ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ.: 2241075323, web site: www.ando.gr, email: ando@ando.gr
Α.Φ.Μ.: 094271383 – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 071778020000

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER Αλιείας
(ΑΠ 1309/2-8-2021 όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ 1396/14-10-2021)

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16/11/2021)
44) Πρόσκληση σελ. 25: Κατηγορία 4.2.5 Στο μέγιστο ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης αναγράφετε έως
65%. Μπορεί δηλαδή να είναι και λιγότερο; και πως μπορούμε να ξέρουμε το ποσοστό που θα λάβει
η αίτησή μας.
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 65%. Το «έως» αναφέρεται για να καλύψει την περίπτωση που θα
υποβληθεί πρόταση με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτερου επιχορηγούμενου, δηλαδή
μεγαλύτερου των 300.000€.
43) Έδρα Επένδυσης: Επενδυτής με έδρα την Κάλυμνο, με υφιστάμενη ατομική επιχείρηση, επιθυμεί
να προσθέσει τον ΚΑΔ 50.10.12.04 για την αγορά ενός επαγγελματικού σκάφους αναψυχής. Η
υφιστάμενη επιχείρηση, δεν διαθέτει φυσική έδρα (κατάστημα). Για την υποβολή της αίτησης στο εν
λόγω πρόγραμμα, θα χρειαστεί η ενοικίαση ενός καταστήματος, όπου θα είναι και η έδρα της
επένδυσης;
Όχι, δεν απαιτείται ενοικίαση φυσικού καταστήματος. Μπορεί να είναι η έδρα της υφιστάμενης
ατομικής επιχείρησης, αρκεί αυτή να βρίσκεται εντός της επιλέξιμης περιοχής.
42) Μητρώο Παγίων Ατομικής Επιχείρησης: Υφιστάμενη ατομική επιχείρηση, δεν διαθέτει μητρώο
παγίων (δεν υπάρχει κάποια εγγραφή). Σε αυτήν την περίπτωση, επιθυμείτε κάποια εκτύπωση όπου
θα φαίνεται κενό; Και αν δεν μπορεί να εξαχθεί κάτι τέτοιο κάποια Υ/Δ;
Χρειαζόμαστε Υπεύθυνη Δήλωση και το λόγο για τον οποίο δεν έχει η επιχείρηση του Πάγια Στοιχεία και
δεν τηρεί Μητρώο Παγίων.
41) Προσφορές: Τα προσπέκτους που θα συνοδεύουν τις προσφορές, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν
έχουν κάποιους τίτλους στα αγγλικά;
Όχι, είναι αποδεκτή η αναγραφή κάποιων τίτλων στα αγγλικά, αρκεί τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά του αντικειμένου της προσφοράς πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά για την
τεκμηρίωση του ομοειδούς με άλλες προσφορές.
40) Άδειες: Υφιστάμενη Επιχείρηση με ΚΑΔ 35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ θέλει να
εντάξει τον ΚΑΔ 50.10.12.04 για την αγορά επαγγελματικού σκάφους αναψυχής. Πρέπει να
προσκομίσουμε την άδεια λειτουργίας της υπάρχουσας δραστηριότητας;
Όχι, δεν απαιτείται η προσκόμιση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης για την δραστηριότητα με
ΚΑΔ 35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
39) Δικαιολογητικά υποβολής σημείο 19. σελ.35 Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις: Δεν έχουμε ακόμη κάτι τέτοιο καθώς δεν έχει αγοραστεί ακόμη το σκάφος. Ούτε άδεια
λιμενικού ούτε κάποια άδεια λειτουργίας που ίσως χρειαστεί για το σκάφος. Τι πρέπει να
επισυνάψουμε;
Δεν απαιτείται να επισυνάψετε κάτι, λόγω της φύσης της πρότασης
38) Δικαιολογητικά υποβολής σημείο 13. σελ. 32: Το αντίγραφο του Λογαριασμού Πράξης, για μια
υφιστάμενη ατομική επιχείρηση, μπορεί να είναι ένας λογαριασμός όπου ο ιδιοκτήτης της
επιχείρησης είναι συνδικαιούχος, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του συνδικαιούχου.
Σε απάντηση προηγούμενης ερώτησης, αναφέρατε ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνδικαιούχος και ότι
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ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Παρακαλώ
ενημερώστε μας για το τι ισχύει ακριβώς με τον λογαριασμό.
Εφόσον η επιχείρηση είναι υφιστάμενη, πρόκειται για τον επαγγελματικό λογαριασμό όψεως και δεν
υπάρχουν συνδικαιούχοι.
37) Βεβαίωση υπολοίπου ημέρας: Αν αποστείλω βεβαίωση υπολοίπου ημέρας, το οποίο έχετε
απαντήσει σε προηγούμενη ερώτηση ότι είναι αποδεκτό. Τι ημερομηνία πρέπει να αναγράφει για να
είναι αποδεκτό. Πρέπει να έχει την ημερομηνία υποβολής; Αν είναι 1-2 μέρες νωρίτερα είναι
αποδεκτό;
Αναγράφεται ότι η βεβαίωση πρέπει να είναι πρόσφατη, για μεγαλύτερη ευελιξία. Οπότε είναι
αποδεκτή αν έχει εκδοθεί 1-2 μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία υποβολής στο ΠΣΚΕ.
36) Δικαιολογητικά υποβολής σελ. 36: Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι πρέπει να επισυνάψουμε
Αποδεικτικά εφαρμογής Συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Στην υποβολή μας, που αιτούμαστε
την αγορά επαγγελματικού σκάφους αναψυχής, τι θα μπορούσαμε να επισυνάψουμε;
Τα δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά ανάλογα με την φύση της πράξης. Σε περίπτωση που μετά από δική
σας έρευνα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν σχετικά συστήματα και θελήσετε να πάρετε την αντίστοιχη
βαθμολογία, πρέπει να μας υποβάλλετε τις σχετικές προσφορές.
35) Σε περίπτωση μιας επιχείρησης θαλάσσιων περιηγήσεων με έδρα της την πόλη της Ρόδου η οποία
όμως ήδη δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Χάλκη (θαλάσσιες περιηγήσεις και εκδρομές μόνο
στη Χάλκη), δύναται να υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα; Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Λιμένα
αριθμ. 38 (ΥΝΑΝΠ), απαιτείται απλά μια σχετική αναγγελία στον λιμένα της Χάλκης χωρίς να
απαιτείται η δημιουργία υποκαταστήματος. Απαιτείται κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό για την
τεκμηρίωση της δραστηριότητας στη Χάλκη;
Απαιτείται η δημιουργία υποκαταστήματος, σε επιλέξιμη περιοχή, π.χ. στην Χάλκη. Δικαιολογητικό για
την τεκμηρίωση της δραστηριότητας στη Χάλκη: αποδεικτικά πληρωμής ελλιμενισμού, ημερολόγιο
πλόων.
34) Ένα κατάλυμα σε απόσταση 500μ. από τη θάλασσα πρόκειται να επεκτείνει τη δραστηριότητα
του στα θαλάσσια σπορ, στην παραλία πλησίον του καταλύματος. Ο πλειστηριασμός για την
εκμίσθωση του αιγιαλού θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2022. Δύναται η εν λόγω επιχείρηση να
υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα και σε περίπτωση έγκρισής της να υποβάλλει όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αιγιαλού και τις σχετικές
άδειες;
Δεν απαιτείται να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
αιγιαλού και τις σχετικές άδειες, αλλά στην βαθμολογία ίσως μειονεκτεί μια τέτοια πρόταση, σε σχέση
με άλλες που ήδη έχουν και δεν είναι ετήσιας ισχύος. Σίγουρα όμως χρειάζεται η προσκόμιση
αποδεικτικών για τον χώρο φύλαξης του προτεινόμενου εξοπλισμού, πχ αποθήκη καταλύματος κ.α.
-----------------------------------------------(ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ 11/11/2021)--------------------------------------------------33) Είναι απαραίτητο η επένδυση σε επαγγελματικό σκάφος αναψυχής να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
προσβασιµότητας για ΑµεΑ;
Στο παράρτημα ΙΙ (οδηγός προσβασιμότητας ΑμεΑ του ΕΣΠΑ) για την εξειδίκευση του κριτηρίου
αξιολόγησης «εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» και συγκεκριμένα στο
σχετικό θεσµικό πλαίσιο και πρότυπα για την προσβασιµότητα σε ΑµεΑ που αφορά στην περίπτωση (Γ)
Πρόσβαση στις µεταφορές, εφαρμόζονται οι Κανονισµοί (ΕΕ) µε αρ. 1107/2006, 1371/2007, 1177/2010
και 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών. Σύμφωνα με Κανονισμό Ε.Ε.1177/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές και εσωτερικές πλωτές
μεταφορές, στο σημείο 2 του άρθρου 2 «Πεδίο εφαρμογής» αναφέρεται ότι:
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Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τους επιβάτες που ταξιδεύουν:
α) με πλοία πιστοποιημένα να μεταφέρουν έως 12 επιβάτες
β) με πλοία που έχουν πλήρωμα υπεύθυνο για τη λειτουργία του πλοίου μέχρι τρία άτομα ή όταν η
απόσταση της συνολικής υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών είναι μικρότερη από 500 μέτρα, σε απλή
μετάβαση
γ) σε εκδρομές περιήγησης και ξενάγησης εκτός από κρουαζιέρες ή σε πλοία που δεν προωθούνται με
μηχανικά μέσα, καθώς και σε πρωτότυπα και μεμονωμένα ομοιώματα ιστορικών επιβατηγών πλοίων
που σχεδιάστηκαν πριν από το 1965, που κατασκευάστηκαν κυρίως με τα πρωτότυπα υλικά και είναι
πιστοποιημένα να μεταφέρουν έως 36 επιβάτες.
(ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ 25/10/2021 –
συμπληρώσεις / διορθώσεις απαντήσεων μετά την τροποποίηση της πρόσκλησης)
4) (αντικατάσταση απάντησης λόγω τροποποίησης της πρόσκλησης) Στην περίπτωση αλιευτικού
τουρισμού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 414/2015 πρέπει να προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) αίτημα για αναγγελία έναρξης αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της αρμόδιας Π.Ε.
β) πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του σκάφους.
Πρέπει να τα προσκομίσουμε και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης?
Όχι, δεν απαιτείται η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης. Αναλυτικότερα προσκομίζονται:
Α) όταν η πρόταση αφορά σε νέα δραστηριότητα άσκησης αλιευτικού τουρισμού,
α. Θεωρημένο αντίγραφο της Ατομικής Άδειας Αλιείας σε ισχύ
β. Βεβαίωση της ασφάλισής του ως αλιέας από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ
γ. Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου
δ. Ο ιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά
και επιπλέον θεωρημένο αντίγραφο της «Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας του σκάφους» σε ισχύ, το
οποίο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στα Ελληνικά νηολόγια / Λεμβολόγια.
Για εταιρικό σχήμα: Ισχύον καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ότι, ο κύριος σκοπός συνίσταται
στην άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας
Β) όταν η πρόταση αφορά σε εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων σκαφών αλιευτικού τουρισμού, η
Έγκριση διενέργειας αλιευτικού τουρισμού του σκάφους από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής
Ενότητας που τηρεί τον φάκελο του σκάφους (Α.Π.2834/52781/13-5-2015 «Εφαρμογή της ΚΥΑ
414/2354/12-1-2015»).
23) (αντικατάσταση απάντησης λόγω τροποποίησης της πρόσκλησης) Σε περίπτωση επένδυσης για
σκάφος αναψυχής, η επιχείρηση που έχει έδρα εκτός της περιοχής παρέμβασης είναι επιλέξιμη;
Όχι δεν είναι επιλέξιμη. Για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει, ο δικαιούχος (επιχείρηση) να
δραστηριοποιείται (υφιστάμενη) ή να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος (σελ. 6 της πρόσκλησης), που σημαίνει ότι η έδρα ή το υποκατάστημα, καθώς και το
λιμάνι στο οποίο θα ελλιμενίζεται το σκάφος, βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.
Σημαντική υπενθύμιση: η περιοχή παρέμβασης είναι το σύνολο του νομού Δωδεκανήσου πλην της
Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (όρια του πρώην Δήμου Ρόδου).
29) (αντικατάσταση απάντησης λόγω τροποποίησης της πρόσκλησης) Δικαιούται ένας ψαράς ή ένας
φορέας (π.χ Σύλλογος αλιέων) να προμηθευτεί ψυγείο για τα αλιεύματά του, σταθερό σε οίκημα ή
ψυγείο-αυτοκίνητο και ποιο το ποσοστό επιδότησης;
Ναι, μόνον στην περίπτωση υποβολής αίτησης στήριξης για μεταποίηση αλιευμάτων - Δράση 4.2.1
«Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής από αλιεύματα με τελικό
παραγόμενο προϊόν που ανήκει στον τομέα της αλιείας», ένας ψαράς ή ένας αλιευτικός συνεταιρισμός
μπορεί να επιδοτηθεί για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων
αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων μαζί με το κόστος αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης του
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εξοπλισμού τους, καθώς και για την προμήθεια αυτοκίνητου-ψυγείου για την διακίνηση των πρώτων
υλών/αλιευμάτων και των παραγόμενων προϊόντων. Το ποσοστό επιδότησης είναι 85%.
Δεν είναι αποδεκτή/επιλέξιμη η υποβολή αίτησης στήριξης, από ψαρά ή φορέα (π.χ. Σύλλογος αλιέων)
μόνον για την προμήθεια αυτοκινήτου - ψυγείου ή για την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων.
