάθνπο, ζε 

πεξίπησζε εξγαζηψλ ηνπ ζθειεηνχ, ππεξθαηαζθεπψλ, ή εζσηεξηθήο 

δηεπζέηεζεο (φπνπ απαηηείηαη). Δπίζεο, πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη φηη κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο δελ απμάλεηαη ε αιηεπηηθή ηθαλφηεηα (GT, kW) θαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ ζθάθνπο γηα αιίεπζε.. 

8. Σν αιηεπηηθφ ζθάθνο είλαη νιηθνχ κήθνπο έσο 12 κέηξα θαη δελ 

ρξεζηκνπνηεί ζπξφκελα εξγαιεία ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε πξάμε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ παξάθηηα αιηεία κηθξήο θιίκαθαο. 

9. Πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο Ννκνζεζίαο πνπ 

δηέπεη ηα επαγγεικαηηθά ζθάθε. 

10. Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο κε ηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε απμάλεη ηελ 

αιηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζθάθνπο . 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά  

1. Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ.  

2.Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο. 

3.Φσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. 

4. Γήισζε κε ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηδηόηεηα ηεο επηρείξεζεο, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ.2003/361/ΔΚ ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ 

Καλ (ΔΔ) 1388/2014 (Παξάξηεκα ΙΙ Γήισζε ΜΜΔ), ε νπνία ζα θέξεη 

ππνγξαθή ηνπ δπλεηηθνύ δηθαηνύρνπ (ζηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ).  

5. Γηθαηνινγεηηθά λόκηκεο ππόζηαζεο: 

 Γηα Α.Δ.: 

- Ιζρχνλ Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ (Ννκαξρία ή ΓΔΜΗ αλάινγα κε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν). 

- πγθξφηεζε Γ & Οξηζκφο Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ (ΦΔΚ ή ΓΔΜΗ αλάινγα κε 

ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη εθηχπσζε απφ Taxisnet). 
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- Μεηνρνιφγην απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηζρχνπζα κεηνρηθή ζχλζεζε. 

 Γηα Δ.Π.Δ.: 

- Ιζρχνλ Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ (Πξσηνδηθείν ή ΓΔΜΗ αλάινγα κε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν). 

- Πξάμε εθπξνζψπεζεο & Βεβαίσζε Δηαίξσλ (ΓΔΜΗ) ζε πεξίπησζε πνπ ε 

εθπξνζψπεζε δελ πξνθχπηεη απφ ην αλσηέξσ Καηαζηαηηθφ. 

 Γηα Ο.Δ., Δ.Δ., ΙΚΔ: 

- Πξφζθαην θαηαζηαηηθφ επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία (Πξσηνδηθείν 

ή ΓΔΜΗ), ζην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε Γηαρείξηζε-Δθπξνζψπεζε. 

 Γηα Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Ν. 4430/2016 όπσο ηζρύεη: 

- Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Γεληθφ Μεηξψν Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη 

Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο. 

- Αξρηθά ππνβιεζέλ θαηαζηαηηθφ θαη ε ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε απηνχ (αλ 

ππάξρεη) 

 Γηα πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο: 

- Σα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 Γηα εηαηξείεο ππό ζύζηαζε: 

- ρέδην θαηαζηαηηθνχ, κε θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πνζφ ηεο ηδίαο 

ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην νξηζηηθφ πξηλ 

ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. 

 Γηα αηνκηθή επηρείξεζε, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο. 

6. Γήισζε εθπξνζψπεζεο θαη ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (Λνγαξηαζκφο Πξάμεο):  

α) ηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ/εηαηξεηψλ, ππνβάιινληαη 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απφ ην 

Καηαζηαηηθφ ηεο) θαη Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ππεπζχλνπ 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φπνπ ζα δειψλεηαη θαη ν αξηζκφο IBAN ηνπ 

Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαβάιινληαη νη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο. Σν 

αλσηέξσ πξφζσπν είλαη ην κφλν αξκφδην γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εθ κέξνπο ηνπ θνξέα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 
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β) ηελ πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ππνβάιιεηαη ζε Τπεχζπλε Γήισζε ν αξηζκφο 

IBAN ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα θαηαβάιινληαη νη νηθνλνκηθέο 

εληζρχζεηο. 

Ο αλσηέξσ Σξαπεδηθφο Λνγαξηαζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην Γηθαηνχρν θαη γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε θάιπςεο ηεο Ίδηαο πκκεηνρήο.  

7. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο: 

  Γηα Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο κε ηήξεζε απινγξαθηθώλ βηβιίσλ: 

1. Έληππα Δ3 θαη γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ 

πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο . 

2. Μεηξψν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο (κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ ινγηζηή) θαη 

γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο. 

3. Έληππν Δ9 ζε ηζρχ . 

4. Τπφδεηγκα (ΔΛΠ) Β.5 Ιζνινγηζκφο γηα πνιχ κηθξέο νληφηεηεο, κε ππνγξαθή 

θαη ζθξαγίδα ηνπ ινγηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (αλ 

απαηηείηαη). 

 Γηα Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο κε ηήξεζε δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ: 

5. Γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο: 

α) Ιζνινγηζκνί – απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

β) Έληππα Δ3 . 

γ) Έληππν Ν (φπνπ απαηηείηαη). 

 Γηα Φπζηθά πξόζσπα (ππφ ίδξπζε επηρείξεζε): 

-Έληππα Δ1 θαη Δ3. 

-Πξάμε Γηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ (εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα). 

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

θαηά πεξίπησζε. 

- ηελ πεξίπησζε λενζύζηαηεο εηαηξίαο ή αηνκηθήο επηρείξεζεο ε νπνία δελ έρεη θιείζεη 

ηελ πξψηε ηεο πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ.  

8. Δληαίν Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο (αξηζ. 13535/29.03.21 εγθύθιηνο 

Τπ. Γηθαηνζύλεο). 
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9. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηε δπλαηόηεηα ηνπ δηθαηνύρνπ λα 

θαηαβάιεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα . Δλδεηθηηθά :  

- Αληίγξαθν ηνπ Λνγαξηαζκνχ Πξάμεο, ζην νπνίν λα θαίλεηαη ην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ, ην IBAN θαη ε χπαξμε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ θάιπςεο ηεο ηδίαο 

ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εκθαλίδνληαη θαη άιια 

νλφκαηα, πέξαλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε απφ θάζε 

ζπλδηθαηνχρν ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεη ζηνλ δηθαηνχρν 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξήκαηα ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο 

ζπκκεηνρήο ηεο Πξάμεο (ην αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 30 

εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο) 

ή/θαη- βεβαηψζεηο θαηνρήο θηλεηψλ αμηψλ (πρ νκνιφγσλ, κεηνρψλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξεηψλ, κεξίδα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. 

10. ηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, Απόθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο 

ησλ κεηόρσλ/εηαίξσλ ηνπ θνξέα, γηα ην ύςνο θαη ηνλ ηξόπν θάιπςεο ηεο ηδίαο 

ζπκκεηνρήο.  

