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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

1. Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 

ορίζονται στο κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης.  

Ειδικότερα εξετάζονται τα εξής: 

 αν ο υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της πρότασης. 

Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν 

ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), τις ΙΚΕ και τους 
Συνεταιρισμούς  

 αν ο υποψήφιος δικαιούχος δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης και η 

επένδυση πραγματοποιείται εντός περιοχής παρέμβασης  

 αν η επιχείρηση είναι μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση σύμφωνα με τη 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε «τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων»  

 αν καταδεικνύεται η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα του υποψήφιου δικαιούχου  

 αν ο υποψήφιος δικαιούχος αποδεικνύει την ιδία συμμετοχή  

 αν για το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή 

Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης  

 αν ο υποψήφιος δικαιούχος έχει χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών 

κατά την υποβολή της αίτησης  

 αν ο υποψήφιος δικαιούχος είναι μέλος του υπηρεσιακού πυρήνα της ΟΤΔ, στέλεχος της Αναπτυξιακής 

Ηρακλείου ή εκπρόσωπος φορέα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Η ή της Επιτροπής Διαχείρισης 
του Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΑΝ.Η.  

 αν ο υποψήφιος δικαιούχος είναι εξωχώρια / υπεράκτια εταιρεία  

 αν στο δικαιούχο έχουν υποβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις 

εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα 

/ 3 έλεγχοι) ή αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα / 2 έλεγχοι) 

 σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι δημόσιος υπάλληλος ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αν υπάρχουν οι 

σχετικές άδειες που αναφέρονται στα δικαιολογητικά 

 αν η προτεινόμενη πράξη αφορά στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: 

α) η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους των οποίων οι επιχειρήσεις  διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) 
εγκαταστάσεις μεταποίησης. Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από 
εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη 
για την τήρηση των όρων τους  

β) η επένδυση δεν αφορά την μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας  

γ) δεν πραγματοποιείται παράλληλα με έτερες Πράξεις που υλοποιεί για την ίδια μονάδα ο Δικαιούχος στο 
πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και εντάσσονται στην ίδια κατηγορία ενεργειών του Άρθρου 3, παρ. Α.3 
(ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση μονάδας μεταποίησης). 

Επιπλέον για τις δράσεις που αφορούν επενδύσεις και εξοπλισμό επί του σκάφους από αλιείς ή 

ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών εξετάζονται τα εξής: 

 αν ο υποψήφιος δικαιούχος διαθέτει επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ  

 αν το επαγγελματικό σκάφος είναι εγγεγραμμένο στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια 

των κατά τόπων αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων)  
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 αν ο αλιέας κατοικεί στην περιοχή παρέμβασης (σε περίπτωση νομικών προσώπων: αν η έδρα της 

επιχείρησης βρίσκεται στην περιοχή παρέμβασης)  

 αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά σκάφη  

 αν το αλιευτικό σκάφος είναι ολικού μήκους έως 12 μέτρα και δεν χρησιμοποιεί συρόμενα εργαλεία σε 

περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη σχετίζεται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας  

 αν ο υποψήφιος δικαιούχος με την προτεινόμενη επένδυση αυξάνει την αλιευτική ικανότητα του σκάφους  

 αν ο υποψήφιος δικαιούχος με τον προτεινόμενο εξοπλισμό αυξάνει την ικανότητα του σκάφους να εντοπίζει 

αλιεύματα 

 όταν η πράξη συνίσταται σε επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία φορά κατά 

τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον ίδιο τύπο επένδυσης και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος  

 όταν η πράξη συνίσταται σε επένδυση σε ατομικό εξοπλισμό, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία φορά 

κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον ίδιο τύπο εξοπλισμού και για τον ίδιο Δικαιούχο  

 όταν πραγματοποιούνται παράλληλα με έτερη πράξη που υλοποιεί για το ίδιο σκάφος ο Δικαιούχος στο 

πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.  

Για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού, εξετάζεται αν ο επαγγελματίας αλιέας: 

 δραστηριοποιείται στην παράκτια αλιεία  

 διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες 

 φέρει νόμιμα, εκτός των άλλων, αλιευτικό εργαλείο δίκτυα ή/και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά 

καταχώρησης τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά 
εργαλεία: τράτα βυθού (ΟΤΒ) ή/ και γρι-γρι (PS).  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης. 

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

4. Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ.2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής και τον Καν (ΕΕ) 1388/2014 (Παράρτημα ΙΙ Δήλωση ΜΜΕ), η 
οποία θα φέρει υπογραφή του δυνητικού δικαιούχου (στην περίπτωση υφιστάμενων επιχειρήσεων). 

5. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: 

 Για Α.Ε.: 

- Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) 

- Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο και 
εκτύπωση από Taxisnet) 

- Μετοχολόγιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

 Για Ε.Π.Ε.: 

- Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)                                                                                                                                                             

- Πράξη εκπροσώπησης & Βεβαίωση Εταίρων (ΓΕΜΗ) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν 

προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

 Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: 

- Πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο 

θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 
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 Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει: 

- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 

- Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει) 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

 Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: 

- Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση 
το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

 Για εταιρείες υπό σύσταση: 

- Σχέδιο καταστατικού, με κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το ποσό της ιδίας συμμετοχής. Στην περίπτωση 
αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί το οριστικό πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης. 

 Για ατομική επιχείρηση, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος. 

6. Δήλωση εκπροσώπησης και τραπεζικού λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης):  

i. Στην περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων/εταιρειών, υποβάλλονται νομιμοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης της επιχείρησης (εφόσον δεν προκύπτει από το Καταστατικό της) και Απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, όπου θα 

δηλώνεται και ο αριθμός IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι 

οικονομικές ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

ii. Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων υποβάλλεται σε Υπεύθυνη Δήλωση ο αριθμός IBAN του 
Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις. 

Ο ανωτέρω Τραπεζικός Λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί από το Δικαιούχο και για την τεκμηρίωση 
κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής.  

7. Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας: 

 Για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: 

- Έντυπα Ε3 και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους 

υποβολής της αίτησης στήριξης  

- Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες, με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή 

ή του νόμιμου εκπρόσωπου για τη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης (αν απαιτείται) 

 Για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: 

- Για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης 
στήριξης: 

α) Ισολογισμοί - αποτελέσματα χρήσης 

β) Έντυπα Ε3  

γ) Έντυπο Ν (όπου απαιτείται) 

 Για Φυσικά πρόσωπα (υπό ίδρυση επιχείρηση): 

- Έντυπα Ε1 και Ε3 

- Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) 

Τα ανωτέρω απαιτούνται για την τελευταία διαχειριστική χρήση, όλων των εταίρων/μετόχων κατά 

περίπτωση. 

 Στην περίπτωση νεοσύστατης εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης η οποία δεν έχει κλείσει την 
πρώτη της πλήρη διαχειριστική χρήση, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω. 

8. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (αριθ. 13535/29.03.21 εγκύκλιος Υπ. Δικαιοσύνης).  
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9. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του δικαιούχου να καταβάλει τη 
συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά,  

- αντίγραφο του Λογαριασμού Πράξης, στο οποίο να φαίνεται το όνομα του δικαιούχου, το IBAN και η 
ύπαρξη του απαιτούμενου ποσού κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. Σε περίπτωση που στον τραπεζικό 

λογαριασμό εμφανίζονται και άλλα ονόματα, πέραν του δικαιούχου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

από κάθε συνδικαιούχο του λογαριασμού, στην οποία αναφέρεται ότι επιτρέπει στον δικαιούχο να 
χρησιμοποιήσει τα χρήματα του λογαριασμού για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής της Πράξης 

(το αντίγραφο του λογαριασμού θα πρέπει να έχει εκδοθεί 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης)  ή/και 

- βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (πχ ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας). 

10. Στην περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων, Απόφαση γενικής συνέλευσης των 

μετόχων/εταίρων του φορέα, για το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. Η δυνατότητα 
κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, πέρα από το Λογαριασμό Πράξης, μπορεί να τεκμηριωθεί αποδεικνύοντας 

την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου: 

- με νέες σε μετρητά εισφορές  των εταίρων (Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων – Εταίρων 

και αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών των μετόχων - εταίρων με τα ποσά που θα διατεθούν για 

την αύξηση μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (τα αντίγραφα των 
λογαριασμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης) ή/και βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (πχ ομολόγων, μετοχών 
εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας) 

- ή με τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, εκτός του τακτικού (Απόφαση 
αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για τη δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση και αντίγραφο 

του λογαριασμού «Φορολογηθέντα αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων, καθώς και 

αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού του νομικού προσώπου που να αποδεικνύει τη διάθεση των 
ποσών).  

11. Στην περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεων αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών των εταίρων / 
μετόχων με το απαιτούμενο ποσό κάλυψης της ιδίας συμμετοχής  (τα αντίγραφα των λογαριασμών θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης) ή βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (πχ ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, 
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας). 

12. Στην περίπτωση που αναδρομικές δαπάνες χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής, 
Πίνακα εξοφλημένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία επιλέξιμης 

αναδρομικότητας, ανά κατηγορία δράσης, και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (σύμφωνα 

με το σχετικό υπόδειγμα στα φύλλα αναλυτικού προϋπολογισμού). 

13. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Δημόσιος Υπάλληλος, ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, 

άδεια για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από υπηρεσιακό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο ή 
βεβαίωση του ΝΠΙΔ ότι δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού του. Το κριτήριο δεν εξετάζεται 

στην περίπτωση Συνεταιρισμών. Σε περίπτωση εταιρειών εξετάζεται το κριτήριο για το σύνολο των 
εταίρων / μετόχων. 

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος Ι. 

15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος ΙΙΙ. 

16. Άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας (αν η προτεινόμενη πράξη αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις 

στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας). 

Επιπλέον για τις δράσεις που αφορούν επενδύσεις και εξοπλισμό επί του σκάφους από αλιείς ή 

ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

17. Θεωρημένο αντίγραφο της Ατομικής Άδειας Αλιείας σε ισχύ. 

18. Βεβαίωση της ασφάλισής του ως αλιέας από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ. 

19. Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου. 

20. Πλήρες θεωρημένο αντίγραφο (και τις κενές σελίδες) της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ.  
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21. Αποδεικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ο τόπος κατοικίας του αλιέα (πχ λογαριασμός ύδρευσης, 
ρεύματος).  

22. Έγκριση για τη μετασκευή του σκάφους στο πλαίσιο του ΠΔ 261/1991 (όπου απαιτείται). 

23. Ναυπηγικά σχέδια, με ένδειξη των διαστάσεων και της κλίμακας του σχεδίου, συνοδευόμενα από 

τεχνική και λειτουργική περιγραφή του ναυπηγού, καθώς και τεκμηριωμένη έκθεσή του για την ευστάθεια 

του σκάφους, σε περίπτωση εργασιών του σκελετού, υπερκατασκευών, ή εσωτερικής διευθέτησης (όπου 
απαιτείται). Επίσης, πρέπει να τεκμαίρεται ότι με τις προβλεπόμενες εργασίες δεν αυξάνεται η 

αλιευτική ικανότητα (GT, kW) και η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση. 

24. Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή του αναγκαίου εξοπλισμού ή / και των απαιτούμενων εργασιών 

κλπ, (η τεχνική έκθεση θα αναπτυχθεί στο Έντυπο συμπληρωματικών στοιχείων, Ενότητα Α2). 

2. Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται εάν η υποβαλλόμενη πρόταση είναι πλήρης εξετάζοντας τα παρακάτω: 

 αν στην πρόταση περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται 

στην πρόσκληση (όπως διοικητικές πράξεις, άδειες, οικονομικά στοιχεία, αποδεικτικά κατοχής ή χρήσης του 
ακινήτου, ΚΑΔ κλπ.) και αν αυτά έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

 αν η προτεινόμενη επένδυση υλοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 10 της πρόσκλησης.  