-------------------------------------------------(ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ 9/9/2021)----------------------------------------------------32) Πτυχίο από το εξωτερικό, μεταφρασμένο στα ελληνικά, αλλά δεν είναι αναγνωρισμένο από
ΔΟΑΤΑΠ, αν θα πάρει τους αντίστοιχους βαθμούς κατά την αξιολόγηση;
Δικαιολογητικά αλλοδαπών δυνητικών δικαιούχων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή πρέπει να
είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά (κεφάλαιο 12 της πρόσκλησης).
Επειδή η αξιολόγηση είναι συγκριτική και η βαθμολογία του κριτηρίου (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ και
ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΣΤΑΔΙΟ Β4, ΚΡΙΤΗΡΙΟ 26) είναι αντικειμενική βάσει της βαθμίδας εκπαίδευσης (πτυχίο ΠΕ ο
βαθμός είναι 5, για πτυχίο ΤΕ 4, και για πτυχίο ΙΕΚ 3), προκειμένου να γίνει αντιστοίχισή του με τα
ελληνικά πτυχία, πρέπει το πτυχίο να είναι αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
Στην περίπτωση που από την επίσημη μετάφραση προκύπτει ότι η βαθμίδα εκπαίδευσης είναι η
αντίστοιχη με την ελληνική, τότε δεν απαιτείται η αναγνώριση.
31) Σχετικά με την συμπλήρωση του Υποδείγματος Δήλωσης ΜΜΕ & ορισμός ΜΜΕ Παράρτημα ΙΙ,
ποιο έτος βάζουμε για Περίοδο αναφοράς και τί συμπληρώνουμε στην περίπτωση υπό σύστασης
εταιρείας με συνδεδεμένη επιχείρηση Α.Ε.
Το έτος που βάζουμε για περίοδο αναφοράς είναι το 2020. Στο Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ & ορισμός
ΜΜΕ (Παράρτημα ΙΙ), πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν στην Α.Ε. για την
τελευταία τριετία. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης θα ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία χρήσης
2021, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ενιαίας επιχείρησης.
30) Οι ασχολούμενοι με αλιευτικό τουρισμό δικαιούνται επιδότηση για κατασκευή δωματίων
φιλοξενίας;
Όχι δεν δικαιούνται επιδότηση για δραστηριότητες εκτός του σκάφους στα πλαίσια της άσκησης του
αλιευτικού τουρισμού. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο οι υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού
περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, και τις σχετικές με
αυτές πρακτικές και τεχνικές προς τους επισκέπτες – τουρίστες, οι οποίοι συνδυάζουν τις διακοπές τους
με τις παρεχόμενες στο υγρό στοιχείο αλιευτικές δραστηριότητες. Κατά τη διενέργεια αλιευτικού
τουρισμού οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγαλιείς προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή
σπογγαλιείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας
τις αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία τα οποία καθορίζονται στην αλιευτική άδεια του σκάφους, με
εξαίρεση την τράτα βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και το γρίπο που σύρεται από σκάφος
(βιντζότρατα).
29) (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 25/10/2021, μετά την τροποποίηση της
πρόσκλησης) Δικαιούται ένας ψαράς ή ένας φορέας (π.χ Σύλλογος αλιέων) να προμηθευτεί ψυγείο
για τα αλιεύματά του, σταθερό σε οίκημα ή ψυγείο-αυτοκίνητο και ποιο το ποσοστό επιδότησης;
• Στη περίπτωση που η πρόταση υποβληθεί στη Δράση 4.2.1 «Ίδρυση/εκσυγχρονισμός
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής από αλιεύματα με τελικό παραγόμενο προϊόν που
ανήκει στον τομέα της αλιείας», που αφορά στη μεταποίηση αλιευμάτων, είναι επιλέξιμες οι
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εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων
αποθήκευσης και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και το κόστος αγοράς, μεταφοράς
και εγκατάστασης του εξοπλισμού τους. Επίσης είναι επιλέξιμη η αγορά χερσαίων μέσων
μεταφοράς για την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της
μονάδας μεταποίησης (ΥΑ 1666/6-8-2021)
• Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υποβληθεί στη Δράση 4.2.2 «Εμπορία προϊόντων
αλιείας – Διαφοροποίηση εντός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος
των αλιέων» που αφορά στο λιανικό εμπόριο-ιχθυοπωλείο, δύναται να προμηθευτεί ψυγείο
σταθερό στο κατάστημα, ή και ψυγείο αυτοκίνητο για την ασφαλή μεταφορά των αλιευμάτων
προς το κατάστημα.
Το ποσοστό επιδότησης και στις δύο περιπτώσεις είναι 85%.
28) Τα έξοδα αδειοδότησης του καϊκιού για Αλιευτικό Τουρισμό επιδοτούνται, ποια και με τι
ποσοστό;
Στην περίπτωση που για την έκδοση της ανωτέρω άδειας απαιτείται σχετική μελέτη, αυτή αποτελεί
επιλέξιμη δαπάνη παροχής υπηρεσιών (σελ. 19, σημείο 5 της πρόσκλησης). Επίσης σύμφωνα την ΥΑ
1627/2-8-2021 άρθρο 8, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων άμεσα
συσχετιζόμενες με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
27) Μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για την ίδρυση μονάδας παραγωγής ειδών
διατροφής από αλιεύματα, όπως λειτουργούν σε Κάλυμνο, Μυτιλήνη, κ.λ.π;
Όχι δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Όλα τα σχετικά με τις επενδύσεις στοιχεία
αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση, όπως Δικαιούχοι (κεφάλαιο 5), Γενικοί κανόνες
επιλεξιμότητας πράξεων (κεφάλαιο 7) επιλέξιμες δαπάνες και μη δαπάνες (κεφάλαια 8Α και 8Β),
Χρηματοδοτικό σχήμα (κεφάλαιο 10), δικαιολογητικά (κεφάλαιο 12) κ.λ.π, καθώς και στα συνημμένα
αρχεία της πρόσκλησης.
26) Τι πρέπει να προσκομισθεί ώστε να γίνουν αποδεκτές αναδρομικές δαπάνες για την κάλυψη της
ιδιωτικής συμμετοχής;
Πρέπει να προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκτέλεση της δαπάνης,
όπως τιμολόγιο πώλησης / ΤΠΥ / ΤΔΑ, αποδεικτικό της τραπεζικής συναλλαγής / επιταγή / απόδειξη
είσπραξης, κίνηση λογαριασμού που περιλαμβάνει την εν λόγω συναλλαγή, καταχώρηση του
παραστατικού στα λογιστικά βιβλία. Εννοείται ότι εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υφιστάμενων
επιχειρήσεων.
25) Το αποδεικτικό για το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να είναι εκτύπωση μέσω web
banking;
Όχι. Μπορεί όμως να είναι βεβαίωση που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της τράπεζας.

