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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ
2007-2013)

1.1. Στρατηγικοί στόχοι – Άξονες προτεραιότητας του ΕΠΑΛ 2007-2013

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αλιείας (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ.) για την

προγραμματική περίοδο 2007 –2013, καθορίζεται το ακόλουθο αναπτυξιακό όραμα:

 «Η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του τομέα της Αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης

της ανταγωνιστικότητας και της διατήρησης της κοινωνικής & οικονομικής συνοχής»

Το ως άνω αναπτυξιακό όραμα εξειδικεύεται σε σειρά στρατηγικών στόχων, ως ακολούθως:

Σ.Σ 1: Η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και των

αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την

οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου, σύμφωνα με τις αρχές της κοινής αλιευτικής

πολιτικής .

Σ.Σ 2.1: Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η

διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου (οικονομική, περιβαλλοντική και

κοινωνική βιωσιμότητα).

Σ.Σ 2.2: Η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας

αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρησιακών δομών .

Σ.Σ 3 : Η βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

του τομέα της Αλιείας και η επιδίωξη της επίτευξης των στόχων της Κοινής

Αλιευτικής Πολιτικής.

Σ.Σ 4: Η αειφόρος ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών.

Σ.Σ 5: Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού που σχετίζεται με

τον αλιευτικό τομέα.

Σ.Σ 6: Η διατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα, με

παράλληλη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών.

Οι ως άνω στόχοι 1-4 ικανοποιούνται από την υλοποίηση αντίστοιχων Αξόνων

Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας για την περίοδο 2007-2013, οι

οποίοι είναι :
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 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:  «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΛΟΥ»

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ– ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ–

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

1.2  Άξονας προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών»

Ο Στρατηγικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι «η ενίσχυση της αειφόρου

ανάπτυξης των επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών που θα στηρίζεται στη δημιουργία ενός

προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους σε

αυτές».

Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι:

 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών περιοχών, μέσω της

αναδιάρθρωσης και του αναπροσανατολισμού της παραγωγικής τους βάσης και της

δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του αλιευτικού τομέα.

 Η βελτίωση της ελκυστικότητας των αλιευτικών περιοχών μέσω της ενίσχυσης βασικών

υποδομών και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ο στρατηγικός στόχος και οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 επιτυγχάνονται με

την επίτευξη των ακόλουθων Ειδικών Στόχων :

- Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων.

- Προώθηση του οικοτουρισμού με στόχο την αναδιάρθρωση και τον

αναπροσανατολισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικές περιοχές.

- Διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

- Προαγωγή της ποιότητας του παρακτίου περιβάλλοντος των αλιευτικών

περιοχών

- Προστασία και αναβάθμιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στις

αλιευτικές περιοχές.

- Ενίσχυση βασικών στοιχείων τεχνικής υποδομής και υπηρεσιών για τη βελτίωση

της ελκυστικότητάς των αλιευτικών περιοχών.

- Διάδοση βέλτιστων πρακτικών μέσω της προαγωγής της διαπεριφερειακής και

διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων των αλιευτικών περιοχών.
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Αναλυτικότερα, η προσέγγιση του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, που προορίζονται για σαφώς προσδιορισμένες

αλιευτικές περιοχές μικρότερες κατά κανόνα από μια περιοχή του επιπέδου NUTS 3

του κοινού συστήματος ταξινόμησης των περιφερειών,

 Τοπικές οντότητες ή ομάδες, που αντιπροσωπεύουν δημόσιους και ιδιωτικούς

εταίρους από διάφορους τοπικούς συναφείς κοινωνικοοικονομικούς τομείς και

σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης

Αλιείας»,

 Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες

Τοπικής Δράσης Αλιείας όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας

στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης,

 Πολυτομεακός σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την

αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής

οικονομίας,

 Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων,

 Εφαρμογή έργων συνεργασίας,

 Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΣΟΣ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Ε.

2.1 Περιοχή παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: «Περιοχή παρέμβασης»
ΔΗΜΟΣ /

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΤΑΣΗ
(Km2)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2001

Περιοχές Άξονα 3
του ΠΑΑ

ΚΕΡΑΜΩΤΗ 44,6 2111

Ν. ΚΑΡΥΑ 23,5 1734

ΠΗΓΕΣ 18,4 1036

Δ. ΝΕΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
ΑΓΙΑΣΜΑ 28,6 1158

ΘΑΣΟΣ 22,8 3140 X

ΘΕΟΛΟΓΟΣ 114,3 1748 X

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ 23,2 1282 X

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 56,6 2452 X

ΜΑΡΙΕΣ 42,3 559 X

ΠΑΝΑΓΙΑ 20,1 849 X

ΠΟΤΑΜΙΑ 23,1 1262 X

ΠΡΙΝΟΣ 37,9 1361 X

ΡΑΧΩΝΙ 29,4 720 X

Δ. ΘΑΣΟΥ

ΣΩΤΗΡΑΣ 10,4 392 X

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 495,2 19.804

% ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ 23,45% 13,65%

% ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ 3,50% 3,24%

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.111,70 145.054

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ 14.157,75 611.067

Πηγή : ΕΣΥΕ 2001

 Πληθυσμιακή πυκνότητα περιοχής: 39,99
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ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ_ Επικαιροποίηση



Ο.Τ.Δ. ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

10

2.2 Στόχοι και Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος

Λαμβάνοντας υπόψη:

Ο απώτερος σκοπός από την εφαρμογή της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για την ΠΠ
είναι η δημιουργία μίας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής ανταγωνιστικής οικονομίας σε τοπικό
επίπεδο με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, σε συνάφεια της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Το αναπτυξιακό Όραμα  διατυπώνεται ως:

Η Συνδυασμένη αειφόρος ανάπτυξη της ΠΠ που επιτυγχάνεται μέσω της ενεργοποίησης
του ενδογενούς δυναμικού και πολυτομεακού σχεδιασμού που με βάση την
αλληλεπίδραση Φορέων, πράξεων και κλάδων διεκδικεί δυναμικά την αειφόρο και
βιώσιμη ανάπτυξη της.

Το παραπάνω αναπτυξιακό όραμα για την ΠΠ διαρθρώνει την Στρατηγική τοπικής
Ανάπτυξης γύρω από ένα Κεντρικό Θεματικό Άξονα:

Κεντρικός Θεματικός άξονας Στρατηγικής Τοπικής ανάπτυξης

Η Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού συστήματος της αλιευτικής
περιοχής, στην κατεύθυνση ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής της φυσιογνωμίας,
την προστασία του περιβάλλοντος - βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

που εξυπηρετείται από τους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους, μέσω των οποίων
αξιοποιούνται οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα:

Διατύπωση Στρατηγικών Στόχων

Στρατηγικός
Στόχος 1

Ενίσχυση της Απασχόλησης και της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου
δυναμικού με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και την προώθηση
ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού μέσω της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Στρατηγικός
Στόχος 2

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας,
με την δημιουργία δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης των κατοίκων, στην
κατεύθυνση αξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων, με παράλληλη
ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία

Στρατηγικός
Στόχος 3

Προστασία – ανάδειξη του φυσικού, παραθαλασσίου και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στρατηγικός
Στόχος 4

Βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της ανάπτυξης πολιτιστικών υποδομών και
της ανάδειξης της πολιτιστικής δημιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου.

Στρατηγικός
Στόχος 5

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής περιοχής με την ενίσχυση
διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση αναδιάρθρωσης της
παραγωγικής βάσης της περιοχής.

Στρατηγικός
Στόχος 6

Ενίσχυση της Τοπικής Εταιρικής Σχέσης και Στήριξη της Τοπικής Διακυβέρνησης
που επιτυγχάνεται με την συνεχή Στήριξη Φορέων και Πληθυσμού καθώς και η
συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη
αξιοποίηση των τοπικών πόρων (ανθρώπινων, φυσικών, οικονομικών κ.λπ.)
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά και στην οικονομία της περιοχής, προτεραιότητα θα
δοθεί στη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και την
οικονομική διαφοροποίηση μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισης που αφορά όλο το
τοπικό παραγωγικό σύστημα και ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς και κλάδους, που
συνδράμουν δραστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την στήριξη των ανθρώπων
της Υπαίθρου.

Ενίσχυση της απασχόλησης
Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί μια από τις οριζόντιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ιδιαίτερα για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και
στην περιοχή παρέμβασης, όπου τα συνολικά αλλά και τα επί μέρους ποσοστά ανεργίας
του ενεργού πληθυσμού είναι από τα υψηλότερα στη χώρα, η ενίσχυση της απασχόλησης
καθίσταται κρίσιμος παράγοντα για την αναπτυξιακή προοπτική και τη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η προώθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών με έμφαση
στις ομάδες ενεργού πληθυσμού, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση και παράλληλα
ο οικονομικός και κυρίως ο κοινωνικός ιστός της Π.Π με απώτερο αντίκτυπο την
συγκράτηση του πληθυσμού στην ΠΠ.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Προτεραιότητα της προσέγγισης του Αξονα 4 του ΕΠΑΛ αποτελεί η διαφοροποίηση της
παραγωγικής φυσιογνωμίας των αλιευτικών περιοχών με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
που προσδίδουν ποικιλομορφία στην απασχόληση και νέες διεξόδους σε προβληματικούς
από άποψη βιωσιμότητας τομείς δραστηριότητας.
Για την περιοχή παρέμβασης προτεραιότητα αποτελούν:

 Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός κλπ, αποτελεί μια από
τις βασικές συνιστώσες του προγράμματος που μπορεί να προσφέρει εναλλακτική
απασχόληση και να αποτελέσει πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της
περιοχής.

 Ο αλιευτικός τομέας στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, θα πρέπει να
ενισχυθεί με δράσεις περαιτέρω επεξεργασίας και διάθεσης των αλιευτικών
προϊόντων με αποτέλεσμα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της αλιευτικής
παραγωγής.

 Η ενίσχυση επενδύσεων που αφορούν στην επεξεργασία και αξιοποίηση τοπικών
μη γεωργικών και μη αλιευτικών πόρων καθώς και η ενίσχυση των Υπηρεσιών θα
συμβάλλει στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της περιοχής παρέμβασης
και στην καλύτερη διασπορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επίπεδο Ν.
Καβάλας, η οποία σήμερα είναι συγκεντρωμένη στα αστικά κέντρα του Νομού

Προστασία – ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση
της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Βασικό πλεονέκτημα της περιοχής παρέμβασης είναι η ύπαρξη σημαντικών πόρων φυσικού
παραθαλάσσιου και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οι οποίοι μπορούν στο πλαίσιο μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης να αποτελέσουν σημεία αναφοράς, βελτίωσης της
ελκυστικότητας και αύξησης της επισκεψιμότητάς της.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ανάδειξη και συστηματική προβολή όλων των
αξιόλογων φυσικών παραθαλάσσιων και τεχνικών χαρακτηριστικών της περιοχής
παρέμβασης με απώτερο σκοπό την βελτίωση της εικόνας της στο εξωτερικό περιβάλλον.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών των αγροτικών και αλιευτικών περιοχών από
μόνη της δεν είναι αρκετή για την ανάπτυξη - αναζωογόνηση τους.
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Η προτεινόμενη ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης
συμβάλλει διττά στην επίτευξη των στόχων του τοπικού προγράμματος μέσω:

 της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στους ανωτέρω τομείς της
κοινωνικής οικονομίας από κατοίκους της περιοχής και

 της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης λόγω
της ανάδειξης δημιουργικών διεξόδων διάθεσης του ελεύθερου χρόνου.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής περιοχής
Η διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση ενίσχυσης
επενδύσεων σε συνάρτηση με λοιπές οικοτουριστικές δραστηριότητες και ονομαστά τοπικά
προϊόντα που χαρακτηρίζουν την περιοχή παρέμβασης μπορούν να αποτελέσουν την
έναρξη μιας διαδικασίας πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων σε όλη τη γραμμή
παραγωγής και αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης της περιοχής.
Επίσης απόρροια της μείωσης της πρωτογενούς παραγωγής και των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η αλιευτική παραγωγή, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του αλιευτικού αλλά και του ελλειμματικού
πρωτογενή τομέα συνδράμει διαρθρωτικά στην καλύτερη οργάνωση του συνόλου των
παραγωγικών τομέων σε σχέση με το σύνολο των πόρων και την ορθολογική αξιοποίηση
τους.

Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης.

Η «bottom – up» διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους οικονομικούς και
κοινωνικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης να εκφραστούν καταθέτοντας τις απόψεις
τους αναφορικά με το όραμα, τη στοχοθεσία και τις επιμέρους προτάσεις του Τοπικού
Προγράμματος.
Η διαδικασία αυτή προωθείται τόσο μέσω της ευρείας δημοσιοποίησης του προγράμματος,
όσο και μέσω των οργάνων διοίκησης – διαχείρισής της (Επιτροπή Διαχείρισης του
Προγράμματος – Ε.Δ.Π.).
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης, ο βαθμός της οποίας
εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των ενεργειών και τον προωθητικό μηχανισμό
σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτό η ΟΤΔ θα αναλάβει την συνεχή υποστήριξη όλων των παραγόντων
(Φορέων) Κλάδων (Τομέων της οικονομίας) και πράξεων (έργων) καθώς και την συνεχή
υποστήριξη του Τοπικού Πληθυσμού για τον Τρόπο Δράσης και Υλοποίησης του Τοπικού
Προγράμματος που αποτελεί βασική αρχή τοπικής διακυβέρνησης.
Σε αυτό το πλαίσιο εκτός από την Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του Τοπικού
Προγράμματος, η συνεχής διαδικασία διαβουλεύσεων με Φορείς και Τοπικό Πληθυσμό, και
κυρίως με τους εταίρους του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων που κατοχυρώνουν το σύνολο
των τοπικών φορέων, που άπτονται της τοπικής αναπτυξιακής Διαδικασίας και της
κοινωνίας των πολιτών της Π.Π. ενισχύει την Διαδικασία Σχεδιασμού και Υλοποίησης της
Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης.

2.3 Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (ΕΔΤΠ Αλιείας)

Η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος
της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε. ΟΤΑ γίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού
Προγράμματος Αλιείας, στην οποία μετέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς αλλά και
άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας, που εκπροσωπούν συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα,
καθώς και φορείς που εκπροσωπούν συμφέροντα του δημοσίου τομέα της περιοχής
παρέμβασης.
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2.4 Παρουσίαση Τοπικού Προγράμματος

Το Τοπικό Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε ένα Μέτρο (4.1 Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών), το
οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 Δράση 4.1.1: Ιδιωτικές Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

 Δράση 4.1.2: Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

ΔΡΑΣΗ 4.1.1: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Η δράση 4.1.1 «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών»
περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατηγορίες Πράξεων:

 4.1.1.1: Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους
τομείς, που υλοποιούνται από αλιείς, με στόχο τη διαφοροποίηση των
οικονομικών δραστηριοτήτων τους

 4.1.1.2: Ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους
τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς

 4.1.1.3:  Λοιπές ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας

ΔΡΑΣΗ 4.1.2: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Η Δράση 4.1.2 περιλαμβάνει τέσσερις Κατηγορίες Πράξεων ως ακολούθως:

 4.1.2.1 Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

 4.1.2.2 Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αλιευτικές περιοχές

 4.1.2.5 Οργάνωση και λειτουργία των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας

 4.1.2.6 Διατοπική – διακρατική συνεργασία μεταξύ παράκτιων περιοχών μέσω
της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα χρηματοδοτικά στοιχεία του Τοπικού

Προγράμματος ανά κατηγορία Πράξεων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΙΔΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1: Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού ή Ίδρυσης Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων ( ΑΛΙΕΙΣ) 1.600.000,00 1.040.000,00 560.000,00
Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2: Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού ή Ίδρυσης Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ) 3.350.000,00 2.010.000,00 1.340.000,00
Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3: Λοιπές Επενδύσεις Τομέα Αλιείας 400.000,00 200.000,00 200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1. 5.350.000,00 3.250.000,00 2.100.000,00
Κατηγορία Πράξης 4.1.2.1: Υποδομές για την Ενθάρρυνση της Τουριστικής
Δραστηριότητας 500.000,00 500.000,00 0
Κατηγορία Πράξης 4.1.2.2: Υποδομές Μικρής Κλίμακας και Υπηρεσίες για τη
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής σε Αλιευτικές Περιοχές 265.000,00 265.000,00 0
Κατηγορία Πράξης 4.1.2.5: Οργάνωση και Λειτουργία των ΟΤΔ Αλιείας 450.000,00 450.000,00 0

Κατηγορία Πράξης 4.1.2.6: Διατοπική - Διακρατική Συνεργασία μεταξύ
Αλιευτικών Περιοχών μέσω της Δικτύωσης και της Διάδοσης Βέλτιστων
Πρακτικών 45.000,00 45.000,00 0

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.2 1.260.000,00 1.260.000,00 0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.610.000,00 4.510.000,00 2.100.000,00

Η συμμετοχή του ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) μπορεί να ανέλθει στο 95% της Δημόσιας Δαπάνης.
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2.5 Κατηγορίες Πράξεων Τοπικού Προγράμματος που προκηρύσσονται με την παρούσα
πρόσκληση
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
(υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1
«Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών», στην Δράση 4.1.1 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για
την Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» και συγκεκριμένα για τις κατηγορίες
πράξεων:

 4.1.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που
υλοποιούνται από αλιείς, με στόχο την διαφοροποίηση των οικονομικών
δραστηριοτήτων τους

 4.1.1.2 Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυση νέων πολύ μικρών
επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που
υλοποιούνται από μη αλιείς

 4.1.1.3 Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας.
Περιλαμβάνονται επενδύσεις οι οποίες εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες και οι
οποίες συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης:

 4.1.1.3.1 «Επιλέξιμα μέτρα για την μεταποίηση και εμπορία, με έμφαση
σε δραστηριότητες παραδοσιακής οικοτεχνίας»

 4.1.1.3.2 «Πιστοποίηση ποιότητας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας
σημάτων και της πιστοποίησης προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται με
μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον»

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των
κατηγοριών Πράξεων στις οποίες αναφέρεται η πρόσκληση ενδεικτικά είναι οι εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

 ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

4.1.1.1
Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού ή Ίδρυσης

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΛΙΕΙΣ)
1.600.000,00 € 1.040.000,00 €

Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς,
κατά την έννοια του άρθρου 3,
σημείο β, του ΚΑΝ. (ΕΚ)
1198/2006 και όπως ορίζονται
από την κείμενη νομοθεσία,
οι οποίοι δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στην περιοχή
παρέμβασης. Επίσης
συνεταιρισμοί αλιέων, καθώς
και κάθε άλλο νομικό
πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από αλιείς οι
οποίοι δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στην περιοχή
παρέμβασης.

4.1.1.2
Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού ή Ίδρυσης

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ)
3.350.000,00 € 2.010.000,00 €

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα
οποία δεν εμπίπτουν στην
παραπάνω κατηγορία και είναι
κατά προτεραιότητα κάτοικοι
της περιοχής παρέμβασης του
Άξονα 4, που δύναται να
υλοποιήσουν επενδύσεις σε
πολύ μικρές επιχειρήσεις
σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
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4.1.1.3 Λοιπές Επενδύσεις Τομέα Αλιείας 400.000,00 € 200.000,00 €

Ατομικές Επιχειρήσεις ή
Νομικά  Πρόσωπα  Ιδιωτικού
Δικαίου  (ΑΕ,  ΕΠΕ,  ΟΕ,  ΕΕ,
Προσωπικές εταιρείες του
εμπορικού νόμου, Αγροτικές/
Αλιευτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις κάθε βαθμίδας,
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
Δημοτικές Επιχειρήσεις), που
δραστηριοποιούνται στον
τομέα της μεταποίησης και
εμπορίας αλιευτικών
προϊόντων και οι οποίες
λειτουργούν σύμφωνα με τις
διατάξεις της εμπορικής και
φορολογικής νομοθεσίας, που
έχουν την ευθύνη υλοποίησης
και τελικά επιβαρύνονται με
το κόστος της
πραγματοποίησης του
υποβαλλόμενου προς
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
και δύναται να υλοποιήσουν
επενδύσεις σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ.

ΣΥΝΟΛΟ 5.350.000,00€ 3.250.000,00€

Οι ανωτέρω Κατηγορίες Πράξεων περιλαμβάνουν επενδύσεις για την ίδρυση ή και τον
εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς, κατά την έννοια της
Σύστασης 2003/361/ΕΚ της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πληρούν ανάλογα με τον τομέα της
επένδυσης τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον,  υγιεινή και κλπ με σκοπό
την  ανάπτυξη  μη αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και διευκόλυνση και ανάπτυξη και
προϊόντων αλιείας που αποβλέπουν στην σύζευξη των αλιευτικών και μη αλιευτικών
δραστηριοτήτων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αξιόλογη παραγωγή, αλλά και
ταυτόχρονη επιχειρηματική δράση και σε λοιπούς τομείς που σχετίζονται με την αλιεία και
λειτουργούν συμπληρωματικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής  παρέμβασης.
Όλες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που αφορούν την διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος, καθώς και με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία.
Προκειμένου για επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό υποδομών
διανυκτέρευσης, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
2974/08.04.2009 των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής
Ανάπτυξης σχετικά με τον «Προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των
τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε
προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» καθώς και
οι τροποποιήσεις αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).
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2.6. Διαφοροποίηση Ομάδων Πράξεων για την Θάσο λόγω αναπτυξιακών

προτεραιοτήτων του Τοπικού Προγράμματος. Επικάλυψη Προγραμμάτων Άξονα 4

ΕΠΑΛ 2007-2013 και Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

Σε ότι αφορά την Θάσο εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι ακόλουθες Ομάδες
Πράξεων της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.1.2 Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυση
νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους
τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς :

4.1.1.2.-2: Λοιπές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αλιευτικού τουρισμού, θαλάσσιου & καταδυτικού
τουρισμού κλπ).

4.1.1.2.-4: Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης ( Δυναμικότητας έως 40 κλίνες)

4.1.1.2.-5: Χώροι εστίασης και αναψυχής

Οι ανωτέρω Ομάδες Πράξεων στα πλαίσια της Παρούσας πρόσκλησης είναι επιλέξιμες
μόνο για την χωροθετημένη περιοχή παρέμβασης της Δημοτικής Ενότητας Κεραμωτής
του Δήμου Νέστου και αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα του Τοπικού
προγράμματος λόγω ενδοχωρικών ανισοτήτων σε ότι αφορά την Τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής συνεπικουρούμενου του γεγονότος ότι η εν λόγω περιοχή της δημοτικής
Ενότητας Κεραμωτής ποτέ δεν είχε ανάλογα επενδυτικά κίνητρα.

