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ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
(Αναλυτική Περιγραφή προκηρυσσόμενων δράσεων, 

Διευκρινίσεις Κριτηρίων Επιλογής) 
 

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων 
 στο Μέτρο 4.2: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης")  

της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. 
«ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» 

 
 
 
 
 
 

 

Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης CLLD /LEADER Δωδεκανήσου  
της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.):  

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
Α1. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής 

α/α ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δικαιούχοι Περιοχή 
Ένταση 

Ενίσχυσης 
Ενδεικτική Δ.Δ.  

(€) 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις 

1 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών 
διατροφής από αλιεύματα με τελικό παραγόμενο προϊόν 
που ανήκει στον τομέα της αλιείας -  Άρθρο 69 Καν. 
508/2014 

Α) Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών 
(σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 

508/2014 και την εθνική νομοθεσία 
 

Β) μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα 
Ολόκληρη η 

περιοχή 
παρέμβασης 

85%  550.000,00 

2 

Εμπορία προϊόντων αλιείας - Διαφοροποίηση  εντός των 
εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος 

των αλιέων - Άρθρο 69 Καν. 508/2014 

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών 
(σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 

508/2014 και την εθνική νομοθεσία 

3 

 
Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των 
αλιέων που προσφέρουν υπηρεσίες αλιευτικού 
τουρισμού, παράλληλα με τις αλιευτικές δραστηριότητες 
τους- Άρθ. 30 Καν. 508/2014 
 

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών 
(σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 

508/2014 και την εθνική νομοθεσία 

Ολόκληρη η 
περιοχή 

παρέμβασης 
50% 50.000 

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 
(de minimis) 

4 

Διαφοροποίηση  εκτός των εμπορικών αλιευτικών 

δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων - Άρθρο 
63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 

 Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών 
(σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 
508/2014 και την εθνική νομοθεσία 

Ολόκληρη η 
περιοχή 

παρέμβασης  

έως 65%  981.758,40 

5 

Επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο 

περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία - Άρθρο 63, Καν. 

(ΕΕ) 508/2014 Α) Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών 
(σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΑΝ (ΕΕ) του 
508/2014 και την εθνική νομοθεσία 
 
Β) μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα 

6 
Ίδρυση /εκσυγχρονισμός συνεργείων 
κατασκευής/επισκευής αλιευτικών σκαφών- Άρθρο 63, 
Καν. (ΕΕ) 508/2014 

7 

Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής 
προϊόντων μη βρώσιμων, με πρώτες ύλες από το 

θαλάσσιο περιβάλλον - Άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 
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Α2. Αναλυτική περιγραφή προκηρυσσόμενων Δράσεων 

Τίτλος Δράσης Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη 
Κρατικές Ενισχύσεις 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση 
Άρθρο 35 Καν. (ΕΕ) 1303/2013, Άρθρα  30, 63, 69, 95 και Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 

508/2014  

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται τρεις ομάδες ενεργειών: 
1. Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής από αλιεύματα με τελικό 
παραγόμενο προϊόν που ανήκει στον τομέα της αλιείας: Ενδεικτικά θα στηριχθούν 
οικοτεχνικές/βιοτεχνικές μονάδες παρασκευής εδεσμάτων από αλιεύματα (π.χ. σπινιάλο από φούσκες, 
αλίπαστα, κλπ). Η ένταση ενίσχυσης είναι 85% επί των επιλέξιμων δαπανών, συμβαδίζοντας με την 
επιλογή του τοπικού προγράμματος για στήριξη του δευτερογενή/μεταποιητικού τομέα της τοπικής 
οικονομίας και περιορισμού της τριτογενοποίησης αυτής. 
 
2. Εμπορία προϊόντων αλιείας – Διαφοροποίηση εντός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του 
εισοδήματος των αλιέων: Προγραμματίζεται η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων για λιανικό εμπόριο 
αλιευμάτων (ιχθυοπωλεία). Η ένταση ενίσχυσης είναι 85% επί των επιλέξιμων δαπανών. 
 
3. Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων – αλιευτικός τουρισμός: Η στήριξη των 
επαγγελματιών αλιέων για να προσφέρουν παράλληλα με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, υπηρεσίες 
αλιευτικού τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών επί του σκάφους, που 
βάσει του ΦΕΚ 97/Β΄/2015 πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών 
πλοίων. Η ένταση ενίσχυσης, με βάση το εθνικό θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ και ΥΑ Αλιευτικού τουρισμού με 
βάση το άρθρο 30 του ΚΑΝ 508/2014) ανέρχεται σε 50% και η μέγιστη Δ.Δ. στις 75.000€. 
 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Εξυπηρετούνται η  Θ.Κ. « Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του Αγροδιατροφικού 
τομέα» και η Θ.Κ. «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού 
προϊόντος» 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (ενδεικτικά) 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο 

Προτεραιότητας 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

705.882,35 27,29 20,86 

Δημόσια Δαπάνη 600.000,00 30,73 21,82 

Ιδιωτική Συμμετοχή 105.882,35 16,69 16,69 
Για την κατηγορία ενεργειών 1 και 2: Εφαρμόζεται το Παράρτημα Ι του άρθρου 95 του Καν (ΕΕ) 508/2014. Το ποσοστό 
ενίσχυσης ανέρχεται στο 85% των επιλέξιμων δαπανών.  
Για την κατηγορία ενεργειών 3: Εφαρμόζεται η ΚΥΑ και η ΥΑ του Αλιευτικού τουρισμού (βάσει του άρθρου 30 του ΚΑΝ 
508/2014) με ένταση ενίσχυσης 50% και μέχρι 75.000€ Δημόσια Δαπάνη. 

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Για την κατηγορία ενεργειών 1: Φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για την κατηγορία ενεργειών 2 και 3, Αλιείς, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν (ΕΕ) 508/2014 και την εθνική νομοθεσία. 
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Κατηγορία Δράσης – Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Παραγωγή, Εμπορία, Μεταποίηση Προϊόντων Τομέα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (συμπ. οι δράσεις 
αλιευτικού τουρισμού) 

Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

1) Για την Κατηγ. Ενεργειών 1 & 2: Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 32, 41, 42, 48, 69, 63 & 95, παράρτ. 
Ι//Ποσοστό Ενίσχυσης έως 85%//Πράξεις σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά 
 
2) Για την Κατηγ. Ενεργειών 3: Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ.30 (αλιευτικός τουρισμός), 63 & 95//Ποσοστό 
Ενίσχυσης 50% (μέγιστη δημ. δαπάνη 75.000€)  

Σημείωση: Για πλήρη εμφάνιση του μενού των επιλογών και την αποφυγή λάθους καθεστώτος, 
προτείνεται η σμίκρυνση της οθόνης 

 

Τίτλος Δράσης Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – 
Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de 

minimis). 

ΕΔΕΤ ΕΤΘΑ 

Νομική βάση 
Άρθρο 35 Καν. (ΕΕ) 1303/2013, άρθρ. 63 & 95, παράρτ. Ι Καν. (ΕΕ) 508/2014, Καν. 