-------------------------------------------------(ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ 9/9/2021)----------------------------------------------------24) Στο πεδίο του δικαιολογητικού 5 σχετικά με τη δήλωση εκπροσώπησης και τραπεζικού
λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης), αναφέρεται ότι «Ο ανωτέρω Τραπεζικός Λογαριασμός θα
χρησιμοποιηθεί από το Δικαιούχο και για την τεκμηρίωση κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής». Αυτό
σημαίνει ότι δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί λογαριασμοί για την τεκμηρίωση της
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κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, ώστε να αθροιστεί το κεφάλαιο που υπάρχει σε κάθε λογαριασμό και
να αξιολογηθεί συνολικά;
Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού ατομικής επιχείρησης, υποβάλλεται σε Υπεύθυνη Δήλωση ο αριθμός
IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού, στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις και είναι
ίδιος με τον επαγγελματικό λογαριασμό του επιτηδευματία (φυσικού προσώπου) που έχει δηλωθεί
στην Α.Α.Δ.Ε.. Ο ανωτέρω Τραπεζικός Λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί από το Δικαιούχο και για την
τεκμηρίωση κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής. Σε αυτή τη περίπτωση ο λογαριασμός πρέπει να είναι ένας
(1) και στο όνομα του δικαιούχου. Δεν γίνεται να υπάρχουν περισσότεροι λογαριασμοί ούτε
συνδικαιούχοι.
Στην περίπτωση ίδρυσης νέας ατομικής επιχείρησης: Ο δικαιούχος μπορεί να φέρει περισσότερους από
ένα (1) λογαριασμούς και κοινούς με άλλα πρόσωπα, για την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής του στο
πρόγραμμα. Θα πρέπει όμως να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από κάθε συνδικαιούχο του
λογαριασμού, στην οποία να αναφέρεται ότι επιτρέπει στο δικαιούχο, να χρησιμοποιήσει τα χρήματα
του λογαριασμού για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του.
Στην περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων/εταιρειών, υποβάλλονται νομιμοποιητικά έγγραφα
εκπροσώπησης της επιχείρησης (εφόσον δεν προκύπτει από το Καταστατικό της) και 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. Ο λογαριασμός είναι ο επαγγελματικός του νομικού προσώπου. Το ανωτέρω
πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ
μέρους του φορέα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής στην
περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων: απαιτείται η ύπαρξη υπολοίπου στον τραπεζικό
λογαριασμό του νομικού προσώπου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού
κεφαλαίου ή Απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων/εταίρων του φορέα (πχ Α.Ε) ή απόφαση
αρμόδιου οργάνου (λοιπές εταιρείες), για το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. Η
δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, μπορεί να τεκμηριωθεί αποδεικνύοντας την αύξηση του
εταιρικού κεφαλαίου με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων (Αντίγραφα προσωπικών λογαριασμών
που αποδεικνύουν το ποσό της ιδίας συμμετοχής, το οποίο θα κατατεθεί στο λογαριασμό πράξης μετά
την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης) ή με τα φορολογηθέντα κατά τις
γενικές διατάξεις αποθεματικά, (Απόφαση αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για τη δέσμευση των
αποθεματικών για την επένδυση και αντίγραφο του λογαριασμού ‘Φορολογηθέντα αποθεματικά’ ή οι
ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων).
Για την εκπροσώπηση στις υπό σύσταση εταιρείες, υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης κάνοντας
χρήση του προσωπικού ΑΦΜ του προβλεπόμενου από το Σχέδιο του Καταστατικού Νόμιμου
Εκπροσώπου. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου των
απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους του φορέα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (σελ. 25 της
πρόσκλησης).
Για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν με την
αίτησης χρηματοδότησης :
•