Στην περιοχή της Θάσου το επενδυτικό ενδιαφέρον θα καλυφθεί στο πλαίσιο της
προκήρυξης του Μέτρου 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013  «Ποιότητα Ζωής στις
Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» στις περιοχές
Εφαρμογής του οποίου έχει ενταχθεί η Θάσος στο σύνολό της πρόσφατα και επίκειται
προκήρυξη στο εν λόγω μέτρο.
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2.7. Περιγραφή ομάδων πράξεων

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1. (ΑΛΙΕΙΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.1-1)

ΤΙΤΛΟΣ:
Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν
σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
(π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή για παρατήρηση κλπ)

Στην Π.Π. υπάρχουν μεγάλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σημαντικών εναλλακτικών
δραστηριοτήτων σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο πλούσιος θαλάσσιος βυθός στην
περιοχή παρέμβασης, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας επιχειρήσεων με
δραστηριότητες ποικίλων μορφών. Η σημαντική εμπειρία των αλιέων στην περιοχή
παρέμβασης μπορεί να συνδεθεί εύκολα με δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον
όπως καταδύσεις, ερασιτεχνική ελεγχόμενη αλιεία κ.λ.π.. Η σκοπιμότητα της ομάδας
πράξεων συνάδει στην κατεύθυνση δημιουργίας ευκαιριών για εναλλακτικές
δραστηριότητες που αξιοποιούν την εμπειρία του αλιέα σε σχέση με την θάλασσα.
Λειτουργεί στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης και συνδράμει
αποφασιστικά στην πολυαπασχόληση της αλιευτικής οικογένειας, ώστε μέσω της
ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της περιοχής
και η επιχειρηματική δραστηριότητα σε διαφοροποιημένους τομείς. Η ομάδα πράξεων
εισάγει ήπιες παρεμβάσεις σε άμεση συσχέτιση με την ορθολογική αξιοποίηση του
συνόλου των πόρων της περιοχής.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις που αφορούν τη δημιουργία εγκαταστάσεων
αλιευτικού  τουρισμού σύμφωνα με τον Νόμο 4070/2012 (ΦΕΚ/82/Α'/2012)  (Σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 176 έως και 186 του εν λόγω νόμου, ο Αλιευτικός Τουρισμός
είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των
δραστηριοτήτων παροχής επιχειρηματικά οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών και
αγαθών, που συνδέονται με την αλιευτική, σπογγαλιευτική και υδατοκαλλιεργητική
παραγωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον των αλιευτικών κοινοτήτων, τις αλιευτικές, τις
σπογγαλιευτικές και τις υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες και τις αντίστοιχες πρακτικές και τα
τοπικά έθιμα, που σχετίζονται με αυτές, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και
τοπική γαστρονομία σε σχέση με την αλιεία, την σπογγαλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, τη
διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές με βάση τα
τοπικά έθιμα, τον τοπικό πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις.).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 2 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.1-2)

ΤΙΤΛΟΣ:
Λοιπές Επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση Εναλλακτικών Μορφών
Τουρισμού (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αλιευτικού τουρισμού,
θαλάσσιου & καταδυτικού τουρισμού κλπ)

Στην Π.Π. υπάρχουν μεγάλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σημαντικών εναλλακτικών
μορφών τουρισμού. Πλέον των ανωτέρω υπάρχουν και λοιπές σημαντικές προϋποθέσεις
στην Π.Π. για εναλλακτικές δραστηριότητες. Τις προϋποθέσεις αυτές τις δημιουργούν αφ’
ενός μεν το φυσικό περιβάλλον με το ανάγλυφο της περιοχής, το πολιτιστικό περιβάλλον
καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως
οικοτουρισμος κλπ, στις 7 περιοχές NATURA. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την γεωμορφολογική
δομή της Θάσου, το Υψάριο όρος, σε συνδυασμό με το ανάγλυφο και τους πλούσιους
υδάτινους πόρους, οι υποθαλάσσιες φυτείες ποσειδωνίας ιδιαίτερα στην ανατολική ακτή
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του νησιού με την σπάνια δομή του βυθού καθώς και στο ηπειρωτικό τμήμα η Δελταϊκή
ζώνη μαζί με τις λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής ευνοούν την ανάπτυξη σημαντικών
εναλλακτικών δραστηριοτήτων όπως η ενασχόληση με υποβρύχια παρατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, το ελεγχόμενο ψάρεμα και η ήπια ερασιτεχνική αλιεία, καθώς
και την ανάπτυξη εναλλακτικών παραποτάμιων δραστηριοτήτων με την ποδηλασία, την
αναρρίχηση, την ορειβασία, την ιππασία, τον περίπατο αλλά και τον ανεμοπτερισμό, την
παρατήρηση πουλιών την κατάβαση του ποταμού με KANOE KAYAK κ.λ.π. Η σκοπιμότητα
της Ομάδας πράξης αποβλέπει στην αξιοποίηση του τεράστιου φυσικού και πολιτιστικού
αποθέματος της Π.Π., που μπορεί να αποτελέσει την εκκίνηση διαφοροποίησης της
παραγωγικής βάσης ιδιαίτερα του αλιευτικού νοικοκυριού, ώστε μέσω της Ανάπτυξης νέων
μορφών  τουρισμού καθώς και παρεμβάσεων ανάδειξης και προστασίας του Συνολικού
αποθέματος (φυσικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, οικιστικού), να ενισχυθεί η
ελκυστικότητα της περιοχής, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων και του επιπέδου ευημερίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.1-3)

ΤΙΤΛΟΣ:

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. εγκατάσταση
επαγγελματιών όπως: παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με
τη συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και
γενικότερα  εξοπλισμού αλιείας υπηρεσίες,  επισκευή ειδών
ατομικής και οικιακής χρήσης, υπηρεσίας τροφοδοσίας,
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, παιδότοποι, παιδικοί –
βρεφονηπιακοί σταθμοί, κουρεία, κομμωτήρια κ.λ.π.)

Η ομάδα πράξεων αποβλέπει στη στήριξη νέων δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών
της Αλιευτικής περιοχής που συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και
υποστηρίζει την πολυαπασχόληση, όπως δυνατότητες αξιοποίησης ενισχύσεων σε
περιπτώσεις όπως παντοπωλεία, κουρεία, κομμωτήρια, παιδικοί σταθμοί, επισκευή
σκαφών, οικιακών συσκευών κ.λ.π.
Η ανάπτυξη επιχειρήσεων υπηρεσιών μέσω της ενθάρρυνσης των μελών των αλιευτικών
οικογενειών και κυρίως των νέων και των γυναικών να ασχοληθούν με δραστηριότητες
υποστήριξης στην αλιευτική περιοχή ευνοεί τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της
περιοχής ώστε να διαμορφώσει συνθήκες υπέρβασης της συρρίκνωσης του οικογενειακού
εισοδήματος της αλιευτικής οικογένειας.
Η δράση καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 4 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.1-4)

ΤΙΤΛΟΣ:
Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης (μέχρι  40 κλίνες ανά κατάλυμα)

Η υλοποίηση της ομάδας πράξης αφορά κυρίως σε παρεμβάσεις σε μικρά παραδοσιακά
καταλύματα τα οποία θα διατηρούν τη φυσιογνωμία της περιοχής αναδεικνύοντας το
παραδοσιακό περιβάλλον, και ενισχύοντας τη δημιουργία ενός εναλλακτικού τουριστικού
προϊόντος που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αξιοποίησης της
αλιευτικής παράδοσης και του  φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Π.Π. Η συνεχής
αναγνωρισιμότητα της Θάσου ως τουριστικός πόλος έλξης αποτελεί σημαντικό σημείο
εκκίνησης για να διαχυθεί η τουριστική προσφορά, σε όλη την περιοχή παρέμβασης
διαφοροποιημένη σε άλλες μορφές πλέον του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού και της
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ανάπτυξης όλων των μορφών εναλλακτικού τουρισμού όπως ο αλιευτικός τουρισμός, ο
οικοτουρισμός κλπ με ιδιαίτερη επικέντρωση στον Υψάριο όρος στην Θάσο και στην
Δελταϊκή ζώνη της Κεραμωτής.
Οι επενδύσεις υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ.
2974/710/8-4-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει
κάθε φορά.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ (κατάλληλοι χώροι πρόσβασης
και διαμονής), καθώς επίσης για ιδρύσεις και εκσυγχρονισμούς η πρόσβαση στο διαδίκτυο,
η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (π.χ. ο επενδυτής γνωρίζει ξένη γλώσσα ή
υπάρχει δέσμευση για απασχόληση υπαλλήλου με γνώση ξένης γλώσσας), καθώς και η
εναρμόνιση με την τοπική αρχιτεκτονική όπως περιγράφεται στην παρ. 2.10 του παρόντος.
Προτεραιότητα  θα δοθεί σε επενδύσεις που: α) αφορούν νέα καταλύματα σε συνάφεια με
την αλιευτική παράδοση της περιοχής, β) αφορούν μετατροπή παραδοσιακού ή
διατηρητέου κτιρίου, γ) περιλαμβάνουν αναβάθμιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων (για
υφιστάμενες επιχειρήσεις), δ) διαθέτουν δυνατότητα λειτουργίας πέραν της τουριστικής
περιόδου.
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Γ2 και  Δ2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 5 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.1-5)
ΤΙΤΛΟΣ: Χώροι εστίασης και αναψυχής

Η πράξη περιλαμβάνει την ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής. Η τοπική γαστρονομία
μπορεί να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιμο εναλλακτικού τουρισμού προϊόν σε άμεση
σύνδεση με τις προσφερόμενες Υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται στην ΠΠ σε συνεκτική
σχέση με την αλιευτική παραγωγή και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και
οστρακοκαλλιέργειας και τα λοιπά τοπικά ονομαστά προϊόντα που θα αποτελούν την βάση
αυτής της Γαστρονομίας, ανατροφοδοτώντας την υφιστάμενη επισκεψιμότητα και
αναπτύσσοντας παραπέρα αυτήν. Η εστίαση στις παραθαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερα
στους παραδοσιακούς οικισμούς της Π.Π. αποτελεί ένα ιδιαίτερο πόλη έλξης
επισκεψιμότητας καθ΄ όλο τον χρόνο που μπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί σε
συνάρτηση με την παροχή μέσω του προγράμματος της δυνατότητας δημιουργίας
ευκαιριών πολυαπασχόλησης και ενθάρρυνσης δημιουργίας νέων διαφοροποιημένων
δραστηριοτήτων στα μέλη του αλιευτικού νοικοκυριού.
Θα τηρηθούν ιδιαίτερες προδιαγραφές συγκεκριμένων όρων ποιότητας: Στην κατασκευή,
στον εξοπλισμό και στις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα εναρμονίζονται απόλυτα με την
τοπική αρχιτεκτονική και το τοπικό φυσικό περιβάλλον καθώς και τους τοπικούς φυσικούς
πόρους.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ (κατάλληλοι χώροι πρόσβασης
και διαμονής), καθώς επίσης για ιδρύσεις και εκσυγχρονισμούς η πρόσβαση στο διαδίκτυο,
η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (π.χ. ο επενδυτής γνωρίζει ξένη γλώσσα ή
υπάρχει δέσμευση για απασχόληση υπαλλήλου με γνώση ξένης γλώσσας), καθώς και η
εναρμόνιση με την τοπική αρχιτεκτονική όπως περιγράφεται στην παρ. 2.10 του παρόντος.

Προτεραιότητα  θα δοθεί σε επενδύσεις που: α) αφορούν νέες κατασκευές και
γαστρονομία σε συνάφεια με την αλιευτική παράδοση της περιοχής,, β) αξιοποιούν
προϊόντα της τοπικής αλιευτικής παραγωγής, γ) προβάλλουν την τοπική γαστρονομία.
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Γ2,Γ5, Γ6 και Δ2.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 6 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.1-6)

ΤΙΤΛΟΣ:
Μετατροπή – Εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών για μη αλιευτική
δραστηριότητα

Η ομάδα πράξης περιλαμβάνει την τροποποίηση αλιευτικών και άλλων σκαφών σε σκάφη
περιήγησης με διάφανο πυθμένα έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση τόσο του
υπόγειου περιβάλλοντος όσο και του πλούσιου υποθαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος. Η
ομάδα πράξης συνδυάζεται με ομάδες πράξεων καταδύσεων και υποθαλάσσιας
φωτογράφησης και παρατήρησης όχι μόνο για τουριστικούς αλλά και επιστημονικούς
σκοπούς.
Στην Π.Π. υπάρχουν μεγάλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σημαντικών εναλλακτικών
δραστηριοτήτων σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο πλούσιος θαλάσσιος βυθός, το
μεγάλο ανάπτυγμα των ακτών, η εξαιρετική μορφολογία της Δελταϊκής ζώνης στην περιοχή
παρέμβασης, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας επιχειρήσεων με δραστηριότητες
ποικίλων μορφών. Η σημαντική εμπειρία των αλιέων στην περιοχή παρέμβασης μπορεί να
συνδεθεί εύκολα με δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον όπως μετατροπή σκαφών
για μη αλιευτικές δραστηριότητες, τουριστική περιήγηση σε μέρη σπάνιας φυσικής
ομορφιάς στην παραθαλάσσια ζώνη της ΠΠ (εκτεταμένη υφαλοκρηπίδα, με ομαλή
κατωφέρεια και ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων με επίπεδο και χαλαρό υπόστρωμα). Οι κλίσεις
και η μορφολογία του βυθού ,εμπλουτισμένη από φυτείες Ποσειδωνίας, αποτελούν
οικοτόπους σπάνιας ομορφιάς αλλά και περιβαλλοντικής αξίας.
Οι ενέργειες πρέπει να είναι συμβατές με αυτές περί  αλιευτικού  τουρισμού σύμφωνα με
τον Νόμο 4070/2012 (ΦΕΚ/82/Α'/2012)
Προτεραιότητα  θα δοθεί σε επενδύσεις που α) αποδεικνύεται η γνώση μίας ξένης
γλώσσας, β) περιλαμβάνουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης
κινητικότητας.
Η ανωτέρω προτεραιότητα βαθμολογείται στο κριτήριο Α1 και Γ1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 7 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.1-7)

ΤΙΤΛΟΣ:
Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης,
βιοτεχνικές μονάδες

Μέσω της Ομάδας Πράξεων θα ενισχυθούν οικοτεχνίες, χειροτεχνίες, βιοτεχνίες ιδιαίτερα
εκείνες  που έχουν ως βάση τα παραδοσιακά επαγγέλματα (παραδοσιακά ναυπηγεία,
βιοτεχνίες ξύλου, υφαντών, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και διαφόρων άλλων ειδών
λαϊκής τέχνης, κεραμοποιία, καραβομαραγκοί, κ.α). Η στήριξη του οικογενειακού
εισοδήματος του αλιέα, με παράλληλη ανάπτυξη της μικρής κλίμακας βιοτεχνικής
δραστηριότητας μέσω της εισαγωγής της σύγχρονης επιχειρηματικής αντίληψης για την
αντιμετώπιση του πεπαλαιωμένου μοντέλου επιχειρηματικής δραστηριοποίησης,
αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην διαφοροποίηση των οικονομικών του
δραστηριοτήτων και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης εκτός του αλιευτικού
τομέα, προϋποθέσεις απαραίτητες για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή .
Με αυτή την ομάδα πράξης επιδιώκεται:
Η διατήρηση και ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού της περιοχής, όσον
αφορά τις παραδοσιακές τεχνικές.
Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη περαιτέρω μικρών επιχειρήσεων στην
Μικρή Βιοτεχνία και στον Δευτερογενή τομέα.
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Η οικοτεχνική δραστηριότητα θα βασίζεται στην αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας της
περιοχής και στα χαρακτηριστικά που τη διαμορφώνουν και η σύνδεση αυτής με την
τουριστική αγορά.
Προτεραιότητα  θα δοθεί σε ενίσχυση επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην αναβίωση των
παραδοσιακών τεχνών, στη διατήρηση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και της
αυθεντικότητας της τοπικής παραγωγής και στη διασύνδεσή τους με την τουριστική
προβολή της περιοχής.
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Γ1 και Δ1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.1-8)
ΤΙΤΛΟΣ: Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

Η ομάδα πράξεων αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μικρών εργαστηρίων που αντλούν
από την οικογενειακή παράδοση και μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά προϊόντα, με
δυνατότητα αξιοποίησης των τοπικών πρώτων υλών και την κατεύθυνση παραγωγής
τοπικών ποιοτικών προϊόντων εκ μέρους των μελών του νοικοκυριού της αλιευτικής
οικογένειας, που είναι συνυφασμένη με την τοπική παράδοση και γαστρονομία της
περιοχής.
Η παρασκευή παραδοσιακών τοπικών γλυκών, ποτών, αρτοσκευασμάτων, παραδοσιακών
ζυμαρικών κλπ αποτελούσε από παλιά χαρακτηριστικό γνώρισμα της Π.Π. Στην περιοχή της
Θάσου ιδιαίτερα είναι πασίγνωστα τα γλυκά κουταλιού καθώς και παραδοσιακά
γλυκίσματα,  οι πίτες, οι μαρμελάδες καθώς και το πασίγνωστο ποτό κράνο που αποτελούν
τα κύρια και χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής. Ανάλογες βιοτεχνίες
αρτοσκευασμάτων παρασκευάζονταν στην Κεραμωτή  όπως τον πασίγνωστο αμύγδαλο
Αγιάσματος. Με την ανάπτυξη των μεγάλων σύγχρονων βιοτεχνιών οι παραπάνω τομείς
γνώρισαν σημαντική κρίση σαν αποτέλεσμα του μεγάλου ανταγωνισμού που επέβαλαν οι
μεγάλες σύγχρονες βιοτεχνίες. Άλλωστε, η παραγωγή των παραδοσιακών προϊόντων
συνιστά πολιτισμικό δρώμενο, ελκτικό για τους επισκέπτες εφόσον συνδέεται άμεσα με την
ταυτότητα της κάθε περιοχής.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις: α) με πιστοποίηση προϊόντων από βιολογική
πρώτη ύλη, β) πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 22000, γ) που χρησιμοποιούν
παραδοσιακές τεχνικές επεξεργασίας και συμβάλλουν στην καθιέρωση,  διατήρηση και
προβολή της γαστρονομικής παράδοσης.
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Γ1 , Γ6 και Δ1

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2. (ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ)
Για την αξιολόγηση του συνόλου των πράξεων της κατηγορίας πράξης 4.1.1.2, θα δοθεί
προτεραιότητα σε επενδύσεις - ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί- που θα υποβληθούν από
φυσικά η νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα ή έχουν έδρα την Π.Π.
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Α2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 1 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.2.-1)

ΤΙΤΛΟΣ:
Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν
σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία
(π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή για παρατήρηση κλπ)

Η ομάδα πράξης στοχεύει στην ανάπτυξη του Αλιευτικού τουρισμού  και καταδυτικού
τουρισμού για φωτογράφηση και παρατήρηση σε μία περιοχή που έχει άμεση ανάγκη
διαφοροποίησης της αλιευτικής δραστηριότητας, χωρίς όμως την μόνιμη απομάκρυνση
από τον κλάδο των επαγγελματιών αλιέων. Στην Π.Π υπάρχουν μεγάλες προϋποθέσεις για
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την ανάπτυξη σημαντικών εναλλακτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με το θαλάσσιο
περιβάλλον. Ο πλούσιος θαλάσσιος βυθός στην περιοχή παρέμβασης, προσφέρει τη
δυνατότητα δημιουργίας επιχειρήσεων με δραστηριότητες ποικίλων μορφών. Η
σκοπιμότητα της ομάδας πράξης αποβλέπει στην αξιοποίηση του τεράστιου φυσικού και
πολιτιστικού υποθαλάσσιου αποθέματος της Π.Π. που μπορεί να αποτελέσει την εκκίνηση
διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης, ώστε μέσω στοχευόμενων παρεμβάσεων
ανάδειξης και προστασίας να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής, η ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας και η ενίσχυση της απασχόλησης της Π.Π.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις: α) που αφορούν τη δημιουργία εγκαταστάσεων
ειδικών μορφών τουρισμού, β)για τις οποίες αποδεικνύεται η γνώση τουλάχιστον μίας
ξένης γλώσσας γ) που συνδυάζουν τη δραστηριότητα του αλιευτικού τουρισμού με άλλες
ειδικές μορφές τουρισμού, όπως η γευσιγνωσία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η
πολιτιστική εκπαίδευση, η εκμάθηση της τοπικής κουζίνας, το bird-watching,
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Α1, Γ2 και Δ2.

Η υλοποίηση της Ομάδας Πράξης είναι επιλέξιμη στο σύνολο της περιοχής Παρέμβασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 2 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.2.-2)

ΤΙΤΛΟΣ:
Λοιπές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση Εναλλακτικών Μορφών
Τουρισμού (οικοτουρισμού, αλιευτικού τουρισμού, θαλάσσιου &
καταδυτικού τουρισμού κλπ)

Η ομάδα πράξης αφορά επενδύσεις που ενισχύουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως η
ενασχόληση με υποβρύχια παρατήρηση στο θαλάσσιο περιβάλλον, το ελεγχόμενο ψάρεμα
και η ήπια ερασιτεχνική αλιεία, καθώς και την ανάπτυξη εναλλακτικών παραποτάμιων
δραστηριοτήτων με την ποδηλασία, την αναρρίχηση, την ορειβασία, την ιππασία, τον
περίπατο αλλά και τον ανεμοπτερισμό, την παρατήρηση πουλιών την κατάβαση του
ποταμού με KANOE KAYAK κ.λ.π.
Στην Π.Π υπάρχουν μεγάλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σημαντικών εναλλακτικών
μορφών τουρισμού. Οι δυνατότητες εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού
προϊόντος είναι μεγάλες, καθώς στην Π.Π. μπορούν να αναπτυχθούν πλείστες όσες μορφές
ήπιου εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού εφόσον υπάρχει αφθονία φυσικών πόρων
(υδάτινοι πόροι, μεγάλα δάση, κλπ), τοπία μεγάλης αισθητικής και οικολογικής αξίας
(ανάγλυφο εδάφους, εναλλαγή θάλασσας και ορεινών όγκων, πλούσια φυσική βλάστηση,
αισθητικά δάση, εκτεταμένοι ελαιώνες), ισχυρή ταυτότητα φυσικής κληρονομιάς (Δέλτα
Νέστου, Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής, Όρος Υψάριο Θάσου, σπάνια οικοσυστήματα,
περιοχές Natura,).
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις: α) για τις οποίες αποδεικνύεται η γνώση
τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Α1 και  Γ2.
Η υλοποίηση της Ομάδας Πράξης είναι επιλέξιμη μόνο για την οριοθετημένη ζώνη της
Δημοτικής ενότητας Κεραμωτής του Δήμου Νέστου.
Για την περιοχή  της νήσου  Θάσου  το επενδυτικό ενδιαφέρον θα καλυφθεί στο πλαίσιο
της προκήρυξης του Μέτρου 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 3 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.2-3)

ΤΙΤΛΟΣ:

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. εγκατάσταση
επαγγελματιών όπως: υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
αλιευτικών σκαφών, μηχανών και εξοπλισμού αλιείας, επισκευή
ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, υπηρεσίας τροφοδοσίας,
υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, παιδότοποι, παιδικοί –
βρεφονηπιακοί σταθμοί, κουρεία, κομμωτήρια κ.λ.π.)

