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ΣΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΑΗ 
 

 

1. Δικαιοφχοσ που εμπίπτει ςτθν πρόςκλθςθ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται εάν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ δυνθτικϊν 

δικαιοφχων που ορίηονται ςτο κεφάλαιο 5 τθσ πρόςκλθςθσ. 

Ειδικότερα εξετάηονται τα εξισ: 

 αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν 

υποβολι τθσ πρόταςθσ. Στθν περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ο περιοριςμόσ ιςχφει για 

όλα τα μζλθ τουσ. Ο περιοριςμόσ δεν ιςχφει για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (ΑΕ), τισ εταιρείεσ 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ), τισ ΙΚΕ και τουσ Συνεταιριςμοφσ 

 αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ δραςτθριοποιείται ι κα δραςτθριοποιθκεί ςτθν περιοχι 

παρζμβαςθσ και θ επζνδυςθ πραγματοποιείται εντόσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

 αν θ επιχείρθςθ είναι μικρι ι πολφ μικρι επιχείρθςθ ςφμφωνα με τθ 2003/361/ΕΚ 

Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ςχετικά µε «τον οριςμό των πολφ 

μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων» 

 αν καταδεικνφεται θ φερεγγυότθτα και θ οικονομικι βιωςιμότθτα του υποψιφιου δικαιοφχου 

 αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ αποδεικνφει τθν ιδία ςυμμετοχι 

 αν για το ίδιο αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ζνταξθσ για 

χρθματοδότθςθ από Εκνικό ι Κοινοτικό Ρρόγραμμα, για το ςφνολο ι μζροσ τθσ 

προτεινόμενθσ πράξθσ 

 αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ ζχει χρονικι δζςμευςθ από προθγοφμενθ χρθματοδότθςθ των 

ίδιων εργαςιϊν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

 αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι μζλοσ του υπθρεςιακοφ πυρινα τθσ ΟΤΔ, ςτζλεχοσ του 

Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. ι εκπρόςωποσ φορζα μζλουσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. ι τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ του 

Τοπικοφ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ) τουσ Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. 

 αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι εξωχϊρια / υπεράκτια εταιρεία 

 αν ςτο δικαιοφχο ζχουν υποβλθκεί πρόςτιμα τα οποία ζχουν τελεςίδικθ και δεςμευτικι 

ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για παράβαςθ «υψθλισ» ι 

«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ (3 πρόςτιμα / 3 ζλεγχοι) ι αδιλωτθ εργαςία (2 πρόςτιμα / 2 

ζλεγχοι) 

 ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι εργαηόμενοσ ςε ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ 

αν υπάρχουν οι ςχετικζσ άδειεσ που αναφζρονται ςτα δικαιολογθτικά 

 αν θ προτεινόμενθ πράξθ αφορά ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ και 
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υδατοκαλλιζργειασ: 

α) θ ενίςχυςθ παρζχεται ςε δικαιοφχουσ των οποίων οι επιχειριςεισ διακζτουν 

(ιδιόκτθτεσ ι μιςκωμζνεσ) εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ. Ενιςχφςεισ δεν παρζχονται ςε 

επιχειριςεισ που εξυπθρετοφνται από εγκαταςτάςεισ που οι άδειζσ τουσ ζχουν εκδοκεί 

ςτο όνομα άλλθσ επιχείρθςθσ, θ οποία είναι και υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ των όρων 

τουσ 

β) θ επζνδυςθ δεν αφορά τθν μεταποίθςθ γενετικά τροποποιθμζνων προϊόντων 

υδατοκαλλιζργειασ 

γ) δεν πραγματοποιείται παράλλθλα με ζτερεσ Ρράξεισ που υλοποιεί για τθν ίδια 

μονάδα ο Δικαιοφχοσ ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΛΘ 2014-2020 και εντάςςονται ςτθν ίδια 

κατθγορία ενεργειϊν του Άρκρου 3, παρ. Α.3 (ίδρυςθ, επζκταςθ, εκςυγχρονιςμόσ ι 

μετεγκατάςταςθ μονάδασ μεταποίθςθσ). 