(ΕΕ) 1407/2013 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα στηριχθούν οι παρακάτω ομάδες ενεργειών:  
 
4. Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων. 
Προγραμματίζεται η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων για ίδρυση, εκσυγχρονισμό και ποιοτική 
αναβάθμιση χώρων εστίασης και λιανικού εμπορίου. Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων 
δαπανών.  
 
5. Επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το 
θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία: Προγραμματίζεται η στήριξη επενδύσεων εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος και ο καταδυτικός, διότι η περιοχή παρέμβασης δύναται να 
προσφέρει σημαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνδεδεμένων με τη θάλασσα και την 
αλιεία, καθώς είναι πλούσια η ναυτική, αλιευτική και σπογγαλιευτική παράδοση στα Δωδεκάνησα. 
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες περιηγήσεις με σκάφη αναψυχής (μηχανοκίνητα σκάφη, 
διάφανου πυθμένα κλπ), τα θαλάσσια σπορ (όπως θαλάσσιο σκι, jet ski, wind surfing, kitesurfing), οι 
καταδύσεις και τα καταδυτικά κέντρα, οι σχολές εκμάθησης καταδύσεων αναψυχής και εκπαίδευσης 
αυτοδυτών κ.α.. Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών. 
 
6. Ίδρυση/εκσυγχρονισμός συνεργείων κατασκευής / επισκευής αλιευτικών σκαφών/μικρά ναυπηγεία: θα 
ενισχυθούν μικρές παραδοσιακές επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ταυτότητα της περιοχής και τους 
τοπικούς πόρους, αλλά και νέες δυναμικές τεχνολογικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, για την 
ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων δραστηριοτήτων. Η ένταση 
ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών, για την ενίσχυση του κρίσιμου κλάδου του θαλάσσιου 
τουρισμού και επειδή οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εξαιρέθηκαν από την τρέχουσα πρόσκληση του 
ΠΑΑ (ίδια περιοχή). 
 
7. Ίδρυση / εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων μη βρώσιμων, με πρώτες ύλες από το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Ενδεικτικά θα στηριχθούν οικοτεχνικές/βιοτεχνικές μονάδες αξιοποίησης 
αλιευμάτων μη εμπορεύσιμων ειδών και άλλων ειδών που προσφέρει το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η 
επεξεργασία (χονδρικό εμπόριο) φυσικών σπόγγων, η επεξεργασία φυκιών, οστράκων, αλατιού κλπ. Η 
ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών, συμβαδίζοντας με την επιλογή του τοπικού 
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προγράμματος για στήριξη του δευτερογενή/μεταποιητικού τομέα της τοπικής οικονομίας και 
περιορισμού της τριτογενοποίησης αυτής. 
 

Θεματική Κατεύθυνση που εξυπηρετείται 

Εξυπηρετούνται η  Θ.Κ. «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του Αγροδιατροφικού 
τομέα» και η Θ.Κ. «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού 
προϊόντος» 

Χρηματοδοτικά στοιχεία (ενδεικτικά) 

 Ποσό (€) 
Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο μέτρου 

Ποσοστό (%) σε 
επίπεδο 

Προτεραιότητας 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

1.510.397,54 58,38 44,63 

Δημόσια Δαπάνη 981.758,40 50,28 35,70 

Ιδιωτική Συμμετοχή 528.639,14 83,31 83,31 
Εφαρμόζεται ο Καν (ΕΕ) 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) και επιλέγεται ποσοστό 65% των επιλέξιμων δαπανών.  

 

Περιοχή Εφαρμογής 

Ολόκληρη η περιοχή παρέμβασης. 

Εν δυνάμει δικαιούχοι 

Για την ομάδα ενεργειών 4: Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΑΝ (ΕΕ) 
του 508/2014 και την εθνική νομοθεσία) 
Για τις λοιπές ομάδες ενεργειών: Αλιείς και Μη αλιείς, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ. 

Κατηγορία Δράσης – Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Λοιπές επενδύσεις 

Καθεστώς Ενίσχυσης - Περιγραφή στο ΠΣΚΕ 

Καν.(ΕΕ) 1407/2013 //Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρ. 63 & 95, παράρτ. Ι//Ποσοστό Ενίσχυσης έως 85%//Πράξεις 
σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά  (μέγιστη δημ. δαπάνη 200.000€)  

Σημείωση: Για πλήρη εμφάνιση του μενού των επιλογών και την αποφυγή λάθους καθεστώτος, 
προτείνεται η σμίκρυνση της οθόνης 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Β.1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική και διενεργείται σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΛΘ κριτήρια και με τη διαδικασία των 2 σταδίων 

(ΣΤΑΔΙΟ Α & ΣΤΑΔΙΟ Β), όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 13).  

 

ΣΤΑΔΙΟ Α: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» 

Κατά το στάδιο Α, ελέγχεται η πληρότητα και η επιλεξιμότητα της αίτησης χρηματοδότησης και των 

συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα παρακάτω 12 κριτήρια τα οποία δεν 

βαθμολογούνται, αλλά λαμβάνουν τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ ή Δεν εφαρμόζεται.  

Προϋπόθεση της επιλεξιμότητας της πρότασης, αποτελεί η θετική αξιολόγησή της (όλα τα κριτήρια  έχουν  

θετική τιμή ΝΑΙ ή δεν εφαρμόζεται). 

 

Κριτήριο 1: «Ο Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση» 

Ελέγχεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες Δυνητικών δικαιούχων 

(άρθρο 5 της πρόσκλησης) , με βάση τα υποβληθέντα αποδεικτικά δικαιολογητικά της ιδιότητά τους, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στην πρόσκληση (άρθρο 12). Επίσης εξετάζονται και τα δηλωθέντα στις Υπεύθυνες  

Δηλώσεις (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ) και επιπλέον σε περίπτωση χρήσης του Καν ΕΕ 1407/2013 (De 

minimis), στην Υπεύθυνη Δήλωση  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΙ). 

 

Κριτήριο 2: «Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης»  

Ελέγχεται εάν:  

α) Η αίτηση χρηματοδότησης της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται (άρθρο 12) στην πρόσκληση (όπως διοικητικές πράξεις, άδειες, 

οικονομικά στοιχεία, αποδεικτικά κατοχής ή χρήσης του ακινήτου, κλπ.), καθώς και η εμπρόθεσμη 

υποβολή αυτών (άρθρο 11 της πρόσκλησης). Επιπρόσθετα ελέγχεται αν η δραστηριότητα της επένδυσης 

εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ  σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Α & το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Β της πρόσκλησης 

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ  ΚΑΔ).   
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β) Η προτεινόμενη επένδυση υλοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης, ήτοι ολόκληρη η περιοχή της 

Δωδεκανήσου, πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (άρθρο 10 της πρόσκλησης).  

γ) Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: Υπόδειγμα πινάκων αναλυτικού 

προϋπολογισμού ) είναι εντός ορίων,  όπως αυτά τίθενται στα άρθρα 9 & 10 της πρόσκλησης. 