Η ομάδα πράξης αποβλέπει να στηρίξει νέες δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών
στην Αλιευτική περιοχή που συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
υποστηρίζει την πολυαπασχόληση, όπως δυνατότητες αξιοποίησης ενισχύσεων σε
περιπτώσεις όπως παντοπωλεία, κουρεία, κομμωτήρια παιδικοί σταθμοί, επισκευή
σκαφών, οικιακών συσκευών κ.λ.π. καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και
συναφείς δραστηριότητες ειδών λαϊκής τέχνης, κλπ.
Η ομάδα πράξης καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ο Τριτογενής Τομέας δραστηριότητας στην προτεινόμενη περιοχή παρουσιάζει γενικά
μεγάλα ποσοστά ανάπτυξης. Ιδιαίτερα οι δραστηριότητες στο εμπόριο και τις υπηρεσίες
απορροφούν την συνεχή έξοδο των παραγωγικών συντελεστών από τον Πρωτογενή Τομέα
με συνεχή αποτέλεσμα της διαφοροποίηση της παραγωγικής εξειδίκευσης τους από την
πρωτογενή παραγωγή στον Τριτογενή.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις: α) με καινοτόμο χαρακτήρα, β) όπου εφαρμόζονται
συστήματα διασφάλισης ποιότητας, γ) που παρέχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες σε
σχέση με την κύρια δραστηριότητα.
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Γ1 και Δ3.
Η υλοποίηση της Ομάδας Πράξης είναι επιλέξιμη στο σύνολο της περιοχής Παρέμβασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 4 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.2-4)

ΤΙΤΛΟΣ:
Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών
διανυκτέρευσης ( Δυναμικότητας έως 40 κλίνες)

Η υλοποίηση της ομάδας πράξης αφορά σε παρεμβάσεις σε μικρά καταλύματα τα οποία θα
διατηρούν τη φυσιογνωμία της περιοχής αναδεικνύοντας το αλιευτικό της χαρακτήρα και
σε συνεκτική σχέση με αυτόν καθώς και το ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον και το
οικοσύστημα του Δέλτα του Νέστου που εκβάλλει στην παραθαλάσσια ζώνη της
Κεραμωτής, και ενισχύοντας τη δημιουργία ενός εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος που
θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αξιοποίησης των ανωτέρω
αναφερόμενων πόρων.
Οι επενδύσεις υλοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ.
2974/710/8-4-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει
κάθε φορά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για ίδρυση μονάδων υποδομών διανυκτέρευσης, είναι η
εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ (κατάλληλοι χώροι πρόσβασης και διαμονής), καθώς επίσης για
ιδρύσεις και εκσυγχρονισμούς η πρόσβαση στο διαδίκτυο,  η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης
γλώσσας (π.χ. ο επενδυτής γνωρίζει ξένη γλώσσα ή υπάρχει δέσμευση για απασχόληση
υπαλλήλου με γνώση ξένης γλώσσας), καθώς και η εναρμόνιση με την τοπική αρχιτεκτονική
όπως περιγράφεται στην παρ. 2.10 του παρόντος.
Προτεραιότητα  θα δοθεί σε επενδύσεις που: α) αφορούν μετατροπή παραδοσιακού ή
διατηρητέου κτιρίου, β) περιλαμβάνουν αναβάθμιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων (για
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υφιστάμενες επιχειρήσεις), γ) διαθέτουν δυνατότητα λειτουργίας πέραν της τουριστικής
περιόδου, δ) αφορούν νέα καταλύματα
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια και Γ2 και Δ2.

Η υλοποίηση της Ομάδας Πράξης είναι επιλέξιμη μόνο για την οριοθετημένη ζώνη της
Δημοτικής ενότητας Κεραμωτής του Δήμου Νέστου.
Για την περιοχή  της νήσου  Θάσου  το επενδυτικό ενδιαφέρον θα καλυφθεί στο πλαίσιο
της προκήρυξης του Μέτρου 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 5 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.2-5)
ΤΙΤΛΟΣ: Χώροι εστίασης και αναψυχής

Η ομάδα πράξεων αφορά την ίδρυση ή επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και
αναψυχής.
Η τοπική γαστρονομία μπορεί να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιμο τουριστικό Προϊόν σε
άμεση σύνδεση με τις προσφερόμενες τουριστικές Υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται
στην ΠΠ σε συνεκτική σχέση με τα τοπικά προϊόντα της Γεωργίας και Αλιείας που
αποτελούν την βάση αυτής της Γαστρονομίας, ανατροφοδοτώντας την υφιστάμενη
επισκεψιμότητα και αναπτύσσοντας παραπέρα αυτήν.
Θα τηρηθούν ιδιαίτερες προδιαγραφές συγκεκριμένων όρων ποιότητας: Στην κατασκευή,
στον εξοπλισμό και στις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα εναρμονίζονται απόλυτα με την
τοπική αρχιτεκτονική και το τοπικό φυσικό περιβάλλον αξιοποιώντας τοπικούς φυσικούς
πόρους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής, είναι η εξυπηρέτηση
των ΑΜΕΑ (κατάλληλοι χώροι πρόσβασης και διαμονής), καθώς επίσης για ιδρύσεις και
εκσυγχρονισμούς η πρόσβαση στο διαδίκτυο,  η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
(π.χ. ο επενδυτής γνωρίζει ξένη γλώσσα ή υπάρχει δέσμευση για απασχόληση υπαλλήλου
με γνώση ξένης γλώσσας), καθώς και η εναρμόνιση με την τοπική αρχιτεκτονική όπως
περιγράφεται στην παρ. 2.10 του παρόντος.
Προτεραιότητα  θα δοθεί σε επενδύσεις που: α) αφορούν νέες κατασκευές και
γαστρονομία σε συνάφεια με την αλιευτική παράδοση της περιοχής, β) αξιοποιούν
προϊόντα της τοπικής αλιευτικής παραγωγής, γ) προβάλλουν την τοπική γαστρονομία.
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Γ2,Γ5, Γ6 και Δ2.
Η υλοποίηση της Ομάδας Πράξης είναι επιλέξιμη μόνο για την οριοθετημένη ζώνη της
Δημοτικής ενότητας Κεραμωτής του Δήμου Νέστου.
Για την περιοχή  της νήσου  Θάσου  το επενδυτικό ενδιαφέρον θα καλυφθεί στο πλαίσιο
της προκήρυξης του Μέτρου 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 7 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.2-6)

ΤΙΤΛΟΣ:
Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για
την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπών βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων, εκτός του τομέα αλιείας

Η ομάδα πράξης καλύπτει τις περιπτώσεις ιδρύσεων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών
μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων σε ενδεικτικούς κλάδους
Στην περιοχή υπάρχουν πολλές μικρές βιοτεχνίες – οικοτεχνίες μαρμάρου ή πέτρας γενικά,
που αποτελούν σημαντικές μονάδες εφόσον τα μάρμαρα και η πέτρα είναι συνυφασμένοι
τοπικοί πόροι και χαρακτηριστικό παραγωγικό δρώμενο του νησιού της Θάσου από την
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αρχαιότητα έως σήμερα. Από την άλλη πλευρά το ξύλο με τη σειρά του, το βασικό στοιχείο
των ορεινών περιοχών αποτέλεσε από παλιά το κύριο υλικό που οι κάτοικοί τους
επεξεργάστηκαν. Επίσης στην Π.Π. παρατηρούνται οικοτεχνίες παραδοσιακών υφαντών,
στολών κ.λ.π. όπου με τους αργαλειούς ύφαιναν και δημιουργούσαν αυτά τα σπάνια
παραδοσιακά χαλιά, κουβέρτες κλπ. Στην επεξεργασία του πηλού στηριζόταν και η
αγγειοπλαστική της περιοχής από αρχαιοτάτων χρόνων εφόσον και σήμερα σε αρχαία
ναυάγια στην ευρύτερη περιοχή της Θάσου ανακαλύπτονται πλήθος αμφορέων.
Η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός στην περιοχή, καθόρισε αποκλειστικά την
τεχνοτροπία της κάθε τεχνικής.
Παρ’ όλο που οι ανωτέρω τεχνικές διέρχονται σήμερα κρίση υπάρχουν ακόμα και σήμερα
μερικά σημαντικά τέτοια εργαστήρια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν χώρους
ανάδειξης και διατήρησης της λαογραφικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής.
Με αυτή την ομάδα πράξης επιδιώκεται:
Η διατήρηση και ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού της περιοχής, όσον
αφορά τις παραδοσιακές τεχνικές.
Η ενθάρρυνση των μελών των αγροτικών οικογενειών και κυρίως των νέων και των
γυναικών να ασχοληθούν με αυτές.
Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη περαιτέρω μικρών επιχειρήσεων στην
Μικρή Βιοτεχνία και στον Δευτερογενή τομέα.
Η οικοτεχνική δραστηριότητα θα βασίζεται στην αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας της
περιοχής και στα χαρακτηριστικά που τη διαμορφώνουν και η σύνδεση αυτής με την
τουριστική αγορά.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην αναβίωση των
παραδοσιακών τεχνών, στη διατήρηση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και της
αυθεντικότητας της τοπικής παραγωγής και στη διασύνδεσή τους με την τουριστική
προβολή της περιοχής. .
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Γ6 και Δ1.

Η υλοποίηση της Ομάδας Πράξης είναι επιλέξιμη στο σύνολο της περιοχής Παρέμβασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 8 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.2-7)
ΤΙΤΛΟΣ: Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

Η ομάδα πράξης αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μικρών εργαστηρίων που αντλούν
από την οικογενειακή παράδοση και μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά προϊόντα, με
δυνατότητα αξιοποίησης των τοπικών πρώτων υλών .
Η παρασκευή παραδοσιακών τοπικών γλυκών, ποτών, αρτοσκευασμάτων, παραδοσιακών
ζυμαρικών κλπ αποτελούσε από παλιά χαρακτηριστικό γνώρισμα της Π.Π. Στην περιοχή της
Θάσου ιδιαίτερα είναι πασίγνωστα τα γλυκά κουταλιού καθώς και παραδοσιακά
γλυκίσματα, οι πίτες, οι μαρμελάδες καθώς και το πασίγνωστο ποτό κράνο αποτελούσαν τα
κύρια και χαρακτηριστικά εδέσματα της περιοχής. Ανάλογες βιοτεχνίες αρτοσκευασμάτων
παρασκευάζονταν στην Κεραμωτή όπως τον πασίγνωστο αμύγδαλο Αγιάσματος.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδύσεις α) με πιστοποίηση προϊόντων από βιολογική πρώτη
ύλη, β) πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 22000, γ)χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές
επεξεργασίας και συμβάλλουν στην καθιέρωση, διατήρηση και προβολή της γαστρονομικής
παράδοσης.
Οι ανωτέρω προτεραιότητες βαθμολογούνται στα κριτήρια Γ1 , Γ6 και Δ1.
Η υλοποίηση της Ομάδας Πράξης είναι επιλέξιμη στο σύνολο της περιοχής Παρέμβασης
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.3-1)

ΤΙΤΛΟΣ:
Επιλέξιμα μέτρα για την μεταποίηση και εμπορία, με έμφαση σε
δραστηριότητες παραδοσιακής οικοτεχνίας.

Η ανάπτυξη της μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις
αλιευτικές δραστηριότητες της περιοχής. Η διατήρηση και μεταποίηση των αλιευτικών
προϊόντων αποτελεί βασική δραστηριότητα για την αύξηση της υπεραξίας του
παραγόμενου προϊόντος, καθώς για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων προς την
κατεύθυνση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση του τοπικού
εισοδήματος.
Στην παρούσα ομάδα πράξης ενισχύεται η κατασκευή, η επέκταση, ο εξοπλισμός και ο
εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ.
Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν:
Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών
προϊόντων στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του
περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών,
ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση
των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού
προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική
υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή.

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως
από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα
αποστολής ή εξυγίανσης)

Οι ενέργειες πρέπει να είναι συμβατές σύμφωνα με την Απόφαση 433/2012 (ΦΕΚ/605/05-
03-2012)

Ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια νέων και γυναικών.
Στην εν λόγω Ομάδα Πράξεων οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την
συγκεκριμένη Κατηγορία Πράξεων μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις εφόσον
σχετίζονται με αλιευτικά προϊόντα τοπικής παραγωγής και συμβάλλουν στην επίτευξη της
ολοκληρωμένης στρατηγικής του τοπικού προγράμματος καθώς και στην προβολή της
περιοχής παρέμβασης και όχι «αυτόνομες» επενδύσεις που δύναται να ενταχθούν στο
αντίστοιχο οριζόντιο μέτρο του ΕΠΑΛ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 2 (ΚΩΔΙΚΟΣ: (4.1.1.3-2)

ΤΙΤΛΟΣ:
Πιστοποίηση Ποιότητας-Δημιουργία σημάτων – πιστοποίηση προϊόντων
που αλιεύονται ή εκτρέφονται με μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το
περιβάλλον.

Αντικείμενο της προτεινόμενης ομάδας πράξης είναι η πιστοποίηση της ποιότητας-
δημιουργίας σημάτων, οι οποίες θα διασφαλίζουν – πιστοποιούν κατάλληλες μεθόδους
τυποποίησης, μεταποίησης, συσκευασίας όπως επίσης και των πλέον κατάλληλων
συνθηκών συντήρησης – διατήρησης του νωπού χταποδιού Θάσου. Τα ανωτέρω
αποσκοπούν στη αύξηση της εμπορικής διάρκειας ζωής (shelf life) των εν λόγω τροφίμων
με στόχο την άνετη, ασφαλή διακίνηση και εμπορία τους στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

2.8 Δικαιούχοι Ενίσχυσης

Δικαιούχοι ενίσχυσης για την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1 δύναται να είναι:
 Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς, κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο β, του ΚΑΝ.

(ΕΚ) 1198/2006 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία,  οι οποίοι
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης
συνεταιρισμοί αλιέων, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται
αποκλειστικά από αλιείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην
περιοχή παρέμβασης.

Τα παραστατικά πιστοποίηση της ιδιότητας του αλιέα αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.

Σε περίπτωση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα αλιέων που είναι ταυτόχρονα και κάτοχοι
αλιευτικού σκάφους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την έναρξη της νέας
δραστηριότητας, που ενδεχόμενα να απαιτεί την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα ή την
έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ. ως κύριας απασχόλησης, δεν θα πληρείται πλέον η βασική
προϋπόθεση για τα παράκτια σκάφη, για αποκλειστική ή κύρια ενασχόληση με την
αλιεία και συνεπώς δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να είναι κάτοχοι παράκτιου
αλιευτικού σκάφους.

Δικαιούχοι ενίσχυσης για την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2 δύναται να είναι:
 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία

(Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1) και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής
παρέμβασης του Άξονα 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

    Δικαιούχοι ενίσχυσης για την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3 δύναται να είναι:
• Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ,

ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/ Αλιευτικές

Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,

Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης

και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις

διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη

υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του

υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και δύναται να υλοποιήσουν

επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
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2003/361/ΕΚ.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αξιολόγηση και επιλογή  του  επιχειρηματικού σχεδίου τους, από την
Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας, σύμφωνα με τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του
Τοπικού Προγράμματος και σύμφωνα με τα κριτήρια Επιλογής Πράξεων

2.9 Προϋποθέσεις για την εκτέλεση των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 , 4.1.1.2 και 4.1.1.3

Οι βασικές προϋποθέσεις των υποψήφιων δικαιούχων και των εν δυνάμει επενδυτικών
σχεδίων, για την υποβολή προτάσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, είναι οι
ακόλουθες:

 Ο υποψήφιος δικαιούχος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης πρέπει να
έχει συμπληρώσει το 18ο και να μην έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του. Στην
περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή υπό σύσταση εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει
για όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρείες, τις
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τους Συνεταιρισμούς.

 Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν πρέπει να έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για αδίκημα
που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή υπό σύσταση εταιρειών ο περιορισμός
ισχύει για όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών Νομικών Προσώπων, ο
περιορισμός ισχύει για τον Πρόεδρο ή/και το Δ/ντα Σύμβουλο ή/και το διαχειριστή
ή/και το νόμιμο εκπρόσωπο.

 Στην περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ο υποψήφιος
δικαιούχος δεν πρέπει να τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
σε πτωχευτικό συμβιβασμό

 Στην περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, το νομικό
πρόσωπο που εκπροσωπεί ο υποψήφιος δικαιούχος δεν πρέπει να έχει λυθεί, δεν
πρέπει να τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει
και δεν πρέπει να τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

 Στον υποψήφιο δικαιούχο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασής και σε
συνέχεια της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης, δεν του έχουν επιβληθεί
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας
σε σχέση με την υλοποίηση έργων.

 Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος
ΝΠΔΔ κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός. Στην
περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Στην
περίπτωση λοιπών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για τον Πρόεδρο, το Δ/ντα
Σύμβουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο. Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση
Συνεταιρισμών.

 Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν αποτελεί δικαιούχο τοπικού προγράμματος και δεν
έχει υποβάλλει περισσότερες της μιας προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
πρόσκλησης. Εφόσον ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να αποτελεί
εταίρο/μέτοχο νομικού προσώπου που είναι δικαιούχος σε τοπικό πρόγραμμα ή
έχει υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Εφόσον ο
υποψήφιος είναι εταιρεία, δεν μπορούν οι εταίροι/μέτοχοί της να είναι δικαιούχοι
τοπικού προγράμματος ή να έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της
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συγκεκριμένης πρόσκλησης. Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο
εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα.

 Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν είναι μέλος του Δ.Σ., του Επιπέδου Λήψης
Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής Δομής της ΟΤΔ Αλιείας ή/και δεν είναι σύζυγος ή
συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ
πλαγίου δε ως και δευτέρου βαθμού, με κάποιο εξ αυτών ή/και δεν αποτελεί
παρένθετο  φυσικό  ή νομικό πρόσωπο αυτών.

 Η πρόταση δεν πρέπει να έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα /
καθεστώς της 4ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

 Για πρόταση εκσυγχρονισμού:

α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου
από αναπτυξιακά προγράμματα, ή

β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο
έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την
απόφαση αποπληρωμής του.

 Στην πρόταση  δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.
 Στο πλαίσιο των κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1 , 4.1.1.2  δεν γίνονται αποδεκτές

προτάσεις που αφορούν λειτουργία γραφείων νομικών, συμβολαιογράφων,
γιατρών, μηχανικών, λογιστών, φανοποιείων, συνεργείων αυτοκινήτων,
βουλκανιζατέρ, σούπερ μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, αντιπροσωπείες
αυτοκινήτων, οποιεσδήποτε επενδύσεις τύπου franchising, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
και λοιπών σχετικών δραστηριοτήτων.

 Επίσης δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές επενδύσεις που αφορούν την αύξηση της
προστιθέμενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών προϊόντων
και γενικά όλες οι δράσεις οι οποίες αφορούν στην πρώτη μεταποίηση ή/και
εμπορία προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις στο λιανικό εμπόριο) που καλύπτονται
από το Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δασικών
προϊόντων.

2.10 Επιπλέον προϋποθέσεις για την εκτέλεση των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1,

4.1.1.2

Η ΟΤΔ Αλιείας προκειμένου να εξασφαλίσει την εναρμόνιση των επενδυτικών σχεδίων τόσο
με το φυσικό περιβάλλον όσο και με την αρχιτεκτονική παράδοση της περιοχής καθιέρωσε
δεσμευτικά για τα επενδυτικά σχέδια το κατωτέρω πλαίσιο υλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά τις μονάδες διανυκτέρευσης και τους χώρους εστίασης που
θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», ισχύουν
τα ακόλουθα δεσμευτικά:

 Οι κατασκευές (μόνιμες ή κινητές) να εντάσσονται στο δομημένο και φυσικό
περιβάλλον και να μην αλλοιώνουν την τοπογραφία του περιβάλλοντος, είτε με την
τοποθέτησή τους, είτε με τον όγκο τους (κλιμακωτή κατασκευή, ιδιαίτερα σε
μεγάλες κλίσεις εδάφους, αποφυγή μεγάλων όγκων, εκσκαφών και επιχώσεων,
λειτουργική διασύνδεση και οργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο περιβάλλον χώρος
να αφήνεται - όσο είναι δυνατό - στην αρχική του μορφή. Οι παρεμβάσεις να
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γίνονται με γνώμονα τη λειτουργικότητα του χώρου ή της δραστηριότητας. Είναι
απαραίτητη η προσθήκη δένδρων, φυτών ή λουλουδιών

Επίσης, προτείνεται να αποφεύγονται οι μεγάλοι όγκοι και να εφαρμόζονται μόνο όπου η
κάλυψη του οικοπέδου δεν αρκεί. Σε κάθε περίπτωση, γενική αρχή επί της αρχιτεκτονικής
των κτιρίων πρέπει να είναι η ένταξή τους στην τοπική αισθητική και αρχιτεκτονική.

Οι πιο πάνω δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε νεοαναγειρόμενα κτίρια. Σε ήδη υπάρχοντα
κτίρια θα πρέπει να γίνονται επεμβάσεις που θα το εντάσσουν στην τοπική αισθητική και
αρχιτεκτονική.

Επιπλέον, στο σύνολο των επενδύσεων που αφορούν μονάδες διανυκτέρευσης, χώρους
εστίασης και χώρους αναψυχής, δεν επιτρέπονται τα κάτωθι υλικά για έπιπλα:

 Πολυμερή διαφόρων τύπων, γνωστά ως πλαστικά, επίσης PVC, PP, ABS, καθώς και
κάθε είδος συνθετικό υλικό

 Γυαλιστερά βερνίκια οργανικού διαλύτη

 Συντηρητικά ξύλου με σύνθεση πενταχλωροφαινόλης, φoσφίνης, αλάτων

χρωμίου – χαλκού – αρσενικού (CCA), χρωμίου – χαλκού – βορίου (CCB)

 τα έπιπλα τύπου μπαμπού τροπικής προέλευσης

2.11 Είδος, ύψος και ποσοστό ενίσχυσης για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2

και 4.1.1.3

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4, εντάσσεται στις
Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης, κατά συνέπεια η χορηγούμενη
δημόσια δαπάνη καθορίζεται:

 Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1

μέχρι 65% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από
αλιείς
 Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2

μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από
μη αλιείς
 Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3 για την Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής (Περιοχή Στόχου

Σύγκλισης)

μέχρι 50% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης

 Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3 για τη Νήσο Θάσο (Απομακρυσμένο Νησί)

μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από Ίδια Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια) ή/ και
τραπεζικό δανεισμό. Ειδικά για την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3, τα ίδια κεφάλαια δεν μπορεί
να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
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Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης που είναι επιλέξιμο προς
χρηματοδότηση στο πλαίσιο των παραπάνω Κατηγοριών Πράξεων, όπως ορίζεται κάθε
φορά στο ΕΠΑΛ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 τα 700.000,00€ προκειμένου για την κατηγορία ίδρυσης των καταλυμάτων,
(300.000€ στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού ή επέκτασης των
καταλυμάτων)

 τα 500.000,00€ προκειμένου για την ίδρυση νέων επενδύσεων και

 τα 300.000,00€ σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων ή
καταλυμάτων.

Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό ή στην
ίδρυση νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του έργου.

Σημειώνεται ότι στα ποσοστά συνεισφοράς της δημόσιας δαπάνης, όπως ορίζεται στο
Άρθρο 53 και στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1198/2006, συμπεριλαμβάνονται και
ενισχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37
του Κανονισμού 498/2007 («θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»), καθώς οι
ενέργειες οι οποίες προβλέπονται από τα εν λόγω μέσα (εγγυήσεις, επιδότησης δανείου
η/και επιτοκίου κ.λ.π.) συνυπολογίζονται στη σώρευση ενισχύσεων.