Επιπλζον για τισ δράςεισ που αφοροφν επενδφςεισ και εξοπλιςμό επί του ςκάφουσ από 

αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν ςκαφϊν εξετάηονται τα εξισ: 

 αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ διακζτει επαγγελματικι αλιευτικι άδεια ςε ιςχφ 

 αν το επαγγελματικό ςκάφοσ είναι εγγεγραμμζνο ςτα Ελλθνικά Νθολόγια / Λεμβολόγια ι 

ςτα Λεμβολόγια των κατά τόπων αρμόδιων Υπθρεςιϊν Αλιείασ (περίπτωςθ ςκαφϊν 

εςωτερικϊν υδάτων) 

 αν ο αλιζασ κατοικεί ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ (ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων: αν θ 

ζδρα τθσ επιχείρθςθσ βρίςκεται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ) 

 αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ Κοινοτικισ και Εκνικισ Νομοκεςίασ που διζπει τα 

επαγγελματικά ςκάφθ 

 αν το αλιευτικό ςκάφοσ είναι ολικοφ μικουσ ζωσ 12 μζτρα και δεν χρθςιμοποιεί ςυρόμενα 

εργαλεία ςε περίπτωςθ που θ προτεινόμενθ πράξθ ςχετίηεται με τθν παράκτια αλιεία 

μικρισ κλίμακασ 

 αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ με τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ αυξάνει τθν αλιευτικι 

ικανότθτα του ςκάφουσ 

 αν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ με τον προτεινόμενο εξοπλιςμό αυξάνει τθν ικανότθτα του 

ςκάφουσ να εντοπίηει αλιεφματα 

 όταν θ πράξθ ςυνίςταται ςε επζνδυςθ επί του ςκάφουσ, θ ςτιριξθ δεν χορθγείται πάνω 

από μία φορά κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου για τον ίδιο τφπο 

επζνδυςθσ και για το ίδιο αλιευτικό ςκάφοσ 

 όταν θ πράξθ ςυνίςταται ςε επζνδυςθ ςε ατομικό εξοπλιςμό, θ ςτιριξθ δεν χορθγείται 

πάνω από μία φορά κατά τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου για τον ίδιο τφπο 

εξοπλιςμοφ και για τον ίδιο Δικαιοφχο 

 όταν πραγματοποιοφνται παράλλθλα με ζτερθ πράξθ που υλοποιεί για το ίδιο ςκάφοσ ο 

Δικαιοφχοσ ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΛΘ 2014-2020. 
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Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ. 

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

4. Διλωςθ με τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικ.2003/361/ΕΚ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ και τον Καν (ΕΕ) 1388/2014 (Ραράρτθμα ΙΙ 

Διλωςθ ΜΜΕ), θ οποία κα φζρει υπογραφι του δυνθτικοφ δικαιοφχου (ςτθν περίπτωςθ 

υφιςτάμενων επιχειριςεων). 

5. Δικαιολογθτικά νόμιμθσ υπόςταςθσ: 

 Για Α.Ε.: 

- Ιςχφον Κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό (Νομαρχία ι ΓΕΜΗ ανάλογα με τθ χρονικι 

περίοδο) 

- Συγκρότθςθ ΔΣ & Οριςμόσ Νόμιμου Εκπροςϊπου (ΦΕΚ ι ΓΕΜΗ ανάλογα με τθ 

χρονικι περίοδο και εκτφπωςθ από Taxisnet) 

- Μετοχολόγιο από το οποίο προκφπτει θ ιςχφουςα μετοχικι ςφνκεςθ 

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ε.Π.Ε.: 

- Ιςχφον Κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό (Ρρωτοδικείο ι ΓΕΜΗ ανάλογα με τθ 

χρονικι περίοδο) 

- Ρράξθ εκπροςϊπθςθσ & Βεβαίωςθ Εταίρων (ΓΕΜΗ) ςε περίπτωςθ που θ 

εκπροςϊπθςθ δεν προκφπτει από το ανωτζρω Καταςτατικό 

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: 

- Ρρόςφατο καταςτατικό επικυρωμζνο από τθν αρμόδια Υπθρεςία (Ρρωτοδικείο 

ι ΓΕΜΗ), ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται θ Διαχείριςθ-Εκπροςϊπθςθ 

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ν. 4430/2016 όπωσ ιςχφει: 

- Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Γενικό Μθτρϊο Φορζων Κοινωνικισ και 

Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ, 

- Αρχικά υποβλθκζν καταςτατικό και θ τελευταία τροποποίθςθ αυτοφ (αν υπάρχει) 

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ: 

- Τα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ που 

προβλζπονται με βάςθ το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο. 

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Για εταιρείεσ υπό ςφςταςθ: 
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- Σχζδιο καταςτατικοφ, με κεφάλαιο τουλάχιςτον ίςο με το ποςό τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα πρζπει να υποβλθκεί το οριςτικό πριν 

τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

 Για ατομικι επιχείρθςθ, προςκομίηεται βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ. 