 

Κριτήριο 3: «Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας προγραμματικής περιόδου και 

πρόσκλησης» 

Ελέγχεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός 

της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, έως 30-06-2023 (άρθρο 9 της πρόσκλησης), σύμφωνα με 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως αυτό αναγράφεται στα συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης 

χρηματοδότησης  (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2) 

 

Κριτήριο 4: « Μη περαίωση του φυσικού αντικειμένου» 

Εξετάζεται (άρθρα 7 & 12 της πρόσκλησης) μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I), εάν η προτεινόμενη πράξη δεν έχει περαιωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως πριν την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγ. 6) 

 

Κριτήριο 5: «Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 

επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος» 

Εξετάζεται μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I), εάν η 

προτεινόμενη πράξη (ΜΜΕ) δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η 

οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός τριών ετών από την 

τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) 

 

Κριτήριο 6: «Πράξη η οποία εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο, Ειδικό στόχο και Μέτρο της πρόσκλησης» 

Εξετάζεται (άρθρο 1 της πρόσκλησης ) εάν η πράξη εμπίπτει: 

-στον θεματικό στόχο της πρόσκλησης: «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 

στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού». 
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-στον ειδικό στόχο της πρόσκλησης: «Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και 

της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και την 

υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 

αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας» 

-στο Μέτρο 8.3.3 της πρόσκλησης: «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα» (Άρθ. 63 του Καν. 508/2014). 

 

Κριτήριο 7: «Μη επικάλυψη των χορηγούμενων χρηματοδοτήσεων» 

Εξετάζεται (άρθρο 12 της πρόσκλησης) μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι) αν «το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση 

- επιχορήγηση σε αναπτυξιακό νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», ήτοι εάν 

διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, 

χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους.  

 

Κριτήριο 8: «Παραδεκτό της αίτησης» 

Εξετάζεται (άρθρο 5 της πρόσκλησης), μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι), εάν διασφαλίζεται ότι ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του 

ΕΤΘΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού 508/2014 και τον κατ’  

εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ)288/2015.  

 

Κριτήριο 9: « Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση γίνεται με τον Καν ΕΕ 1407/2013, πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις του» 

Σε περίπτωση χρηματοδότησης της πράξης με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) ελέγχεται (μέσω της 

σχετικής δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, των προηγούμενων 

επιχορηγήσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΙ) και της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων 

(www.sorefsis.gr/soreusis), εάν ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), και αν η δραστηριότητα εμπίπτει στο Πεδίο 

Εφαρμογής, όπως αυτά αναγράφονται στην πρόσκληση (άρθρο 7).  
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Κριτήριο 10: «Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης 

εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΔΕΚ)» 

Σε περίπτωση χρηματοδότησης με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), εξετάζεται (άρθρο 5 της 

πρόσκλησης) μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ), ότι δεν 

εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει 

προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) 

 

Κριτήριο 11:  «Στον δικαιούχο δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: Παράβαση «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) ή Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 40 του Ν. 4488/2017)» 

Εξετάζεται (άρθρο 5 της πρόσκλησης) μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ), εάν διασφαλίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του δικαιούχου οι κυρώσεις της Παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017. 

 

Κριτήριο 12: «Τηρείται η νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 40 του Ν. 4488/2017)» 

Εξετάζεται μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ),  εάν ο δικαιούχος 

τηρεί τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης επαγγελματικού 

κινδύνου σύμφωνα μα τα οριζόμενα της Παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017. 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Κατά το στάδιο Β διενεργείται η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω 

κριτήρια, τα οποία διακρίνονται στις εξής 4 κατηγορίες:  

ΣΤΑΔΙΟ  Β1: «ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» 

ΣΤΑΔΙΟ   Β2: « ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» 

ΣΤΑΔΙΟ   Β3:  «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» 
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ΣΤΑΔΙΟ Β4: «ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» 

Ειδικότερα: 

Στο ΣΤΑΔΙΟ Β1: «ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» αξιολογούνται τα 

παρακάτω 3 βαθμολογούμενα κριτήρια.  

 

Κριτήριο 13 :  «Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης» 

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της προτεινόμενης πράξης, με βάση τα αναγραφόμενα στα 

σχετικά πεδία της αίτησης χρηματοδότησης και του υποβληθέντος προϋπολογισμού της πράξης. (ΕΝΤΥΠΟ 

Ι_2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: Υπόδειγμα πινάκων αναλυτικού προϋπολογισμού)  

Ειδικότερα αξιολογείται: 

α) η παρουσίαση του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου(  βασικά τεχνικά, λειτουργικά και 

λοιπά χαρακτηριστικά της πράξης, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης, παραγόμενα προϊόντα 

/υπηρεσίες, αγορά - στόχος, κ.α) 

β) η μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης( απαιτούμενες ενέργειες , χρονική αλληλουχία των ενεργειών)  

γ) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων)  

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία 

εάν η πρόταση είναι πλήρης και με σαφή περιγραφή του αντικειμένου και τη μικρότερη, εάν παρουσιάζει 

σημαντικές ελλείψεις στην πληρότητα και στην περιγραφή του αντικειμένου. 

 

Κριτήριο 14 :  «Ρεαλιστικότητα  και αξιοπιστία του κόστους» 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού, η ορθή κατανομή του στις επιμέρους εργασίες, καθώς 

και η αξιοπιστία του κόστους.  

Ειδικότερα κατά την εξέταση του προϋπολογισμού της πράξης ελέγχεται, αν περιλαμβάνονται δαπάνες οι 

οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποιούμενη Πράξη (άρθρο 8 και  8Α της πρόσκλησης), αν ο 

πίνακας (σε excel) έχει συμπληρωθεί ορθά και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ της πρόσκλησης, αν τα 

σύνολα των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης, είναι σύμφωνα με τα εμφανιζόμενα  στο 
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Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣΚΕ και στην αίτηση χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2), καθώς και αν το συνολικό 

κόστος   κατανέμεται σωστά   στις επιμέρους εργασίες.  

Επιπρόσθετα για την αξιοπιστία του κόστους των κτιριακών εξετάζεται αν προϋπολογισμός τους έχει 

συνταχθεί με βάση τις τιμές μονάδας του ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ της περιοχής εφαρμογής της πράξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ), ενώ σε περίπτωση που κάποια  εργασία 

δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω  πίνακα, το εύλογο του κόστους της εκτιμάται με βάση τις 2 

υποβληθείσες συγκρίσιμες  προσφορές.   

Για τις λοιπές δαπάνες του προϋπολογισμού, η ρεαλιστικότητα του κόστους τους εκτιμάται με βάση τις 

υποβληθείσες  προσφορές (δύο μη δεσμευτικές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), αλλά 

και με άλλα στοιχεία όπως ενδεικτικά: 

• το πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 

επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης.  

• άλλα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα αγοράς, μελέτες κλπ. 

