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Ρόδος, Τετάρτη, 22.09.2021   

 

1. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την Πρόσκληση με τίτλο: «Ιδιωτικές επενδύσεις 
για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Δωδεκανήσου» της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. 
 

➢ Τι αφορά 
 

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης αλιείας για ιδιωτικά έργα της ΑΝΔΩ Α.Ε. που αφορά: 

➢ Δικαιούχους της Δράσης 
✓ αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν 

επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική 

άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή 

παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την 

εθνική νομοθεσία και 

✓ μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα 

δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων  

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  της πρόσκλησης  σχετικές ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω: 

 

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). 

 

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr2
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/FAQ_17-9-21.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/FAQ_17-9-21.pdf
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29) 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;  

• Στην 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 

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. 

 

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. 

 

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 

http://www.ando.gr/
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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. 

 

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.  
 
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. 

 
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.  
 

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 

 

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€. 

 

http://www.ando.gr/
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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. Όταν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους ή  

II. Όταν αυξάνουν την ικανότητα του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα  
 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης   

Το προσωπικό της ΑΝΔΩ παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. 

Αρμόδια στελέχη για επικοινωνία:  

1) Γεωργία Γουδουλάκη, 2241043313 και 2) Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου, 2241005163. 

 Ερωτήματα μπορείτε να υποβάλετε και μέσω του ando(at)ando.gr. 

 

  

 

2. 6η τροποποίηση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ 
 

➢ Τι αφορά 
 

✓ Η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης 
παρατείνεται έως τις 29/10/2021. Συγκεκριμένα το Αίτημα Επαλήθευσης - 
Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ συνοδευόμενο 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VII & VIIΙ το αργότερο έως την 29η Οκτωβρίου 2021. Ο Δικαιούχος 
δύναται να αιτηθεί στο αίτημα ελέγχου, χαμηλότερη δημόσια επιχορήγηση από την 
εγκεκριμένη αν αυτή είναι πάνω από το κατώτατο όριο της Δράσης. 

 

➢ Σχετικά αρχεία 
6η Τροποποίηση Πρόσκλησης  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

3. 2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2-
Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος 
 

➢ Περίοδος υποβολής 
✓ Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται 

η Τρίτη, 2/11/2021 και ώρα 13.00. 

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών. 

 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες  
2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης  

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr2
mailto:ando@ando.gr?subject=%CE%95%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20LEADER%20%2FCLLD%20%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_3743_21092021_6iTropopoiisi_Ax1_EnishysiMME_KefKinisis.pdf
https://pepna.gr/el/calls/enishysi-mikron-kai-poly-mikron-epiheiriseon-poy-epligisan-apo-ton-covid-19-stin-perifereia
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/6f8g4653pg-n36.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/1i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-412-ylopoiisi-ependyseon-poy-symvalloyn