 αν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, όπως αυτά τίθενται στο κεφάλαιο 9 της 
πρόσκλησης. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Λίστα επισυναπτόμενων δικαιολογητικών (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Δ της πρόσκλησης). 

2. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

3. Τίτλος ιδιοκτησίας και άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν τη θέση του ακινήτου στα οποία αναγράφεται η 
ακριβής θέση στην οποία γίνεται η παρέμβαση (τοπογραφικό διάγραμμα - εάν απαιτείται από τη φύση της 

πρότασης).  

Για τα αποδεικτικά ιδιοκτησίας ισχύει ότι ορίζεται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριμένα: 

 Σε περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες υποδομές, απαιτούνται 
είτε αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να 
καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση βελτίωσης 
κτιριακών εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση μικρών προσθηκών που συμπληρώνουν την 
λειτουργικότητα του κτιρίου οι οποίες σε κάθε περίπτωση αποτελούν λιγότερο από το 10% του 
αιτούμενου κόστους, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ανέρχεται σε εννέα (9) έτη. Οι ανωτέρω 
χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, ανεξάρτητα 
από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία 
υπογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης πράξης, γίνονται δεκτά προσύμφωνα 
μακροχρόνιας μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου στο οποίο 
θα υλοποιηθεί η επένδυση. 

 Σε κάθε περίπτωση το γήπεδο ή το οικόπεδο ή το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών, 
εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την ίδια φύση 
επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση της πρότασης ή από δάνειο 
για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την οποία επλήγη η επιχείρηση. 

 Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών ή προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί τη μόνιμη εγκατάστασή 
του ή σε περιπτώσεις ήπιων ενεργειών που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, δεν 
απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων. 

4. Πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων (σύμφωνα με ό,τι ορίζεται παραπάνω). 
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Όταν η ενίσχυση αφορά επενδύσεις επί του αλιευτικού σκάφους, ως τόπος υλοποίησης της πράξης λαμβάνεται 
υπόψη ο τόπος κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα και η έδρα της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα.  

3. Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας προγραμματικής περιόδου και 
πρόσκλησης 

Εξέταση κριτηρίου: 

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

περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ 

4. Μη περαίωση του φυσικού αντικειμένου 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν έχει περαιωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή της 

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

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ) 

5. Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος 

Εξέταση κριτηρίου: 

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

επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός τριών ετών από 
την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών 

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

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ)  

6. Πράξη η οποία εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο, Ειδικό στόχο και Μέτρο της πρόσκλησης 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο θεματικό στόχο/  ειδικό στόχο/ μέτρο της πρόσκλησης. Πιο συγκεκριμένα 

εξετάζεται αν η πράξη εμπίπτει: 

 στον θεματικό και ειδικό στόχο της Ενωσιακής Προτεραιότητας  

 στους Στρατηγικούς (ΣΣ) και Ειδικούς (ΕΣ) Στόχους του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Ν. 

Ηρακλείου, 

όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 1 της πρόσκλησης. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης. 

7. Μη επικάλυψη των χορηγούμενων χρηματοδοτήσεων 

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους. 
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Στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο (αφορά μόνο προτάσεις 
εκσυγχρονισμού) εξετάζεται αν έχει παρέλθει, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, πενταετία από την 

απόφαση αποπληρωμής του. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα Ι). 

2. Σχετικά στοιχεία που δείχνουν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες του έργου και την ημερομηνία 
αποπληρωμής του, σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει χρηματοδοτηθεί την τελευταία πενταετία για τη 

δράση αυτή (Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης). 

8. Παραδεκτό της αίτησης 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται ότι ο δικαιούχος δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή 

παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο 

10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)288/2015. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα Ι) 

9. Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση γίνεται με τον Καν ΕΕ 1407/2013, πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις του 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη επένδυση πληροί όλες τις προϋποθέσεις του ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407/2014. 
Συμπληρωματικά, υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη και η αναλυτική Πρόσκληση για την 

Υποβολή Προτάσεων. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση de minimis, (Υπόδειγμα ΙΙ). 

10. Δεν εκκρεμεί για τον δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης 
εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) 

Εξέταση κριτηρίου: 

Σε περίπτωση χρηματοδότησης με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), εξετάζεται  ότι δεν εκκρεμεί για τον 

δικαιούχο εντολή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της 
Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ) 

11. Στον δικαιούχο δεν  έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: 
Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) ή 
Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 40 

του Ν. 4488/2017) 

Εξέταση κριτηρίου: 
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Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του δικαιούχου οι κυρώσεις της Παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017. Πιο συγκεκριμένα,  Οι 

δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, 
που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: 

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ) 

12. Τηρείται η νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

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

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 
επαγγελματικού κινδύνου σύμφωνα με τα οριζόμενα της Παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ) 

 

ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
ΣΤΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (στάθμιση 25%) 

 

13. Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης. 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης ως προς:  

i. Την ανάλυση και περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, όσον αφορά: 

 στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά 

 στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης 

 στα παραγόμενα προϊόντα ή/και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 στην αγορά – στόχο. 

ii. Τη μεθοδολογία υλοποίησης, όσον αφορά: 

 τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης 

 τη χρονική αλληλουχία των ενεργειών. 

iii.  Την πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη 
για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων).                                          

iv. Την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στο Έντυπο I-1 και 
το Έντυπο I-2. 



 9 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά.  

14. Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους. 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού, η ορθή κατανομή στις επιμέρους εργασίες και το εύλογο 

του κόστους, ως εξής:            

i. αν οι προτεινόμενες δαπάνες συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και τη λειτουργικότητα του επενδυτικού 

σχεδίου και αν έχουν κατανεμηθεί σωστά στις επιμέρους εργασίες 

ii. αν αποδεικνύεται το εύλογο του κόστους σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 αν έχουν ληφθεί υπόψη οι τιμές μονάδος των κτιριακών εργασιών σύμφωνα με τον συνημμένο στην 

πρόσκληση ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

 αν για την εκτίμηση του κόστους των λοιπών δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία, όπως: 

 πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης 

 μη δεσμευτικές προσφορές (π.χ. τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους 
προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δικαιούχο    

 άλλα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα αγοράς, μελέτες κλπ.                                                                                                                                                                         

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός, που προκύπτει μετά την εξέταση των παραπάνω, ενδέχεται να περιλαμβάνει 
περικοπές σε σχέση με τον αιτούμενο προϋπολογισμό.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Αναλυτικός προϋπολογισμός έργου (σύμφωνα με τα συνημμένα Υποδείγματα Α, Β και Γ -ανάλογα με το 
είδος δράσης) και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο xls). 

2. Αναλυτικές προμετρήσεις κτιριακών εργασιών με σκαριφήματα και υπομνήματα. 

3. Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

4. Ναυπηγικά σχέδια (για επενδύσεις επί αλιευτικού σκάφους). 

5. Οικονομικές προσφορές σύμφωνα με την πρόσκληση. 

6. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

7. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης . 

15. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης πράξης 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται η αλληλουχία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της πράξης, ως προς: 

i. το φυσικό αντικείμενο του έργου (είδος και μέγεθος έργου) 

ii. τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά 

ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της πράξης 

iii. το επίπεδο ετοιμότητας του δικαιούχου για άμεση έναρξη υλοποίησης της πράξης (πχ σύσταση φορέα)                                               

iv. τον ορθολογικό προσδιορισμό των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου (μελέτη, άδειες, 
εγκρίσεις, κατασκευή, προμήθεια κλπ). 

Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση 
την πρότερη εμπειρία της ΟΤΔ.  
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης. 

3. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα έργου (σύμφωνα με το πρότυπο που υπάρχει στα Υποδείγματα του αναλυτικού 
προϋπολογισμού). 

ΣΤΑΔΙΟ Β2. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
(στάθμιση 5%) 

 
16. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 

αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 

Το κριτήριο είναι δυαδικό. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ). 

17. Εξασφάλιση της  προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία    

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται, εφόσον απαιτείται, με ποιο τρόπο η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος συνυποβάλει έκθεση 

τεκμηρίωσης στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκπλήρωση του κριτηρίου. 

Σε περίπτωση που λόγω της φύσης της πράξης δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, τότε επιλέγεται η τιμή «Δεν εφαρμόζεται».  

Για την εξέταση του κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη ο σχετικός οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εξειδίκευση 
του κριτηρίου: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» (συνημμένος οδηγός της 

πρόσκλησης). 

Το κριτήριο είναι δυαδικό. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. ENTYΠO I-2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η Ενότητα A.10 «Εξασφάλιση 

προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» ισοδυναμεί με έκθεση τεκμηρίωσης, στην οποία πρέπει να περιγραφούν τα μέτρα 
που λαμβάνονται για την πλήρωση του κριτηρίου. 

3. Αρχιτεκτονικά σχέδια στα οποία προβλέπεται η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ (ράμπες, WC ΑΜΕΑ, ανελκυστήρες 

κλπ). 

4. Αναλυτικός προϋπολογισμός (πρόβλεψη ειδικού εξοπλισμού για ΑΜΕΑ). 

18. Συμβατότητα της πράξης με το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται, εάν τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (εάν υπάρχει) για κάθε κατηγορία πράξης, όπως αυτές 
εξειδικεύονται στην πρόσκληση (πχ ΚΥΑ για πράξεις αλιευτικού τουρισμού, για κατηγορίες τουριστικών 

καταλυμάτων). 



 11 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Εκτός του ειδικού θεσμικού πλαισίου που αναφέρεται στην πρόσκληση, οι προτεινόμενες πράξεις δύναται, 
ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριοποίησής τους, να ελεγχθούν ως προς τη συμβατότητά τους με 

εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο. 

Το κριτήριο είναι δυαδικό. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης και σχετικά δικαιολογητικά.  

Ιδιαίτερα για τον έλεγχο της συμφωνίας της πρότασης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2986/2-
12-2016, όπως ισχύει κάθε φορά θα ελεγχθούν: 

- Αρχιτεκτονικά σχέδια. 

- Σχετικές εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις, εφόσον υπάρχουν. 

- Αναλυτική εμβαδομέτρηση, ανά δωμάτιο - διαμέρισμα, και Πίνακας μοριοδότησης κατάταξης κλειδιών 

στην περίπτωση «Ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων».  Αναλυτική 
εμβαδομέτρηση απαιτείται επίσης και στην περίπτωση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 

- Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας ή ΦΕΚ χαρακτηρισμού κτηρίου ως διατηρητέου ή παραδοσιακού, 
εφόσον απαιτείται. 

Επίσης, για τον έλεγχο της συμφωνίας της πρότασης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 414/12-

1-2015, όπως ισχύει κάθε φορά θα ελεγχθούν: 

- Φωτοαντίγραφο αιτήματος για την αναγγελία έναρξης αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της 

αρμόδιας Π.Ε. (σύμφωνα με ΚΥΑ 414/2015). 

- Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του σκάφους (σύμφωνα με ΚΥΑ 414/2015). 

19. Αειφόρος ανάπτυξη 

Εξέταση κριτηρίου: 

Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της πράξης και τη φύση του έργου, εξετάζονται οι παρακάτω όροι:                                            

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

β) αν συμβάλλει στη μείωση εκπομπών ρύπων με χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αντιρρυπαντικών 
πρώτων υλών και καυσίμων  

γ) αν συμβάλλει στη γαλάζια ανάπτυξη (γαλάζια καινοτομία, μπλε βιοτεχνολογία κ.α.), σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις της ΕΕ ή τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές 

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

ε) η πρακτική διαχείρισης αποβλήτων που ακολουθείται 

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

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

Ο βαθμός προκύπτει από τον αριθμό των όρων που ικανοποιούνται, σύμφωνα με το Φύλλο Αξιολόγησης Β.2. 