Όταν ενεργοποιηθεί, με τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα το ταμείο ΕΝΑΛΙΟ, οι
υποψήφιοι οι οποίοι θα απευθυνθούν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση
της ιδίας συμμετοχής τους θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις δυνατότητες που
παρέχονται από το Ταμείο καθώς θα προκύπτουν προϊόντα με τους πλέον ευνοϊκούς όρους
της αγοράς.

2.12 Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες των κατηγοριών πράξεων 4.1.1.1 και 4.1.1.2

2.12.1 Επιλέξιμες δαπάνες

 Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, επέκταση ή βελτίωση και διαμόρφωση
υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, καθώς και όλες οι σχετικές εργασίες
αποπεράτωσης και ανακαίνισης κτιρίων, του περιβάλλοντα χώρου,
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Στις δαπάνες κτιριακών
εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών
εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λ.π. Στις δαπάνες για έργα
υποδομής και περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνονται ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις,
συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κ.λ.π. Στις
επιχειρήσεις υποδομών διανυκτέρευσης συμπεριλαμβάνεται και η επέκτασή τους μέχρι
τα όρια που καθορίζονται στην αριθμ. 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/τΒ/10-4-2009)
Κ.Υ.Α. όπως ισχύει κάθε φορά.

 Δαπάνες προμήθειας καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και εγκατάστασή του.  Περιλαμβάνονται
και δαπάνες για τη χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής. Ο
μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι
καινούργιος και αμεταχείριστος.  Για το σκοπό αυτό μαζί με το παραστατικό αγοράς θα
πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή
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όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός αριθμός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισμού
και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος, ή τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο
παραστατικό. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται κατά το
αίτημα πληρωμής εκτός των άλλων και το απαιτούμενο  προτιμολόγιο (Proforma
Invoice) και τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα, δηλαδή: α) εντολή έκδοσης
εντάλματος/γραμματίου είσπραξης, όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο
αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού και αντίγραφο της κίνησης λογαριασμού, β)
εμβάσματα Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του
εξοφλούμενου παραστατικού.

 Δαπάνες αγοράς λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη και
νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. αγορά σκάφους για καταδυτικό τουρισμό). Σε
ειδικές περιπτώσεις δύναται να περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικού εξοπλισμού
κατόπιν παραγγελίας επιχείρησης (π.χ. παραδοσιακά σκάφη κ.λ.π.). Οι δαπάνες
προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των
κυρίων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή
αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους
προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε
ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

 Σε περιπτώσεις κατά της οποίες κατά την εκτέλεση μίας πράξης προβλέπεται
ιδιοπαραγωγή παγίων οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι
επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία.  Ως
επιλέξιμες ορίζονται οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δικαιούχος.  Σε
περίπτωση που η λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των
πραγματικών δαπανών, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που
προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική τους απεικόνιση.

 Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
όπως φωτοβολταïκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας, κ.λ.π. με σκοπό την ίδια
κατανάλωση.

 Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων εμπορίας
προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια
(συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί
χώροι) καθώς και δαπάνες για την αγορά ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού
μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (όπως αναψυκτικών
μηχανημάτων),  σε περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το
είδος της επένδυσης.

 Δαπάνες για την βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το
υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου
πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά έργα).  Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

 Δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών (οικοδομική άδεια κ.λ.π.), δαπάνες για
μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λ.π.,
καθώς και την αμοιβή του μηχανικού επίβλεψης.  Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

 Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η
προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αξιοποίηση του διαδικτύου, η δημιουργία
ιστοσελίδων κ.λ.π. και μέχρι του 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

 Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που
καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς
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πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.  Οι ανωτέρω
δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της
επένδυσης.

 Όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών όλων των παραπάνω κατηγοριών
πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η
κατασκευή αλλά και ολοκληρώνεται και μπαίνει σε λειτουργία η αντίστοιχη επένδυση.
Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο του παρόντος Μέτρου.

2.12.2 Μη επιλέξιμες δαπάνες

 Η απόκτηση οικοπέδων, εκτάσεων, κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λ.π.)

 Δαπάνες σύνταξης φακέλου υποψηφιότητας

 Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων για τη λειτουργία της
επιχείρησης.

 Λειτουργικά έξοδα του δικαιούχου της επένδυσης και κάθε μορφή συνεισφοράς σε
είδος

 Άλλες δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το
περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα,
ασφάλιστρα κ.λ.π.

 Δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.

 Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα
συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά
καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του αναδόχου.

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει με
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα σε ΦΠΑ, σύμφωνα με το καθεστώς που έχει
υπαχθεί στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ, είτε υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκοπή
φόρου ή ποσοστού έκπτωσης.

2.13 Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες των κατηγοριών πράξεων 4.1.1.3

2.13.1 Επιλέξιμες δαπάνες

• Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών −
εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμες εφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της
Πράξης και δεν μπορούν να υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών
της Πράξης (πλην τεχνικών εξόδων) (Παράρτημα ΙV της πρόσκλησης).

• Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 5% του συνολικού
επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου (πλην τεχνικών και απρόβλεπτων
εξόδων). Στις εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δε
συνυπολογίζονται εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτόν αλλά εξυπηρετούν
υποδομές των εγκαταστάσεων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αποστραγγιστικά
έργα κλπ).

• Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων,
κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.

• Δαπάνες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών
χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η
εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.
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• Δαπάνες μελετών και αμοιβών συμβούλων

• Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις  στα απομακρυσμένα  νησιά.

• Δαπάνες Αγοράς Οικοπέδου έως 10% της αξίας αγοράς

• Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού γραφείων και χώρων προσωπικού (αγορά
επίπλων γραφείου και επίπλων χώρων ενδιαίτησης και παραμονής προσωπικού
βάρδιας στην μονάδα / εγκατάσταση, φωτοαντιγραφικά, fax, τηλεφωνικά κέντρα,
VHF, συστήματα ασφάλειας, ηλεκτρονικής παρακολούθησης, κλπ).

• Δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του
απαιτούμενου νέου (καινούργιου) εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της
επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός
εργαστηρίων, κλπ).

• Δαπάνες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης με σύγχρονο εξοπλισμό του
υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς.

• Δαπάνες Αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού μηχανοργάνωσης
των επιχειρήσεων (εξοπλισμός πληροφορικής, προμήθεια λογισμικού και
λογισμικού αναβάθμισης, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας
συσκευαστηρίων & αποθηκών).

• Δαπάνες για κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση
και εμπορία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

• Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων
διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος
αυτοέλεγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης των προϊόντων.

• Δαπάνες για έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και
ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου). Σε κάθε περίπτωση αυτή δε
θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης (πλην τεχνικών
εξόδων).

• Τεχνικά έξοδα που δε ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του συνόλου των
επιλέξιμων δαπανών. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για
ασφάλιση του εξοπλισμού και  αμοιβές για την  εκπόνηση των μελετών
αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών,
μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού
κλπ.

2.13.2 Μη επιλέξιμες δαπάνες

• Ποσά για αγορά οικοπέδου πέραν του 10% της αξίας αγοράς

• Αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος

για παραγωγικούς σκοπούς.

• Εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.

• Εργασίες πρασίνου (δενδροφύτευση, χλοοτάπητες, κλπ) και έργα διακόσμησης.

• Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.

• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.

• Άλλους φόρους, τέλη ή επιβαρύνσεις. Εξαιρούνται και είναι επιλέξιμα, για
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τα μεταφορικά μέσα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα

τιμολόγια αγοράς τους.

• Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών

συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).

• Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών,

απαλλοτριώσεων, εκκρεμότητες, κλπ.

• Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων

• Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.

• Αγορά αναλώσιμων υλικών.

Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

• Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής

ασφάλισης, εκτός αν αυτό προσληφθεί ειδικά για εργασία αποκλειστικά για την

υλοποίηση της Πράξης και θα απολυθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών.

• Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το φορέα.

• Έξοδα σύστασης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, έξοδα

συμβολαιογράφου, έξοδα ταξιδιών.

• Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας της επιχείρησης.

• Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση

των δαπανών.

• Έξοδα ενοικίασης υλικού − εξοπλισμού, εκτός των περιπτώσεων ενοικίασης

εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις εργασίες κατασκευής της μονάδας

/εγκατάστασης.

• Έξοδα κατασκευής προσωρινών έργων.

• Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από την ημερομηνία υποβολής

της αίτησης ενίσχυσης του δικαιούχου στην Ο.Τ.Δ. Αλιείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ –
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ

3.1 Χρόνος και τόπος υποβολής προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 15 Μαρτίου 2013 και ώρα

14:00.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα του ΕΦΔ (ΟΤΔ Αλιείας): Ύδρας 10, 4ος όροφος,

Τ.Κ.65302, Καβάλα είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή

ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού

προγράμματος της ΟΤΔ Αλιείας  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ.»

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τον ΕΦΔ μέχρι την

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με

συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει

ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των

ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω κάποια πρόταση υποβληθεί ή

περιέλθει στο πρωτόκολλο του ΕΦΔ μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής

δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την

υπέβαλαν.

Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο ΕΦΔ μπορεί να προβεί σε παράταση της προθεσμίας

υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Για την παράταση τηρείται ο τρόπος δημοσίευσης της

παρ. 5 του άρθρου 18 της με αρ. 1911/29-10-2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ

1718/Β/2-11-2010).

Ο ΕΦΔ απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη σύμφωνη γνώμη

της ΕΥΔ ΕΠΑΛ, σε περίπτωση που έχει διαθέσιμες πιστώσεις και εφόσον:

α) δεν έχει συγκεντρώσει αξιόλογες προτάσεις από δυνητικούς δικαιούχους ή

β) εκτιμά ότι έχει μεταβληθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή.

3.2 Περιεχόμενο υποβαλλόμενων προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο σφραγισμένο «φάκελο

υποψηφιότητας», σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας, στην
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ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψηφιότητας συνοδεύεται από «αίτηση» του υποψηφίου

σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας.

Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας και της

αίτησης απορρίπτονται κατά τη διαδικασία ελέγχου πληρότητας.

Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία, έγγραφα και τυπικά δικαιολογητικά όπως

αναφέρονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 του παρόντος οδηγού εφαρμογής, που έχουν

προσδιοριστεί στην  πρόσκληση.

Η αίτηση ενίσχυσης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και

όπου απαιτείται επικυρωμένα.

Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο το

οποίο φέρει αντίστοιχη ένδειξη) και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Σε περίπτωση

αντίθεσης υπερισχύει το έντυπο πρωτότυπο.

Σε περίπτωση μη έγκρισης της επένδυσης, όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά / μελέτες κλπ,

επιστρέφονται στον υποψήφιο επενδυτή κατόπιν γραπτής αίτησής του.

3.3 Αξιολόγηση προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από επιτροπή που

συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας βάσει του άρθρου 20 , παρ 6 της αρ.

1911/29-10-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1718/2-11-2010)καθώς και του Κεφαλαίου 8 «Όροι και

Προϋποθέσεις Υλοποίησης Πράξεων της Ενίσχυσης».

Στις εμπρόθεσμα υποβαλλόμενες προτάσεις διενεργείται καταρχήν έλεγχος πληρότητας

στοιχείων πρότασης (σύμφωνα με τη Λίστα Εξέτασης Πληρότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και

μετά αξιολογούνται με βαθμολογούμενα κριτήρια σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΕ όπως

έχουν εξειδικευτεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Ειδικότερα, τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται

οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος είναι αυτά που

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΛ, σύμφωνα με το άρθρο 65 (α)

του Καν. 1198/2006 και ειδικεύονται από ΟΤΔ Αλιείας σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα.

O ΕΦΔ ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι:

 για την περιγραφή της αίτησης ενίσχυσης έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου
εντύπου που καθορίστηκε στην πρόσκληση,

 η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία, έγγραφα και τυπικά δικαιολογητικά που
έχουν προσδιοριστεί στην πρόκληση,

 η αίτηση υπαγωγής/ενίσχυσης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι κατάλληλα
υπογεγραμμένα και όπου απαιτείται επικυρωμένα.

Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά με το φάκελο

υποψηφιότητας, ο ΕΦΔ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και

διευκρινήσεων για την τεκμηρίωση της πληρότητας της πρότασης με την αποστολή
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σχετικής επιστολής. Τα συμπληρωματικά στοιχεία υποβάλλονται από τον υποψήφιο

επενδυτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής

επιστολής.

Σε περίπτωση που εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις, η πρόταση κρίνεται ως μη

παραδεκτή και ο δικαιούχος ενημερώνετε με σχετική επιστολή.

Αποδεκτές θεωρούνται οι προτάσεις οι οποίες συνοδεύονται από τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος οδηγού,

προκειμένου να πληρούνται τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων της πρότασης. Τυχόν

απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν καταστεί δυνατό να εκδοθούν κατά την καταληκτική

ημερομηνία, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η πρόταση πρέπει μαζί με την αίτηση –

φάκελος υποψηφιότητας  να υποβληθούν τα αντίστοιχα  πρωτοκολλημένα αιτήματα προς

τις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς που είναι αρμόδιοι για την έκδοσή τους.

Ο ΕΦΔ, κατά τον έλεγχο πληρότητας, ζητάει συμπληρωματικά δικαιολογητικά προκειμένου

για ορθότερη τεκμηρίωση των κριτηρίων πληρότητας της πρότασης ή τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση – φάκελο υποψηφιότητας.

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να προσκομισθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά για

τα κάτωθι:

 Η αίτηση – φάκελος υποψηφιότητας και τυχόν συμπλήρωση των πεδίων

αυτής, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης βιωσιμότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης

αποτελεί η θετική απάντηση (ΝΑΙ) σε όλα τα απαιτούμενα κατά την φύση του έργου πεδία

των κριτηρίων πληρότητας στοιχείων πρότασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της πρόσκλησης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων είναι συγκριτική ανά Κατηγορία

Πράξης. Για κάθε προκηρυσσόμενη Κατηγορία Πράξεων, η Επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει

τις υποβληθείσες προτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης και

τα κριτήρια επιλογής, καταγράφει σε Δελτίο Αξιολόγησης το αποτέλεσμα της αξιολόγησης

με σχετική αναλυτική τεκμηρίωση ανά κριτήριο και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο

περιλαμβάνεται πίνακες κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη

τον προϋπολογισμό της κάθε Κατηγορίας Πράξης, με συνημμένα τα σχετικά Δελτία

Αξιολόγησης. Οι υποβληθείσες προτάσεις είναι καταρχήν επιλέξιμες μέχρι εξαντλήσεως του

προϋπολογισμού της αντίστοιχης Κατηγορίας Πράξης. Οι Πίνακες κατάταξης

αποτελεσμάτων αξιολόγησης ανά κατηγορία πράξεων, περιλαμβάνει όλες τις παραδεκτές

αιτήσεις ενίσχυσης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και κατάσταση με όλες τις μη

παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης. Ο καθορισμός των αιτήσεων ενίσχυσης που
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χρηματοδοτούνται ανά κατηγορία πράξεων, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στην

κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης και μέχρι την εξάντληση της αντίστοιχης

Δημόσιας Δαπάνης  προϋπολογισμού της πρόσκλησης και τις τυχόν αυξήσεις αυτού.

Στη συνέχεια, η ΕΔΤΠ Αλιείας αποφασίζει επί της αξιολόγησης βάση της ως άνω

γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η ΕΔΤΠ Αλιείας αποκλίνει

από την γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης η σχετική της απόφαση πρέπει να αιτιολογείται

ειδικά.

Στη συνέχεια ο ΕΦΔ κοινοποιεί με συστημένη επιστολή στον κάθε υποψήφιο την απόφαση

της ΕΔΤΠ Αλιείας συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης, καθώς και το αναλυτικό

Δελτίο Αξιολόγησης της πρότασής του. Στην επιστολή αναφέρεται και η προθεσμία

υποβολής ενστάσεων. Η απόφαση της ΕΔΤΠ Αλιείας και ο πίνακας κατάταξης των

υποβληθεισών προτάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΦΔ, τοιχοκολλούνται στην

έδρα της και δημοσιεύονται σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του δυνητικού δικαιούχου από τον ΕΦΔ εξετάζεται ο

προτεινόμενος προϋπολογισμός σε σχέση με τα αντίστοιχα κριτήρια, ενώ για πράξεις για τις

οποίες δεν απαιτείται σύμφωνα με την νομοθεσία η εφαρμογή επίσημων αναλυτικών

τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) για κατασκευαστικές εργασίες πίνακας τιμών μονάδας ανά είδος εργασίας,

οποίος επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII της παρούσας και έχει εγκριθεί από την

ΕΔΤΠ Αλιείας. Τυχόν αποκλίσεις των τιμών αυτών σε έργα του Τοπικού

Προγράμματος μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο σε πλήρως αιτιολογημένες

περιπτώσεις.

β) για όλες τι λοιπές ενέργειες ο Υποψήφιος Επενδυτής πρέπει να προσκομίσει

τουλάχιστον τρεις (3) σχετικές προσφορές ανά είδος από τους ενδιαφερόμενους,

εκτός από τις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται η μοναδικότητα του προϊόντος, με

βάση τις οποίες καθορίζει το σχετικό κόστος. Οι σχετικές προσφορές και η

τεκμηρίωση της μοναδικότητας συνυποβάλλονται με τον φάκελο υποψηφιότητας.

γ) για να γίνουν αποδεκτές περιπτώσεις ιδιοκατασκευών θα πρέπει να

τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα, το εύλογο κόστος σε σχέση με τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά τους και τις συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείται

η νομοθεσία που σχετίζεται με την κατασκευή και τη διάθεση στην αγορά

μηχανολογικού εξοπλισμού.

Σε κάθε περίπτωση τυχόν περικοπές από τον ΕΦΔ επί του προτεινόμενου προϋπολογισμού

του δυνητικού δικαιούχου θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες και να
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αποτυπώνονται στο σχετικό Δελτίο Αξιολόγησης. Μετά δε  την οποιαδήποτε αιτιολογημένη

περικοπή το  φυσικό αντικείμενο  πρέπει να παραμένει λειτουργικό.

Ο προϋπολογισμός που διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω εξέταση αποτελεί τον

εγκεκριμένο προϋπολογισμό της πράξης, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης του

ΕΦΔ και στην σύμβαση της με τον δικαιούχο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε

αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή του ποσοστού επιχορήγησης της πράξης.

Οποιαδήποτε σχετική αύξηση βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον δικαιούχο.

Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της πρότασης περιλαμβάνονται κατασκευαστικές

εργασίες η επιτροπή αξιολόγησης έχει την δυνατότητα, εφόσον ο ΕΦΔ το κρίνει σκόπιμο, να

πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης του έργου

προκειμένου να διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Τα αποτελέσματα της επιτόπιας

επίσκεψης αποτυπώνονται σε έκθεση αυτοψίας.

Ο ΕΦΔ (όργανα της εταιρείας, επιτροπές και μέλη αυτών, στελέχη της εταιρείας) δεν μπορεί

να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή από τους δικαιούχους για την αξιολόγηση και επιλογή

των προτάσεών τους.

3.4 Υποβολή ενστάσεων

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης

και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία αυτή

μπορεί να μην τηρηθεί, εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη συγκεκριμένη δράση

δηλώσουν υπεύθυνα στον ΕΦΔ ότι δεν προτίθενται να υποβάλουν ένσταση.

Οι ενστάσεις των υποψηφίων δικαιούχων εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων, που

συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΤΠ Αλιείας, βάσει του άρθρου 20 της αρ. 1911/29-10-2010

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1718/2-11-2010). Η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο

περιλαμβάνεται αναλυτικά η αιτιολογημένη γνωμοδότησή της επί όλων των αιτήσεων των

υποβληθεισών ενστάσεων. Τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων δεν μπορούν να έχουν

συμμετάσχει στην αξιολόγηση της πρότασης του συγκεκριμένου δυνητικού δικαιούχου.

Τα πρακτικά των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων περιλαμβάνουν αναλυτική

τεκμηρίωση με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου της πρότασης και σε

συγκεκριμένα σημεία της σχετικής προκήρυξης.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την επιτροπή, η ΕΔΤΠ Αλιείας

αποφασίζει επί των ενστάσεων με βάση την γνωμοδότηση της επιτροπής ενστάσεων. Σε

περίπτωση που η ΕΔΤΠ Αλιείας αποκλίνει από τη γνώμη της επιτροπής, η σχετική της

απόφαση πρέπει να αιτιολογείτε ειδικά.
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Ο ΕΦΔ κοινοποιεί με συστημένη επιστολή την ως άνω απόφαση της ΕΔΤΠ Αλιείας, καθώς

και τα πρακτικά της επιτροπής ενστάσεων στους ενδιαφερόμενους της δράσης στην οποία

εντάσσεται η πρόταση. Η απόφαση της ΕΔΤΠ Αλιείας και ο πίνακας κατάταξης των

υποβληθεισών προτάσεων, όπως διαμορφώνεται μετά την εξέταση των ενστάσεων,

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΦΔ και τοιχοκολλούνται στην έδρα του.

3.5 Ένταξη πράξης στον Άξονα 4 του ΕΠΑΛ – Υπογραφή σύμβασης με την ΟΤΔ Αλιείας

Η ένταξη των πράξεων πραγματοποιείται για όσες εκ των προτάσεων επαρκούν οι

διαθέσιμες πιστώσεις ανά δράση κατά τη φθίνουσα σειρά της οριστικής βαθμολογίας τους.

Μετά την οριστικοποίηση των προς ένταξη πράξεων, ο ΕΦΔ συντάσσει τεχνικό δελτίο και

εκδίδει Απόφαση Ένταξης / Χρηματοδότησης για κάθε Πράξη στον Άξονα 4 του ΕΠΑΛ και

καταχωρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης / Χρηματοδότησης, ο ΕΦΔ καλεί τους

δικαιούχους που περιλαμβάνονται σε αυτήν για υπογραφή σύμβασης αποστέλλοντας τους

σχετικό σχέδιο, καθώς και σχετική επιστολή στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση

υπογράφεται εντός 60 ημερών από την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης/

Χρηματοδότησης και κοινοποιείται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛ. Σε περίπτωση μη τήρησης του ανωτέρω

χρονικού διαστήματος για την υπογραφή της σύμβασης, το έργο απεντάσσεται.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά των κριτηρίων πληρότητας, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, ακριβή

αντίγραφα ή νομίμως επικυρωμένα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις περί μη πτώχευσης, λύσης και

εκκαθάρισης  που απαιτούνται κατά την υποβολή των Φακέλων Υποψηφιότητας θα πρέπει

να αντικατασταθούν  για την υπογραφή της σύμβασης με τα σχετικά απαιτούμενα

πιστοποιητικά, ως ακολούθως:

α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου μήνα πριν

την υπογραφή της σύμβασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν τελεί σε

πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό,

β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής

αρχής, έκδοσης τελευταίου μήνα πριν την υπογραφή της σύμβασης, από το οποίο να

προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης

απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Διευκρινίζεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα

προαναφερόμενα πιστοποιητικά λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδονται από την αρμόδια
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Υπηρεσία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Επί

ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του

Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης.