Σχέδιο καταστατικού, με κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το ποσό της ιδίας συμμετοχής.
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•

Αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών των εταίρων /μετόχων της υπό σύστασης εταιρείας σύμφωνα
με το σχέδιο καταστατικού, με τα ποσά των καταθέσεων των οποίων το άθροισμα να είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του κεφαλαίου που αναγράφεται στο σχέδιο του καταστατικού.

Πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης, υποχρεούσθε να
αποκτήσετε ΑΦΜ ως εταιρεία και να μας προσκομίσετε άμεσα, μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα
Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας
ένστασης), την έναρξη δραστηριότητας, το οριστικό καταστατικό και 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. Ο
λογαριασμός είναι ο επαγγελματικός του νομικού προσώπου. Το υπόλοιπο του λογαριασμού θα είναι
ίσο με το ποσό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
-------------------------------------------------(ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ 3/9/2021)----------------------------------------------------23) (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 25/10/2021, μετά την τροποποίηση της
πρόσκλησης) Σε περίπτωση επένδυσης για σκάφος αναψυχής, η επιχείρηση που έχει έδρα εκτός της
περιοχής παρέμβασης είναι επιλέξιμη;
Ο δικαιούχος (επιχείρηση) θα πρέπει να δραστηριοποιείται (υφιστάμενη) ή να δραστηριοποιηθεί στην
περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος (σελ. 6 της πρόσκλησης), που σημαίνει ότι η έδρα ή το
υποκατάστημα θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης.
Σημαντική υπενθύμιση: η περιοχή παρέμβασης είναι το σύνολο του νομού Δωδεκανήσου πλην της
Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (όρια του πρώην Δήμου Ρόδου)

22) Μια υποσύσταση εταιρία η οποία θα έχει ως κύριο ΚΑΔ τον επιλέξιμο 50.10.12.04 Υπηρεσίες
σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας, μπορεί να έχει ως δευτερεύοντα τον μη επιλέξιμο
ΚΑΔ _77.21.10.07 _Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων
κλπ), χωρίς πλήρωμα;
Όχι, δεν μπορεί, διότι σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 της πρόσκλησης (παράγραφος 12, σελ. 58) «Τα
πάγια στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται δια της παρούσας, απαγορεύεται να
χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες άλλες από αυτές που αναφέρονται στην Απόφαση
Χρηματοδότησης της Πράξης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την τελική πληρωμή
της Πράξης».
Επομένως στην περίπτωση της υπο-σύστασης εταιρείας, το σκάφος που ενισχύεται για την
συγκεκριμένη επιλέξιμη δραστηριότητα ΚΑΔ 50.10.12.04, δεν μπορεί να ασκεί άλλες δραστηριότητες
πλην αυτής, πόσο μάλλον για μη επιλέξιμες στο τοπικό μας πρόγραμμα. Το γεγονός ότι είναι
δευτερεύουσες δεν αναιρεί τον κίνδυνο άσκησης παράλληλων υπηρεσιών (επιλέξιμων και μη ΚΑΔ) με
ότι αυτό συνεπάγεται.

