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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER Αλιείας (ΑΠ 1309/2-8-2021)

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 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 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).
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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.
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) 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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας

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

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).
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:
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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)

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:
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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
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
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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.
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:
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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
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) 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).
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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.
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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