Σημείωση: Είναι δυνατό να γίνει δεκτή μία προσφορά, η οποία δεν είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, 

αρκεί ο δικαιούχος να τεκμηριώνει και η ΟΤΔ να αποδέχεται, την μοναδικότητα ή την υψηλή ποιότητα ή 

τις ειδικές προδιαγραφές που προσφέρει το προμηθευόμενο προϊόν. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η αριθμητική τιμή (βαθμός) τίθεται με 

βάση το ποσοστό που προκύπτει από τη σχέση μεταξύ του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού (ΕΠΥ) και του 

Αιτούμενου Προϋπολογισμού (ΑΠΥ) βάσει του τύπου:100*( εγκεκριμένο/ αιτούμενο). Τον μεγαλύτερο 

βαθμό λαμβάνει το κριτήριο όταν ο Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός (ΕΠΫ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 

90% του Αιτούμενου Προϋπολογισμού (ΑΠΫ), ενώ στην περίπτωση που το ποσοστό του ΕΠΥ είναι 

μικρότερο του 50% του ΑΠΥ τότε η προτεινόμενη πράξη απορρίπτεται.  

 

Κριτήριο 15: « Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης» 

Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης της επένδυσης( ΕΝΤΥΠΟ Ι_2)  είναι ρεαλιστικό σε σχέση με: 

α) το φυσικό αντικείμενο (είδος και μέγεθος του έργου) 

β) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης (όπως πιθανές 

καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται κ.α.) 

γ) το επίπεδο ετοιμότητας του δικαιούχου για άμεση έναρξη υλοποίησης της πράξης 
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Σημείωση: Δύναται ως βάση σύγκρισης  να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που 

έχουν υλοποιηθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με βάση την πρότερη εμπειρία της ΟΤΔ. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης).  

 

ΣΤΑΔΙΟ Β2: «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» αξιολογούνται 

τα παρακάτω 4 κριτήρια.  

Κριτήριο 16: « Προαγωγή της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης» 

Εξετάζεται (άρθρο 13 της πρόσκλησης) μέσω της Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ),  εάν η προτεινόμενη πράξη δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού 

 

Στο κριτήριο τίθεται τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ και η προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγησή του είναι η θετική τιμή 

ΝΑΙ. 

 

Κριτήριο 17: « Εξασφάλιση της  προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία»  

Εξετάζεται, εφόσον απαιτείται, μέσω των αναγραφόμενων στο σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών 

στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2), αν η πράξη διασφαλίζει και με ποιο τρόπο την 

προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η περιγραφή των  

μέτρων  που λαμβάνονται για την εξασφάλιση  της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και την πλήρωση  του 

κριτηρίου, ισοδυναμεί με έκθεση τεκμηρίωσης 

Στο κριτήριο τίθεται τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ ή Δεν εφαρμόζεται και η προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγησή του 

είναι να λαμβάνει θετική τιμή ΝΑΙ ή δεν εφαρμόζεται. 

 

Κριτήριο 18:  «Συμβατότητα της πράξης με το ειδικό θεσμικό πλαίσιο» 

Σε περίπτωση πράξεων αλιευτικού και καταδυτικού τουρισμού, επαγγελματικών πλοίων αναψυχής  

εξετάζονται, αν από τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά (άρθρο 12 της πρόσκλησης), τεκμηριώνεται η 
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τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αναφέρεται στην πρόσκληση «Θεσμικό πλαίσιο   Δράσεων» 

και  προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII- Θεσμικό πλαίσιο της πρόσκλησης (π.χ. ΚΥΑ για πράξεις αλιευτικού 

τουρισμού, για πράξεις καταδυτικού τουρισμού, για επαγγελματικά πλοία αναψυχής κ.λπ.) 

Στο κριτήριο τίθεται τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ ή Δεν εφαρμόζεται και η προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγησή του 

είναι να λαμβάνει θετική τιμή ΝΑΙ ή δεν εφαρμόζεται. 

 

Κριτήριο 19:  «Αειφόρος Ανάπτυξη»  

Εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης και τη φύση του έργου, αν από τα 

αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης 

(ΕΝΤΥΠΟ Ι_2), καθώς και κατά περίπτωση υποβληθέντα δικαιολογητικά (άρθρο 12 της πρόσκλησης) όπως 

στη χρήση ΑΠΕ, από την σχετική μελέτη /προμελέτη ή έκθεση τεκμηρίωσης, τεκμηριώνονται επαρκώς  οι 

παρακάτω όροι: 

α) αν η επένδυση συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα, 

β) αν συμβάλλει στη μείωση εκπομπών ρύπων με χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αντιρρυπαντικών 

πρώτων υλών και καυσίμων 

γ) αν συμβάλλει στη γαλάζια ανάπτυξη (γαλάζια καινοτομία, μπλε βιοτεχνολογία κα), σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της ΕΕ ή τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές, 

δ) αν συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου 

(EUSAIR), 

ε) η πρακτική διαχείρισης αποβλήτων που ακολουθείται, 

στ) η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η χρήση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, ύδατος κλπ. 

ζ) εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ ISO 14.000, EMAS) 

Ενδεικτικά εξετάζεται αν η επένδυση συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, π.χ. μέσω της αποδοτικότερης 

χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες 

κ.λπ.), της εγκατάστασης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000 EMAS), συστημάτων 

εξοικονόμησης ύδατος, διαχείρισης αποβλήτων και λοιπών ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης).Η μεγαλύτερη αριθμητική τιμή (βαθμός) 
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τίθεται αν ικανοποιούνται 5 ή παραπάνω, από τους ανωτέρω όρους και η μικρότερη αν δεν ικανοποιείται 

κανένας από τους όρους.   

Σημειώνεται ότι ο παράκτιος τουρισμός αποτελεί μία από τις στοχευμένες  δραστηριότητες που στηρίζει η 

στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης  

 

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ Β3: «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» αξιολογούνται τα παρακάτω 5 κριτήρια: 

 

Κριτήριο 20: «Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης » 

Στο κριτήριο εξετάζεται, με βάση τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών στοιχείων 

της αίτησης χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2) και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (άρθρο 12 της 

πρόσκλησης), αν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 

και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης για την αντιμετώπιση /εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών, καθώς 

και η συμβολή της πράξης στο υφιστάμενο και στο νέο περιβάλλον δραστηριοτήτων που διαμορφώνεται, 

σε σχέση με τις επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου. 

Ειδικότερα εξετάζεται: Ι) αν η επένδυση εξυπηρετεί την υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής 

(κατευθύνσεις, ειδικούς στόχους και προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος) και  

ΙΙ) αν η πράξη πληροί τους παρακάτω όρους :  

α) συμβολή στην υλοποίηση του Ειδικού στόχου της Ενωσιακής Προτεραιότητας «Προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή 

στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις 

εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από της αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης 

της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας 

οικονομίας» 

β) συνάφεια με τις ειδικές στρατηγικές (π.χ. Εθνικές Στρατηγικές,  Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, 

Στρατηγική για την Αδριατική & Ιόνιο, Περιφερειακές Στρατηγικές κλπ.)  