21) Νοείται ως νομικό πρόσωπο οι συνεταιρισμοί αλιείας και επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση στο
εν λόγω πρόγραμμα.
Ναι, επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για επενδύσεις που συμβάλλουν στη
διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις), καθώς οι συνεταιρισμοί αλιέων ως νομικά πρόσωπα αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους
του προγράμματος (σελ.6 της πρόσκλησης).
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20) Για μια υπό σύσταση εταιρία 50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων
θάλασσας με πλήρωμα, η οποία θα αιτηθεί εξοπλισμό (δλδ σκάφος) ερωτώνται τα κάτωθι :
α) Για το ακίνητο που θα αποτελέσει την έδρα της επιχείρησης και δεν ζητείται επιδότηση για
κτιριακές εργασίες, χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό Βαρών;
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού βαρών. Στη σελίδα 32 της
πρόσκλησης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12) αναφέρεται ότι «Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών ή προμήθειας
εξοπλισμού που δεν απαιτεί τη μόνιμη εγκατάστασή του ή σε περιπτώσεις ήπιων ενεργειών που δεν
συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, δεν απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και
διεκδικήσεων».
β) Τραπεζική βεβαίωση (βεβαιώσεις καταθέσεων ή υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών) σε
περίπτωση που η εταιρία δεν είναι ατομική θα πρέπει να προσκομιστεί απ' όλους τους εταίρους,
καθώς και πόσες ημέρες πριν την υποβολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί;
Για τις υπό σύσταση εταιρίες, προκειμένου να τεκμηριωθεί η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας
συμμετοχής, πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση χρηματοδότησης:
•
Σχέδιο καταστατικού, με κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το ποσό της ιδίας συμμετοχής.
•
Αντίγραφα τραπεζικών λογαριασμών των εταίρων /μετόχων της υπό σύστασης εταιρείας
σύμφωνα με το σχέδιο καταστατικού, με τα ποσά των καταθέσεων των οποίων το άθροισμα να
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του κεφαλαίου που αναγράφεται στο σχέδιο του καταστατικού.
Πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης, υποχρεούσθε να
αποκτήσετε ΑΦΜ ως εταιρεία και να μας προσκομίσετε άμεσα, μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα
Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας
ένστασης), την έναρξη δραστηριότητας, το οριστικό καταστατικό και τον λογαριασμό πράξης με το
ποσό του κεφαλαίου (σελ. 25, 27, 28 της πρόσκλησης).
γ) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στο πεδίο που επισυνάπτονται τα έγγραφα
και αναγράφει «Λοιπά Στοιχεία», ως λοιπά στοιχεία τι νοούνται, δηλαδή ποια από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφτούν σε αυτό το πεδίο;
Λοιπά στοιχεία είναι ότι δεν περιλαμβάνεται στις υπόλοιπες ομάδες των εγγράφων.

19) Είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση η δαπάνη αναβάθμισης πτυχίων του παρόχου καταδυτικών
υπηρεσιών αναψυχής?
Σύμφωνα με τον νόμο 3409/2005 (άρθρα 6, 7 & 9), ο παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής,
μπορεί να παρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες:
α) εκπαίδευση αυτοδυτών, σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Οργανισμού,
από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί (πιστοποιητικά εκπαιδευτών αυτοδυτών ή ερασιτεχνών αυτοδυτών)
β) οργανωμένη -καθοδηγούμενη κατάδυση, μετά από πιστοποίηση των υπηρεσιών του παροχέα από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
γ) εκμίσθωση καταδυτικού εξοπλισμού μετά από πιστοποίηση καταδυτικού εξοπλισμού από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προϊόντων.
Σε περίπτωση που με την αναβάθμιση του πτυχίου δίδεται η δυνατότητα προσθήκης και άλλων
πιστοποιημένων καταδυτικών υπηρεσιών στο ήδη υπάρχον και θα αποτελέσουν αντικείμενο της
επενδυτικής πρότασης, η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιμη( ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της
πρόσκλησης, σελίδα 18)
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18) Είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση η δαπάνη έκδοσης ετήσιου πιστοποιητικού ποιότητας από
καταδυτικούς οργανισμούς π.χ εταιρεία PADI στον πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
Σύμφωνα με τον νόμο 3409/2005, ο παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, παρέχει τις
υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταδυτικού Οργανισμού πιστοποίησης από τον οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί, κατόπιν άδειας της αρμόδιας λιμενικής αρχής και καταχώρησής της στο Μητρώο
Αδειών Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής.
Σε περίπτωση που είσθε παροχέας απαιτείται να έχετε σε ισχύ την άδεια και το σχετικό πιστοποιητικό
για την άσκηση των υπηρεσιών, οπότε η δαπάνη έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού αποτελεί
λειτουργικό έξοδο της επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Β ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της πρόσκλησης, σελίδα 20)

17) Στην καρτέλα «ΦΑΠ» του παραρτήματος VIII «Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων», αναφέρεται στην
ομάδα κριτηρίων Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ότι η συνολική βαθμολογία είναι 20% ενώ από την ανάλυση των επιμέρους κριτηρίων
προκύπτει ότι είναι 25%.
Η συνολική βαθμολογία από την ανάλυση των επιμέρους κριτηρίων στην ομάδα κριτηρίων Β4 είναι
25%. Εκ παραδρομής στο σχετικό κείμενο (μέσα στο κελί του αρχείου excel) της Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, αναφέρεται 20% αντί
του ορθού 25%.

16) Σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, παρακαλώ επιβεβαιώστε
ότι αρκεί η δήλωση ΜΜΕ (δικαιολογητικό 3), χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά σχετικά
με αυτές τις επιχειρήσεις.
Αρκεί η δήλωση ΜΜΕ, καθώς και η συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων που συμπληρώνονται στο
ΕΝΤΥΠΟ Ι_1 στο ΠΣΚΕ. Δύναται να ζητηθούν κατά περίπτωση, τυχόν επιπλέον στοιχεία κατά τη
διαδικασία της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης.

15) Τα «δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης» (σελ. 34
πρόσκλησης), σε τι αφορούν;
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 20 του ΣΤΑΔΙΟΥ Β3 των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής,
εξετάζεται η παρεχόμενη τεκμηρίωση (κείμενο ή δικαιολογητικό) για την αναγκαιότητα υλοποίησης της
πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή
προβλήματος που έχει εντοπιστεί και στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί.
Ειδικότερα τεκμηριώνεται:
Ι) η συμβολή της πράξης στην υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής και ΙΙ) η συμβολή της πράξης
υλοποίηση των παρακάτω όρων:
α) η συμβολή στον ειδικό στόχο της Ενωσιακής Προτεραιότητας
β) η συνάφεια της πράξης με ειδικές στρατηγικές (π.χ. Εθνικές Στρατηγικές, Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης, Στρατηγική για την Αδριατική & Ιόνιο, Περιφερειακές Στρατηγικές κλπ.)
γ) η μη ύπαρξη παρόμοιας υπηρεσίας/επένδυσης στην περιοχή (Δημοτική Ενότητα)
δ) η συμβολή επί υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων
ε) η αντιμετώπιση ειδικών αναγκών
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Επομένως, τα δικαιολογητικά αφορούν μόνον στην περίπτωση γ) «μη ύπαρξη παρόμοιας
υπηρεσίας/επένδυσης στην περιοχή (Δημοτική Ενότητα» και πρόκειται για σχετική βεβαίωση αρμόδιας
αρχής/φορέα (π.χ. Επιμελητήριο, Εμπορικός σύλλογος, Δημόσια/Δημοτική αρχή, κ.α.).
Σχετική αναφορά γίνεται στο ΕΝΤΥΠΟ Ι_2 (Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησηςΠΕΔΙΟ Β4), καθώς και στο κριτήριο 20 του ΣΤΑΔΙΟΥ Β3 των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής.