Η δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, πέξα απφ ην Λνγαξηαζκφ Πξάμεο, κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί απνδεηθλχνληαο ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ : 

- Με λέεο ζε κεηξεηά εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ (Απφζπαζκα Γεληθήο πλέιεπζεο  

Μεηφρσλ- Δηαίξσλ θαη αληίγξαθα ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ κεηφρσλ εηαίξσλ 

κε ηα πνζά πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ 

θάιπςε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο (ηα αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθδνζεί 30 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο) ή/θαη βεβαηψζεηο θαηνρήο θηλεηψλ αμηψλ (πρ νκνιφγσλ, κεηνρψλ 

εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο 

αμίαο). 

-  ή κε ηα θνξνινγεζέληα θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο απνζεκαηηθά, εθηφο ηνπ ηαθηηθνχ 

(Απφθαζε αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηε δέζκεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ γηα ηελ 

επέλδπζε θαη αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Φνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά» ή νη 

ηζνινγηζκνί ησλ ζρεηηθψλ ρξήζεσλ, θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε δηάζεζε ησλ πνζψλ).  

11. ηελ πεξίπησζε ππό ίδξπζε επηρεηξήζεσλ αληίγξαθα ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 

ησλ εηαίξσλ / κεηόρσλ κε ην απαηηνύκελν πνζό θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο (ηα 
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αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 30  εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο) ή βεβαηψζεηο θαηνρήο θηλεηψλ αμηψλ 

(πρ. νκνιφγσλ, κεηνρψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε απνηίκεζε 

ηεο ηξέρνπζαο αμίαο). 

12. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη Γεκόζηνο Τπάιιεινο, ή εξγαδόκελνο ζε 

ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, άδεηα γηα άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην ή άιιν αξκφδην φξγαλν ή βεβαίσζε ηνπ ΝΠΙΓ φηη δελ θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ. Σν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πλεηαηξηζκψλ. ε 

πεξίπησζε εηαηξεηψλ εμεηάδεηαη ην θξηηήξην γηα ην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ. 

 

13. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Τπνδείγκαηνο Ι.  

14. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ΙΙΙ. 

15. Άδεηα ιεηηνπξγίαο κεηαπνηεηηθήο κνλάδαο (αλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε αθνξά ζε 

πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο πξντφλησλ αιηείαο). 

Απαηηνύληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνύλ 

επελδύζεηο θαη εμνπιηζκό επί ηνπ ζθάθνπο από αιηείο ή ηδηνθηήηεο αιηεπηηθώλ 

ζθαθώλ  

16. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο Αηνκηθήο Άδεηαο Αιηείαο ζε ηζρχ. 

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

18.  Βεβαίσζε ηνπ Αιηεπηηθνχ πιιφγνπ. 

19. Πιήξεο ζεσξεκέλν αληίγξαθν (θαη ηηο θελέο ζειίδεο) ηεο αιηεπηηθήο άδεηαο ηνπ 

ζθάθνπο ζε ηζρχ . 

20. Απνδεηθηηθά έγγξαθα φπνπ αλαθέξεηαη ν ηόπνο θαηνηθίαο ηνπ αιηέα (πρ 

ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο, ξεχκαηνο ). 

21. Έγθξηζε γηα ηε κεηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο ζην πιαίζην ηνπ ΠΓ 261/1991 (φπνπ 

απαηηείηαη). 

22. Ναππεγηθά ζρέδηα, κε έλδεημε ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο θιίκαθαο ηνπ ζρεδίνπ, 

ζπλνδεπφκελα απφ ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηνπ λαππεγνχ, θαζψο θαη 

ηεθκεξησκέλε έθζεζή ηνπ γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ ζθάθνπο, ζε πεξίπησζε εξγαζηψλ ηνπ 

ζθειεηνχ, ππεξθαηαζθεπψλ, ή εζσηεξηθήο δηεπζέηεζεο (φπνπ απαηηείηαη). Δπίζεο, 

πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη όηη κε ηηο πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο δελ απμάλεηαη ε αιηεπηηθή 
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ηθαλόηεηα (GT, kW) θαη ε δπλαηόηεηα ηνπ ζθάθνπο γηα αιίεπζε. 

23. Σερληθή έθζεζε κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ή / θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θιπ, (ε ηερληθή έθζεζε ζα αλαπηπρζεί ζην Έληππν 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, Δλφηεηα Α2). 

2. Σππηθή πιεξφηεηα ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο.  

Δμέηαζε θξηηεξίνπ : 

Η ππνβαιιφκελε πξφηαζε πιεξνί ηα εμήο:  

Πεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε (φπσο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, άδεηεο, νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, απνδεηθηηθά θαηνρήο ή ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, ΚΑΓ θιπ.) έρνπλ ππνβιεζεί 

εκπξφζεζκα. 

• Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο είλαη εληφο νξίσλ, φπσο απηά ηίζεληαη 

ζην θεθάιαην 9 ηεο πξφζθιεζεο. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1.Λίζηα επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Γ 

ηεο πξφζθιεζεο). 

2.  Έληππν Ι_1_ Αίηεζε ΠΚΔ. 

3.Σίηινο ηδηνθηεζίαο θαη άιια ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ ζηα 

νπνία αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο ζέζε ζηελ νπνία γίλεηαη ε παξέκβαζε (ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα εάλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηεο πξφηαζεο). 

Γηα ηα απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ηζρύεη ό,ηη νξίδεηαη ζηελ πξόζθιεζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 ε πεξίπησζε πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε λέεο ή πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο, απαηηνχληαη είηε απνδεηθηηθά ηδηνθηεζίαο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ είηε 

καθξνρξφληα κίζζσζε πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθή πεξίνδν, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε 

(15) εηψλ. ε πεξίπησζε βειηίσζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζε πεξίπησζε 

κηθξψλ πξνζζεθψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ νη νπνίεο 

ζε θάζε πεξίπησζε απνηεινχλ ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ αηηνχκελνπ θφζηνπο, ην 

απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα αλέξρεηαη ζε ελλέα (9) έηε. Οη αλσηέξσ ρξνληθνί 

πεξίνδνη, ππνινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο, 
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αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο  

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο, 

γίλνληαη δεθηά πξνζχκθσλα καθξνρξφληαο κίζζσζεο ή αγνξάο γεπέδνπ ή ηνπ 

νηθνπέδνπ ή/θαη ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα πινπνηεζεί ε επέλδπζε. 

 ε θάζε πεξίπησζε ην γήπεδν ή ην νηθφπεδν ή ην αθίλεην ζα πξέπεη λα είλαη 

ειεχζεξν βαξψλ, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ην βάξνο έρεη πξνθχςεη απφ 

επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ ίδηα θχζε επέλδπζεο ή ζα πξνθχςεη απφ 

επηρεηξεκαηηθφ δάλεην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ή απφ δάλεην γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο, απφ ηελ νπνία επιήγε ε επηρείξεζε. 