Εξετάζεται η περιγραφή στην Ενότητα A.5 του Εντύπου I-2 καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των 

προτεινόμενων δαπανών στα φύλλα αναλυτικού προϋπολογισμού. 

Για τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου δεν λαμβάνονται υπόψη ενέργειες που είναι υποχρεωτικές 

από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης (Ενότητα Α.5). 

3. Οι σχετικές δαπάνες όπως παρουσιάζονται στα Φύλλα αναλυτικού προϋπολογισμού ως εξής: 
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 για τις Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών 
συνθηκών για τους αλιείς, οι δαπάνες που αναφέρονται στο ειδικό πεδίο που έχει δημιουργηθεί στο 
Φύλλο: 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ 

 για τις Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων 
ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών, οι 
δαπάνες που αναφέρονται στο Φύλλο: 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣΗ ΡΥΠΩΝ  

 για τις Υπηρεσίες Αλιευτικού Τουρισμού, οι δαπάνες που αναφέρονται στο ειδικό πεδίο που έχει 
δημιουργηθεί στο Φύλλο: 4. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 για τις Επενδύσεις στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι δαπάνες που 
αναφέρονται στο Φύλλο: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 για τις Επενδύσεις που θα ενισχυθούν δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis), οι δαπάνες που 
αναφέρονται στο Φύλλο: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόμενων δαπανών (σύμφωνα με τα αντίστοιχα προτιμολόγια/ 
προσφορές). 

ΣΤΑΔΙΟ Β3.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   (στάθμιση 35%) 

 

20. Αναγκαιότητα Υλοποίησης της Πράξης 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται η παρεχόμενη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο 

η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και στην 

επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί. 

Ειδικότερα τεκμηριώνεται:   

Ι) η συμβολή της πράξης στην υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής και 

ΙΙ) η συμβολή της πράξης στην υλοποίηση των παρακάτω όρων:  

α) η συμβολή στον ειδικό στόχο της Ενωσιακής Προτεραιότητας  

β) η συνάφεια της πράξης με ειδικές στρατηγικές (π.χ. Εθνικές Στρατηγικές,  Στρατηγική Έξυπνης 

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

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

δ) η συμβολή επί υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων  

ε) η αντιμετώπιση ειδικών αναγκών.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Ι) η συμβολή της πράξης στην υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής.                                                                                            

Η προτεινόμενη πράξη πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση των Στρατηγικών (ΣΣ) και Ειδικών (ΕΣ) 
Στόχων του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Ν. Λασιθίου που αφορούν τις αλιευτικές περιοχής και 

είναι οι εξής: 

Η βασική θεματική κατεύθυνση του τοπικού προγράμματος είναι η «Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της 

τοπικής οικονομίας» η οποία συνδέεται συμπληρωματικά με τις παρακάτω δύο δευτερεύουσες θεματικές 
κατευθύνσεις:  

ΔΘΚ1. «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού»  

ΔΘΚ2. «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα» 

Στο πλαίσιο των παραπάνω τριών θεματικών κατευθύνσεων διαρθρώνονται οι παρακάτω Στρατηγικοί Στόχοι 

του τοπικού προγράμματος: 

 ΣΣΤ1: Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με την ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικότητας και των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. 
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 ΣΣΤ2: Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και η δημιουργία υπεραξίας στη μεταποίηση των αγροτικών 

προιόντων καθώς και στο δευτερογενή τομέα. 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται στους παρακάτω Ειδικούς Στόχους:  

ΣΣΤ1: Η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με την ανάδειξη και αξιοποίηση της τοπικότητας και των 
συγκριτικών της πλεονεκτημάτων της περιοχής. 

 ΕΣΤ1.1: Η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού και επιχειρηματικού δυναμικού στο 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

 ΕΣΤ1.2: Η αξιοποίηση της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

περιοχής για τη παραγωγή νέων, καινοτομικών και ανταγωνιστικών προιόντων και υπηρεσιών. 

 ΕΣΤ1.3: Η διασύνδεση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με το τουρισμό. 

 ΕΣΤ1.4: Η ενίσχυση και διαφοροποίηση των τουριστικών προιόντων της περιοχής με σκοπό την αύξηση της 

επισκεψιμότητας, τη προσέλκυση ειδικών ομάδων τουριστών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

 ΕΣΤ1.5: Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στο μετριασμό και στη προσαρμογή στη κλιματική 

αλλαγή. 

ΣΣΤ2: Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας και η δημιουργία υπεραξίας στη μεταποίηση των αγροτικών 

προιόντων καθώς και στο δευτερογενή τομέα. 

 ΕΣΤ2.1: Η ενίσχυση της μεταποίησης και της προβολής / εμπορίας των αγροτικών προιόντων. 

 ΕΣΤ2.2: Η ενίσχυση της μεταποίησης γεωργικών προιόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και 

γεωργικών προιόντων ποιότητας. 

ΙΙ) η συμβολή της πράξης υλοποίηση των παρακάτω όρων:  

α) η συμβολή στον ειδικό στόχο της Ενωσιακής Προτεραιότητας που είναι ο εξής:  

«Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και 

παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες 
και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, 

συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους 
τομείς της θαλάσσιας οικονομίας». 

β) η συνάφεια της πράξης με ειδικές στρατηγικές (π.χ. Εθνικές Στρατηγικές,  Στρατηγική Έξυπνης 

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

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

Εξετάζεται η μη ύπαρξη παρόμοιας υπηρεσίας / επένδυσης σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (σύνολο ή 
τμήμα της Δημοτικής Ενότητας που ανήκει στην περιοχή παρέμβασης).  