14) Στα Λοιπά δικαιολογητικά με αρ.19, στο πρώτο bullet, αναφέρεται ότι απαιτείται
«Χρηματοοικονομικό σχέδιο-Μελέτη βιωσιμότητας (αρχείο PDF και αρχείο excel). Επιπλέον,
συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο κατ’ ελάχιστο, θα περιγράφονται οι στόχοι και η
φιλοσοφία της επιχείρησης, η παραγωγική διαδικασία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του
παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, οι τρόποι διανομής, προώθησης και πωλήσεων - marketing, ο
ανταγωνισμός, οι προμηθευτές και οι δυνητικοί πελάτες. (στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων ή
υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες αναπτύσσουν νέο προϊόν / υπηρεσία)».
Η ερώτηση είναι εάν τόσο το Χρηματοοικονομικό σχέδιο-Μελέτη βιωσιμότητας όσο και το επιπλέον
συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο απαιτούνται μόνο στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων ή
υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες αναπτύσσουν νέο προϊόν/υπηρεσία και όχι στις υπόλοιπες
περιπτώσεις;
Όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, με
εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν στον αλιευτικό τουρισμό, απαιτείται να συνοδεύονται από
Χρηματοοικονομικό σχέδιο - Μελέτη βιωσιμότητας (αρχείο PDF και αρχείο excel).
Επιπλέον, οι νέες επιχειρήσεις ή οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσουν νέο προϊόν /
υπηρεσία, υποβάλλουν και συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο, του οποίου τα απαιτούμενα στοιχεία
περιγράφονται στο Έντυπο Ι_2 – Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης

13) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τόπου υλοποίησης εξετάζεται μόνο σε περίπτωση υλοποίησης
κτιριακών εργασιών; Ή ακόμη και σε περίπτωση υλοποίησης μόνο άυλων ενεργειών ή προμήθειας
εξοπλισμού, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου με συγκεκριμένη
χρονική διάρκεια;
Στις σελίδες 31-32 της πρόσκλησης για το υπ’ αρ. 16 δικαιολογητικό, αναφέρεται ότι σε περίπτωση
πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται αποδεικτικά
ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση χρονικής διάρκειας κατά περίπτωση
ή προσύμφωνα μακροχρόνιας μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου στο
οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση.
Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών εκτός της
περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση επένδυσης ή θα
προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο για την
αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση. (σελ.32 της πρόσκλησης,
δικαιολογητικό 17)
Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών ή προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί τη μόνιμη εγκατάστασή
του ή σε περιπτώσεις ήπιων ενεργειών που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, δεν
απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων (σελ.32 της πρόσκλησης, δικαιολογητικό 18)
Επομένως σε κάθε περίπτωση απαιτούνται αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ακινήτου με
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια κατά περίπτωση.
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12) Σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη δυνατότητα του δικαιούχου να
καταβάλει τη συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια (δικαιολογητικό 13), αρκεί η
βεβαίωση με υπόλοιπο ημέρας πριν την υποβολή;
Ναι, αρκεί.
11) Σχετικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (δικαιολογητικό με αρ.9),
αναφέρεται στην παρένθεση ότι απαιτείται «στην περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων». Το
εν λόγω δικ/κό δεν είναι απαραίτητο δηλαδή για τις ατομικές επιχειρήσεις;
Στη σελίδα 30 της πρόσκλησης για το υπ’ αρ 9 δικαιολογητικό αναφέρεται σχετικά: «Ενιαίο
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (αριθ. 13535/29.03.21 εγκύκλιος Υπ. Δικαιοσύνης) (στην
περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων)», επομένως δεν απαιτείται η υποβολή του για τις
ατομικές επιχειρήσεις.

10)

Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία (δικαιολογητικό με αρ. 6):
i. Τα έντυπα Ε3 απαιτείται να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή, παρόλο
που εκτυπώνονται από το TaxisNET;
ii. Για τα φυσικά πρόσωπα (υπό ίδρυση επιχείρηση), απαιτείται το έντυπο Ε3 ενώ η επιχείρηση
δεν υφίσταται. Ποιους αφορά το Ε3 σε περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεων;
iii. Για τα φυσικά πρόσωπα (υπό ίδρυση επιχείρηση), απαιτείται το έντυπο 9. Εννοείται το
έντυπο Ε9;
i. Μόνον στην περίπτωση που δεν φέρουν τον αριθμό ηλεκτρονικής καταχώρισης /υποβολής
ii. Κατά περίπτωση, αν ο υποψήφιος δικαιούχος ασκεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα
iii. Ναι, αναφερόμαστε στο έντυπο Ε9.