γ) μη ύπαρξη παρόμοιας υπηρεσίας/επένδυσης στην περιοχή (Δημοτική Ενότητα) 

δ) συμβολή της πράξης επί των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων  

ε) συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση ειδικών αναγκών   
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Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται όταν 

η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής (μικρό νησί, 

συλλογικοί  φορείς αλιέων,  καινοτομία, δευτερογενής τομέας), καθώς  και στην υλοποίηση τουλάχιστον 

δύο (2) από τους ανωτέρω όρους. Η αξιολόγηση είναι αρνητική (ΟΧΙ) εάν δεν τεκμηριώνεται η 

αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης στην Τοπική Στρατηγική.  

Επισημαίνεται ότι η περίπτωση γ) «μη ύπαρξη παρόμοιας υπηρεσίας/επένδυσης στην περιοχή (Δημοτική 

Ενότητα», τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση αρμόδιας αρχής/φορέα (π.χ. Επιμελητήριο, Εμπορικός 

σύλλογος, Δημόσια/Δημοτική αρχή, κ.α.). 

 

Βοηθητικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της πράξης (ΣΤΑΔΙΟ Β3)  

Οι κατευθύνσεις και στόχοι του τοπικού προγράμματος βρίσκονται σε συνάφεια με : 

- το Αναπτυξιακό όραμα που τίθεται για την Αλιεία  «Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην 

κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρηση της 

κοινωνικής & οικονομικής συνοχής» 

- τις στρατηγικές επιλογές του ΕΠΑλΘ 2014-20 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του  

τομέα της Αλιείας» και «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και βελτίωση της αποδοτικότητας των 

πόρων", οι οποίες βρίσκονται απόλυτα ενσωματωμένες στο Τοπικό Πρόγραμμα. Ειδικότερα με: 

- την πολιτική που αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κυρίως των μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, μέσα από αναβάθμιση, διεύρυνση και επέκταση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε 

εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα.  

- την πολιτική για την ενίσχυση της απασχόλησης, κυρίως με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά 

και τη διατήρηση των υφιστάμενων, μέσω της στήριξης των επιχειρήσεων του τομέα και μέσω της τοπικής 

ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών  

-την πολιτική της τοπικής ανάπτυξης και την ανάδειξη της συμπληρωματικότητας με τα υπόλοιπα 

χρηματοδοτικά μέσα / Ταμεία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από την 

αλιεία μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.  

- την πολιτική για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και αυτή που 

αφορά στην ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

- την πολιτική στήριξης της διαφοροποίησης των οικονομιών των παράκτιων περιοχών  

- την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του τοπικού προγράμματος  που έχουν άμεση σχέση με τους στόχους του ΕΠΑλΘ 

1ος Ειδικός Στόχος: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό της Εμπειρίας»  

(Πεδίο εκδήλωσης πρωτοβουλιών για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, είναι η βελτίωση των 

υπηρεσιών εστίασης, αναψυχής, οι εναλλακτικές επιλογές δραστηριότητας, μέσω των δυνατοτήτων που 

προσφέρει ο φυσικός, γαστρονομικός και πολιτιστικός πλούτος των νησιών). 

 

2ος Ειδικός Στόχος: «Αυθεντικά και Επώνυμα Προϊόντα της Δωδεκανησιακής Γης και της Θάλασσας» 

(Η πλούσια παραγωγική παράδοση σε προϊόντα ιδιοτυπίας, αποτελεί κλάδο της τοπικής οικονομίας, με 

σημαντικές παράλληλες επιπτώσεις στη διατήρηση της φθίνουσας δραστηριότητας στον πρωτογενή Τομέα 

(γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία), τη διατροφική επάρκεια και τον εμπλουτισμό του τουριστικού 

προϊόντος. Ο στόχος πρόκειται να στηριχθεί από πρωτοβουλίες για  τη διατήρηση της Γαστρονομικής 

Παράδοσης  με τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και 

παραγωγής εδεσμάτων από αλιεύματα (αλίπαστα, ιχθηρά). 

 

5ος Ειδικός Στόχος: Τα Δωδεκάνησα Εργαστήριο της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Μικρο-

Επιχειρηματικότητας στο Ιδιαίτερο Νησιωτικό Περιβάλλον. 

Επιδίωξη είναι, η ενσωμάτωση της καινοτομίας στο πλήρες φάσμα της μικρής κλίμακας 

επιχειρηματικότητας και η ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών για εγχειρήματα με 

χαρακτηριστικά καινοτομίας (τεχνολογικής/εμπορικής/ οργανωτικής) στους τομείς αιχμής της ζήτησης με 

προοπτική, την κατά το δυνατόν ισχυρή στήριξη της επιχειρηματικότητας των νησιών και τη συγκράτηση 

των νέων επιστημόνων σε αυτά. 

 

Αναλυτικά οι ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Δωδεκανήσου,  οι προτεραιότητες  καθώς και 

οι ανάγκες της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζονται στο παρακάτω απόσπασμα του εγκεκριμένου 

τοπικού προγράμματος:  

 

1ος Ειδικός Στόχος: Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό της Εμπειρίας. 

Η ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό της Εμπειρίας, αποτελεί σημαντική πρόκληση και κατεύθυνση της 

τουριστικής δραστηριότητας στα χωριά της δωδεκανησιακής υπαίθρου, σε συνδυασμό με την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος, της παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής στα νησιά και τον πολιτιστικό πλούτο. 
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Πεδίο εκδήλωσης πρωτοβουλιών για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, είναι η βελτίωση των υπηρεσιών διαμονής, 

εστίασης, αναψυχής, καθώς και οι εναλλακτικές επιλογές δραστηριότητας, μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει ο 

φυσικός, γαστρονομικός και πολιτιστικός πλούτος των νησιών (πολιτιστική και φυσική ανακάλυψη, ψυχαγωγική 

αλιεία, διατήρηση παραδοσιακών τεχνών, παραδοσιακών χορών, μουσικής και τραγουδιών), η αναβάθμιση των 

καταλυμάτων με νέες πιστοποιημένες υπηρεσίες και η αξιοποίηση των ΤΠΕ και διαδικτύου για σύγχρονες υπηρεσίες 

τουρισμού (συστήματα κρατήσεων, ιστοσελίδες, εργαλεία προώθησης, υπηρεσίες ενημέρωσης). 

Ο στόχος θα στηριχθεί σε παρεμβάσεις που σέβονται και ενισχύουν την ταυτότητα της περιοχής και μπορούν να 

συσπειρώσουν το σύνολο των φορέων, σε μια συλλογική προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων, τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού θησαυρού της περιοχής παρέμβασης, τη διαφύλαξη της 

αγροτικής αρχιτεκτονικής και την προβολή των περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (περιοχές 

NATURA), με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες  ήπιου /εναλλακτικού τουρισμού. 