 ε πεξηπηψζεηο άπισλ ελεξγεηψλ ή πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πνπ δελ απαηηεί ηε 

κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ ή ζε πεξηπηψζεηο ήπησλ ελεξγεηψλ πνπ δελ ζπλδένληαη 

κφληκα θαη ζηαζεξά κε ην αθίλεην, δελ απαηηείηαη ν έιεγρνο χπαξμεο βαξψλ θαη 

δηεθδηθήζεσλ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ θαη κε δηεθδηθήζεσλ (ζχκθσλα κε φ,ηη νξίδεηαη παξαπάλσ). 

Όηαλ ε ελίζρπζε αθνξά επελδχζεηο επί ηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, σο ηφπνο πινπνίεζεο 

ηεο πξάμεο ιακβάλεηαη ππφςε ν ηφπνο θαηνηθίαο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ε έδξα 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηα λνκηθά πξφζσπα. 

3.Πεξίνδνο πινπνίεζεο εληφο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ θαη πξφζθιεζεο. 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ; 

 Δμεηάδεηαη εάλ ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε πξάμεο 

εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

Έληππν.Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

 

4. Με πεξαίσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 
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Δμεηάδεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε πξάμε δελ έρεη πεξαησζεί θπζηθά ή πινπνηεζεί 

πιήξσο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. 

1303/2013,άξζξν 65, παξάγξαθνο 6). 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (Τπφδεηγκα ΙΙΙ). 

 

5. Ζ πξνηεηλφκελε πξάμε δελ πεξηιακβάλεη ηκήκα επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή 

παξαγσγηθή επέλδπζε ε νπνία έπαπζε ή κεηεγθαηαζηάζεθε εθηφο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Δμεηάδεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε πξάμε (ΜΜΔ) δελ πεξηιακβάλεη ηκήκα 

επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε ε νπνία έπαπζε ή 

κεηεγθαηαζηάζεθε εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληφο ηξηψλ εηψλ απφ 

ηελ ηειηθή πιεξσκή ζην δηθαηνχρν ή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξηδφηαλ ζηνπο 

θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Καλ. 

1303/2013) . 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (Τπφδεηγκα ΙΙΙ). 

6. Πξάμε ε νπνία εκπίπηεη ζην Θεκαηηθφ ηφρν, Δηδηθφ ζηφρν θαη Μέηξν ηεο 

πξφζθιεζεο. 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξάμε εκπίπηεη ζην ζεκαηηθφ ζηφρν/ εηδηθφ ζηφρν/ κέηξν ηεο πξφζθιεζεο. 

Πνην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη αλ ε πξάμε εκπίπηεη: 

α) ζηνλ ζεκαηηθφ θαη εηδηθφ ζηφρν ηεο Δλσζηαθήο Πξνηεξαηφηεηαο 

β)  ζηνπο ηξαηεγηθνχο () θαη Δηδηθνχο (Δ) ηφρνπο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

CLLD/LEADER Ν. άκνπ Φνχξλσλ Κνξζεψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 1 ηεο 

πξφζθιεζεο. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1.Έληππν Ι_1_ Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο 

7. Με επηθάιπςε ησλ ρνξεγνχκελσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 
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Δμεηάδεηαη (δήισζε δηθαηνχρνπ) εάλ δηαζθαιίδεηαη ε κε δηπιή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ίδηαο 

δαπάλεο απφ άιια Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ή /θαη εζληθνχο 

πφξνπο. 

ηελ πεξίπησζε πξνεγνχκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν (αθνξά κφλν 

πξνηάζεηο εθζπγρξνληζκνχ) εμεηάδεηαη αλ έρεη παξέιζεη, θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο, πεληαεηία απφ ηελ απφθαζε απνπιεξσκήο ηνπ. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ (Τπφδεηγκα 1). 

2. ρεηηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη ρξεκαηνδνηεζεί 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία γηα ηε δξάζε απηή (Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

αίηεζεο). 

8. Παξαδεθηφ ηεο αίηεζεο. 

Δμεηάδεηαη  (δήισζε δηθαηνχρνπ) εάλ δηαζθαιίδεηαη φηη ν δηθαηνχρνο δελ έρεη δηαπξάμεη 

απάηε ζην πιαίζην ηνπ ΔΣΑ ή ηνπ ΔΣΘΑ (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ 

Καλνληζκνχ 508/2014) ηνπ ΔΣΘΑ θαη ηνλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε Καλ(ΔΔ) 288/2015. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε δηθαηνχρνπ (Τπφδεηγκα 1) 

9. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη κε ηνλ Καλ ΔΔ 1407/2013, 

πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ. 

Δμεηάδεηαη εάλ ε επέλδπζε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλ. ΔΔ 1407/2013 (de minimis) 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Eληππν  I-1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο.  

3. Τπεχζπλε δήισζε de minimis ηνπ δηθαηνχρνπ (Τπφδεηγκα II). 

4. Γήισζε ΜΜΔ γηα ηνλ έιεγρν ζπλδεδεκέλσλ/ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

5. Δμεηάδνληαη ζπλνιηθά ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εθπιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ Καλ. 1407/2013 
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6. Η ΟΣΓ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ειέγρεη κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Sorefsis 

ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη αλ ν δηθαηνχρνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

ΚΑΝ.1407/2013. 

 

10. Γελ εθθξεκεί γηα ηνλ δηθαηνχρν εληνιή αλάθηεζεο παξάλνκεο 

θξαηηθήο ελίζρπζεο εθδνζείζα βάζεη πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ). 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ  

ε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο κε ηνλ Καλ. ΔΔ 1407/2013 (De minimis), εμεηάδεηαη φηη δελ 

εθθξεκεί γηα ηνλ δηθαηνχρν εληνιή αλάθηεζεο παξάλνκεο θξαηηθήο ελίζρπζεο εθδνζείζα 

βάζεη πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(ΓΔΚ). 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε δηθαηνχρνπ (Τπφδεηγκα ΙΙΙ). 

 

11. ηνλ δηθαηνχρν δελ έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα παξαβάζεηο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα: Παξάβαζε «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (3πξφζηηκα/ 3 έιεγρνη) ή Αδήισηε 

εξγαζία (2 πξφζηηκα/2έιεγρνη) (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 

40 ηνπ Ν. 4488/2017). 

 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ : 

ηελ (δήισζε δηθαηνχρνπ) πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη   φηη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ δηθαηνχρνπ νη θπξψζεηο ηεο Παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4488/2017. Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη απνθιείνληαη απφ ηελ έληαμε ζε 

πξφγξακκα ή ηελ ππαγσγή ζε θαζεζηψηα ελίζρπζεο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ελσζηαθνχο 
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ή εζληθνχο πφξνπο, εάλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο:  

i) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη ,ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 

 ii) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ α΄ 

θαη β΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε δηθαηνχρνπ λ.1599/86  (Τπφδεηγκα ΙΙΙ) 

12. Σεξείηαη ε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 40 ηνπ Ν. 

4488/2017). 