6. Διλωςθ εκπροςϊπθςθσ και τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (Λογαριαςμόσ Ρράξθσ): 

i. Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων/εταιρειϊν, υποβάλλονται 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ τθσ επιχείρθςθσ (εφόςον δεν προκφπτει 

από το Καταςτατικό τθσ) και Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου για τον οριςμό του 

υπευκφνου υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, όπου κα δθλϊνεται και ο 

αρικμόσ IBAN του Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα καταβάλλονται οι 

οικονομικζσ ενιςχφςεισ. Το ανωτζρω πρόςωπο είναι το μόνο αρμόδιο για τθν 

υποβολι του ςυνόλου των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν εκ μζρουσ του φορζα 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 

ii. Στθν περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων υποβάλλεται ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ ο 

αρικμόσ IBAN του Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ ςτον οποίο κα καταβάλλονται οι 

οικονομικζσ ενιςχφςεισ. 

Ο ανωτζρω Τραπεηικόσ Λογαριαςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί από το Δικαιοφχο και για τθν 

τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ Κδιασ Συμμετοχισ. 

7. Οικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ: 

 Για Υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ απλογραφικϊν βιβλίων: 

- Ζντυπα Ε3 και για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που 

προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

- Υπόδειγμα (ΕΛΡ) Β.5 Ιςολογιςμόσ για πολφ μικρζσ οντότθτεσ, με υπογραφι και 

ςφραγίδα του λογιςτι ι του νόμιμου εκπρόςωπου για τθ διαχειριςτικι χριςθ 

που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (αν 

απαιτείται) 

 Για Υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ με τιρθςθ διπλογραφικϊν βιβλίων: 

- Για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που προθγοφνται του ζτουσ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ: 

α) Ιςολογιςμοί – αποτελζςματα χριςθσ  

β) Ζντυπα Ε3 

γ) Ζντυπο Ν (όπου απαιτείται) 

 Για Φυςικά πρόςωπα (υπό ίδρυςθ επιχείρθςθ): 

- Ζντυπα Ε1 και Ε3 

- Ρράξθ Διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου (εκκακαριςτικό ςθμείωμα) 

Τα ανωτζρω απαιτοφνται για τθν τελευταία διαχειριςτικι χριςθ, όλων των 
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εταίρων/μετόχων κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ νεοςφςτατθσ εταιρίασ ι ατομικισ επιχείρθςθσ θ οποία δεν ζχει 

κλείςει τθν πρϊτθ τθσ πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, δεν υπάρχει υποχρζωςθ 

υποβολισ των ανωτζρω. 

8. Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ (αρικ. 13535/29.03.21 εγκφκλιοσ Υπ. 

Δικαιοςφνθσ). 

9. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του δικαιοφχου να 

καταβάλει τθ ςυμμετοχι του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, 

- αντίγραφο του Λογαριαςμοφ Ρράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του 

δικαιοφχου, το IBAN και θ φπαρξθ του απαιτοφμενου ποςοφ κάλυψθσ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που ςτον τραπεηικό λογαριαςμό εμφανίηονται και άλλα 

ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από κάκε 

ςυνδικαιοφχο του λογαριαςμοφ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι επιτρζπει ςτον δικαιοφχο 

να χρθςιμοποιιςει τα χριματα του λογαριαςμοφ για τθν κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ 

ςυμμετοχισ τθσ Ρράξθσ (το αντίγραφο του λογαριαςμοφ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί 

τθν τελευταία θμζρα του μινα που προθγείται τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και 

- βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, 

μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ). 

10. Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ ςυνζλευςθσ των 

μετόχων/εταίρων του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο κάλυψθσ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ. Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ, πζρα από το Λογαριαςμό 

Ρράξθσ, μπορεί να τεκμθριωκεί αποδεικνφοντασ τθν αφξθςθ του εταιρικοφ κεφαλαίου: 

- με νζεσ ςε μετρθτά ειςφορζσ των εταίρων (Απόςπαςμα Γενικισ Συνζλευςθσ Μετόχων 

– Εταίρων και αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των μετόχων - εταίρων με τα 

ποςά που κα διατεκοφν για τθν αφξθςθ μετοχικοφ / εταιρικοφ κεφαλαίου για τθν 

κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ (το αντίγραφο του λογαριαςμοφ κα πρζπει να ζχει 

εκδοκεί τθν τελευταία θμζρα του μινα που προθγείται τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, 

μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ 

τρζχουςασ αξίασ) 

- ι με τα φορολογθκζντα κατά τισ γενικζσ διατάξεισ αποκεματικά, εκτόσ του τακτικοφ 

(Απόφαςθ αρμόδιου οργάνου τθσ εταιρείασ για τθ δζςμευςθ των αποκεματικϊν για 

τθν επζνδυςθ και αντίγραφο του λογαριαςμοφ «Φορολογθκζντα αποκεματικά» ι οι 

ιςολογιςμοί των ςχετικϊν χριςεων, κακϊσ και αντίγραφο του τραπεηικοφ 
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λογαριαςμοφ του νομικοφ προςϊπου που να αποδεικνφει τθ διάκεςθ των ποςϊν). 