 

2ος Ειδικός Στόχος: Αυθεντικά και Επώνυμα Προϊόντα της Δωδεκανησιακής Γης και της Θάλασσας - Γαστρονομική 

Παράδοση στο Αιγαίο. 

Η πλούσια παραγωγική παράδοση σε προϊόντα ιδιοτυπίας, αποτελεί κλάδο της τοπικής οικονομίας, με σημαντικές 

παράλληλες επιπτώσεις στη διατήρηση της φθίνουσας δραστηριότητας στον πρωτογενή Τομέα (γεωργία – 

κτηνοτροφία – αλιεία), τη διατροφική επάρκεια και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. 

Ο στόχος πρόκειται να στηριχθεί: 

- από πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και για τη 

διατήρηση και εκσυγχρονισμό της παραγωγής παραδοσιακών μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων και προϊόντων 

αλιείας (γαλακτοκομικά προϊόντα, αλίπαστα, ιχθηρά, μέλι, λάδι, κρασί, αρωματικά φυτά, προϊόντα παραδοσιακής 

ζαχαροπλαστικής), που ενώ είναι γνωστά, αναγνωρίσιμα και περιζήτητα, εντούτοις η παραγωγή τους παραμένει σε 

χαμηλά, μη ανταγωνιστικά επίπεδα, οικογενειακής παραγωγής. 

- από οργανωμένες δράσεις καθιέρωσης της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης, με τη συνεργασία των 

επαγγελματιών της εστίασης μέσω δικτύωσης και συνεργασίας στη βάση του διάδοσης και επέκτασης της 

πιστοποίησης Aegean Cuisine, οριζόντιων δράσεων και πρωτοβουλιών για την προβολή της δωδεκανησιακής κουζίνας 

και γαστρονομίας, δράσεις που συνιστούν κρίσιμο κρίκο για μια επιτυχημένη τοπική πολιτική. 

 

3ος Ειδικός Στόχος: Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Μοναδικών Φυσικών, Περιβαλλοντικών και 

Αρχιτεκτονικών Πόρων των Δωδεκανήσων. 

Το πολύμορφο μοναδικό φυσικό περιβάλλον των νησιών με βασικό στοιχείο τη θάλασσα και ο οικολογικός πλούτος, 

αποτελούν πολύτιμους πόρους και υπόβαθρο για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο πολλαπλό δίκτυο περιοχών Natura 

2000 είναι δυνατές και ευκταίες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, ανάδειξης και προστασίας του 
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περιβάλλοντος και δίκτυα μονοπατιών και διαδρομών, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Εκτός 

από τις περιοχές Natura 2000 περιλαμβάνεται πλήθος προστατευόμενων, υπό άλλο καθεστώς, περιοχών (βιότοποι 

Corine, σημαντικές για την ορνιθοπανίδα περιοχές, καταφύγια άγριας ζωής κλπ). 

Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει μοναδικό, αλλά συγχρόνως ευαίσθητο και απειλούμενο, φυσικό και περιβαλλοντικό 

πλούτο, σημαντικούς πόρους για μία προοπτική δυναμικής αειφόρου ανάπτυξης. Βασικός στόχος του προγράμματος, 

η ήπια και συμβατή με τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες οικοτουριστική ανάπτυξη, να αποτελέσει κεντρική επιλογή 

και βάση του τοπικού προγράμματος μέσω παρεμβάσεων για: 

- την προστασία τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, παράκτιων περιοχών, οργανωμένων διαδρομών 

παρατήρησης της θαλάσσιας, της χερσαίας χλωρίδας και πανίδας και κατά προτεραιότητα των περιοχών Natura 

2000. Η βελτίωση της ήπιας επισκεψιμότητας των μικρών αραιά κατοικημένων ή ακατοίκητων νησιών της περιοχής 

με δράσεις οικολογικού χαρακτήρα, αποτελεί ιδιαίτερη προτεραιότητα. 

- την ανάδειξη της αστικής και αγροτικής αρχιτεκτονικής παράδοσης της περιοχής και προβολής του αρχιτεκτονικού 

αποθέματος, με τη σφαιρική αξιοποίηση των μέτρων και δράσεων (αποκατάσταση κτιρίων, διαμόρφωση χώρων, 

ενέργειες προβολής της αρχιτεκτονικής παράδοσης, δίκτυα και διαδρομές, ενέργειες περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού.) Τα μοναδικά μνημεία της αγροτικής αρχιτεκτονικής 

παράδοσης (αναβαθμίδες, μητάτα) θα τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας. 

Η διαφύλαξη τους ασκεί διπλό ρόλο υπενθύμισης του ιστορικού τους ρόλου στην ανάπτυξη της νησιωτικής 

οικονομίας και της οικολογικής σημασίας τους. 

 

4ος Ειδικός Στόχος: Καινοτόμα Concepts και Σύγχρονες Εκδοχές Πολιτιστικής Δραστηριότητας. 

Η παράδοση και ο πλούτος των ιστορικών μνημείων στα Δωδεκάνησα είναι μοναδικά και καλύπτουν μεγάλες 

περιόδους του νησιωτικού πολιτισμού. Παραδοσιακά, αλλά με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, εκδηλώνεται 

από φορείς της περιοχής προσπάθεια, προκειμένου να δώσουν νέα πνοή εξωστρέφειας στην πολιτιστική παράδοση, 

διαφοροποιούμενοι από μία λογική παθητικής προσκόλλησης στο παρελθόν. 

Ιστορικοί τόποι και ευρήματα, μοναδικά μνημεία των πρώτων περιόδων του χριστιανισμού, η διατήρηση της 

μουσικής και χορευτικής παράδοσης από συγκροτήματα νέων Δωδεκανησίων, η τυπική αγροτική αρχιτεκτονική, οι 

διατηρητέοι οικισμοί, η ιστορική γαστρονομική παράδοση, αποτελούν αναπόσπαστες ψηφίδες του μωσαϊκού που 

προσδιορίζει την ταυτότητα της περιοχής. 

Το ανεπανάληπτο φυσικό περιβάλλον των νησιών, σε συνδυασμό με το δωδεκανησιακό πολιτιστικό κεφάλαιο, 

προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες μίας διαφορετικής οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, μίας 

νέας πρότασης φιλοξενίας με σεβασμό στο ιστορικό και φυσικό περιβάλλον, μίας πρότασης για αληθινή διαμονή 

εμπειρίας και ανακάλυψης των κρυμμένων θησαυρών της δωδεκανησιακής πολιτιστικής παράδοσης. 
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5ος Ειδικός Στόχος: Τα Δωδεκάνησα Εργαστήριο της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Μικρο-Επιχειρηματικότητας 

στο Ιδιαίτερο Νησιωτικό Περιβάλλον. 

Σήμερα στα Δωδεκάνησα λειτουργούν ή βρίσκονται σε διαδικασίες έναρξης, σημαντικός αριθμός Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων. Τα νέα αυτά εγχειρήματα, καλύπτουν ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της κοινωνικής 

φροντίδας, της αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής και της απασχόλησης νέων κατοίκων της περιοχής. 