 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ  

Δμεηάδεηαη (δήισζε δηθαηνχρνπ) εάλ ν δηθαηνχρνο ηεξεί ηε λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ηεο Παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4488/2017. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Τπεχζπλε δήισζε δηθαηνχρνπ ηνπ Ν. 1599/86 (Τπφδεηγκα ΙΙΙ)  

13. αθήλεηα θαη πιεξόηεηα ηεο πξόηαζεο.

Δμέηαζε θξηηεξίνπ . 

Δμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο φζνλ αθνξά:                                             
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α) Σελ παξνπζίαζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (βαζηθά ηερληθά, 

ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηεο επέλδπζεο, 

παξαγφκελα πξντφληα /ππεξεζίεο, αγνξά - ζηφρνο, θ.α.),          

β) Σε κεζνδνινγία πινπνίεζεο (απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, 

ρξνληθή αιιεινπρία ελεξγεηψλ, θιπ.),                                                          

γ) ζηελ πιεξφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ (εμεηάδεηαη εάλ πεξηιακβάλεη φια ηα 

αλαγθαία θφζηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ/παξαδνηέσλ). 

δ) Σελ πιεξφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα αλαγξαθφκελα 

ζην Έληππν I-1 θαη ην Έληππν I-2. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο: 

1. Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο θαη φια ηα ζπλεκκέλα 

δηθαηνινγεηηθά. 

                                                                                         

14. Ρεαιηζηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θφζηνπο. 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Δμεηάδεηαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νξζή θαηαλνκή ζηηο επηκέξνπο εξγαζίεο 

θαη ην εχινγν ηνπ θφζηνπο, σο εμήο : 

α)  Οη πξνηεηλφκελεο δαπάλεο ζπλάδνπλ κε ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη αλ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζσζηά ζηηο επηκέξνπο εξγαζίεο  

β) Απνδεηθλχεηαη ην εχινγν ηνπ θφζηνπο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

 Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ηηκέο κνλάδνο ησλ θηηξηαθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν 

ζηελ πξφζθιεζε ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ. 

• Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ινηπψλ δαπαλψλ ζηνηρεία, φπσο: 

✓ πξαγκαηηθφ θφζηνο απφ παξεκθεξείο πξάμεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο 

✓ κε δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ δχν πξνζθνξέο απφ δχν αλεμάξηεηνπο 

κεηαμχ ηνπο πξνκεζεπηέο) πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν 
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✓ άιια ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα αγνξάο, κειέηεο θιπ. 

Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο, πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ, ελδέρεηαη 

λα πεξηιακβάλεη πεξηθνπέο ζε ζρέζε κε ηνλ αηηνχκελν πξνυπνινγηζκφ. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο έξγνπ (ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα Τπνδείγκαηα Α, Β θαη Γ -

αλάινγα κε ην είδνο δξάζεο) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν xls). 

2. Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο θηηξηαθψλ εξγαζηψλ κε ζθαξηθήκαηα θαη ππνκλήκαηα. 

3. Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. 

4. Ναππεγηθά ζρέδηα (γηα επελδχζεηο επί αιηεπηηθνχ ζθάθνπο). 

5. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε. 

6. Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

7. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο . 

 

 

15. Ρεαιηζηηθφηεηα ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο πξάμεο 

 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ:  

Δμεηάδεηαη ε αιιεινπρία θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξάμεο, σο 

πξνο: 

α) ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (είδνο θαη κέγεζνο έξγνπ) 

β) ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο π.ρ 

αξραηνινγηθά επξήκαηα ή πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο 

γ)  ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα άκεζε έλαξμε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο (πρ ζχζηαζε 

θνξέα) 

δ) ηνλ νξζνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (κειέηε, 

άδεηεο, εγθξίζεηο, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα θιπ). 



 Σελίδα 30 
CLLD/LEADER  ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ  
 

Ωο βάζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρξνλνδηαγξάκκαηα ζπλαθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί, κε βάζε ηελ πξφηεξε εκπεηξία ηεο ΟΣΓ. 

 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ 

2. Έληππν Ι_2_ πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο. 

3. Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα έξγνπ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ ππάξρεη ζηα Τπνδείγκαηα 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

16. Πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε δελ αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ θαη απνηξέπεη θάζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιήο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθείαο ,πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Σν θξηηήξην είλαη δπαδηθφ. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:  

1.  Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86  ηνπ δηθαηνχρνπ (Τπφδεηγκα ΙΙΙ).

17. Δμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ  

Δμεηάδεηαη, εθφζνλ απαηηείηαη, κε πνην ηξφπν ε πξάμε δηαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

δηθαηνχρνο ζπλππνβάιεη έθζεζε ηεθκεξίσζεο ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο πξάμεο δελ πξνβιέπνληαη απαηηήζεηο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα ΑκεΑ, ηφηε επηιέγεηαη ε ηηκή «Γελ εθαξκφδεηαη». Γηα 

ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ ζα ιεθζεί ππφςε ν ζρεηηθφο νδεγφο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 γηα ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ θξηηεξίνπ: «Δμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία» 

(ζπλεκκέλνο νδεγφο ηεο πξφζθιεζεο).  

Σν θξηηήξην είλαη δπαδηθφ.  

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 
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2. ENTYΠO I_2 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΗ ΣΗΡΙΞΗ. Η Δλφηεηα  

Α.10 «Δμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ» ηζνδπλακεί κε έθζεζε ηεθκεξίσζεο, ζηελ 

νπνία πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ 

3. Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ΑΜΔΑ (ξάκπεο, WC 

ΑΜΔΑ, αλειθπζηήξεο θιπ). 

4. Αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο (πξφβιεςε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ΑΜΔΑ). 

18. πκβαηφηεηα ηεο πξάμεο κε ην εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ  

Δμεηάδεηαη, εάλ ηεξείηαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην (εάλ ππάξρεη) γηα θάζε θαηεγνξία 

πξάμεο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηελ πξφζθιεζε (πρ ΚΤΑ γηα θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ). Δθηφο ηνπ εηδηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε, νη 

πξνηεηλφκελεο πξάμεηο δχλαηαη, αλάινγα κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, λα 

ειεγρζνχλ σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε εμεηδηθεπκέλν ζεζκηθφ πιαίζην. 

Σν θξηηήξην είλαη δπαδηθφ.  

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. ΈληππνΙ_1_Αίηεζε ΠΚΔ 

2. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο ζηήξημεο θαη ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Ιδηαίηεξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκθσλίαο ηεο πξφηαζεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο ΚΤΑ 2986/2-12-2016, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ζα ειεγρζνχλ: 

 Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

 ρεηηθέο εγθξίζεηο– αδεηνδνηήζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 Αλαιπηηθή εκβαδνκέηξεζε, αλά δσκάηην-δηακέξηζκα, θαη Πίλαθαο κνξηνδφηεζεο 

θαηάηαμεο θιεηδηψλ ζηελ πεξίπησζε «Δλνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ-

δηακεξηζκάησλ». αλαιπηηθή εκβαδνκέηξεζε απαηηείηαη επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε 

θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ. 