Επιπλέον απαιτείται Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης κατά την υπογραφή της

σχετικής σύμβασης του δικαιούχου με τον ΕΦΔ. Στην περίπτωση προσωπικών ή υπό

σύσταση εταιριών υποβάλλεται από όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών νομικών

προσώπων υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατά το 1ο αίτημα πληρωμής, ο δικαιούχος θα πρέπει να

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί κάθε πράξη/ επένδυση, θα πρέπει, κατά την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης του δικαιούχου με τον ΕΦΔ, να έχει λυμένο το καθεστώς

ιδιοκτησίας και να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην

εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ’ αυτού (πιστοποιητικό  βαρών και μη διεκδικήσεων

αντίστοιχα). Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη

εγγεγραμμένων βαρών όταν:

 η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση

δανείου, προκειμένου ο δικαιούχος να καλύψει το προβλεπόμενο ποσοστό

της ιδίας συμμετοχής με δανεισμό,

 η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες

ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,

 η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση

δανείου που χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή.

Για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του ΕΦΔ, ο ΕΦΔ δύναται να

ζητήσει από το δικαιούχο να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της

ΟΤΔ Αλιείας ισοδύναμης με το 5% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, στην

περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού του σχεδίου υπερβαίνει τα

150.000,00€.

3.6 Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης

αναφέρονται στο άρθρο 21 της ΚΥΑ1911/29-10-2010 «Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης

έργων».
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3.7 Επαληθεύσεις επί των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων και καταβολή της

ενίσχυσης

Οι διαδικασίες επαληθεύσεων επί των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων και καταβολής

ενίσχυσης ορίζονται στο άρθρο 22 της ΚΥΑ1911/29-10-2010.

3.8 Επαληθεύσεις - Επιθεωρήσεις

Οι επαληθεύσεις / επιθεωρήσεις που διενεργούνται στις Ο.Τ.Δ. Αλιείας και στους

δικαιούχους των πράξεων αναφέρονται στο άρθρο 26 της ΚΥΑ1911/29-10-2010.

3.9 Επιβολή κυρώσεων στην ΟΤΔ Αλιείας κατά την εφαρμογή του τοπικού

προγράμματος

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος επιβάλλονται κυρώσεις στον ΕΦΔ

ως ακολούθως:

 στην περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών και χρονικών ορίων που ορίζονται

στο άρθρο 18 παρ. 3, στο άρθρο 19 παρ. 13 και 14, στο άρθρο 22 παρ. 4, στο

άρθρο 23 παρ. 3 και στο άρθρο 27 παρ. 2, 3 και 4 της ΚΥΑ 1911/29-10-2010

(ΦΕΚ Β΄1718/2-11-2010) με θέμα «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 Αειφόρος

ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών του ΕΠ Αλιείας 2007 - 2013» η οποία

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους

εκατό (100) ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

 Στην περίπτωση ουσιωδών πλημμελειών που θεραπεύονται μόνο με

επανάληψη της διαδικασίας και οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα/

συνυπαιτιότητα του ΕΦΔ, αναφορικά με τη διαδικασία πρόσκλησης (όπως μη

τήρηση των οδηγιών και υποδειγμάτων της ΕΥΔ ΕΠΑΛ, μη ορθή δημοσίευση,

δημοσίευση χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΥΔ ΕΠΑΛ, σύνθεση

επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων που δεν πληρεί τους όρους και

προϋποθέσεις των άρθρων 8 και 9 της παρούσας, μη ενημέρωση των

ενδιαφερόμενων για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, μη τήρηση των

προθεσμιών για την υποβολή ενδιαφέροντος από δυνητικούς δικαιούχους και

υποβολής ενστάσεων από υποψήφιους), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1% επί

του προκηρυσσόμενου ποσού.

 Στην περίπτωση επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης σε βάρος δικαιούχου των

κατηγοριών πράξεων 4.1.1 ως αποτέλεσμα επαληθεύσεων – επιθεωρήσεων ή

ελέγχων του άρθρου 26 της ΚΥΑ 1911/29-10-2010 (ΦΕΚ Β΄1718/2-11-2010) η
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οποία επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, επιβάλλεται πρόστιμο στην ΟΤΔ

Αλιείας ύψους 10% επί του ποσού της δημοσιονομικής διόρθωσης. Η κύρωση

αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που κοινοποιούνται στην Υπηρεσία

προβλήματα και παρατυπίες, που διαπιστώνονται από τον ΕΦΔ ύστερα από

δικό του έλεγχο επαλήθευσης – επιθεώρησης και αφορούν αποδεδειγμένα

ενέργειες του δικαιούχου μετά την καταβολή της ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις

αυτές, ο ΕΦΔ ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία πριν την ημερομηνία

διενέργειας του σχετικού ελέγχου της.

 Σε περίπτωση λήψης από τον ΕΦΔ (όργανα εταιρείας ή/και επιτροπής ή/και

μέλη αυτών ή/και στελέχη της εταιρείας) οποιασδήποτε φύσης ανταλλάγματος

(αμοιβής κλπ) από υποψήφιους ή τους δικαιούχους για την αξιολόγηση και

επιλογή των προτάσεων τους ή για την καταβολή ενίσχυσης σε αυτούς,

καταγγέλλεται η σύμβαση μεταξύ του ΕΦΔ και Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων και καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης.

 Σε περίπτωση που συντρέχουν περισσότερες της μίας εκ των ανωτέρω

περιπτώσεων, τα πρόστιμα επιβάλλονται σωρευτικά στον ΕΦΔ για κάθε μια

από αυτές.

Τα ανωτέρω διαπιστώνονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18,

19, 20, 22, 23, 26 και 27 της ΚΥΑ 1911/29-10-2010 (ΦΕΚ Β΄1718/2-11-2010)  η οποία

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Εν συνεχεία, η ΕΥΔ ΕΠΑΛ καλεί τον ΕΦΔ να διατυπώσει

εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών εγγράφως τις απόψεις και τυχόν

αντιρρήσεις της.

Στην περίπτωση που ο ΕΦΔ δεν υποβάλει στην ως άνω προθεσμία τις σχετικές απόψεις της

ή οι αιτιάσεις του ΕΦΔ δεν κριθούν βάσιμες, η ΕΥΔ ΕΠΑΛ προβαίνει σε τροποποίηση του

τοπικού προγράμματος, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται μείωση των

εγκεκριμένων πιστώσεων της κατηγορίας πράξεων 4.1.2.5, ανάλογα με τα επιβληθέντα

πρόστιμα κατά τα ανωτέρω. Οι σχετικές πιστώσεις που αφαιρούνται από την κατηγορία

πράξεων 4.1.2.5 δύναται να μεταφερθούν σε άλλες κατηγοριών πράξεων του τοπικού

προγράμματος μετά από σχετικό αίτημα του ΕΦΔ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς

ύψους διαθέσιμων πιστώσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων 4.1.2.5,

πραγματοποιείται μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του

άρθρου 16 της Κ.Υ.Α 1911/29-10-2010 (ΦΕΚ Β΄1718/2-11-2010).

Εκτός των ανωτέρω, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που κατ’ ελάχιστων ανέρχονται σε ένα

έτος, επανεξετάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛ το ποσό δημόσιας δαπάνης της κατηγορίας
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πράξεων 4.1.2.5 του Τοπικού Προγράμματος, το οποίο δύναται να μειωθεί στην περίπτωση

διαπίστωσης αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην πορεία υλοποίησής του και στην

απορρόφηση των πιστώσεων και μη συμμόρφωσης του ΕΦΔ σε σχετικές συστάσεις που

διατυπώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους από την ΕΥΔ ΕΠΑΛ προς τον ΕΦΔ.

3.10 Διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΕΦΔ, αποκλειστικά εγγράφως.

Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος θα παρέχονται από τον ΕΦΔ το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν

την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον

δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

Οι ως άνω έγγραφες διευκρινίσεις αναρτώνται υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα του ΕΦΔ

στην ως άνω προθεσμία.

Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της

πρόσκλησης από τους υποψηφίους δικαιούχους δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται

ως απαράδεκτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

4.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η αίτηση ενίσχυσης –φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει υποχρεωτικά  να συνοδεύεται

από τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις, για την πλήρωση

των κριτηρίων πληρότητας και των κριτηρίων επιλογής της πράξης. Τα συνημμένα στην

αίτηση δικαιολογητικά αναφέρονται στην «Λίστα συνημμένων δικαιολογητικών» της

Αίτησης – Φακέλου Υποψηφιότητας.

Γενικές παρατηρήσεις:

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή

νομίμως επικυρωμένα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει

επιπλέον να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση γνησίου υπογραφής)

στην οποία να αναφέρεται ότι «τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζονται στο φάκελο

υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων».

 Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.

1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε

περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες

Δηλώσεις που αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο, υπογράφει ο νόμιμος

εκπρόσωπος αυτού.

 Δικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά (από δικηγόρο, υπουργείο

εξωτερικών). Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Εάν σε κάποια

χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδεται κάποιο /κάποια από

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που

αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή,

αν ούτε αυτή προβλέπεται, από Υπεύθυνη Δήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή άλλης

αρχής της χώρας εγκατάστασής του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος πληροί

τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα.

 Υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση εταιρείες. Στην περίπτωση

αυτή, τα κριτήρια πληρότητας και επιλογής εξετάζονται με βάση το σχέδιο
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καταστατικού που θα πρέπει να υποβληθεί και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

υποβάλλονται από όλα τα μέλη της υπό σύστασης εταιρείας.

 Για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων και υποκριτηρίων της υποβληθείσας πρότασης

πρέπει να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα πεδία των φακέλων υποψηφιότητας,

όπου προβλέπεται κατά περίπτωση και να υποβληθούν τα αντίστοιχα

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την πλήρωση αυτών.

 Στα πεδία του φακέλου υποψηφιότητας που ο δικαιούχος κρίνει πως δεν απαιτείται

να συμπληρώσει στοιχεία θα αναγράφει την ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ».

4.1.1 Δικαιολογητικά  πιστοποίησης του υποψήφιου δικαιούχου:

1. Αντίγραφο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (ακριβές αντίγραφο ή

νομίμως επικυρωποιημένο). Στην περίπτωση προσωπικών ή υπό σύσταση εταιριών

υποβάλλεται το σχετικό αντίγραφο από όλα τα μέλη τους.

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Στην περίπτωση προσωπικών ή υπό

σύσταση εταιριών υποβάλλεται από όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών

νομικών προσώπων υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή/ και το Δ/ντα Σύμβουλο ή /και

το διαχειριστή ή/ και το νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Υπεύθυνη του Ν. 1599/86 Δήλωση (συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το

συνημμένο υπόδειγμα που ακολουθεί), ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 1.

4. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις τουρισμού, υποβάλλεται σήμα Ε.Ο.Τ. σε ισχύ.

5. Για τις λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις, υποβάλλεται άδεια λειτουργίας της

επιχείρησης.

6. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπεύθυνη Δήλωση ότι η υφιστάμενη επιχείρηση είναι

πολύ μικρή ΜΜΕ (Η δήλωση διαμορφώνεται σύμφωνα με το συνημμένο

«ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»). Στην κατηγορία ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η

επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και της οποίας ο

ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα

2.000.000€. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2.

7. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις βεβαίωση έναρξης εργασιών.

8. Έντυπα Ε1, Ε3, E5 και Ε7 των τριών τελευταίων ετών (κατά περίπτωση).
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9. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν απασχολεί προσωπικό Υπεύθυνη Δήλωση (ότι δεν

απασχολώ προσωπικό),

10. Επιπλέον τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν:

 Καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού και ΦΕΚ ορισμού

νόμιμου εκπρόσωπου

 Για υπό σύσταση εταιρεία σχέδιο καταστατικού

 Πίνακα μετόχων /εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά την καταληκτική

ημερομηνία

 Ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών,

 Αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ και τυχόν προσλήψεις μέχρι την

ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Σε περίπτωση μετόχων Α.Ε. που

λαμβάνουν μισθό, υποβάλλεται  και η σχετική εντολή της Γ.Σ.

 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα  για υποβολή πρότασης

4.1.2 Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ιδιότητας του «κατά κύριο επάγγελμα

αλιέα»

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που αφορούν στους επαγγελματίες αλιείς οι

οποίοι θα αποτελέσουν δικαιούχους πράξεων στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 4.1.1.1

του Τοπικού Προγράμματος είναι:

1. Επαγγελματίες αλιείς. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι

ενδιαφερόμενοι για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του επαγγελματία αλιέα

(πλοιοκτήτη ή αλιεργάτη), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι:

i. Ατομική άδεια αλιείας,

ii. Ασφάλιση ως αλιέας, στον ΟΓΑ, σίγουρα οι ασφαλισμένοι μετά το

έτος 2003, ή ΝΑΤ ή ΙΚΑ,

iii. Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου.

2. Κάτοχοι αλιευτικής εκμετάλλευσης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να

προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι αλιευτικού σκάφους είναι:

i. Επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους σε ισχύ (οι ιδιοκτήτες

σκάφους παράκτιας αλιείας έχουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά

της παραγράφου 1 ανωτέρω, ενώ οι ιδιοκτήτες αλιευτικού σκάφους
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με αλιευτικά εργαλεία μηχανότρατα και γριγρί είναι κάτοχοι

εμπορικής επιχείρησης και δεν έχουν υποχρεωτικά τα

δικαιολογητικά της παραγράφου 1 ανωτέρω).

Σε περίπτωση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα αλιέων που είναι ταυτόχρονα και κάτοχοι

αλιευτικού σκάφους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την έναρξη της νέας

δραστηριότητας, που ενδεχόμενα να απαιτεί την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα ή την

έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ. ως κύριας απασχόλησης, δεν θα πληρείται πλέον η βασική

προϋπόθεση για τα παράκτια σκάφη, για αποκλειστική ή κύρια ενασχόληση με την

αλιεία και συνεπώς δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να είναι κάτοχοι παράκτιου

αλιευτικού σκάφους.

4.1.3 Δικαιολογητικά κάλυψης ίδιας συμμετοχής

4.1.3.1. Για την Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3

 Στην περίπτωση πράξεων που εντάσσονται στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3 , η

κάλυψη της ιδίας συμμετοχής τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της

υπ’αρ. 433 / 29-12-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 605/Β’/5-3-2012).

4.1.3.2. Για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1. και  4.1.1.2
 Στη περίπτωση φυσικού προσώπου: βεβαιώσεις καταθέσεων, μετοχές, ομόλογα,

λοιποί άυλοι τίτλοι, προσύμφωνα πώλησης ακινήτων (συμβολαιογραφική πράξη

σύμφωνα με τον αστικό κώδικα), ευκόλως ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια

υλοποίησης της πρότασης, στο όνομα του φυσικού προσώπου

 Στη περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών: τα παραπάνω στο όνομα ενός τουλάχιστον

από τους εταίρους ή μετόχους που θα συνοδεύεται από την δέσμευση (υπεύθυνη

δήλωση) ότι θα διατεθούν για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.

 Στην περίπτωση εταιρειών: ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης ή φορολογικές

δηλώσεις τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, από τα οποία να προκύπτει

κερδοφορία ικανή να καλύψει την ιδία συμμετοχή ή σχετική απόφαση του

αρμόδιου οργάνου της για τη δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με

αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, η οποία  πρέπει να ολοκληρωθεί

πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής.

 Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής δεν απαιτείται να προσκομιστούν

για την εκπλήρωση των κριτηρίων πληρότητας της πρότασης. Τα συγκεκριμένα
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δικαιολογητικά προσκομίζονται προκειμένου το υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο να

εξασφαλίσει τα μόρια του κριτηρίου επιλογής Α2: Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων

κεφαλαίων.

4.1.4 Δικαιολογητικά κατοχής-χρήσης του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται  η

υλοποίηση της πρότασης

Α) τίτλοι κυριότητας: συμβόλαια πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής, δικαστική απόφαση

αναγνωριστικής χρησικτησίας, κληρονομική διαδοχή κ.λπ. οι οποίοι θα συνοδεύονται από

πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο

υποθηκοφυλακείο

Β) αποδεικτικά χρήσης ακινήτου: πολυετές μισθωτήριο συμβόλαιο, σύμβαση

χρησιδανείου, σύμβαση παραχώρησης χρήσης ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο

αποδεικνύει κατά περίπτωση την κατοχή ή χρήση κυρίως στις περιπτώσεις ανυπαρξίας

τίτλων για δημόσιες εκτάσεις και για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα.

 Στις περιπτώσεις μίσθωσης εφόσον στην πρόταση προβλέπονται: α) νέες κτιριακές

εγκαταστάσεις απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης με διάρκεια

τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στο τοπικό

πρόγραμμα και πιστοποιητικό μεταγραφής. β) λοιπές επενδύσεις (βελτίωση

κτιριακών εγκαταστάσεων ή και προμήθεια εξοπλισμού) απαιτείται συμφωνητικό

μίσθωσης ή επαγγελματικής μίσθωσης (για επιχειρήσεις), θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ,

διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και στην

περίπτωση που το συμφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει

συνταχθεί συμβολαιογραφικά και να έχει μεταγραφεί εν συνεχεία στο αρμόδιο

υποθηκοφυλακείο (προσκομίζεται πιστοποιητικό μεταγραφής). Αντίστοιχα, τα

ανωτέρω χρονικά διαστήματα πρέπει να τηρούνται για συμβάσεις χρησιδανείου

ή συμβάσεις παραχώρησης χρήσης.

 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο επικαρπωτής, ο ψιλός κύριος

θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί και αποδέχεται  την

προτεινόμενη χρήση του ακινήτου από τον επικαρπωτή.

 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής

θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί και αποδέχεται  την

προτεινόμενη χρήση του ακινήτου από τον ψιλό κύριο. Και στις δύο ως άνω

αναφερόμενες περιπτώσεις δεν απαιτείται για τον υπευθύνως δηλούντα να

εξετασθεί αν πληρούνται όλα τα λοιπά κριτήρια, που αφορούν το φορέα.
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 Σε περίπτωση συγκυριότητας, στο φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να υπάρχουν

εκτός από τα δικαιολογητικά συγκυριότητας του ακινήτου και αντίστοιχα

δικαιολογητικά πλήρους χρήσης /κατοχής του ακινήτου από τον συγκύριο που είναι

υποψήφιος επενδυτής σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην πρώτη

παράγραφο ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση που συγκύριος είναι ανήλικος, θα

πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να υπάρχει δικαστική άδεια στους κηδεμόνες

για οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης ή μίσθωσης αφορά το ιδανικό μερίδιο του

ανηλίκου.

 Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η κατοχή – χρήση του ακινήτου με βάση

τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους,

συνοδευμένη από Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι θα παραχωρήσει το ακίνητο

στην εταιρεία για το σκοπό αυτό εφόσον το επενδυτικό σχέδιο εγκριθεί.

4.1.5 Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ρεαλιστικότητας και αξιοπιστίας του κόστους

της επένδυσης:

 Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης (κλίμακα 1:200) υπογεγραμμένα

από μηχανικό.

 Αρχιτεκτονικά σχέδια υπογεγραμμένα από μηχανικό:

o κατόψεις (πλήρεις και με διάταξη εξοπλισμού και χαρακτηρισμό χώρων)

o όψεις

o τομές

 Φωτογραφικό υλικό της θέσης όπου θα υλοποιηθεί το σχέδιο.

 Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή Υπουργείου Πολιτισμού σε

περίπτωση χαρακτηρισμένων  παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων

 Για ίδρυση νέων καταλυμάτων και επέκταση υφιστάμενων απαιτείται αναλυτική

μοριοδότηση υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου, όπως αυτό

περιγράφεται στη μελέτη και στα τεχνικά σχέδια που υποβάλλονται με τον φάκελο

υποψηφιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των

ΚΥΑ 2974/710/08.04.2009 & 3427/9.06.2010 όπως ισχύουν κάθε φορά,

 αναλυτική προμέτρηση εργασιών και  αναλυτικός προϋπολογισμός για την σύνταξη

του οποίου ελήφθη υπόψη ο πίνακας τιμών μονάδος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της

παρούσας πρόσκλησης.

 Για όλες τις ενέργειες του προϋπολογισμού, πλην των κατασκευαστικών

υποβάλλονται:
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 τρεις (3) σχετικές προσφορές (προτιμολόγια) και πληροφοριακά

φυλλάδια (prospectus)

 ή τεκμηριώνεται η ύπαρξη λιγότερων προσφορών

 ή τεκμηριώνεται η μοναδικότητα του προϊόντος.

4.1.6 Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης της σχετικής με το προτεινόμενο έργο

επαγγελματικής εμπειρίας /εκπαίδευσης / κατάρτισης του φορέα:

 επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών σχετικού με τη φύση της πρότασης,

 βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ για επαγγελματική κατάρτιση συναφή με το

αντικείμενο της πρότασης,

 βεβαιώσεις εργοδότη,

 κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη επιτηδεύματος

Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από

όλους τους εταίρους.

Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται  από τον

Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και νομικό εκπρόσωπο.

Στην περίπτωση συνεταιρισμών δεν υποβάλλονται  τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

4.1.7 Αποδεικτικά  στοιχεία της ετοιμότητας  του επενδυτικού σχεδίου:

 Υπάρχουσες μελέτες, άδειες ή βεβαιώσεις απαλλαγής εάν δεν απαιτούνται από τον

αρμόδιο φορέα, εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, ή πρωτοκολλημένες

υποβληθείσες αιτήσεις για την έκδοσή τους .

 Σύσταση νομικού προσώπου κλπ

4.1.8 Αποδεικτικά  στοιχεία  τεκμηρίωσης της μόνιμης κατοικίας:

Στοιχεία τελευταίας τριετίας όπως λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, εγγραφές

τέκνων 1ης & 2ης βαθμίδας εκπαίδευσης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο

Δήμο, φορολογικές δηλώσεις κλπ).

4.1.9 Λοιπά δικαιολογητικά

 Στην περίπτωση που μέσω της πράξης προβλέπεται η αξιοποίηση τοπικών πόρων,

πρώτων υλών, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και προϊόντων αλιείας και

υδατοκαλλιέργειας πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται αποδεικτικά

συνεργασίας με τους φορείς της περιοχής για την τεκμηρίωσή της.
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 Στην περίπτωση που μέσω του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η εφαρμογή

συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων (ISO κ.λπ.), καθώς και η

αξιοποίηση του διαδικτύου, υποβάλλονται αντίστοιχες προσφορές που

τεκμηριώνουν του κόστος των παρεμβάσεων αυτών.

 Για προτάσεις που περιλαμβάνουν εγκατάσταση /χρήση ΑΠΕ πρέπει να

τεκμηριωθούν ο βαθμός κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης (%) που

επιτυγχάνεται με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ΑΠΕ, καθώς και η ετήσια

εξοικονόμηση  πρωτογενούς ενέργειας  από τη χρήση ΑΠΕ. Υποβάλλεται συνημμένα

της αίτησης – φακέλου υποψηφιότητας μελέτη κάλυψης ενεργειακών αναγκών του

επενδυτικού σχεδίου, κατάλληλα υπογεγραμμένη.