Οι προοπτικές της νησιωτικής κοινωνικής οικονομίας περιορίζονται και αυτές από τους αναστολείς παράγοντες της 

νησιωτικής επιχειρηματικότητας γενικά. Για αυτόν το λόγο, στο πρόγραμμα CLLD/LEADER προβλέπεται ιδιαίτερη 

μέριμνα για ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που προέρχονται από φορείς της θεσμοθετημένης, και στη 

χώρα μας πλέον, κοινωνικής οικονομίας. 

Η ανάπτυξη και ισχυροποίηση της κοινωνικής οικονομίας στα νησιά, είναι σε άμεση συνάρτηση και σχέση, με τη 

στήριξη του ρεύματος μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις παίρνει τροπή 

αυταπασχόλησης των νέων επιχειρηματιών. Η στήριξη αυτού του τύπου επιχειρηματικότητας, σε άμεση σχέση με τη 

λογική της κοινωνικής οικονομίας (απασχόληση ανέργων, ευάλωτων ατόμων του πληθυσμού κλπ), προβλέπεται να 

κατευθύνεται σε εγχειρήματα με χαρακτηριστικά κοινωνικής καινοτομίας (εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών 

ιδιαίτερα στα μικρά νησιά της περιοχής παρέμβασης) και ευρύτερου χαρακτήρα καινοτομίας 

(τεχνολογικής/εμπορικής/ οργανωτικής). 

Επιδίωξη είναι, η ενσωμάτωση καινοτομίας στο πλήρες φάσμα της μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας και των 

επενδυτικών πρωτοβουλιών που εκδηλώνονται στους τομείς αιχμής της ζήτησης με προοπτική, την κατά το δυνατόν 

ισχυρή στήριξη της επιχειρηματικότητας των νησιών και τη συγκράτηση των νέων επιστημόνων σε αυτά. 

 

Με βάση την SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ τα πλεονεκτήματα, οι ανάγκες – προβλήματα-  αδυναμίες της περιοχής 

παρέμβασης και η αντιμετώπισή τους αναφέρονται παρακάτω: 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

- Ο μεγάλος αριθμός αλιευτικών περιοχών και το μήκος της ακτογραμμής τους που επιτρέπουν  την 

ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα 

- Η  άσκηση της παράκτιας αλιείας με τη μορφή της οικογενειακής δραστηριότητας που συνδυάζεται και με 

άλλες, κυρίως αγροτουριστικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας τη τοπική απασχόληση.  

- Η Απασχόληση σημαντικού αριθμού επαγγελματιών και εργαζομένων σε συναφείς κλάδους, καθώς και 

παράλληλη ανάπτυξη επιχειρήσεων που ενισχύουν το κλάδο σε προϊόντα –εξοπλισμούς & υπηρεσίες 

ΑΝΑΓΚΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ: 

➢ Η καθολική επικράτηση τομέα υπηρεσιών (υπερ-τριτογενοποίηση της τοπικής οικονομίας),  
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➢ Η συρρίκνωση της μικρής κλίμακας επιχειρηματικότητας 

➢ Ο χαμηλός βαθμός χρήσης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών   

➢ Τα προβλήματα της πολυνησιωτικότητας ( μικρή τοπική αγορά, αδυναμία οικονομιών κλίμακας, 

διασύνδεση των νησιών )  

➢ Η στέρηση οικολογικής σήμανσης – πιστοποίησης των αλιευτικών  προϊόντων  

➢ Η περιορισμένη συμμετοχή των αλιέων σε οργανώσεις που είναι απαραίτητες για την προώθηση 

του κλάδου  

➢ Η περιορισμένη δυνατότητα εμπορίας και προώθησης των αλιευτικών προϊόντων από τους 

παραγωγούς 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ – ευκαιρίες: 

• Η ενίσχυση της απασχόλησης σε θαλάσσιες δραστηριότητες  κυρίως στα μικρά νησιά  

• Η αξιοποίηση του  εμπλουτισμένου τουριστικού  προϊόντος  – (αλιευτικός τουρισμός, θαλάσσιος 

τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός κ.λπ.) 

• Η εντατικοποίηση και μετάδοση των εναλλακτικών/ειδικών μορφών τουρισμού στα μικρότερα 

νησιά της περιοχής  

• Η επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας προς τις προστατευμένες περιοχές  

• Η στήριξη του εισοδήματος των αλιέων μέσα από δράσεις διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων 

τους και διευκόλυνσης της δικτύωσης και πρόσβασής τους στις αγορές. 

• Η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση των αλιέων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

• Η δυνατότητα ενίσχυσης του βαθμού συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ παρεμβάσεων 

που αφορούν τις αλιευτικές περιοχές.  

• Η δυνατότητα ενίσχυσης της πρόσβασης και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 

καθώς  και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή πρότυπων διαδικασιών στην πράξη . 

 

Κριτήριο 21:  «Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα» 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στη στήριξη της απασχόλησης (άρθρα 1 & 25 της 

πρόσκλησης), με βάση τις αναγραφόμενες θέσεις απασχόλησης στο σχετικό πεδίο της αίτησης 

χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2), εκφρασμένες σε ΙΠΑ (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης).  

Σημειώνεται ότι 1 ΙΠΑ αφορά σε 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης για ολόκληρο το έτος, ήτοι σε 

απασχόληση 1.720 ώρες το χρόνο. Στους εργαζόμενους μερικής ή εποχικής απασχόλησης, αντιστοιχούν 
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κλάσματα των ΙΠΑ (ο αριθμός των ωρών ή των ημερών πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου 

ετησίως /1.720 ώρες τον χρόνο).  

Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται: α) οι μισθωτοί, β) τα άτομα που εργάζονται για την 

επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το Εθνικό 

δίκαιο, γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες (Αυτοαπασχόληση), δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική 

δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. 

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης 

μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια 

των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. 

Οι θέσεις εργασίας (διατήρηση υφιστάμενων και νέες) αποτελούν σημείο ελέγχου των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων του δικαιούχου, ενώ αποτελούν και δείκτη αποτελέσματος του ΕΠΑΛΘ ( άρθρα 1 & 25 της 

πρόσκλησης). 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Τη μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνει η 

δημιουργία >3 θέσεων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) (συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης) και τη 

μικρότερη η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.  

 

Κριτήριο 22: «Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα της επένδυσης» 

Ι) Εξετάζεται σε κάθε περίπτωση επιχείρησης (νέα ή υφιστάμενη) η τεκμηρίωση που παρέχεται σχετικά με 

την βιωσιμότητα, λειτουργικότητα της επένδυσης (άρθρα 5 & 25 της πρόσκλησης), μέσω του 

υποβληθέντος χρηματοοικονομικού σχεδίου, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI - Υπόδειγμα Μελέτης βιωσιμότητας), το 

οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις προβλέψεις εσόδων, δαπανών, κερδών / ζημιών και πηγών 

χρηματοδότησης, καθώς και η ορθότητα,  ρεαλιστικότητα και πληρότητα του σχεδίου.  