 Βεβαίσζε αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ΦΔΚ ραξαθηεξηζκνχ θηεξίνπ σο δηαηεξεηένπ ή 

παξαδνζηαθνχ, εθφζνλ απαηηείηαη. 

19. Αεηθφξνο  Αλάπηπμε 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ 

Αλάινγα κε ην ζηάδην εμέιημεο ηεο πξάμεο θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ, εμεηάδνληαη νη παξαθάησ 

φξνη: 

α) Η επέλδπζε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο άλζξαθα 

β) Αλ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε εθπνκπψλ ξχπσλ κε ρξήζε αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο 

αληηξξππαληηθψλ πξψησλ πιψλ θαη θαπζίκσλ 

γ) πκβάιιεη ζηε γαιάδηα αλάπηπμε (γαιάδηα θαηλνηνκία, κπιε βηνηερλνινγία θ.α.), 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ ή ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο  
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δ) πκβάιιεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ Μαθξν-πεξηθέξεηα Αδξηαηηθήο: 

Ινλίνπ (EUSAIR) 

ε) Πνηα είλαη ε πξαθηηθή δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ αθνινπζείηαη 

ζη) Η  ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε πξαθηηθψλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, χδαηνο θιπ . 

δ) Η εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (πρ ISO 14.000, EMAS.... ) Ο 

βαζκφο πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ φξσλ πνπ ηθαλνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ην Φχιιν 

Αμηνιφγεζεο Β.2. 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ζηελ Δλφηεηα A.5 ηνπ Eληχπνπ I-2 θαζψο θαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηεηλφκελσλ δαπαλψλ ζηα θχιια αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηε 

βαζκνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ελέξγεηεο πνπ είλαη 

ππνρξεσηηθέο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά  

1.Έληππν Ι_1_ Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο (Δλφηεηα Α.5) 

3. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα Φχιια αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ σο 

εμήο: 

• γηα ηηο Δπελδχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο, ηεο πγηεηλήο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνπο αιηείο, νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηδηθφ πεδίν πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζην Φχιιν: 1. ΑΦΑΛΔΙΑ – ΤΓΔΙΑ – ΤΓΙΔΙΝΗ 

• γηα ηηο Δπελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ ή επί ηνπ ζθάθνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο 

εθπνκπήο ξχπσλ ή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Φχιιν: 2. ΜΔΙΩΗ ΔΚΠΟΜΠΗ 

ΡΤΠΩΝ. 

• γηα ηηο Δπελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, νη δαπάλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Φχιιν: ΓΑΠΑΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. 

• γηα ηηο Δπελδχζεηο πνπ ζα εληζρπζνχλ δπλάκεη ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1407/2013 (de minimis), νη 

δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Φχιιν: ΓΑΠΑΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. 

 

4. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηεηλφκελσλ δαπαλψλ (ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα 

πξνηηκνιφγηα/ πξνζθνξέο). 

20. Αλαγθαηφηεηα Τινπνίεζεο ηεο Πξάμεο 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ : 

Δμεηάδεηαη ε παξερφκελε ηεθκεξίσζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε πξάμε ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο ή 
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πξνβιήκαηνο πνπ έρεη εληνπηζηεί θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. 

Δηδηθφηεξα ηεθκεξηψλεηαη: 

Ι) ε ζπκβνιή ηεο πξάμεο ζηελ πινπνίεζε ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο θαη 

ΙΙ) ε ζπκβνιή ηεο πξάμεο ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ όξσλ: 

α) ε ζπκβνιή ζηνλ εηδηθφ ζηφρν ηεο Δλσζηαθήο Πξνηεξαηφηεηαο 

β) ε ζπλάθεηα ηεο πξάμεο κε εηδηθέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. Δζληθέο ηξαηεγηθέο, ηξαηεγηθή 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, ηξαηεγηθή γηα ηελ Αδξηαηηθή & Ιφλην, Πεξηθεξεηαθέο ηξαηεγηθέο 

θιπ.) 

γ) ε κε χπαξμε παξφκνηαο ππεξεζίαο/επέλδπζεο ζηελ πεξηνρή (Γεκνηηθή Δλφηεηα) 

δ) ε ζπκβνιή επί πθηζηάκελσλ ή πξνβιεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ε) ε αληηκεηψπηζε εηδηθψλ αλαγθψλ 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Ι) ε ζπκβνιή ηεο πξάμεο ζηελ πινπνίεζε ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο. 

Οη πξνηεηλφκελε πξάμε πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ηξαηεγηθψλ ()  θαη 

Δηδηθψλ (Δ) ηφρσλ ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο CLLD / LEADER Ν. άκνπ & Φνχξλσλ 

Κνξζεψλ (αιηεπηηθέο δψλεο) πνπ είλαη νη εμήο: 

1: Γηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 

 

1.1 Πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

1.2 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ δηαθνξνπνίεζεο  θαη ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

1.3 Γηνρέηεπζε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αγξνηηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ 

ηνπξηζηηθή αγνξά, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν παξαγσγηθφ 

θχθισκα κεηαμχ πξσηνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα. 

1.4 Πξνζηαζία ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο- αεηθφξνο 

δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (κφλν γηα ηηο δψλεο αιηείαο). 

2: Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ  θαη αιηεπηηθνχ ηνκέα . 

 
2.1. Γεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο πεξηνρήο . 

2.2. Αλάπηπμε ελφο  «δηαθξηηνχ» ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα. 

2.3. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, 

2.4. Η δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 
ΙΙΙ) ε ζπκβνιή ηεο πξάμεο πινπνίεζε ησλ παξαθάησ όξσλ: 

α) ε ζπκβνιή ζηνλ εηδηθφ ζηφρν ηεο Δλσζηαθήο Πξνηεξαηόηεηαο πνπ είλαη ν εμήο: 
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«Πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη παξνρή ζηήξημεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηηο παξάθηηεο θαη ηηο εζσηεξηθέο θνηλφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία θαη 

ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

πιαίζην ηεο αιηείαο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο». 

β) ε ζπλάθεηα ηεο πξάμεο κε εηδηθέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. Δζληθέο ηξαηεγηθέο, ηξαηεγηθή 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, ηξαηεγηθή γηα ηελ Αδξηαηηθή & Ιφλην, Πεξηθεξεηαθέο ηξαηεγηθέο 

θιπ) 

γ)  ε κε ύπαξμε παξόκνηαο ππεξεζίαο/επέλδπζεο ζηελ πεξηνρή (Γεκνηηθή Δλφηεηα).  

Δμεηάδεηαη ε κε χπαξμε παξφκνηαο ππεξεζίαο / επέλδπζεο ζε επίπεδν Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

(ζχλνιν ή ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πνπ αλήθεη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο). 

δ) ε ζπκβνιή επί πθηζηάκελσλ ή πξνβιεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ: 

• πθηζηάκελεο ή πξνβιεπφκελεο επελδχζεηο ζε επίπεδν Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πνπ 

δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο 

• αλαπηπμηαθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο 

• γεγνλφηα (πνιηηηζηηθά – αζιεηηθά) πνπ απμάλνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηνλ ηφπν 

πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. 