 Για προτάσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν στην

εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να τεκμηριωθεί το ποσοστό εξοικονόμησης

ενέργειας που αναμένεται να επιτευχθεί και η αντίστοιχη ετήσια εξοικονόμηση

πρωτογενούς ενέργειας. Υποβάλλεται συνημμένα της αίτησης – φακέλου

υποψηφιότητας μελέτη κάλυψης ενεργειακών αναγκών του επενδυτικού σχεδίου,

κατάλληλα υπογεγραμμένη.

 Στην περίπτωση που προβλέπεται σύστημα  ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων,

υποβάλλεται μελέτη υπολογισμού του (%) ποσοστού εξοικονόμησης  νερού με την

εφαρμογή του σχετικού συστήματος, καθώς και τυχόν εγκατάσταση συστήματος

περιβαλλοντικής διαχείρισης (π. χ  ISO 14001,EMAS.

Σημείωση: Στο φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να περιληφθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο,

το οποίο, κατά την κρίση του υποψήφιου φορέα, τεκμηριώνει την πρότασή του.



Ο.Τ.Δ. ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

55

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86

Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος  δηλώνει τα εξής:

1. Η προτεινόμενη επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί /οριστικά υπαχθεί  σε

άλλο πρόγραμμα /καθεστώς της 4ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο

φυσικό αντικείμενο.

2. Για πρόταση εκσυγχρονισμού:

 α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού

αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα, ή

 β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό

αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης

πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του.

3. Στην πρότασή μου δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.

4. Δεν μου έχουν υποβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών

Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας, σε σχέση  με την υλοποίηση επενδυτικών

σχεδίων.

5. Δεν είμαι εν ενεργεία Δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ κατά την έννοια

του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός. (Στην περίπτωση

προσωπικών εταιρειών, υποβάλλονται σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλα τα

μέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλουν

ο Πρόεδρος, ο Δ/νων Σύμβουλος και ο νόμιμος εκπρόσωπος. Το κριτήριο δεν

εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών).

6. Δεν αποτελώ δικαιούχο τοπικού προγράμματος και δεν έχω υποβάλλει

περισσότερες της μιας προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Δεν αποτελώ εταίρο /μέτοχο νομικού προσώπου που είναι δικαιούχος  σε τοπικό

πρόγραμμα ή έχει υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης

προκήρυξης. (Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι εταιρεία, υποβάλλονται

σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλους τους εταίρους μετόχους της. Εφόσον ο

υποψήφιος είναι Συνεταιρισμός το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα).

7. Δεν είμαι μέλος του Δ.Σ., του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής

Δομής της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ή/

και  δεν είμαι σύζυγος ή, συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν

γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε ως και β’ βαθμού με κάποιο εξ αυτών ή/
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και δεν αποτελώ παρένθετο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτών.  (Στην περίπτωση

νομικού προσώπου υποβάλλονται σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις από τα

πρόσωπα που συμμετέχουν με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% ή έχουν την

ιδιότητα του Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου ή του Διαχειριστή).

8. Η νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ μικρή ΜΜΕ σύμφωνα με

τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

9. Δεν τελώ σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό

συμβιβασμό.

10. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή

εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει, και δεν τελεί υπό

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. (Δηλώνεται στην  περίπτωση

νομικού προσώπου).

11. Η ιδία συμμετοχή θα καλυφθεί σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα που
περιγράφεται στον Φάκελο Υποψηφιότητας

Σημείωση: Το περιεχόμενο της  υπεύθυνης δήλωσης προσαρμόζεται ανάλογα με τη

μορφή του υποψήφιου (π.χ. άνδρας – γυναίκα,  φυσικό, νομικό πρόσωπο κ.λπ) και

με στόχο την εξασφάλιση της φερεγγυότητας του επενδυτή και του φακέλου. Στη

περίπτωση υπό σύσταση νομικού προσώπου υποβάλλονται σχετικές Υπεύθυνες

Δηλώσεις από όλα τα μέλη  του.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………………………….

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………………………………..

Αριθ. μητρώου & ΑΦΜ: ……………………………………………………………..

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου ή/και Δ/ντος Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη

ή/και Διαχειριστή……….. ………..(συμπληρώνεται για Νομικά Πρόσωπα)

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)

Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που

αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από τους

λογαριασμούς της επιχείρησης και μόνον. Να

συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα

Συνεργαζόμενη επιχείρηση

Συνδεδεμένη επιχείρηση

Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το

παράρτημα (και το τυχόν συμπληρωματικά

δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση

και το αποτέλεσμα των υπολογισμών να

μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται

παρακάτω.

Σημειώστε x την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση

Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης
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Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος της

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.

Περίοδος αναφοράς (*):

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**)

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που

λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη

διάρκεια του οικονομικού έτους.

(**) σε χιλιάδες ευρώ

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή

των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας

επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση);

Όχι Ναι (σε αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να

επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη διαχειριστική

χρήση)

Υπογραφή

Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να

εκπροσωπεί την επιχείρηση: .......................................................................

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των

ενδεχόμενων παρατημάτων της είναι ακριβή.

........................................... (τόπος), ..................................... (ημερομηνία)

Υπογραφή:

Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση

υφιστάμενων επιχειρήσεων.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΣΩΝ

Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ορισμός των ΜΜΕ(1) κάνει διάκριση μεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα
με τον τύπο των σχέσεων που διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο
συμμετοχής στο κεφάλαιο, στα δικαιώματα ψήφου ή δικαιώματος άσκησης
κυριαρχικής επιρροής(2).
Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση
Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που
δεν υπάγονται στους άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις
συνεργαζόμενες ή στις συνδεδεμένες.
Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν:
 δεν έχει συμμετοχή 25%(3) ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση,

 το 25%(3) ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε μια άλλη

επιχείρηση ή σε δημόσιο οργανισμό ή από κοινού σε πολλέ συνδεδεμένες

επιχειρήσεις ή σε δημόσιους οργανισμούς, πλην ορισμένων εξαιρέσεων(4),

 δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ούτε περιλαμβάνεται στους

λογαριασμούς επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και

συνεπώς δεν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση(5).

Τύπος 2: συνεργαζόμενη επιχείρηση
Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν
σημαντικές χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις, χωρίς όμως η μία να ασκεί
σημαντικό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην άλλη. Είναι συνεργαζόμενες οι επιχειρήσεις
που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά ούτε συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη εάν:
 κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ του 25%(3) και 50%(3) σ'αυτήν,

 ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25%(3) και

50%(3) στην αιτούσα επιχείρηση,

 και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς

στους οποίους να περιλαμβάνεται η άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε

περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς αυτής της άλλης

επιχείρησης ή μιας επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την τελευταία

αυτή(5).

Τύπος 3: συνδεδεμένη επιχείρηση
Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων που
συμμετέχουν σε έναν όμιλο, μέσω του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας
του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (ακόμη και μέσω συμφωνιών ή σε
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ορισμένες περιπτώσεις μέσω φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι), ή μέσω της
ικανότητας άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε μια επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για
πιο σπάνιες περιπτώσεις που διακρίνονται κατά κανόνα από τους δύο
προαναφερόμενους τύπους.
Προκειμένου να μη συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυσκολίες ερμηνείας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπής όρισε αυτόν τον τύπου επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνοντας,
εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στο αντικείμενο του ορισμού, τους όρους που
προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης

Ιουνίου 1983, σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς(6), η οποία
εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια.
Συνεπώς, μια επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αμέσως εάν είναι συνδεδεμένη,
εφόσον υποχρεούται κατά την έννοια της εν λόγω Οδηγίας να καταρτίζει
ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους
λογαριασμούς μιας επιχείρησης που υποχρεούται να καταρτίζει παρόμοιους
ενοποιημένους λογαριασμούς.
Οι δύο μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί
να θεωρηθεί συνδεδεμένη ενώ δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένους
λογαριασμούς περιγράφονται στις δύο πρώτες παραγράφους της υποσημείωσης 5
στο τέλος του παρόντος επεξηγηματικού σημειώματος. Στην περίπτωση αυτή η
επιχείρηση πρέπει να διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από τους όρους που
προβλέπονται άρθρο 3, παράγραφος 3 του ορισμού.

ΙΙ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7)

Ο αριθμός των εργαζομένων μιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθμό των ετήσιων
μονάδων εργασίας (ΕΜΕ).
Ποιοι λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων;
 Οι μισθωτοί της εξεταζόμενης επιχείρησης,

 Τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση

εξάρτησης με αυτή και εξομοιούνται προς μισθωτούς με βάση το εθνικό

δίκαιο,

 Οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,

 Οι μέτοχοι που απασχολούνται συστηματικά στην επιχείρησης και έχουν

οικονομικά οφέλη από αυτή.

Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη:
 Οι μισθωτοί,

 Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας,

 Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή και ο

διαχειριστής,

 Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι,

 Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,

 Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ.
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Οι ασκούμενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο
πλαίσιο σύμβασης άσκησης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον
αριθμό των εργαζομένων.

Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων;

Μια ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί στην επιχείρηση ή για
λογαριασμό της επιχείρησης με πλήρη απασχόληση καθόλη τη διάρκεια του
εξεταζόμενου έτους. Ο αριθμός εκφράζεται σε ΕΜΕ.
Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθόλη τη διάρκεια του έτους ή που
έχουν εργαστεί με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η
εποχιακή εργασία, υπολογίζονται σε κλάσματα ΕΜΕ.
Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται.

(1) Στη συνέχεια του κειμένου, ο όρος "ορισμός" αναφέρεται στο παράρτημα της σύστασης της

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που αφορά τον ορισμό των ΜΜΕ.

(2) Ορισμός, άρθρο 3.

(3) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το

υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην

ίδια επιχείρηση που ανήκει σε κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με τη μετέχουσα

επιχείρηση (ορισμός άρθρο 3, παράγραφος 2).

(4) Μια επιχείρηση μπορεί ωστόσο να εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη εάν το κατώτατο

όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, στην περίπτωση των παρακάτω κατηγοριών

επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν είναι συνδεδεμένοι με την αιτούσα επιχείρηση):

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα
ή ομάδες φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται συστηματικά σε επενδύσεις
επιχειρηματικού κεφαλαίου ("άγγελοι επιχειρήσεων") και που επενδύουν ίδια κεφάλαια σε
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον οι συνολικές επενδύσεις των εν
λόγω επιχειρήσεων στην ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ποσό των €1.250.000,
β) πανεπιστήμια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού,
γ) θεσμικοί επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης
(ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2, εδάφιο 2)

(5) – εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος μέλος που προβλέπει απαλλαγή

από την υποχρέωση κατάρτισης παρόμοιων λογαριασμών κατά την έννοια της έβδομης

οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η επιχείρηση οφείλει ωστόσο να διευκρινίζει ότι δεν

πληροί κάποιον από τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του

ορισμού.

- υπάρχουν ορισμένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί
ως συνδεδεμένη με μια άλλη μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων
που ενεργούν από κοινού (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 3).
- από την άλλη πλευρά, υπάρχει σχετικά σπάνια περίπτωση μια επιχείρηση να καταρτίζει με
δική της πρωτοβουλία ενοποιημένους λογαριασμούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόμοια
υποχρέωση από την προαναφερόμενη έβδομη οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση
δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μόνο συνεργαζόμενη.
Για να προσδιοριστεί εάν μια επιχείρηση είναι συνδεδεμένη ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται
σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις εάν η επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από τους
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όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού, ενδεχομένως μέσω ενός
φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

(6) Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3

στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983,

σ.1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ.28.

(7) Ορισμός, άρθρο 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επισυναπτόμενα παραρτήματα
- Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη

επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

- Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση

(και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (βλέπε
επεξηγηματικό σημείωμα)

Περίοδος αναφοράς (2):
Αριθμός

εργαζομένων (ΕΜΕ)
Κύκλος

εργασιών (*)
Σύνολο

ισολογισμού (*)
1. Στοιχεία (2) της αιτούσας επιχείρησης ή των
ενοποιημένων λογαριασμών (μεταφορά από
τον πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β (3)

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία (2)

όλων των (ενδεχομένων) συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων (μεταφορά από τον πίνακα Α
του παραρτήματος Α)
3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων των
(ενδεχομένων) συνδεδεμένων επιχειρήσεων
που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
στη γραμμή [μεταφορά από τον πίνακα Β(2)
του παραρτήματος Β]

Σύνολο

(*) σε χιλιάδες ευρώ.

(1) Ορισμός, του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που
λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά
τη διάρκεια του οικονομικού έτους (ορισμός) του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ.

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων,
υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή –εφόσον υπάρχουν–
τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους
οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.

Τα αποτελέσματα της γραμμής "Σύνολο" πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της
δήλωσης σχετικά με τα "Στοιχεία για τον καθορισμό της κατηγορίας της
επιχείρησης".
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται "δελτίο εταιρικής σχέσης" [ένα
δελτίο για κάθε επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των
οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους ενοποιημένους
λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού "πίνακα εταιρικής σχέσης" πρέπει να
μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα:

Πίνακας Α

Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ακριβή στοιχεία)

Αριθμός
εργαζομένων (ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισμού (*)

1.
2.
3.

Σύνολο

(*) σε χιλιάδες ευρώ

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που
πραγματοποιείται στο "δελτίο εταιρικής σχέσης" που συμπληρώνεται για κάθε
άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Τα στοιχεία της γραμμής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται
στη γραμμή 2 (σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του
παραρτήματος της δήλωσης.

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που
ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, του παραρτήματος της σύστασης της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………………………….

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………………………………..

Αριθ. μητρώου & ΑΦΜ: ……………………………………………………………..

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου ή/και Δ/ντος Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη
ή/και Διαχειριστή……….. ………..(συμπληρώνεται για Νομικά Πρόσωπα)

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης

Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός

εργαζομένων (ΕΜΕ)
Κύκλος

εργασιών (*)
Σύνολο

ισολογισμού (*)
Ακαθάριστα στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και
άλλα στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των
συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των συνδεδεμένων
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της
συνεργαζόμενης επιχείρησης(1). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία
σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής(2) που κατέχει η επιχείρηση που
συμπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας
δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη
επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου:
.........................................................................................................................................
...................
.........................................................................................................................................
.............
Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής(2) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση
που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει
η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση):
.........................................................................................................................................
.............
.........................................................................................................................................
.............
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β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά
και να συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο
προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολογισμού θα
μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας εταιρικής σχέσης

Ποσοστό:…. Αριθμός
εργαζομένων (ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισμού (*)

Αποτελέσματα κατ' αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α.

(1) Ορισμός, του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
(2) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια
επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός) του παραρτήματος της σύστασης της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση

Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή
περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης
συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].

Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν
καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει
ενοποίησης [πίνακας Β(2)].

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την
αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή,
εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά
συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς
ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη
βάσει ενοποίησης (1).

(1) Ορισμός, του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση

Περίπτωση 1: Mε βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι
λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)

Πίνακας Β(1)
Αριθμός

εργαζομένων (ΕΜΕ)
(*)

Κύκλος
εργασιών (**)

Σύνολο
ισολογισμού

(**)
Σύνολο
(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους
υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες
συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραμμής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφερθεί στη
γραμμή 1 του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.

Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνδεδεμένη επιχείρηση

(επωνυμία/ακριβή στοιχεία)
Διεύθυνση της

εταιρικής έδρας
Αριθμός μητρώου

και ΑΦΜ
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του

Προέδρου ή/και Δ/ντος
Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη
ή/και Διαχειριστή (για Ν.Π.)

Α.
Β.
Γ.
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Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας
συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης,
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα
στοιχεία τους και ένα "δελτίο εταιρικής σχέσης" πρέπει συνεπώς να προστίθενται
στο παράρτημα Α.

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των
σχέσεων μέσω άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα
"δελτίο σύνδεσης" και να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασμών όλων των
συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω.

Πίνακας Β(1)
Αριθμός

εργαζομένων (ΕΜΕ)
Κύκλος

εργασιών (**)
Σύνολο

ισολογισμού
(**)

1.(*)
2.(*)
3.(*)
4.(*)

Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα "δελτίο σύνδεσης" ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραμμής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται
στη γραμμή 3 (σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του
παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης
στον πίνακα Β)

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………………………….

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………………………………..

Αριθ. μητρώου & ΑΦΜ: ……………………………………………………………..

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου ή/και Δ/ντος Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη
ή/και Διαχειριστή……….. ………..(συμπληρώνεται για Νομικά Πρόσωπα)

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού (*)
Σύνολο

(*) σε χιλιάδες ευρώ

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β.

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την
αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή,
εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά
συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς
ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη
βάσει ενοποίησης (1).

Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι
εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα "δελτίο εταιρικής
σχέσης" πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που
ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, του παραρτήματος της σύστασης της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).



Ο.Τ.Δ. ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ)
ΑΞΟΝΑΣ : ΑΞΟΝΑΣ 4
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ : 4.1(Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  :4.1.1(Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 4.1.1._4.3
ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΝΑΙ ΌΧΙ Δ/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ/Π
ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ

Α

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με την παρ. 2.7
Κεφ.2 του οδηγού εφαρμογής της πρόσκλησης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης
που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία προσδιορίζονται στον
οδηγό εφαρμογής της πρόσκλησης στην παρ. 4.1.1 και 4.1.2 κατά περίπτωση. Οι κατηγορίες
δικαιούχων που προβλέπονται στην πρόσκληση θα πρέπει να διασφαλίζουν την ικανοποίηση του
συγκεκριμένου κριτηρίου.

Προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά πιστοποίησης του υποψήφιου δικαιούχου όπως περιγράφονται
στην παρ. 4.1.1 του Κεφ. 4 του οδηγού εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης

1

Ο δικαιούχος που
υποβάλλει την

πρόταση έχει την
αρμοδιότητα

εκτέλεσης της πράξης

Προσκομίστηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του οδηγού εφαρμογής της
παρούσας πρόσκλησης.

Έγινε εμπρόθεσμα  η υποβολή της αίτησης - φακέλου υποψηφιότητας  και των συνημμένων
δικαιολογητικών αποκλειστικά και μόνο στον ΕΦΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.  που ορίζεται από την πρόσκληση.

Για την περιγραφή της πρότασης  έγινε χρήση του τυποποιημένου εντύπου της αίτησης ενίσχυσης-
φακέλου υποψηφιότητας  της παρούσας πρόσκληση.

2
Πληρότητα

υποβαλλόμενης
πρότασης

Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης Πράξης εμπίπτει στα όρια που τίθενται από την Πρόσκληση.
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Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης πράξης  του τοπικού
προγράμματος.

Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας

Η υφιστάμενη επιχείρηση είναι πολύ μικρή ΜΜΕ σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής ή  νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ μικρή ΜΜΕ σύμφωνα με τον
Καν(ΕΚ) 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

Στην περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης προσκομίστηκαν τα έγγραφα νόμιμης λειτουργίας

Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις  συνοδεύεται απαραίτητα
από: α)αναλυτικές προμετρήσεις και  αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών για την σύνταξη του
οποίου και ελήφθη υπόψη ο πίνακας τιμών μονάδος του Παραρτήματος της πρόσκλησης,
β)Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης (κλίμακα 1:200) υπογεγραμμένα από
μηχανικό, γ)Αρχιτεκτονικά σχέδια υπογεγραμμένα από μηχανικό:  κατόψεις (πλήρεις με διάταξη
εξοπλισμού και χαρακτηρισμό χώρων), όψεις, τομές, δ)φωτογραφικό υλικό της θέσης όπου θα
υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, ε) Βεβαίωση χαρακτηρισμού, στη περίπτωση παραδοσιακού ή
διατηρητέου κτίσματος, στ) Ανάλυση μοριοδότησης υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.

Για όλες τις ενέργειες του προϋπολογισμού- πλην των κατασκευαστικών και  των περιπτώσεων
που  τεκμηριώνεται η μοναδικότητα του προϊόντος- έχουν υποβληθεί: α)  σχετικές προσφορές
(προτιμολόγια) ή/και πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus)

Προσκομίστηκαν δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κατοχή ή  χρήση του ακινήτου, στο οποίο
προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης

Στην περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή
εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, προσκομίστηκαν οι σχετικές μελέτες κάλυψης
ενεργειακών αναγκών, κατάλληλα υπογεγραμμένες.

3

Τα τυποποιημένα
έντυπα της πρότασης
και τα συνοδευτικά

έγγραφα είναι
συμπληρωμένα και

υπογεγραμμένα
κατάλληλα

Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης ενίσχυσης-φάκελος υποψηφιότητας  και τα
δικαιολογητικά  που έχουν προσδιορισθεί στην προκήρυξη, είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και
όπου απαιτείται επικυρωμένα.
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4

Η περίοδος
υλοποίησης της

προτεινόμενης προς
συγχρηματοδότηση

Πράξης εμπίπτει
εντός της περιόδου
επιλεξιμότητας του

Προγράμματος

Η περίοδος υλοποίησης της πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του
προγράμματος.

Η πρόταση εντάσσεται στις προκηρυσσόμενες πράξεις της παρούσας πρόσκλησης.

5

Η Πράξη εμπίπτει στις
θεματικές

προτεραιότητες της
παρούσας

πρόσκλησης

Για  πρόταση που περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης:
α) πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009, όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 3427/09-06-2010 ΚΥΑ και όπως ισχύει κάθε φορά και
β) η προβλεπόμενη δυναμικότητα (κλίνες) είναι σύμφωνη με την ΚΥΑ 1191/29-10-2010

6
Η Πράξη ικανοποιεί

τα κριτήρια
διαχωρισμού

Εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πράξης με βάση τα Κριτήρια Διαχωρισμού των παρεμβάσεων των
Ταμείων, κατά τα προβλεπόμενα στο Ε.Π. στο κεφάλαιο "Συμπληρωματικότητα παρεμβάσεων με
αυτές που χρηματοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ"

7

Ύπαρξη
προαπαιτούμενων

αποφάσεων
αρμοδίων για το
συντονισμό των

πολιτικών οργάνων ή
εφόσον απαιτείται και
συλλογικών οργάνων

Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων των φορέων συντονισμού πολιτικών ή
συλλογικών οργάνων του Δικαιούχου όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα
τα παραπάνω κριτήρια , η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Για την
ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, ο ΕΦΔ δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από το δικαιούχο ,τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της

διαδικασίας αξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής διαφοροποιούνται ανάλογα με την Κατηγορία Πράξης. Σε ορισμένα
κριτήρια προσδιορίζεται ελάχιστο όριο βαθμολογίας για το παραδεκτό της πρότασης και
την θετική αξιολόγησή της.

6.1 Κριτήρια κατηγοριών πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2

6.1.1 Κριτήρια επιλογής Α: Αξιολόγηση του επενδυτικού φορέα.