11. Στθν περίπτωςθ υπό ίδρυςθ επιχειριςεων αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν 

των εταίρων / μετόχων με το απαιτοφμενο ποςό κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ (τα 

αντίγραφα των λογαριαςμϊν κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί τθν τελευταία θμζρα του 

μινα που προθγείται τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι 

βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, 

μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ). 

12. Στθν περίπτωςθ που αναδρομικζσ δαπάνεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν απόδειξθ τθσ 

ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, Πίνακα εξοφλθμζνων δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν από 

τθν θμερομθνία επιλζξιμθσ αναδρομικότθτασ, ανά κατθγορία δράςθσ, και μζχρι τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα ςτα φφλλα 

αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ). 

13. Στθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ, ι εργαηόμενοσ ςε ΝΠΔΔ 

ι ΝΠΙΔ, άδεια για άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ από υπθρεςιακό ςυμβοφλιο 

ι άλλο αρμόδιο όργανο ι βεβαίωςθ του ΝΡΙΔ ότι δεν κωλφεται από διατάξεισ του 

καταςτατικοφ του. Το κριτιριο δεν εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ Συνεταιριςμϊν. Σε 

περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται το κριτιριο για το ςφνολο των εταίρων / μετόχων. 

14. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, κάνοντασ χριςθ του Υποδείγματοσ Ι. 

15. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, κάνοντασ χριςθ του Υποδείγματοσ ΙΙΙ. 

16. Άδεια λειτουργίασ μεταποιθτικισ μονάδασ (αν θ προτεινόμενθ πράξθ αφορά ςε 

υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ προϊόντων αλιείασ). 

 
Επιπλζον για τισ δράςεισ που αφοροφν επενδφςεισ και εξοπλιςμό επί του ςκάφουσ από 

αλιείσ ι ιδιοκτιτεσ αλιευτικϊν ςκαφϊν απαιτοφνται τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

17. Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ Ατομικισ Άδειασ Αλιείασ ςε ιςχφ. 

18. Βεβαίωςθ τθσ αςφάλιςισ του ωσ αλιζασ από τον αςφαλιςτικό φορζα ΕΦΚΑ. 

19. Βεβαίωςθ του Αλιευτικοφ υλλόγου. 

20. Ρλιρεσ κεωρθμζνο αντίγραφο (και τισ κενζσ ςελίδεσ) τθσ αλιευτικισ άδειασ του 

ςκάφουσ ςε ιςχφ. 

21. Αποδεικτικά ζγγραφα όπου αναφζρεται ο τόποσ κατοικίασ του αλιζα (πχ λογαριαςμόσ 

φδρευςθσ, ρεφματοσ). 

22. Ζγκριςθ για τθ μεταςκευι του ςκάφουσ ςτο πλαίςιο του ΡΔ 261/1991 (όπου 

απαιτείται). 

23. Ναυπθγικά ςχζδια, με ζνδειξθ των διαςτάςεων και τθσ κλίμακασ του ςχεδίου, 

ςυνοδευόμενα από τεχνικι και λειτουργικι περιγραφι του ναυπθγοφ, κακϊσ και 
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τεκμθριωμζνθ ζκκεςι του για τθν ευςτάκεια του ςκάφουσ, ςε περίπτωςθ εργαςιϊν του 

ςκελετοφ, υπερκαταςκευϊν, ι εςωτερικισ διευκζτθςθσ (όπου απαιτείται). Επίςθσ, 

πρζπει να τεκμαίρεται ότι με τισ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ δεν αυξάνεται θ αλιευτικι 

ικανότθτα (GT, kW) και θ δυνατότθτα του ςκάφουσ για αλίευςθ. 

24. Σεχνικι ζκκεςθ με αναλυτικι περιγραφι του αναγκαίου εξοπλιςμοφ ι / και των 

απαιτοφμενων εργαςιϊν κλπ, (θ τεχνικι ζκκεςθ κα αναπτυχκεί ςτο Ζντυπο 

ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, Ενότθτα Α2). 