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι πράξεις αλιευτικού τουρισμού.  

ΙΙ) Επιπλέον, στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν νέο 

προϊόν / υπηρεσία, εξετάζεται το υποβληθέν συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο (το οποίο περιλαμβάνεται 

στο Έντυπο Ι_2) σχετικά με τους στόχους και τη φιλοσοφία της επιχείρησης, την παραγωγική διαδικασία, 

τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, τους τρόπους διανομής, 

προώθησης και πωλήσεων - marketing, τον ανταγωνισμό, τους προμηθευτές και τους δυνητικούς πελάτες. 
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Στο κριτήριο τίθεται τιμή ΝΑΙ /ΟΧΙ ή Δεν εφαρμόζεται. Προϋπόθεση για τη θετική αξιολόγηση του 

κριτηρίου, είναι να λαμβάνει θετική τιμή ΝΑΙ ή δεν εφαρμόζεται. 

 

Κριτήριο 23: «Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης» 

Εξετάζεται με βάση τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης 

χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2), ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της πράξης με άλλα έργα 

που είτε είναι ολοκληρωμένα, είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ, της Τοπικής Στρατηγικής ή άλλων 

προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 

υλοποίησή της, καθώς και η προστιθέμενη αξία που προκύπτει σε περίπτωση που η πράξη είναι 

συμπληρωματική έργου που έχει χρηματοδοτηθεί σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). Η μικρότερη βαθμολογία τίθεται σε νέα 

πράξη που δεν είναι σε συμπλήρωση άλλης πράξης είτε ολοκληρωμένης είτε σε εξέλιξη.  

 

Κριτήριο 24: «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών στην πράξη» 

Εξετάζεται η εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών (φύση της επένδυσης, διαχείριση 

πρώτης ύλης, τεχνολογία κλπ.), από τα αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών 

στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2) και τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά 

τεκμηρίωσης της εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών στην πράξη, όπως π.χ  (άρθρο 

12 της πρόσκλησης) μελέτες, εγχειρίδια, σχέδια, πιστοποιητικά των προμηθευτών, έντυπα τεχνικών 

προδιαγραφών του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, βεβαιώσεις επίσημων ή συλλογικών 

φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια κλπ) ή άλλων φορέων της αγοράς που αναπτύσσουν δραστηριότητα 

σχετική με το εν λόγω προϊόν ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει επαρκώς το κριτήριο.  

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης).  

Η μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται στην επαρκή τεκμηρίωση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και η 

μικρότερη όταν δεν τεκμηριώνεται η εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή τεκμηριώνεται πολύ λίγο.  
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ΣΤΑΔΙΟ Β4: «ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ»  

Στο στάδιο Β4  αξιολογείται και βαθμολογείται η πρόταση σύμφωνα με τα παρακάτω 3 κριτήρια: 

Κριτήριο 25 : «Βαθμός ωριμότητας ενεργειών υλοποίησης» 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου (στάδιο εξέλιξης) συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (πχ. επαρκής αδειοδότηση, εγκρίσεις και 

συμφωνητικά σε ισχύ, υλοποίηση απαιτούμενων ενεργειών για εξασφάλιση περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης όπου απαιτείται, κ.λπ.)    

Ειδικότερα αξιολογείται με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά (άρθρο 12 της πρόσκλησης) και τα 

αναγραφόμενα στο σχετικό πεδίο των συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2), αν έχει 

εξασφαλισθεί α) το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων για την έναρξη του έργου ή β) μέρος των 

εγκρίσεων/ αδειών/απαλλακτικών εγγράφων και γνωμοδοτήσεων ή γ) η υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες 

αρχές για την έκδοση εγκρίσεων, αδειών, γνωμοδοτήσεων κλπ.  

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). 

Η μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται στην περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες για την 

εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αδειών / γνωμοδοτήσεων και η μικρότερη όταν 

δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων/ 

αδειών / γνωμοδοτήσεων κλπ. και αναμένεται να επηρεαστεί η υλοποίηση της πράξης.  

 

Κριτήριο 26 :  «Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου»  

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στα σχετικά πεδία των 

συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2), και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 12 της πρόσκλησης. Ειδικότερα εξετάζεται σε επίπεδο 

δικαιούχου: 

Ι) η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα/πράξεις (όπως Βεβαίωση Έναρξης 

και ΚΑΔ από Α.Α.Δ.Ε, βεβαιώσεις εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα για τις ημέρες και για αντικείμενο 

απασχόλησης  συναφές  με τη φύση της επενδυτικής πρότασης). 
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ΙΙ) ο σχετικός με τη φύση της πρότασης τίτλος σπουδών και κατάρτισης (όπως τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ,  

Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ, βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το 

αντικείμενο της πρότασης) 

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). 

Η μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται για την επαγγελματική εμπειρία του δικαιούχου όταν αυτή είναι ≥6 

έτη, ενώ η μικρότερη όταν είναι <2 έτη 

Η μεγαλύτερη βαθμολογία για την επαγγελματική εκπαίδευση του δικαιούχου τίθεται για τίτλο σπουδών 

ΑΕΙ, ενώ η μικρότερη για επαγγελματικής κατάρτισης τουλάχιστον 200 ωρών. 

Σημειώνεται ότι  η αριθμητική τιμή (βαθμός) που λαμβάνουν οι  τίτλοι σπουδών και κατάρτισης έχει ως 

εξής: πτυχίο ΠΕ: 5 βαθμοί ,  πτυχίο ΤΕ: 4 βαθμοί , πτυχίο ΙΕΚ:  3 βαθμοί , σεμινάριο διάρκειας μεγαλύτερης  

ή ίσης  των 200 ωρών : 2 βαθμοί και  μικρότερης των  200 ωρών :1 βαθμός. 

 

Κριτήριο 27:  «Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων» 

Εξετάζεται (άρθρο 5, 10, 12 και 15 της πρόσκλησης) η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδια 

κεφάλαια στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, μέσω της υποβολής αποδεικτικών τεκμηρίωσης 

διαθεσίμων ιδίων πόρων για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αυτή προκύπτει από το 

χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης της αίτησης χρηματοδότησης (ΕΝΤΥΠΟ Ι_2), καθώς και μέσω της 

Υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου δικαιούχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I) .  

 

Η βαθμολογία του κριτηρίου συναρτάται από την αριθμητική τιμή που λαμβάνει (βαθμός) και την 

βαρύτητα του κριτηρίου ως ποσοστό % (συντελεστής στάθμισης). 

Η μεγαλύτερη βαθμολογία τίθεται όταν, με τα υποβληθέντα αποδεικτικά διαθέσιμων ιδίων πόρων, 

τεκμηριώνεται δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% και η μικρότερη όταν 

υποβάλλεται μόνο Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής. 

  
 