Βαθμολογούνται τα χαρακτηριστικά του φορέα που υποβάλλει την πρόταση
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο), αναλυτικά τα βαθμολογούμενα κριτήρια της
κατηγορίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Α/Α
Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Ελ
ά

χι
στ

ο
όρ

ιο
 θ

ετ
ικ

ής
α

ξι
ολ

όγ
ησ

ης

Συ
ντ

ελ
εσ

τή
ς

στ
ά

θμ
ισ

ης

Τι
μή

Βα
θμ

ός

Αξιολόγηση/δικαιολογητικά απόδειξης

Επαγγελματική ικανότητα του φορέα 0 5 10
Αξιολογείται η εμπειρία / εκπαίδευση /
κατάρτιση του φορέα

Προηγούμενη αποδεδειγμένη
εμπειρία  του φορέα σε τομείς
σχετικούς  με τη προτεινόμενη
επένδυση (εμπειρία πάνω από 5
χρόνια βαθμολογία 4, έως 5 χρόνια
βαθμολογία 3, έως 3 χρόνια
βαθμολογία 2 και έως 2 χρόνια
βαθμολογία 1).

0-4
Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη
επιτηδεύματος, καταστατικό

Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ,
ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη φύση της
πρότασης

0-3
Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων
σπουδών

Επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το
αντικείμενο

2 Βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ

Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης
γλώσσας (Στην περίπτωση
καταλυμάτων και χώρων εστίασης το
κριτήριο αποτελεί προϋπόθεση
θετικής αξιολόγησης)

** 1

Αποδεικτικά γνώσης (πτυχίο αγγλικής
γλώσσας, απολυτήριο λυκείου όπου
φαίνεται η παρακολούθηση ξένης
γλώσσας κλπ) ή δέσμευση για
απασχόληση υπαλλήλου με σχετική
γνώση

Α1

Χαρακτηριστικά
του φορέα **

(το κριτήριο δεν
αξιολογείται στην
κατηγορία πράξης

4.1.1.1)

Απουσία εμπειρίας ή εμπειρία που
δεν αποδεικνύεται

0

Α2
Λοιπά

χαρακτηριστικά
του φορέα

Αξιολογείται ο τόπος διαμονής, η
ηλικία, το φύλο του φορέα της
επένδυσης, και οι ειδικές κοινωνικές
ομάδες

0 5 10

Βαθμολογούνται θετικά  οι κάτοικοι της
περιοχής παρέμβασης, οι νέοι, οι
γυναίκες, οι άνεργοι και τα άτομα με
αναπηρία
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Ο φορέας της επένδυσης  διαμένει
μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης  **
(το κριτήριο δεν αξιολογείται στην
κατηγορία πράξης 4.1.1.1)

3

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στοιχεία
τελευταίας τριετίας (φορολογικές
δηλώσεις ,λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης ,
τηλεπικοινωνιών, εγγραφές τέκνων 1ης
και 2ης βαθμίδας εκπαίδευσης κλπ)

Ο φορέας της επένδυσης είναι νέος ≤
30 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή  είναι
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολό τους  νέοι ≤ 30 ετών

3
Ταυτότητα, διαβατήριο ,καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού

Ο φορέας της πρότασης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή είναι γυναικείος
συνεταιρισμός ή είναι εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό
τους γυναίκες

3
Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού

Άτομο με αναπηρία ή/ και
μακροχρόνια άνεργος

1
Σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας
Υπηρεσίας

Τεκμηρίωση δυνατότητας διάθεσης
ίδιων κεφαλαίων

2 10 10

Αξιολογείται η οικονομική επιφάνεια ,η
δυνατότητα διάθεσης των ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας
συμμετοχής και του αναγκαίου
κεφαλαίου κίνησης.

Ο φορέας της επένδυσης έχει τη
δυνατότητα κάλυψης της
απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής
καθώς και του αναγκαίου κεφαλαίου
κίνησης εξολοκλήρου με ίδια
κεφάλαια.

10

Ο φορέας της επένδυσης έχει τη
δυνατότητα κάλυψης της
απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής
εξολοκλήρου με ίδια κεφάλαια

8

1.Στη περίπτωση φυσικού προσώπου:
βεβαιώσεις καταθέσεων, μετοχές,
ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι,
προσύμφωνα πώλησης ακινήτων
(συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με
τον αστικό κώδικα), ευκόλως
ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια
υλοποίησης της πρότασης, στο όνομα
του φυσικού προσώπου
2.Στη περίπτωση υπό σύσταση
εταιρειών: τα παραπάνω στο όνομα ενός
τουλάχιστον από τους εταίρους ή
μετόχους που θα συνοδεύεται από την
δέσμευση (υπεύθυνη δήλωση) ότι θα
διατεθούν  για την κάλυψη της ιδίας
συμμετοχής.
3.Στην περίπτωση εταιρειών:
ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης ή
φορολογικές δηλώσεις τελευταίας
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, από
τα οποία να προκύπτει κερδοφορία
ικανή να καλύψει την ιδία συμμετοχή ή
σχετική απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της για τη δυνατότητα
κάλυψης  της ιδίας συμμετοχής με
αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού
κεφαλαίου, η οποία  πρέπει να
ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα
πληρωμής.

Α3
Δυνατότητα

διάθεσης των
ιδίων κεφαλαίων

Ο φορέας της επένδυσης  θα καλύψει
μέρος της απαιτούμενης ιδίας
συμμετοχής  με δάνειο (κάλυψη ιδίας
συμμετοχής από δάνειο έως 25%
βαθμολογία 6, κάλυψη ιδίας
συμμετοχής από δάνειο έως 50%
βαθμολογία 4, έως 75% βαθμολογία
3, άνω του 75% της απαιτούμενη

2-6

Επιπλέον των ανωτέρω, βεβαίωση
τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν
ενδιαφέρον για δανειοδότηση του
υποψηφίου επενδυτή, προκειμένου να
υλοποιήσει τη συγκεκριμένη πράξη.



Ο.Τ.Δ. ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

75

ιδίας συμμετοχής  με δάνειο
βαθμολογία 2). Στην περίπτωση που ο
φορέας της επένδυσης δεσμευθεί ότι
θα απευθυνθεί στο ταμείο ΕΝΑΛΙΟ
για την εξασφάλιση μέρους ή όλης της
ιδίας συμμετοχής δίνονται επιπλέον
των ανωτέρω  1 βαθμοί.

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ "

** Στην περίπτωση καταλυμάτων και χώρων εστίασης το κριτήριο  αποτελεί προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης

Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής δεν απαιτείται να
προσκομιστούν για την εκπλήρωση των κριτηρίων πληρότητας της πρότασης. Τα
συγκεκριμένα δικαιολογητικά προσκομίζονται προκειμένου το υποψήφιο
επενδυτικό σχέδιο να εξασφαλίσει τα μόρια του κριτηρίου επιλογής Α3:
Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων». Χωρίς  αποδεικτικά απόδειξης το
εν λόγω κριτήριο Α3 δεν βαθμολογείται.

6.1.2 Κριτήρια επιλογής Β: Αξιολόγηση της προτεινόμενης πράξης.

Βαθμολογούνται τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης (επενδυτικού
σχεδίου) όπως ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου, η
ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος, η αξιοπιστία και η ρεαλιστικότητα του
κόστους της επένδυσης, η προοπτική κερδοφορίας της πράξης, η ρεαλιστικότητα
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης και η ετοιμότητα υλοποίησης της
πράξης. Αναλυτικά τα βαθμολογούμενα κριτήρια της κατηγορίας παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α/Α
Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου
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Αξιολόγηση/δικαιολογητικά απόδειξης

Πληρότητα της περιγραφής
του φυσικού αντικειμένου της
πράξης. Ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης

4 10 10

Αξιολογείται η πληρότητα της
περιγραφής του φυσικού αντικειμένου
της πράξης όσον αφορά α) τα βασικά
τεχνικά και β) τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της και γ) τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της
επένδυσης

Περιγραφή βασικών τεχνικών
χαρακτηριστικών πράξης
(πλήρης 4, ελλιπής 0-3)

1 0-4

Β1
Πληρότητα

περιγραφής
πρότασης

Περιγραφή λειτουργικών
χαρακτηριστικών πράξης
(πλήρης 4, ελλιπής 0-3)

1 0-4

Πληρότητα, ορθότητα, σαφήνεια
συμπλήρωσης των  πεδίων του φακέλου
υποψηφιότητας, αρχιτεκτονικά σχέδια,
μελέτες, προσφορές, δικαιολογητικά και
λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της  πράξης
και απαιτούνται για την αξιολόγησή της
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Ολοκληρωμένος χαρακτήρας
της επένδυσης

2 2

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους της επένδυσης

0 10 10

Αξιολογούνται :α) η πληρότητα του
προτεινόμενου Π/Υ(  περιλαμβάνει όλα
τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση
του φυσικού αντικειμένου),β)  η
αξιοπιστία  του σε σχέση με τις τιμές και
τις ποσότητες των επιμέρους στοιχείων
του, η ρεαλιστικότατα  για τα
προβλεπόμενα μοναδιαία κόστη  στις
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν
από κανονιστικές πράξεις ,γ) η ορθή
κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες
δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο
φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες
επιλεξιμότητας  ή και τους ειδικότερους
όρους της πρόσκλησης, δ) η
αναγκαιότητα του συνόλου των
προτεινόμενων ενεργειών, η
δυναμικότητα και το εύρος του
μηχανολογικού εξοπλισμού σε σχέση με
τις παραγωγικές δυνατότητες της
επένδυσης. Βαθμολογείται το ποσοστό
της απόκλισης του κόστους  της
πρότασης από το εγκεκριμένο επιλέξιμο.

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 10

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10 6

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 3

Β2

Ρεαλιστικότητα
του

προϋπολογισμού
της πράξης σε

σχέση με το
φυσικό

αντικείμενο

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Αρχιτεκτονικά σχέδια,  αναλυτική
προμέτρηση εργασιών, προσφορές,
πληροφοριακά φυλλάδια, ο  ισχύον για
την περιοχή πίνακας τιμών μονάδας.

Προοπτική κερδοφορίας της
πράξης

1 5 10
Αξιολογείται η προοπτική κερδοφορίας
της πράξης

Υψηλή κερδοφορία:
Κερδοφορία από το 3ο έτος
από την ολοκλήρωση της
πράξης και συνολική
κερδοφορία πενταετίας> 30%
του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης

10

Μέση κερδοφορία:
Κερδοφορία από το 3ο έτος
από την ολοκλήρωση της
πράξης και 10%<συνολική
κερδοφορία πενταετίας< 30%
του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης

6

Β3
Προοπτικές

κερδοφορίας

Χαμηλή κερδοφορία:
Κερδοφορία από το 3ο έτος
από την ολοκλήρωση της
πράξης και συνολική
κερδοφορία πενταετίας< 10%
του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης

2

Μελέτη βιωσιμότητας του  Φ.Υ του
υποψήφιου επενδυτή.
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Κερδοφορία από το τρίτο έτος
από την ολοκλήρωσή της
πράξης

1

Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της επένδυσης

0 5 10

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος  σε σχέση με α)το
φυσικό αντικείμενο, το κόστος του και
τα διακριτά  τμήματά του, β) την
επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης ,γ)τους
ενδεχόμενους κινδύνους που
συνδέονται με την υλοποίηση του
έργου(έχουν ληφθεί υπόψη)

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος της
πράξης

0-5

Β4

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμμα-
τος ολοκλήρωσης

της πράξης

Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης της πράξης

0-5

Σχετικά πεδία του Φ.Υ

Ετοιμότητα υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

0 10 10

Ελέγχεται ο βαθμός προόδου
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων
ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες
για την άμεση έναρξη  υλοποίησης της
επένδυσης(εγκεκριμένες μελέτες, άδειες
κλπ). Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη
εκκρεμοτήτων σε θεσμικά ,τεχνικά κ.ά.
θέματα

Το σύνολο των απαραίτητων
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών οι οποίες είναι
απαραίτητες για την
υλοποίηση της πράξης
(ενέργειες του υποψηφίου ή
τρίτων - έκδοση αδειών,
εγκρίσεις κλπ) είναι
ολοκληρωμένες

10

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
παραπάνω ενέργειες αλλά δεν
αναμένεται να επηρεάσουν
την υλοποίηση της πράξης
(μέρος των απαραίτητων
ενεργειών έχουν ολοκληρωθεί)

3-7

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
παραπάνω ενέργειες αλλά
ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης (έχει
υποβληθεί μέρος των
απαραίτητων αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές)

1-3

Β5
Βαθμός προόδου

διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
παραπάνω ενέργειες αλλά
επηρεάζουν σημαντικά την
υλοποίηση της πράξης (δεν
έχει υποβληθεί καμία αίτηση
στις αρμόδιες αρχές κλπ)

0

Αναγκαίες μελέτες, άδειες, εγκρίσεις,
αποφάσεις, πρωτοκολλημένες αιτήσεις
για την έκδοσή τους, σύσταση νομικού
προσώπου ,κλπ.  Ο Βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων ενεργειών
εξετάζεται ανάλογα με τη φύση και το
είδος του έργου

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"
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6.1.3 Κριτήρια επιλογής Γ: Συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του

Τοπικού Προγράμματος.

Βαθμολογείται η επίτευξη των στόχων του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ Αλιείας
μέσω της υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α/Α
Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Ελ
ά

χι
στ

ο 
όρ
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τι
κή

ς
α

ξι
ολ

όγ
ησ

ης

ΣΥ
Ν

ΤΕ
Λ

ΕΣ
ΤΗ

Σ
ΣΤ

Α
Θ

Μ
ΙΣ

Η
Σ

τι
μή

Βα
θμ

ός

Αξιολόγηση/δικαιολογητικά απόδειξης

Οι  παραγόμενες από την
υλοποίηση της πράξης υπηρεσίες
ή  προϊόντα  είναι ποιοτικά και
ανταγωνιστικά.

7 10

Εφαρμόζονται  συστήματα
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων (ISO κλπ)

2 Στοιχεία Φ.Υ., προσφορές

Τηρούνται προδιαγραφές
ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και  υπάρχει
συμμετοχή σε δίκτυα ομοειδών ή
συμπληρωματικών επιχειρήσεων
(εφόσον υπάρχουν),

2
Στοιχεία Φ.Υ. Αντίστοιχα δικαιολογητικά
που τεκμηριώνουν την τήρηση και
εφαρμογή των ανωτέρω

Παρέχονται συμπληρωματικές
υπηρεσίες και δραστηριότητες σε
σχέση με την κύρια
δραστηριότητα

2
Στοιχεία Φ.Υ., αποδεικτικά συνεργασίας με
φορείς της περιοχής

Εφαρμόζεται σύγχρονη
τεχνολογία, τεχνογνωσία και
αξιοποίηση διαδικτύου (Στην
περίπτωση καταλυμάτων και
χώρων εστίασης το κριτήριο
αποτελεί προϋπόθεση θετικής
αξιολόγησης)

** 2 Στοιχεία Φ.Υ., προσφορές

Γ1

Ανταγωνιστικότητα
και ποιότητα των
προϊόντων ή των

υπηρεσιών που θα
παραχθούν

Περιλαμβάνονται  υποδομές /
διαρρυθμίσεις για την
εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης
κινητικότητας. (Στην περίπτωση
καταλυμάτων και χώρων
εστίασης το κριτήριο αποτελεί
προϋπόθεση θετικής
αξιολόγησης)

** 2 Στοιχεία Φ.Υ., αρχιτεκτονικά σχέδια

Συμβολή της επένδυσης στους
στόχους  του τοπικού
προγράμματος

12 10
Γ2 Συμβολή στη τοπική

ανάπτυξη

Συμβολή της πρότασης στους
στόχους και τις προτεραιότητες
του τοπικού προγράμματος,
Συμβολή της πρότασης στη
κάλυψη των αναγκών της
περιοχής χωροθέτησης,
Αξιοποίηση τοπικών πρώτων
υλών και προϊόντων με τα
αντίστοιχα συμφωνητικά,
Δυνατότητα αύξησης της
επισκεψιμότητας της περιοχής,

10
Σχετικά πεδία του Φ.Υ, Συμφωνητικά

συνεργασίας, κλπ.
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Αναβίωση παραδοσιακών
κλάδων της τοπικής οικονομίας

Πληρούνται 3 έως 4 από τα
ανωτέρω κριτήρια

6-8

Πληρούνται 1 έως 2 από τα
ανωτέρω κριτήρια

2-4

Δεν πληρείται κανένα κριτήριο 0

Δημιουργία νέων ή /και η
διατήρηση θέσεων
απασχόλησης, πολυαπασχόληση

8 10

Βαθμολογείται  η δημιουργία και η
διατήρηση ετήσιων ισοδύναμων θέσεων
απασχόλησης  (μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων) όπως
περιγράφεται στον οδηγό εφαρμογής

αύξηση απασχόλησης 0-5
Γ3

Συμβολή στην
απασχόληση

θέσεις εργασίας σε σχέση με το
ύψος της επένδυσης

0-5

Συμβολή της επένδυσης στην
προστασία του περιβάλλοντος

3 10

Χρήση ΑΠΕ για τις ενεργειακές
ανάγκες της επένδυσης

2

Πρόβλεψη  συστήματος
ανακύκλωσης στερεών & υγρών
αποβλήτων

2

Εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ενέργειας

2

Εφαρμογή  συστήματος
εξοικονόμησης  νερού

2

Γ4
Συμβολή στην
προστασία του
περιβάλλοντος

Πρόβλεψη  συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης
(π.χ. ISO 14000, EMAS)

2

Στοιχεία της επένδυσης(κτιριακές και
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, έργα
προστασίας περιβάλλοντος),ποσοστό
εξοικονόμησης ενέργειας, νερού, μελέτη
προσδιορισμού του προς εκμετάλλευση
ενεργειακού δυναμικού ΑΠΕ, λοιπές
μελέτες, άδειες, εγκρίσεις,
επισυναπτόμενες προσφορές για την
εγκατάσταση αντίστοιχου συστήματος.

Συμβολή της επένδυσης  στην
αξιοποίηση των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

3 10

Γ5

Συμβολή στην
αξιοποίηση των

προϊόντων αλιείας
και

υδατοκαλλιέργειας
Βαθμός συμβολής της επένδυσης
στην αξιοποίηση των προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

0-10

Εξετάζεται αν μέσω της επένδυσης
προβλέπεται η αξιοποίηση προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Γ6
Συμβολή στην τοπική

αρχιτεκτονική και
στα πολιτισμικά

στοιχεία

Συμβολή της επένδυσης α) στη
συμβατότητα με την τοπική
αρχιτεκτονική β) στην ανάδειξη
ιδιαίτερων πολιτισμικών
στοιχείων (τοπική κουζίνα,
οικοτεχνία, χειροτεχνία κλπ),

7 10

Αξιολογείται η συμβολή της πρότασης στην
εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικού
προγράμματος, αλλά και η ανάδειξη και
διατήρηση της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής και των πολιτισμικών
στοιχείων της περιοχής παρέμβασης.
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Εναρμόνιση με την τοπική
αρχιτεκτονική με γνώμονα τις
αρχιτεκτονικές δεσμεύσεις που
περιγράφονται στην παράγραφο
2.9 του Κεφ. 2. (Στην περίπτωση
καταλυμάτων και χώρων
εστίασης το κριτήριο αποτελεί
προϋπόθεση θετικής
αξιολόγησης)

** 5
Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων και
περιβάλλοντος χώρου, αρχιτεκτονικά
σχέδια

το επενδυτικό σχέδιο συμβάλει
στην ανάδειξη των ιδιαίτερων
πολιτισμικών στοιχείων της
περιοχής παρέμβασης

5
περιγραφή φυσικού αντικειμένου φακέλου
υποψηφιότητας, υποβαλλόμενος
προϋπολογισμός

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ "ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

** Στην περίπτωση καταλυμάτων και χώρων εστίασης το κριτήριο  αποτελεί προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης

Ειδικά για το κριτήριο Γ3: Συμβολή στην απασχόληση, ως θέση απασχόληση θεωρείται η
θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης. Ακολουθεί τρόπος υπολογισμού των
θέσεων απασχόλησης.

Υπολογισμός θέσεων απασχόλησης

Για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόμενοι
πλήρους απασχόλησης θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια
απασχόληση με τη διαίρεση του αριθμού των μηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20
εποχιακές θέσεις Χ 3 μήνες απασχόλησης/12 μήνες = 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη αναγωγή
πραγματοποιείται στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης.

Ως υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης κατά
το τελευταίο τετράμηνο πριν την υποβολή της πρότασης.

Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις που αναμένεται να
δημιουργηθούν από την επένδυση πέραν των υφιστάμενων, εντός ενός έτους λειτουργίας
από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου.

Η αύξηση της απασχόλησης (ΑΑ) βαθμολογείται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

ΑΑ = (Νέες Θέσεις Απασχόλησης + Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης)/9

Το υποκριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την τιμή του δείκτη διαιρεμένη δια δύο. Ο
βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.

Οι θέσεις απασχόλησης (ΘΑ) σε σχέση με το ύψος επένδυσης (ΣΚ) βαθμολογούνται με βάση
τον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με το είδος αυτής:

Υποδομές διανυκτέρευσης
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός
≤ 150.000 0,5 ≤ 90.000 0,5
≤ 300.000 0,25 ≤ 180.000 0,25
≤ 450.000 0,125 ≤ 270.000 0,125
>450.000 0 >270.000 0

Λοιπές επιχειρήσεις
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός
≤ 100000 0,5 ≤ 60000 0,5
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≤ 200000 0,25 ≤ 90000 0,25
>200000 0 >90000 0

Επισημαίνεται επίσης ότι:

o Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσμευτεί ότι θα

δημιουργήσει πρέπει να είναι εξαρτημένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ

των υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης µέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

o Στις θέσεις απασχόλησης προσμετρώνται και οι αυτοαπασχολούμενοι, ανάλογα

είτε στις υφιστάμενες είτε στις νέες θέσεις.

Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:

 Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας,

 Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο

διαχειριστής,

 Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής,

 Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,

 Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής

της Γ.Σ.

Οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης αποδεικνύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
έγγραφα που ζητούνται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 του παρόντος οδηγού εφαρμογής.

6.1.4 Κριτήρια επιλογής Δ: Ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ: ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α
Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου
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Σ
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Αξιολόγηση/δικαιολογητικά
απόδειξης

Συμβολή της επένδυσης στην ανάπτυξη του
τομέα

1,5 10 0
Εξετάζεται εάν το επενδυτικό σχέδιο
του Δευτερογενή τομέα εκπληρώνει

τα αναφερόμενα κριτήρια.
Δ1

Δευτερογενής
τομέας

Οικοτεχνίες, βιοτεχνίες, χειροτεχνίες που
έχουν ως  βάση  τα παραδοσιακά
επαγγέλματα.