ε) ε αληηκεηψπηζε εηδηθώλ αλαγθώλ 

Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο παξνρέο θαη/ή ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο (πρ ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, παξαγσγήο εηδηθψλ πξντφλησλ). 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ζηελ Δλφηεηα  Α.6 ηνπ Eληχπνπ I-2. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Έληππν Ι_2_ πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο (Δλφηεηα Α.6) 

21.  Απνηειεζκαηηθφηεηα-Απνδνηηθφηεηα 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ : 

1. Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο. 

πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηαπαζρφιεζεο) θαζψο θαη ε δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

Οη ζέζεηο εξγαζίαο (δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ θαη λέεο) απνηεινχλ ζεκείν ειέγρνπ ησλ 

καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ελψ απνηεινχλ θαη δείθηε 

απνηειέζκαηνο ηνπ ΔΠΑιΘ. 

Γείθηεο: Απαζρόιεζε πνπ δεκηνπξγείηαη (Κσδ. 4.1) 

Οξηζκόο: Αξηζκφο αηφκσλ ζε θάπνηα κνξθή λενζπζηαζείζαο, εμαξηεκέλεο θαη 
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αληηζηαζκηζηηθήο απαζρφιεζεο ζε πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ, ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε σο κέξνο ηεο παξέκβαζεο ηνπ ΔΣΘΑ (κηζζσηνί ή 

απηναπαζρνινχκελνη κε ακνηβή).  Η λέα ζέζε εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη θαη' αλάγθε λα 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηνκέα ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο αιηείαο, αιιά είλαη 

δπλαηφλ λα αθνξά ζε άιινπο ηνκείο ηεο πεξηνρήο ηεο ΟΣΓ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο.  

Μέζνδνο Μέηξεζεο:  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε πξνθχπηεη σο εμήο: Άζξνηζκα( Α i x B i / Γ) φπνπ: 

Α i = Άηνκν  λεναπαζρνινχκελν κεηά απφ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο πξάμεο. 

"Άηνκν λεναπαζρνινχκελν"  είλαη έλα άηνκν ζε θάπνηα κνξθή εμαξηψκελεο, 

αληηζηαζκηζηηθήο απαζρφιεζεο, ε νπνία δελ ππήξρε ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο 

ΟΣΓ πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο. Β i = Αξηζκφο κνλάδσλ ρξφλνπ εξγαζίαο αλά 

έηνο, δει., ν αξηζκφο, π.ρ., ησλ σξψλ ή ησλ 

εκεξψλ πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ λένπ εξγαδνκέλνπ. 

Γ = πληειεζηήο ΙΠΑ, δει., ν εζληθφο αξηζκφο γηα ην ηζνδχλακν πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, π.ρ.1720 ψξεο / έηνο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δείθηε 

κπνξείηε λα βξείηε ζην «Γειηίν Σαπηφηεηαο Γείθηε 4.1» (ζπλεκκέλν αξρείν ηεο 

πξφζθιεζεο).  

Γείθηεο: Απαζρόιεζε πνπ δηαηεξείηαη (Κσδ. 4.2). 

 Οξηζκόο: Αξηζκφο αηφκσλ ζε θάπνηα κνξθή πξνυπάξρνπζαο, εμαξηεκέλεο θαη 

αληηζηαζκηζηηθήο απαζρφιεζεο ζε πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ, ησλ νπνίσλ νη 

ζέζεηο εξγαζίαο επαπεηινχληαλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ΔΣΘΑ (κηζζσηνί ή 

απηναπαζρνινχκελνη κε ακνηβή ,θέξδνο ή νηθνγελεηαθφ θέξδνο). Η πξν ππάξρνπζα 

ζέζε εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη θαη' αλάγθε λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηνκέα 

ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο αιηείαο, αιιά είλαη δπλαηφλ λα αθνξά ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ θαη ηεο αληίζηνηρεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο .  

 

Μέζνδνο Μέηξεζεο: Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε πξνθχπηεη σο εμήο:  

Άζξνηζκα (Α i x B i / Γ) φπνπ: Α i = Άηνκν ήδε απαζρνινχκελν ζε θάπνηα κνξθή 

αληηζηαζκηζηηθήο απαζρφιεζεο ζε πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο ΟΣΓ, πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξάμε, ηνπ νπνίνπ ε ζέζε εξγαζίαο επαπεηινχληαλ.  

Β i = Αξηζκφο κνλάδσλ ρξφλνπ εξγαζίαο αλά έηνο, δει., ν αξηζκφο, π.ρ., ησλ σξψλ ή 

ησλ εκεξψλ πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ λένπ εξγαδνκέλνπ. 

 Γ = πληειεζηήο ΙΠΑ, δει., ν εζληθφο αξηζκφο γηα ην ηζνδχλακν πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, π.ρ.1720 ψξεο / έηνο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δείθηε 

κπνξείηε λα βξείηε ζην «Γειηίν Σαπηφηεηαο Γείθηε 4.2» (ζπλεκκέλν αξρείν ηεο 

πξφζθιεζεο).  

χκθσλα κε ηηο παξ. 18 θαη 19 ηνπ άξζξνπ 25: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ: 

• Σν αξγφηεξν έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα έρεη 

πξνβεί ζηελ πξφζιεςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ εγθξηζείζα Πξάμε πξνζσπηθνχ. Σν 

αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα απαζρνιείηαη ζπλερψο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ΜΜΔ. Ωο εκεξνκελία βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη  ην αλσηέξσ δηάζηεκα είλαη ε 

κεηαγελέζηεξε εθ ησλ θαησηέξσ δχν (2) εκεξνκεληψλ :α) ε εκεξνκελία ηειηθήο πιεξσκήο ηεο 
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Πξάμεο, 

β) ε εκεξνκελία πξφζιεςεο γηα ηελ θάζε δεκηνπξγεζείζα ζρέζε απαζρφιεζεο. 

• ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (π.ρ. Πξάμεηο 

εθζπγρξνληζκνχ), νη δεισζείζεο πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα ηνπιάρηζην ηξία (3) έηε εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ΜΜΔ.  

ΠΡΟΟΥΗ: 

1. Οη πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίεο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ ζα παξαθνινπζείηαη γηα 3 

έηε, είλαη εθείλεο πνπ ζα δειψζεη ν δηθαηνχρνο ζηελ αίηεζε ζην ΠΚΔ θαζψο θαη 

ζηελ Δλφηεηα Α.11ηνπ Δληχπνπ I-2 θαη φρη αλαγθαζηηθά ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε πξφθεηηαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο 

εξγαζίαο επαπεηινχληαλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ΔΣΘΑ.2. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

πξναλαθεξζέληα νξηζκφ, ν επαγγεικαηίαο αιηέαο ν νπνίνο ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί γηα εμνπιηζκφ ή βειηηψζεηο επί ηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο είλαη 

απηναπαζρνινχκελνο, ν νπνίνο ιφγσ έιιεηςεο θαηαγξαθήο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ, 

ζεσξείηαη σο 1 ζέζε πιήξνπο απαζρφιεζεο. Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ζηελ Δλφηεηα 

Α.11 ηνπ Δληχπνπ I-2 θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο (Δλφηεηα Α.11). 

3. Καηαζηάζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (πίλαθαο πξνζσπηθνχ) Δ4. 

4. Απνδεηθηηθφ Τπνβνιήο δήισζεο Απνδνρψλ & πληάμεσλ. 

22. Βησζηκφηεηα, Λεηηνπξγηθφηεηα ηεο επέλδπζεο  

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Ι) Δμεηάδεηαη ε ηεθκεξίσζε πνπ παξέρεη ν Γηθαηνχρνο κέζσ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρέδην ζα 

ππνβάιιεηαη, είηε πξφθεηηαη γηα λέα, είηε γηα πθηζηάκελε επηρείξεζε θαη ζα πεξηιακβάλεη 

θαη’ ειάρηζην πξνβιέςεηο εζφδσλ, δαπαλψλ, θεξδψλ/δεκηψλ θαη πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ζα εμεηάδεηαη ε νξζφηεηα, ε ξεαιηζηηθφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ηνπ ζρεδίνπ. Απφ ηελ αλσηέξσ 

ππνρξέσζε εμαηξνχληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε βειηηψζεηο θαη εμνπιηζκφ επί ηνπ 

ζθάθνπο γηα επαγγεικαηίεο αιηείο. 

ΙΙ) ηελ πεξίπησζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ή πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ 

λέν πξντφλ / ππεξεζία ζα ππνβάιιεηαη επηπιένλ, ζπλνπηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζην νπνίν 

θαη’ ειάρηζην, ζα πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη θαη ε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο, ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο νη 

ηξφπνη δηαλνκήο, πξνψζεζεο θαη πσιήζεσλ - marketing, ν αληαγσληζκφο ,νη πξνκεζεπηέο 

θαη νη δπλεηηθνί  πειάηεο. 
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Απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε εμαηξνχληαη νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε βειηηψζεηο θαη 

εμνπιηζκφ επί ηνπ ζθάθνπο γηα επαγγεικαηίεο αιηείο. 

Σν θξηηήξην είλαη δπαδηθφ. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Υξεκαηννηθνλνκηθφ ζρέδην (ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Δ ηεο 

πξφζθιεζεο). 

2. πλνπηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα Δ ηεο 

πξφζθιεζεο). 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ζπλέξγεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηεο πξάμεο κε άιια έξγα 

πνπ είηε είλαη νινθιεξσκέλα, είηε ζε εμέιημε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑΛΘ, ηεο Σνπηθήο 

ηξαηεγηθήο ή άιισλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην κέγηζην δπλαηφ 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ πινπνίεζή ηεο, ελψ εμεηάδεηαη ε 

πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνθχπηεη  ε πξάμε είλαη ζπκπιεξσκαηηθή έξγνπ πνπ έρεη 

ρξεκαηνδνηεζεί ζε πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

Σν κέγηζην ηεο βαζκνινγίαο ιακβάλεη ε πξάμε φηαλ ε ρξεκαηνδνηνχκελε επέλδπζε 

δεκηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ πινπνίεζε ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο 

σο εμήο: 

• ζπκπιεξψλεη άιιεο επελδχζεηο πνπ είηε είλαη νινθιεξσκέλεο, είηε ζε εμέιημε ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020, ηεο Σνπηθήο ηξαηεγηθήο ή άιισλ πξνγξακκάησλ 

(ζηελ ίδηα Γεκνηηθή Δλφηεηα) 

• ζπκπιεξψλεη πθηζηάκελε επέλδπζε ή επέλδπζε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε (πρ ε 

ρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε δεκηνπξγεί επηπιένλ ππεξεζίεο/ πξντφληα ζηελ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο). Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ζηελ Δλφηεηα Α.7 ηνπ 

ΔληχπνπI-2. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1.Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο (Δλφηεηα Α.7). 

 

 24. Δθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ή πξσηφηππσλ δηαδηθαζηψλ ζηελ 

πξάμε.  

  

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Δμεηάδεηαη ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ή πξσηφηππσλ δηαδηθαζηψλ (θχζε ηεο 

επέλδπζεο, δηαρείξηζε πξψηεο χιεο, ηερλνινγία θιπ.) 

Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη ηα εμήο: 

Ι) Η εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, λέσλ ζπλδπαζκψλ ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ ή 

λέσλ γλψζεσλ γηα: 
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α) ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά ελφο λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ ζε ζρέζε κε ηα 

βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην  ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ 

ή άιια κε πιηθά ζπζηαηηθά, πξνζηηζέκελεο ρξήζεηο ή ηε θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε, 

πξντφληνο (πιηθνχ αγαζνχ ή ππεξεζίαο) ή/θαη 

β) ηελ εηζαγσγή ζηελ επηρείξεζε κίαο λέαο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο, κεζφδνπ παξνρήο θαη δηαλνκήο ή δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο γηα ηα αγαζά 

ή ηηο ππεξεζίεο. Σν απνηέιεζκα (ηεο δηαδηθαζίαο) ζα πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ ζε 

ζρέζε κε ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ην θφζηνο 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

ΙΙ) Η εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ή κεηαβνιψλ ησλ κεζφδσλ, φζνλ αθνξά ηε δνκή ή ηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ γλψζεσλ ζηελ 

επηρείξεζε, ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ξνψλ εξγαζίαο (νξγαλσηηθή κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία). 

ΙΙΙ) Η εθαξκνγή λέσλ ή βειηησκέλσλ ζρεδίσλ ή κεζφδσλ πψιεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ζηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο 

(κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία εκπνξίαο). 

Δμεηάδεηαη ε πεξηγξαθή ζηελ Δλφηεηα Α.8 ηνπ Δληχπνπ I-2. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο (Δλφηεηα Α.8). 

3. Οηηδήπνηε άιιν ηεθκεξηψλεη ην θξηηήξην πρ έληππα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εμνπιηζκνχ, 

κειέηεο ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ . 

25. Βαζκφο σξηκφηεηαο ελεξγεηψλ πινπνίεζεο

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο πξνφδνπ ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ, νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο (πρ. επαξθήο 

αδεηνδφηεζε, εγθξίζεηο θαη ζπκθσλεηηθά ζε ηζρχ, πινπνίεζε απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα 

εμαζθάιηζε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο φπνπ απαηηείηαη, θιπ). 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί/εθπνλεζεί θάπνηα άδεηα/κειέηε, απφ ηηο 

απαηηνχκελεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, λα εθηηκεζεί ν  ρξφλνο έθδνζεο 

θαζψο θαη ν ρξφλνο γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ.  

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1.  Έληππν Ι_1_Αίηεζε ΠΚΔ. 

2. Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζεο (Δλφηεηα Α.9). 

3. Αλαγθαίεο ηερληθέο ή/θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο. 
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4. Δγθξίζεηο κειεηψλ. 

5. Απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αδεηνδνηήζεηο . 

6. Βεβαίσζε ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα απαξαίηεηεο 

γλσκνδνηήζεηο/εγθξίζεηο/ άδεηεο. 

26. Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ 

 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Δμεηάδεηαη ζε επίπεδν δηθαηνχρνπ: 

Ι) ε πξνεγνύκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε παξόκνηαο θύζεο έξγα/πξάμεηο, θαη 

ΙΙ) νη ζρεηηθνί κε ηε θύζε ηεο πξόηαζεο ηίηινη ζπνπδώλ θαη θαηάξηηζεο 

πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη ηα εμήο: 

Ι) Πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε παξφκνηαο θχζεο έξγα/πξάμεηο. Δμεηάδεηαη ε 

πξνεγνχκελε απνδεδεηγκέλε απαζρφιεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε θχζε 

ηεο πξφηαζεο. 

ηελ πεξίπησζε εηαηξεηψλ εμεηάδεηαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ελφο αηφκνπ κεηαμχ ηνπ 

δηαρεηξηζηή ή ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ Γ/ληα πκβνχινπ ή ελφο εθ ησλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ εηαηξεία κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%. 

ΙΙ) ρεηηθνί κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ηίηινη ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο. Δμεηάδεηαη ε χπαξμε 

ηίηινπ ζπνπδψλ ζρεηηθνχ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο. 

ηελ πεξίπησζε εηαηξεηψλ εμεηάδεηαη ε χπαξμε ηίηινπ ζπνπδψλ ελφο αηφκνπ κεηαμχ ηνπ 

δηαρεηξηζηή ή ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ Γ/ληα πκβνχινπ ή ελφο εθ ησλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ εηαηξεία κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1.Έληππν Ι_2: πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αίηεζε ο(ΔλφηεηαΒ.2) 

2.Σεθκεξίσζε εκπεηξίαο γηα ηνπο ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο:. 

• Βεβαίσζε Έλαξμεο Δπαγγέικαηνο ηεο ΑΑΓΔ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη θαη νη     

ζρεηηθνί ΚΑΓ.  

3. Σεθκεξίσζε εκπεηξίαο γηα ηνπο κηζζσηνχο: 

• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 

4.Σεθκεξίσζε εκπεηξίαο γηα ηνπο Αιηείο. 

• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο  

• Βεβαίσζε Αιηεπηηθνχ πιιφγνπ. 
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5.Σεθκεξίσζε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο 

• Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ ΑΔΙ / ΣΔΙ ζρεηηθψλ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο ή 

• Αληίγξαθν πηπρίνπ ΙΔΚ ή ΔΠΑ ζρεηηθνχ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 

• Βεβαίσζε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο άλσ ησλ 200 σξψλ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξφηαζεο ή  

• Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 100 έσο 200 σξψλ, ζρεηηθφ κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο ή 

• Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 30 έσο 99 σξψλ, ζρεηηθφ κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο. 

27. Γπλαηφηεηα δηάζεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

Δμέηαζε θξηηεξίνπ: 

Δμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα ζπκβάιιεη κε ίδηα θεθάιαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σν θξηηήξην βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ίδηνη πφξνη) επί ηεο ζπλνιηθήο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ λα θαηαβάιεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα. Δλδεηθηηθά, 

- αληίγξαθν ηνπ Λνγαξηαζκνχ Πξάμεο, ζην νπνίν λα θαίλεηαη ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ,ην 

IBAN θαη ε χπαξμε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε 

πνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ εκθαλίδνληαη θαη άιια νλφκαηα, πέξαλ ηνπ δηθαηνχρνπ, 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε απφ θάζε ζπλδηθαηνχρν ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεη ζηνλ δηθαηνχρν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξήκαηα ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα 

ηελ θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ηεο Πξάμεο (ην αληίγξαθν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 30 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο) ή/θαη- βεβαηψζεηο θαηνρήο θηλεηψλ αμηψλ (πρ 

νκνιφγσλ, κεηνρψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε απνηίκεζε ηεο 

ηξέρνπζαο αμίαο 

2. ηελ πεξίπησζε πθηζηάκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, Απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ /εηαίξσλ ηνπ θνξέα, γηα ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο .Η 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, πέξα απφ ην Λνγαξηαζκφ Πξάμεο ,κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί απνδεηθλχνληαο ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ: 

- κε λέεο ζε κεηξεηά εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ (Απφζπαζκα Γεληθήο πλέιεπζεο Μεηφρσλ – 

Δηαίξσλ θαη αληίγξαθα ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ κεηφρσλ-εηαίξσλ κε ηα πνζά πνπ 

ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο 
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ζπκκεηνρήο (ηα αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 30εκέξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο) ή/θαη βεβαηψζεηο 

θαηνρήο θηλεηψλ αμηψλ (πρ νκνιφγσλ, κεηνρψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, κεξίδηα ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ κε απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο) 

.- ή κε ηα θνξνινγεζέληα θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο απνζεκαηηθά, εθηφο ηνπ 

ηαθηηθνχ (Απφθαζε αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηε δέζκεπζε ησλ απνζεκαηηθψλ γηα 

ηελ επέλδπζε θαη αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Φνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά » ή νη 

ηζνινγηζκνί ησλ ζρεηηθψλ ρξήζεσλ, θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε δηάζεζε ησλ πνζψλ). 

3. ηελ πεξίπησζε ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ αληίγξαθα ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

εηαίξσλ / κεηφρσλ κε ην απαηηνχκελν πνζφ θάιπςεο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο(ηα αληίγξαθα ησλ 

ινγαξηαζκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 30 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο) ή βεβαηψζεηο θαηνρήο θηλεηψλ αμηψλ (πρ νκνιφγσλ, 

κεηνρψλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ, κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο 

αμίαο). 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαδξνκηθέο δαπάλεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο 

ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο Πίλαθα εμνθιεκέλσλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 

εκεξνκελία επηιέμηκεο αλαδξνκηθφηεηαο, αλά θαηεγνξία δξάζεο, θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ζηα θχιια αλαιπηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ). Ο Πίλαθαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθα ησλ εμνθιεκέλσλ ηηκνινγίσλ 

θαη ινηπψλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ ηζνδχλακε απνδεηθηηθή ηεο ηζρχνο 

θαζψο θαη απφ αληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ πιεξσκήο. 

5. ρεηηθφ ηξαπεδηθφ έγγξαθν γηα ηελ πξφζεζε δαλεηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ππνινίπνπ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ζρεηηθφ έγγξαθν 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πεξηγξαθή ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο  

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, θάλνληαο ρξήζε ηνπ Τπνδείγκαηνο Ι. 

 Η κε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ λα 

ζπκβάιιεη κε ίδηα θεθάιαηα, βαζκνινγείηαη κε (1) θαζψο ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε δήισζε 

ηνπ δηθαηνχρνπ φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 

(Τπφδεηγκα Ι).