δ) η συμβολή επί υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων:  

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης επί υφιστάμενων ή προβλεπόμενων δραστηριοτήτων. 
Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι, ενδεικτικά: 

 υφιστάμενες ή προβλεπόμενες επενδύσεις σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας που δρουν συμπληρωματικά 

ως προς τη λειτουργία της προτεινόμενης επένδυσης  

 αναπτυξιακά έργα που πραγματοποιούνται στην περιοχή και που συνδέονται με τη λειτουργία της 

επένδυσης 

 γεγονότα (πολιτιστικά – αθλητικά) που αυξάνουν την επισκεψιμότητα στον τόπο υλοποίησης της 

επένδυσης. 

ε) η αντιμετώπιση ειδικών αναγκών   

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην αντιμετώπιση ειδικών αναγκών που σχετίζονται με 

τις παροχές και/ή τα προϊόντα της επιχείρησης (πχ ιδιαίτερες ανάγκες προσβασιμότητας, παραγωγής 
ειδικών προϊόντων).  

Εξετάζεται η περιγραφή στην Ενότητα Α.6 του Εντύπου I-2. 
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης (Ενότητα Α.6). 

21. Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στη στήριξη της απασχόλησης. 

Συγκεκριμένα, εξετάζεται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της 

αυταπασχόλησης) καθώς και η διατήρηση υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης. 

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

υποχρεώσεων του δικαιούχου ενώ αποτελούν και δείκτη αποτελέσματος του ΕΠΑΛΘ. 

Δείκτης: Απασχόληση που δημιουργείται (Κωδ. 4.1) 

Ορισμός: Αριθμός ατόμων σε κάποια μορφή νεοσυσταθείσας, εξαρτημένης και αντισταθμιστικής απασχόλησης 
σε περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ, η οποία δημιουργήθηκε ως μέρος της παρέμβασης του ΕΤΘΑ (μισθωτοί ή 

αυτοαπασχολούμενοι με αμοιβή, κέρδος ή οικογενειακό κέρδος). Η νέα θέση εργασίας δεν θα πρέπει κατ' 

ανάγκη να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τομέα της θάλασσας και της αλιείας, αλλά είναι δυνατόν να αφορά 
σε άλλους τομείς της περιοχής της ΟΤΔ και της αντίστοιχης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης. 

Μέθοδος Μέτρησης: Ο υπολογισμός του δείκτη προκύπτει ως εξής:  

Άθροισμα (Α i x B i / Γ) όπου:  

Α i = Άτομο νεοαπασχολούμενο μετά από την έναρξη υλοποίησης της πράξης. "Άτομο νεοαπασχολούμενο" 

είναι ένα άτομο σε κάποια μορφή εξαρτώμενης, αντισταθμιστικής απασχόλησης, η οποία δεν υπήρχε στην 
περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ πριν την υλοποίηση της πράξης.  

Β i = Αριθμός μονάδων χρόνου εργασίας ανά έτος, δηλ., ο αριθμός, π.χ., των ωρών ή των ημερών πραγματικής 
απασχόλησης του νέου εργαζομένου.  

Γ = Συντελεστής ΙΠΑ, δηλ., ο εθνικός αριθμός για το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, π.χ. 1720 ώρες / έτος. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη μπορείτε να βρείτε στο «Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 4.1» 
(συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης). 

 Δείκτης: Απασχόληση που διατηρείται (Κωδ. 4.2) 

Ορισμός: Αριθμός ατόμων σε κάποια μορφή προϋπάρχουσας, εξαρτημένης και αντισταθμιστικής απασχόλησης 

σε περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ, των οποίων οι θέσεις εργασίας επαπειλούνταν χωρίς την παρέμβαση του 
ΕΤΘΑ (μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι με αμοιβή, κέρδος ή οικογενειακό κέρδος). Η προϋπάρχουσα θέση 

εργασίας δεν θα πρέπει κατ' ανάγκη να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τομέα της θάλασσας και της αλιείας, 

αλλά είναι δυνατόν να αφορά σε άλλους τομείς της περιοχής παρέμβασης της ΟΤΔ και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης.  

Μέθοδος Μέτρησης: Ο υπολογισμός του δείκτη προκύπτει ως εξής:  

Άθροισμα (Α i x B i / Γ) όπου:  

Α i = Άτομο ήδη απασχολούμενο σε κάποια μορφή αντισταθμιστικής απασχόλησης σε περιοχή παρέμβασης 

της ΟΤΔ, πριν την υλοποίηση της πράξη, του οποίου η θέση εργασίας επαπειλούνταν  

Β i = Αριθμός μονάδων χρόνου εργασίας ανά έτος, δηλ., ο αριθμός, π.χ., των ωρών ή των ημερών πραγματικής 

απασχόλησης του νέου εργαζομένου.  

Γ = Συντελεστής ΙΠΑ, δηλ., ο εθνικός αριθμός για το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, π.χ. 1720 ώρες / έτος. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη μπορείτε να βρείτε στο «Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 4.2» 
(συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης). 

Σύμφωνα με τις παρ. 18 και 19 του άρθρου 25: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: 



 15 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Το αργότερο έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει 
προβεί στην πρόσληψη του συνόλου του προβλεπόμενου από την εγκριθείσα Πράξη προσωπικού. Το 
ανωτέρω προσωπικό θα πρέπει να απασχολείται συνεχώς για τουλάχιστον τρία (3) έτη εφόσον πρόκειται 
για ΜΜΕ. Ως ημερομηνία βάσει της οποίας υπολογίζεται το ανωτέρω διάστημα είναι η μεταγενέστερη εκ 
των κατωτέρω δύο (2) ημερομηνιών : 

α) η ημερομηνία τελικής πληρωμής της Πράξης, 

β) η ημερομηνία πρόσληψης για την κάθε δημιουργηθείσα σχέση απασχόλησης. 

 Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (π.χ. Πράξεις εκσυγχρονισμού), 
οι δηλωθείσες υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης του 
δικαιούχου, θα πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστο τρία (3) έτη εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίες, η τήρηση των οποίων θα παρακολουθείται για 3 έτη, είναι εκείνες που θα 
δηλώσει ο δικαιούχος στην αίτηση στο ΠΣΚΕ καθώς και στην Ενότητα Α.11 του Εντύπου I-2 και όχι 
αναγκαστικά το σύνολο των θέσεων εργασίας που εμφανίζονται στον Πίνακα Προσωπικού. Σύμφωνα με 
τον ορισμό του συγκεκριμένου δείκτη πρόκειται για τον αριθμό των ατόμων των οποίων οι θέσεις εργασίας 
επαπειλούνταν χωρίς την παρέμβαση του ΕΤΘΑ. 

2. Επίσης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα ορισμό, ο επαγγελματίας αλιέας ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί για 
εξοπλισμό ή βελτιώσεις επί του αλιευτικού σκάφους είναι αυτοαπασχολούμενος, ο οποίος λόγω έλλειψης 
καταγραφής των ωρών εργασίας του, θεωρείται ως 1 θέση πλήρους απασχόλησης.  

Εξετάζεται η περιγραφή στην Ενότητα Α.11 του Εντύπου I-2 καθώς και τα δικαιολογητικά που αφορούν στις 
υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης (Ενότητα Α.11). 

3. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4. 

4. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων. 

22. Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα της επένδυσης 

Εξέταση κριτηρίου: 

Ι) Εξετάζεται η τεκμηρίωση που παρέχει ο Δικαιούχος μέσω ενός χρηματοοικονομικού σχεδίου σχετικά με την 
βιωσιμότητα της επένδυσης. Το χρηματοοικονομικό σχέδιο θα υποβάλλεται, είτε πρόκειται για νέα, είτε για 

υφιστάμενη επιχείρηση και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο προβλέψεις εσόδων, δαπανών, κερδών/ζημιών και 
πηγών χρηματοδότησης και θα εξετάζεται η ορθότητα, η ρεαλιστικότητα και η πληρότητα του σχεδίου. 

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι πράξεις αλιευτικού τουρισμού και οι λοιπές πράξεις που αφορούν 

σε βελτιώσεις και εξοπλισμό επί του σκάφους για επαγγελματίες αλιείς.  

ΙΙ) Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες αναπτύσσουν νέο προϊόν / 

υπηρεσία θα υποβάλλεται επιπλέον, συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο κατ’ ελάχιστο, θα 
περιγράφονται οι στόχοι και η φιλοσοφία της επιχείρησης, η παραγωγική διαδικασία, τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, οι τρόποι διανομής, προώθησης και πωλήσεων - 

marketing, ο ανταγωνισμός, οι προμηθευτές και οι δυνητικοί πελάτες. 

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι πράξεις που αφορούν σε βελτιώσεις και εξοπλισμό επί του 

σκάφους για επαγγελματίες αλιείς.  

Το κριτήριο είναι δυαδικό. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Χρηματοοικονομικό σχέδιο (σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα Ε της πρόσκλησης). 

2. Συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο (σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα Ε της πρόσκλησης). 
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23. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της πράξης με άλλα έργα που είτε είναι 

ολοκληρωμένα, είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ, της Τοπικής Στρατηγικής ή άλλων προγραμμάτων, 
ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της, ενώ 

εξετάζεται η προστιθέμενη αξία που προκύπτει εάν η πράξη είναι συμπληρωματική έργου που έχει 

χρηματοδοτηθεί σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Το μέγιστο της βαθμολογίας λαμβάνει η πράξη όταν η χρηματοδοτούμενη επένδυση δημιουργεί 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην υλοποίηση της Τοπικής Στρατηγικής ως εξής: 

 συμπληρώνει άλλες επενδύσεις που είτε είναι ολοκληρωμένες, είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-

2020, της Τοπικής Στρατηγικής ή άλλων προγραμμάτων (στην ίδια Δημοτική Ενότητα) 

 συμπληρώνει υφιστάμενη επένδυση ή επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη (πχ η χρηματοδοτούμενη πράξη 

δημιουργεί επιπλέον υπηρεσίες/ προϊόντα στην κύρια δραστηριότητα της επένδυσης). 

Εξετάζεται η περιγραφή στην Ενότητα Α.7 του Εντύπου I-2.   

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης (Ενότητα Α.7). 

24. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή πρωτότυπων διαδικασιών στην πράξη 

Εξέταση κριτηρίου: 

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

πρώτης ύλης, τεχνολογία κλπ.) 

Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής: 

Ι) Η εφαρμογή νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή νέων  
γνώσεων για: 

α. την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του 
χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, 

προστιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας) 

ή/και  

β. την εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, 

μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα 
(της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των 

προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής.  

ΙΙ) Η εφαρμογή νέων μεθόδων ή μεταβολών των μεθόδων, όσον αφορά τη δομή ή τη διοίκηση της 
επιχείρησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας των 

αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσματικότητας των ροών εργασίας (οργανωτική μη τεχνολογική 
καινοτομία). 

ΙΙΙ) Η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων σχεδίων ή μεθόδων πώλησης που αποσκοπούν στην αύξηση της 

ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές (μη τεχνολογική καινοτομία 
εμπορίας). 

Εξετάζεται η περιγραφή στην Ενότητα Α.8 του Εντύπου I-2.   

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης (Ενότητα Α.8). 



 17 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. Οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει το κριτήριο πχ έντυπα τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού, μελέτες 
σχεδιασμού προϊόντων. 

ΣΤΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ    (στάθμιση 35%) 

 

25. Βαθμός ωριμότητας ενεργειών υλοποίησης 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (πχ. επαρκής αδειοδότηση, εγκρίσεις και συμφωνητικά σε ισχύ, 

υλοποίηση απαιτούμενων ενεργειών για εξασφάλιση περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπου απαιτείται, κλπ).   

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια άδεια/μελέτη, από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση 
του προτεινόμενου έργου, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης καθώς και ο χρόνος για την έναρξη  εργασιών. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_1_Αίτηση ΠΣΚΕ. 

2. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης (Ενότητα Α.9). 

3. Αναγκαίες τεχνικές ή/και υποστηρικτικές μελέτες. 