10

Η ενίσχυση επιχειρήσεων που
συμβάλλουν στην αναβίωση των
παραδοσιακών τεχνών, στη
διατήρηση των παραδοσιακών
επαγγελμάτων και της
αυθεντικότητας της τοπικής
παραγωγής  και στη  διασύνδεσή τους
με την τουριστική προβολή της
περιοχής.
(Ομάδες Πράξεων 4.1.1.1.7 &
4.1.1.2.6).
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Επιχειρήσεις για παραγωγή  τυποποιημένων
(σε νέες εμπορεύσιμες συσκευασίες)
παραδοσιακών ειδών διατροφής  που
αποτελούν βασικά συστατικά της τοπικής
κουζίνας ή τοπικά παραδοσιακά προϊόντα

10

Η ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής
τυποποιημένων παραδοσιακών ειδών
διατροφής που  συμβάλλουν στην
καθιέρωση,  διατήρηση και προβολή
της γαστρονομικής παράδοσης.
(Ομάδα Πράξεων 4.1.1.1.8 &
4.1.1.2.7)

Συμβολή της επένδυσης στην ανάπτυξη του
τομέα

1,0 10

Εξετάζεται εάν το επενδυτικό σχέδιο
στον τομέα του τουρισμού

εκπληρώνει τα αναφερόμενα
κριτήρια.

Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων
κτιρίων ή οικιών σε μονάδες καταλυμάτων

2

Απόφαση χαρακτηρισμού, περιγραφή
κτιριακών εγκαταστάσεων και
περιβάλλοντος χώρου, αρχιτεκτονικά
σχέδια

Αναβάθμιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων
(*)

2
Ανάλυση μοριοδότησης,
αρχιτεκτονικά σχέδια, σήμα ΕΟΤ

Δυνατότητα λειτουργίας πέραν της
τουριστικής περιόδου

2 Στοιχεία Φ.Υ., μελέτη βιωσιμότητας

 Ιδρυση Νέου καταλύματος 2 Στοιχεία Φ.Υ.,

Δ2
Επενδύσεις

στον
τουρισμό

Δημιουργία εγκαταστάσεων ειδικών μορφών
τουρισμού

2 Περιγραφή επένδυσης Φ.Υ.

Συμβολή της επένδυσης στην ανάπτυξη του
τομέα

2,0 10

Εξετάζεται εάν το επενδυτικό σχέδιο
στον τομέα παροχής υπηρεσιών

εκπληρώνει τα αναφερόμενα
κριτήρια.

Χαρακτήρας  των υπηρεσιών (καινοτόμος,
προηγμένης τεχνολογίας κλπ)

5Δ3
Τομέας

παροχής
υπηρεσιών

Ανάπτυξη λογισμικού, νέων τεχνολογιών. 5

Τεκμηρίωση της εφαρμογής νέων
οργανωτικών μεθόδων στις
επιχειρηματικές πρακτικές ,στην
οργάνωση χώρου εργασίας, στις
εξωτερικές σχέσεις. Στοιχεία Φ.Υ,
δικαιολογητικά, προσφορές

   ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ  ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5



Ο.Τ.Δ. ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

83

6.2 Κριτήρια κατηγορίας  πράξης 4.1.1.3

6.2.1 Κριτήρια επιλογής Α: Αξιολόγηση του επενδυτικού φορέα.

Βαθμολογούνται τα χαρακτηριστικά του φορέα που υποβάλλει την πρόταση
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο), αναλυτικά τα βαθμολογούμενα κριτήρια της
κατηγορίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Α/Α
Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Ελ
ά

χι
στ

ο
όρ

ιο
 θ

ετ
ικ

ής
α

ξι
ολ

όγ
ησ

ης

Συ
ντ

ελ
εσ

τή
ς

στ
ά

θμ
ισ

ης

Τι
μή

Βα
θμ

ός

Αξιολόγηση/δικαιολογητικά απόδειξης

Επαγγελματική ικανότητα του φορέα 0 5 10
Αξιολογείται η εμπειρία / εκπαίδευση /
κατάρτιση του φορέα

Προηγούμενη αποδεδειγμένη
εμπειρία  του φορέα σε τομείς
σχετικούς  με τη προτεινόμενη
επένδυση (εμπειρία πάνω από 5
χρόνια βαθμολογία 4, έως 5 χρόνια
βαθμολογία 3, έως 3 χρόνια
βαθμολογία 2 και έως 2 χρόνια
βαθμολογία 1).

0-4
Βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη
επιτηδεύματος, καταστατικό

Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ,
ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη φύση της
πρότασης

0-3
Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων
σπουδών

Επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 75 ωρών σχετική με το
αντικείμενο

2 Βεβαίωση πιστοποιημένου ΚΕΚ

Α1
Χαρακτηριστικά

του φορέα

Απουσία εμπειρίας ή εμπειρία που
δεν αποδεικνύεται

0

Αξιολογείται ο τόπος διαμονής, η
ηλικία, το φύλο του φορέα της

επένδυσης, και οι ειδικές κοινωνικές
ομάδες

0 5 10

Βαθμολογούνται θετικά  οι κάτοικοι της
περιοχής παρέμβασης, οι νέοι, οι
γυναίκες, οι άνεργοι και τα άτομα με
αναπηρία

Ο φορέας της επένδυσης  διαμένει
μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης

3

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στοιχεία
τελευταίας τριετίας (φορολογικές
δηλώσεις, λογαριασμοί ΔΕΗ, ύδρευσης ,
τηλεπικοινωνιών, εγγραφές τέκνων 1ης
και 2ης βαθμίδας εκπαίδευσης κλπ)

Ο φορέας της επένδυσης είναι νέος ≤
30 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή  είναι
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολό τους  νέοι ≤ 30 ετών

3
Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού

Α2
Λοιπά

χαρακτηριστικά
του φορέα

Ο φορέας της πρότασης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή είναι γυναικείος
συνεταιρισμός ή είναι εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολό
τους γυναίκες

3
Ταυτότητα, διαβατήριο, καταστατικό ή
σχέδιο καταστατικού
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Άτομο με αναπηρία ή/ και
μακροχρόνια άνεργος

1
Σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας
Υπηρεσίας

Τεκμηρίωση δυνατότητας διάθεσης
ίδιων κεφαλαίων

2 10 10

Αξιολογείται η οικονομική επιφάνεια ,η
δυνατότητα διάθεσης των ιδίων
κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας
συμμετοχής και του αναγκαίου
κεφαλαίου κίνησης.

Ο φορέας της επένδυσης έχει τη
δυνατότητα   κάλυψης της
απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής
καθώς και του αναγκαίου κεφαλαίου
κίνησης εξολοκλήρου με ίδια
κεφάλαια.

10

Ο φορέας της επένδυσης έχει τη
δυνατότητα   κάλυψης της
απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής
εξολοκλήρου με ίδια κεφάλαια

8

Στη περίπτωση φυσικού προσώπου:
βεβαιώσεις καταθέσεων, μετοχές,
ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι,
προσύμφωνα πώλησης ακινήτων
(συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με
τον αστικό κώδικα), ευκόλως
ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια
υλοποίησης της πρότασης, στο όνομα
του φυσικού προσώπου
Στη περίπτωση υπό σύσταση
εταιρειών: τα παραπάνω στο όνομα ενός
τουλάχιστον από τους εταίρους ή
μετόχους που θα συνοδεύεται από την
δέσμευση (υπεύθυνη δήλωση) ότι θα
διατεθούν  για την κάλυψη της ιδίας
συμμετοχής.
Στην περίπτωση εταιρειών:
ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης ή
φορολογικές δηλώσεις τελευταίας
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, από
τα οποία να προκύπτει κερδοφορία
ικανή να καλύψει την ιδία συμμετοχή ή
σχετική απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της για τη δυνατότητα
κάλυψης  της ιδίας συμμετοχής με
αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού
κεφαλαίου, η οποία  πρέπει να
ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα
πληρωμής.

Α3
Δυνατότητα

διάθεσης των
ιδίων κεφαλαίων

Ο φορέας της επένδυσης  θα καλύψει
μέρος της απαιτούμενης ιδίας
συμμετοχής  με δάνειο (κάλυψη ιδίας
συμμετοχής από δάνειο έως 25%
βαθμολογία 6, κάλυψη ιδίας
συμμετοχής από δάνειο έως 50%
βαθμολογία 4, έως 75% βαθμολογία
3, άνω του 75% της απαιτούμενη
ιδίας συμμετοχής  με δάνειο
βαθμολογία 2). Στην περίπτωση που ο
φορέας της επένδυσης δεσμευθεί ότι
θα απευθυνθεί στο ταμείο ΕΝΑΛΙΟ
για την εξασφάλιση μέρους ή όλης της
ιδίας συμμετοχής δίνονται επιπλέον
των ανωτέρω  1 βαθμοί.
( Τουλάχιστον το 5% του συνολικού
κόστους πρέπει να καλύπτεται από
ίδια κεφάλαια)

2-6

Επιπλέον των ανωτέρω, βεβαίωση
τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν
ενδιαφέρον για δανειοδότηση του
υποψηφίου επενδυτή, προκειμένου να
υλοποιήσει τη συγκεκριμένη πράξη.

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ "

** Στην περίπτωση καταλυμάτων και χώρων εστίασης το κριτήριο  αποτελεί προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης

Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ιδίας συμμετοχής  πλέον της ελάχιστης δέσμευσης
του 5% (άρθρο 3 παρ. 4 της Απόφασης 433/2012 (ΦΕΚ/605/05-03-2012) δεν
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απαιτείται να προσκομιστούν για την εκπλήρωση των κριτηρίων πληρότητας της
πρότασης. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά προσκομίζονται προκειμένου το
υποψήφιο επενδυτικό σχέδιο να εξασφαλίσει τα μόρια του κριτηρίου επιλογής Α3:
Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων». Χωρίς  αποδεικτικά απόδειξης το εν
λόγω κριτήριο Α3 δεν βαθμολογείται.

6.2.2 Κριτήρια επιλογής Β: Αξιολόγηση της προτεινόμενης πράξης.

Βαθμολογούνται τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης (επενδυτικού
σχεδίου) όπως ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου, η
ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος, η αξιοπιστία και η ρεαλιστικότητα του
κόστους της επένδυσης, η προοπτική κερδοφορίας της πράξης, η ρεαλιστικότητα
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης και η ετοιμότητα υλοποίησης της
πράξης. Αναλυτικά τα βαθμολογούμενα κριτήρια της κατηγορίας παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α/Α
Περιγραφή
κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Ελ
ά

χι
στ
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όρ
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α
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τι
μή

Βα
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ός
Αξιολόγηση/δικαιολογητικά απόδειξης

Πληρότητα της περιγραφής
του φυσικού αντικειμένου της
πράξης. Ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης

4 10 10

Αξιολογείται η πληρότητα της
περιγραφής του φυσικού αντικειμένου
της πράξης όσον αφορά α) τα βασικά
τεχνικά και β) τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά της και γ) τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της
επένδυσης

Περιγραφή βασικών τεχνικών
χαρακτηριστικών πράξης
(πλήρης 4, ελλιπής 0-3)

1 0-4

Περιγραφή λειτουργικών
χαρακτηριστικών πράξης
(πλήρης 4, ελλιπής 0-3)

1 0-4

Β1
Πληρότητα

περιγραφής
πρότασης

Ολοκληρωμένος χαρακτήρας
της επένδυσης

2 2

Πληρότητα, ορθότητα, σαφήνεια
συμπλήρωσης των  πεδίων του φακέλου
υποψηφιότητας, αρχιτεκτονικά σχέδια,
μελέτες, προσφορές, δικαιολογητικά και
λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της  πράξης
και απαιτούνται για την αξιολόγησή της
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Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους της επένδυσης

0 10 10

Αξιολογούνται :α) η πληρότητα του
προτεινόμενου Π/Υ(  περιλαμβάνει όλα
τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση
του φυσικού αντικειμένου),β)  η
αξιοπιστία  του σε σχέση με τις τιμές και
τις ποσότητες των επιμέρους στοιχείων
του, η   ραελιστικότητα  για τα
προβλεπόμενα μοναδιαία κόστη  στις
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν
από κανονιστικές πράξεις, γ) η ορθή
κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες
δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο
φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες
επιλεξιμότητας ή και τους ειδικότερους
όρους της πρόσκλησης, δ) η
αναγκαιότητα του συνόλου των
προτεινόμενων ενεργειών, η
δυναμικότητα και το εύρος του
μηχανολογικού εξοπλισμού σε σχέση με
τις παραγωγικές δυνατότητες της
επένδυσης. Βαθμολογείται το ποσοστό
της απόκλισης του κόστους  της
πρότασης από το εγκεκριμένο επιλέξιμο.

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5 10

5 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10

6

10 < 100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30 3

Β2

Ρεαλιστικότητα
του

προϋπολογισμού
της πράξης σε

σχέση με το
φυσικό

αντικείμενο

100*(αιτούμενο-
εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30

0

Αρχιτεκτονικά σχέδια,  αναλυτική
προμέτρηση εργασιών, προσφορές,
πληροφοριακά φυλλάδια, ο  ισχύον για
την περιοχή πίνακας τιμών μονάδας.

Προοπτική κερδοφορίας της
πράξης

1 5 10
Αξιολογείται η προοπτική κερδοφορίας
της πράξης

Υψηλή κερδοφορία:
Κερδοφορία από το 3ο έτος
από την ολοκλήρωση της
πράξης και συνολική
κερδοφορία πενταετίας> 30%
του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης

10

Μέση κερδοφορία:
Κερδοφορία από το 3ο έτος
από την ολοκλήρωση της
πράξης και 10%<συνολική
κερδοφορία πενταετίας< 30%
του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης

6

Χαμηλή κερδοφορία:
Κερδοφορία από το 3ο έτος
από την ολοκλήρωση της
πράξης και συνολική
κερδοφορία πενταετίας< 10%
του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της πράξης

2

Β3
Προοπτικές

κερδοφορίας

Κερδοφορία από το τρίτο έτος
από την ολοκλήρωσή της
πράξης

1

Μελέτη βιωσιμότητας του  Φ.Υ του
υποψήφιου επενδυτή.
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Ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της επένδυσης

0 5 10

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος  σε σχέση με α)το
φυσικό αντικείμενο, το κόστος του και
τα διακριτά  τμήματά του, β) την
επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης, γ)τους
ενδεχόμενους κινδύνους που
συνδέονται με την υλοποίηση του
έργου(έχουν ληφθεί υπόψη)

Χρονοδιάγραμμα σύμφωνο με
το είδος και το μέγεθος της
πράξης

0-5

Β4

Ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμμα-
τος ολοκλήρωσης

της πράξης

Ορθολογικός προσδιορισμός
των επιμέρους φάσεων
υλοποίησης της πράξης

0-5

Σχετικά πεδία του Φ.Υ

Ετοιμότητα υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου

0 10 10

Ελέγχεται ο βαθμός προόδου
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων
ενεργειών οι οποίες είναι απαραίτητες
για την άμεση έναρξη  υλοποίησης της
επένδυσης(εγκεκριμένες μελέτες, άδειες
κλπ). Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη
εκκρεμοτήτων σε θεσμικά, τεχνικά κ.ά.
θέματα

Το σύνολο των απαραίτητων
διοικητικών ή άλλων
ενεργειών οι οποίες είναι
απαραίτητες για την
υλοποίηση της πράξης
(ενέργειες του υποψηφίου ή
τρίτων - έκδοση αδειών,
εγκρίσεις κλπ) είναι
ολοκληρωμένες

10

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
παραπάνω ενέργειες αλλά δεν
αναμένεται να επηρεάσουν
την υλοποίηση της πράξης
(μέρος των απαραίτητων
ενεργειών έχουν ολοκληρωθεί)

3-7

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
παραπάνω ενέργειες αλλά
ενδέχεται να επηρεάσουν την
υλοποίηση της πράξης (έχει
υποβληθεί μέρος των
απαραίτητων αιτήσεων στις
αρμόδιες αρχές)

1-3

Β5
Βαθμός προόδου

διοικητικών ή
άλλων ενεργειών

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
παραπάνω ενέργειες αλλά
επηρεάζουν σημαντικά την
υλοποίηση της πράξης (δεν
έχει υποβληθεί καμία αίτηση
στις αρμόδιες αρχές κλπ)

0

Αναγκαίες μελέτες, άδειες, εγκρίσεις,
αποφάσεις, πρωτοκολλημένες αιτήσεις
για την έκδοσή τους, σύσταση νομικού
προσώπου, κλπ.  Ο Βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων ενεργειών
εξετάζεται ανάλογα με τη φύση και το
είδος του έργου

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"
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6.2.3 Κριτήρια επιλογής Γ: Συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του

Τοπικού Προγράμματος.

Βαθμολογείται η επίτευξη των στόχων του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ Αλιείας

μέσω της υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου

Ελ
ά

χι
στ

ο 
όρ

ιο
θε

τι
κή

ς
α

ξι
ολ

όγ
ησ

ης

ΣΥ
Ν

ΤΕ
Λ

ΕΣ
ΤΗ

Σ
ΣΤ
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Μ
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Η
Σ
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μή

Βα
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ός

Αξιολόγηση/δικαιολογητικά απόδειξης

Οι  παραγόμενες από την
υλοποίηση της πράξης
υπηρεσίες ή  προϊόντα  είναι
ποιοτικά και ανταγωνιστικά.

8 10

Εφαρμόζονται  συστήματα
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων(ISO κλπ)

2 Στοιχεία Φ.Υ., προσφορές

Τηρούνται   προδιαγραφές
ποιότητας (π.χ. ΤΣΠ) και  υπάρχει
συμμετοχή σε δίκτυα ομοειδών
ή συμπληρωματικών
επιχειρήσεων (εφόσον
υπάρχουν),

2
Στοιχεία Φ.Υ. Αντίστοιχα δικαιολογητικά
που τεκμηριώνουν την τήρηση και
εφαρμογή των ανωτέρω

Παρέχονται   συμπληρωματικές
υπηρεσίες και δραστηριότητες
σε σχέση με την κύρια
δραστηριότητα

2
Στοιχεία Φ.Υ., αποδεικτικά συνεργασίας με
φορείς της περιοχής

Εφαρμόζεται σύγχρονη
τεχνολογία, τεχνογνωσία και
αξιοποίηση διαδικτύου

** 2 Στοιχεία Φ.Υ., προσφορές

Γ1

Ανταγωνιστικότητα
και ποιότητα των
προϊόντων ή των

υπηρεσιών που θα
παραχθούν

Περιλαμβάνονται  υποδομές /
διαρρυθμίσεις για την
εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης
κινητικότητας.

** 2 Στοιχεία Φ.Υ., αρχιτεκτονικά σχέδια

Συμβολή της επένδυσης στους
στόχους  του τοπικού
προγράμματος

7 10
Γ2 Συμβολή στη τοπική

ανάπτυξη

Συμβολή της πρότασης στους
στόχους και τις προτεραιότητες
του τοπικού προγράμματος,
Αξιοποίηση τοπικών πρώτων
υλών και προϊόντων με τα
αντίστοιχα συμφωνητικά,
Δυνατότητα αύξησης της
επισκεψιμότητας της περιοχής,
Αναβίωση παραδοσιακών
κλάδων της τοπικής οικονομίας

10
Φάκελος υποψηφιότητας, Συμφωνητικά
συνεργασίας, κλπ
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Πληρούνται από 2 έως 3 από τα
ανωτέρω κριτήρια

7

Πληρούνται 1 έως 2 κριτήρια
από τα ανωτέρω κριτήρια

5

Δεν πληρείται κανένα κριτήριο 0

Δημιουργία νέων ή /και η
διατήρηση θέσεων
απασχόλησης, πολυαπασχόληση

7 10

Βαθμολογείται  η δημιουργία και η
διατήρηση ετήσιων ισοδύναμων θέσεων
απασχόλησης  (μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων) όπως
περιγράφεται στον οδηγό εφαρμογής

αύξηση απασχόλησης 0-5
Γ3

Συμβολή στην
απασχόληση

θέσεις εργασίας σε σχέση με το
ύψος της επένδυσης

0-5

Συμβολή της επένδυσης στην
προστασία του περιβάλλοντος

5 10

Χρήση   ΑΠΕ για τις ενεργειακές
ανάγκες της επένδυσης

2

Πρόβλεψη  συστήματος
ανακύκλωσης στερεών & υγρών
αποβλήτων

2

Εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ενέργειας

2

Εφαρμογή  συστήματος
εξοικονόμησης  νερού

2

Γ4
Συμβολή στην
προστασία του
περιβάλλοντος

Πρόβλεψη  συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης
(π.χ. ISO 14000, EMAS)

2

Στοιχεία της επένδυσης(κτιριακές και
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, έργα
προστασίας περιβάλλοντος),ποσοστό
εξοικονόμησης ενέργειας, νερού, μελέτη
προσδιορισμού του προς εκμετάλλευση
ενεργειακού δυναμικού ΑΠΕ, λοιπές
μελέτες, άδειες, εγκρίσεις,
επισυναπτόμενες προσφορές για την
εγκατάσταση αντίστοιχου συστήματος.

Συμμετοχή σε δίκτυα 3 10

Γ5 Συμμετοχή σε δίκτυα
Εξασφάλιση συμμετοχής σε
τυπικά ή άτυπα Δίκτυα
ομοειδών/ συμπληρωματικών
επιχειρήσεων

0-10

Εξετάζεται αν μέσω της επένδυσης
προβλέπεται η αξιοποίηση προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ "ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

** Στην περίπτωση καταλυμάτων και χώρων εστίασης το κριτήριο  αποτελεί προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης



Ο.Τ.Δ. ΑΛΙΕΙΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

90

 Ειδικά για το κριτήριο Γ3: Συμβολή στην απασχόληση, ως θέση απασχόληση θεωρείται η
θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης. Ακολουθεί τρόπος υπολογισμού των
θέσεων απασχόλησης.

Ο υπολογισμός των θέσεων απασχόλησης γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο ο οποίος
περιγράφεται στα κριτήρια των κατηγοριών πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2

6.3 Τελική Βαθμολογία προτεινόμενης πράξης.
Τα ανωτέρω βαθμολογούμενα κριτήρια προκειμένου να λάβουν την αντίστοιχη βαθμολογία
πρέπει να τεκμηριώνονται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να
είναι πλήρως συμπληρωμένα τα αντίστοιχα πεδία του φακέλου υποψηφιότητας. Ο
υποψήφιος δικαιούχος εκτός των δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 του παρόντος οδηγού εφαρμογής, μπορεί να προσκομίσει αι οποιοδήποτε
άλλα έγγραφο, στοιχείο ή δικαιολογητικό που τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στον φάκελο
υποψηφιότητας, προκειμένου να λάβει την αντίστοιχη βαθμολογία.
Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται σύμφωνα με των παρακάτω
πίνακα:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α1 0 Β1 0 Γ1 0 Δ1 0
Α2 0 Β2 0 Γ2 0 Δ2 0
Α3 0 Β3 0 Γ3 0 Δ3 0

Β4 0 Γ4 0
Β5 0 Γ5 0

Γ6 0
Γ7 0

ΣΥΝΟΛΟ Α 0 ΣΥΝΟΛΟ Β 0 ΣΥΝΟΛΟ Γ 0 ΣΥΝΟΛΟ Δ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ [Τ.Β. = (Α+Β+Γ+Δ)/10]

0

Η τιμή κάθε κριτηρίου (π.χ. Α1, Α2) ισούται με το γινόμενο του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ του

κριτηρίου, επί του αθροίσματος της βαθμολογίας που λαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο σε

κάθε βαθμολογούμενο υποκριτήριο του κριτηρίου.

Το σύνολο των κριτηρίων Α προκύπτει από τον τύπο Α= Α1+Α2+Α3

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τον υπολογισμό όλων των συνόλων (Α, Β, Γ, Δ) των

κριτηρίων.

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο

Τ.Β. = (Α + Β + Γ + Δ)/10