9) Είναι επιλέξιμη η πράξη που αφορά μόνον σε αντικατάσταση της μηχανής τουριστικού σκάφους
περιήγησης?
Ναι, αν ο προτεινόμενος προς επιδότηση προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 20.000€

8) Σε περίπτωση ένταξης πράξης που αφορά σε αγορά σκάφους είναι δυνατή η υλοποίησή της σε δυο
φάσεις που θα αντιστοιχούν και σε δυο αιτήματα πληρωμής (σκαρί και εξοπλισμός)?
Ναι, εφόσον η απαιτούμενη αυτοψία πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος
7) Είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση τουριστικό σκάφος που εκτελεί δρομολόγια με ενδιάμεση
διανυκτέρευση?
Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4256/2014, επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο διαρκεί
περισσότερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περιλαμβάνει τη διανυκτέρευση των επιβατών σε
κατάλυμα της ξηράς υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ταξίδι αποτελεί μέρος του ιδίου συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο),
β) ο λιμένας οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο ίδιος με το λιμένα από τον οποίο
αρχικά επιβιβάσθηκαν και
γ) κατά τη διάρκεια της παραμονής των επιβατών στην ξηρά, το πλοίο παραμένει στο λιμένα ή
αγκυροβολεί σε σημείο που καθορίζεται από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα
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ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. Για
το σκοπό αυτόν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Λιμενικών Αρχών στην περιοχή αρμοδιότητας των
οποίων θα διανυκτερεύσουν πλοίο και επιβάτες.

6) Είναι δυνατή η ένταξη πράξης που αφορά στην ίδρυση μεταποιητικής μονάδας, αν
περιλαμβάνονται στον προτεινόμενο προϋπολογισμό μόνον δαπάνες για την κατασκευή ακινήτου
και όχι δαπάνες για την προμήθεια κι εγκατάσταση απαιτούμενου εξοπλισμού, όταν αυτός θα είναι
μεταχειρισμένος?
Όχι, δεν είναι δυνατή η ένταξη της πράξης όταν ο προϋπολογισμός της περιλαμβάνει μόνο κτιριακές
δαπάνες, πλην της περίπτωσης μετεγκατάστασης μονάδας, καθώς το επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε
ίδρυση μονάδας δεν θεωρείται ολοκληρωμένο χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
5) Αν υποβληθούν δυο (2) επενδυτικές προτάσεις που υπάγονται στις Μη Κρατικές ενισχύσεις
(καθεστώτος ενίσχυσης ΚΑΝ ΕΕ 508/2014), το όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα είναι
300.000€ ή 600.000€?
Το όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα είναι 300.000€.
4) (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 25/10/2021, μετά την τροποποίηση της
πρόσκλησης) Στην περίπτωση αλιευτικού τουρισμού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 414/2015 πρέπει να
προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) αίτημα για αναγγελία έναρξης αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της αρμόδιας Π.Ε.
β) πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του σκάφους.
Πρέπει να τα προσκομίσουμε και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης?
Ναι, στην περίπτωση αλιευτικού τουρισμού, εκτός των αναφερόμενων στο άρθρο 12 της παρούσας
πρόσκλησης απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών, πρέπει να προσκομίζονται και:
-

Φωτοαντίγραφο αιτήματος για την αναγγελία έναρξης αλιευτικού τουρισμού στην Διεύθυνση
Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΚΥΑ 414/2015 - Άρθρο 4 Διαδικασία
έγκρισης)

-

Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του σκάφους (σύμφωνα με ΚΥΑ 414/2015-Άρθρο 2), (Πιστοποιητικό
Ασφαλείας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση), όπου
αναγράφονται:
α) ο αριθμός των επιβατών που μπορούν να παραλαμβάνουν,
β) η έκταση των πλόων, και
γ) οι σχετικές «Εντολές − Οδηγίες» χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικών ή άλλων πιστοποιητικών

3) Στην περίπτωση αλιευτικού τουρισμού πότε οι προτεινόμενες προς επιδότηση δαπάνες για
εργασίες ή εξοπλισμό θεωρούνται επιλέξιμες?
Εκτός των αναφερόμενων στο ΑΡΘΡΟ 8 της παρούσας πρόσκλησης, είναι επιλέξιμες:
α) Εργασίες για τον εκσυγχρονισμό και την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων του σκάφους για την
υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η
εγκατάσταση του εξοπλισμού τους (π.χ. WC, προστατευτικά κιγκλιδώματα, σωστικά μέσα, κτλ).
β) Δαπάνες για εργασίες, προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου και σύγχρονου εξοπλισμού
επί του σκάφους για την πλήρη και ασφαλή παροχή των υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού προς τους
επισκέπτες, προβάλλοντας τις σχετικές με την αλιευτική δραστηριότητα πρακτικές και τεχνικές.
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2) Στην περίπτωση αλιευτικού τουρισμού πότε οι προτεινόμενες προς επιδότηση δαπάνες για
εργασίες ή εξοπλισμό θεωρούνται μη επιλέξιμες?
Εκτός των αναφερόμενων στο ΑΡΘΡΟ 8 της παρούσας πρόσκλησης, είναι μη επιλέξιμες
I.
II.

Όταν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους ή
Όταν αυξάνουν την ικανότητα του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα

1) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις /χαρακτηριστικά ενός αλιευτικού σκάφους ώστε να είναι επιλέξιμο σε
πρόταση αλιευτικού τουρισμού?
Στην περίπτωση αλιευτικού τουρισμού τα σκάφη πρέπει να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα, να
φέρουν νόμιμα, εκτός των άλλων, αλιευτικό εργαλείο δίκτυα ή/και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά
καταχώρησης τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους, να μην φέρουν τα εξής αλιευτικά εργαλεία:
τράτα βυθού (ΟΤΒ) ή/ και γρι-γρι (PS) και να παραλαμβάνουν μέχρι 12 επιβάτες.
Οι προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 3 «Προϋποθέσεις διενέργειας αλιευτικού
τουρισμού» της ΚΥΑ 414/2354/12.01.2015.
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