4. Εγκρίσεις μελετών. 

5. Απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου αδειοδοτήσεις . 

6. Βεβαίωση υποβολής αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.  

26. Επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται σε επίπεδο δικαιούχου:  

Ι) η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα/πράξεις, και   

ΙΙ) οι σχετικοί με τη φύση της πρότασης τίτλοι σπουδών και κατάρτισης 

Συγκεκριμένα εξετάζονται τα εξής: 

Ι) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα/πράξεις 

Εξετάζεται η προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση του δικαιούχου σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της 

πρότασης.  

Στην περίπτωση εταιρειών εξετάζεται η επαγγελματική εμπειρία ενός ατόμου μεταξύ του διαχειριστή ή του 
προέδρου ή του Δ/ντα Συμβούλου ή ενός εκ των εταίρων που συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 

τουλάχιστον 20%. 

ΙΙ) Σχετικοί με τη φύση της πρότασης τίτλοι σπουδών και κατάρτισης 

Εξετάζεται η ύπαρξη τίτλου σπουδών σχετικού με τη φύση της πρότασης.  

Στην περίπτωση εταιρειών εξετάζεται η ύπαρξη τίτλου σπουδών ενός ατόμου μεταξύ του διαχειριστή ή του 
προέδρου ή του Δ/ντα Συμβούλου ή ενός εκ των εταίρων που συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 

τουλάχιστον 20%. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης (Ενότητα Β.2). 

2. Τεκμηρίωση εμπειρίας για τους ελευθέρους επαγγελματίες:  

 Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος της ΑΑΔΕ, στην οποία θα αναγράφονται και οι σχετικοί ΚΑΔ. 

3. Τεκμηρίωση εμπειρίας για τους μισθωτούς:  
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 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της 

ασφάλισης. 

4. Τεκμηρίωση εμπειρίας για τους Αλιείς:  

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της 

ασφάλισης 

 Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου. 

5. Τεκμηρίωση εκπαιδευτικής εμπειρίας:  

 Αντίγραφο τίτλου σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικών με τη φύση της πρότασης ή 

 Αντίγραφο πτυχίου ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικού με τη φύση της πρότασης ή  

 Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης άνω των 200 ωρών σχετική με το αντικείμενο της πρότασης ή 

 Βεβαίωση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο 100 έως 200 ωρών, σχετικό με το αντικείμενο της 

πρότασης ή 

 Βεβαίωση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο 30 έως 99 ωρών, σχετικό με το αντικείμενο της 

πρότασης.  

27. Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων 

Εξέταση κριτηρίου: 

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδια κεφάλαια στην υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου. Το κριτήριο βαθμολογείται ανάλογα με το ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων (ίδιοι πόροι) επί της συνολικής 

ιδιωτικής συμμετοχής. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του δικαιούχου να καταβάλει τη συμμετοχή του 

στην επένδυση με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά,  

- αντίγραφο του Λογαριασμού Πράξης, στο οποίο να φαίνεται το όνομα του δικαιούχου, το IBAN και η 

ύπαρξη του απαιτούμενου ποσού κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. Σε περίπτωση που στον τραπεζικό 
λογαριασμό εμφανίζονται και άλλα ονόματα, πέραν του δικαιούχου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

από κάθε συνδικαιούχο του λογαριασμού, στην οποία αναφέρεται ότι επιτρέπει στον δικαιούχο να 

χρησιμοποιήσει τα χρήματα του λογαριασμού για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής της Πράξης 
(το αντίγραφο του λογαριασμού θα πρέπει να έχει εκδοθεί 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης)  ή/και 

- βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (πχ ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας) 

2. Στην περίπτωση υφιστάμενων νομικών προσώπων, Απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων/εταίρων 
του φορέα, για το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής. Η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας 

συμμετοχής, πέρα από το Λογαριασμό Πράξης, μπορεί να τεκμηριωθεί αποδεικνύοντας την αύξηση του 
εταιρικού κεφαλαίου: 

- με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων (Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης Μετόχων – Εταίρων 
και αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών των μετόχων - εταίρων με τα ποσά που θα διατεθούν για 

την αύξηση μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (τα αντίγραφα των 
λογαριασμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης) ή/και βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (πχ ομολόγων, μετοχών 

εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας). 

- ή με τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, εκτός του τακτικού (Απόφαση 

αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για τη δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση και αντίγραφο 

του λογαριασμού «Φορολογηθέντα αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων, καθώς και 
αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού του νομικού προσώπου που να αποδεικνύει τη διάθεση των 

ποσών).  
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3. Στην περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεων αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών των εταίρων / 
μετόχων με το απαιτούμενο ποσό κάλυψης της ιδίας συμμετοχής  (τα αντίγραφα των λογαριασμών θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης) ή βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (πχ ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, 

μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμηση της τρέχουσας αξίας). 

4. Στην περίπτωση που αναδρομικές δαπάνες χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής, 
Πίνακα εξοφλημένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία επιλέξιμης αναδρομικότητας, 

ανά κατηγορία δράσης, και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (σύμφωνα με το σχετικό 
υπόδειγμα στα φύλλα αναλυτικού προϋπολογισμού). Ο Πίνακας θα συνοδεύεται από αντίγραφα των 

εξοφλημένων τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης 
αποδεικτικής ισχύος καθώς και από αντίγραφα των παραστατικών πληρωμής. 

5. Σχετικό τραπεζικό έγγραφο για την πρόθεση δανειοδότησης για την κάλυψη του υπολοίπου της ίδιας 

συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί σχετικό έγγραφο λαμβάνεται υπόψη η περιγραφή της 
Υπεύθυνης Δήλωσης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος Ι. 

 

Η μη προσκόμιση δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της δυνατότητας του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδια 

κεφάλαια, βαθμολογείται με (1) καθώς λαμβάνεται υπόψη μόνο η δήλωση του δικαιούχου όπως αυτή 
παρουσιάζεται στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα Ι). 