 

2. Συπικι πλθρότθτα τθσ υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται εάν θ υποβαλλόμενθ πρόταςθ είναι πλιρθσ εξετάηοντασ τα παρακάτω: 

 αν ςτθν πρόταςθ περιλαμβάνονται τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τα λοιπά ςτοιχεία 

που προςδιορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ (όπωσ διοικθτικζσ πράξεισ, άδειεσ, οικονομικά 

ςτοιχεία, αποδεικτικά κατοχισ ι χριςθσ του ακινιτου, ΚΑΔ κλπ.) και αν αυτά ζχουν 

υποβλθκεί εμπρόκεςμα. 

 αν θ προτεινόμενθ επζνδυςθ υλοποιείται εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, όπωσ αυτι 

περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 10 τθσ πρόςκλθςθσ. 

 αν ο αιτοφμενοσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ είναι εντόσ ορίων, όπωσ αυτά τίκενται ςτο 

κεφάλαιο 9 τθσ πρόςκλθςθσ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Λίςτα επιςυναπτόμενων δικαιολογθτικϊν (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα Δ τθσ 

πρόςκλθςθσ). 

2. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

3. Τίτλοσ ιδιοκτθςίασ και άλλα ςτοιχεία που προςδιορίηουν τθ κζςθ του ακινιτου ςτα οποία 

αναγράφεται θ ακριβισ κζςθ ςτθν οποία γίνεται θ παρζμβαςθ (τοπογραφικό διάγραμμα - 

εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ). 

Για τα αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ιςχφει ότι ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ και πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Σε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ 

υποδομζσ, απαιτοφνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε 

μακροχρόνια μίςκωςθ που να καλφπτει χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε 

(15) ετϊν. Σε περίπτωςθ βελτίωςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ι ςε περίπτωςθ 

μικρϊν προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ ςε 

κάκε περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο από το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, το 

απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα ανζρχεται ςε εννζα (9) ζτθ. Οι ανωτζρω χρονικοί 

περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, 

ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. Σε κάκε 
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περίπτωςθ θ θμερομθνία υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ πράξθσ, γίνονται δεκτά 

προςφμφωνα μακροχρόνιασ μίςκωςθσ ι αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και 

του ακινιτου ςτο οποίο κα υλοποιθκεί θ επζνδυςθ. 

 Σε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι 

ελεφκερο βαρϊν, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από 

επιχειρθματικό δάνειο για τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από 

επιχειρθματικό δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν 

αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία επλιγθ θ επιχείρθςθ. 

 Σε περιπτϊςεισ άυλων ενεργειϊν ι προμικειασ εξοπλιςμοφ που δεν απαιτεί τθ 

μόνιμθ εγκατάςταςι του ι ςε περιπτϊςεισ ιπιων ενεργειϊν που δεν ςυνδζονται 

μόνιμα και ςτακερά με το ακίνθτο, δεν απαιτείται ο ζλεγχοσ φπαρξθσ βαρϊν και 

διεκδικιςεων. 

4. Ριςτοποιθτικό βαρϊν και μθ διεκδικιςεων (ςφμφωνα με ό,τι ορίηεται παραπάνω). 

Πταν θ ενίςχυςθ αφορά επενδφςεισ επί του αλιευτικοφ ςκάφουσ, ωσ τόποσ υλοποίθςθσ τθσ 

πράξθσ λαμβάνεται υπόψθ ο τόποσ κατοικίασ για τα φυςικά πρόςωπα και θ ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ για τα νομικά πρόςωπα. 

 

 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται εάν θ περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ προσ ςυγχρθματοδότθςθ πράξθσ 

εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ του προγράμματοσ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ 
 

4. Μθ περαίωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται ότι θ προτεινόμενθ πράξθ δεν ζχει περαιωκεί φυςικά ι υλοποιθκεί πλιρωσ πριν 

τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρκρο 65, 

παράγραφοσ 6). 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ) 

 

 

θαη πξόζθιεζεο 

3. Πεξίνδνο πινπνίεζεο εληόο πεξηόδνπ επηιεμηκόηεηαο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ 



10 
Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

5. Η προτεινόμενθ πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε υποδομι ι παραγωγικι 

επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ περιοχισ του προγράμματοσ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται ότι θ προτεινόμενθ πράξθ (ΜΜΕ) δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε υποδομι 

ι παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ περιοχισ του 

προγράμματοσ εντόσ τριϊν ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι ςτο δικαιοφχο ι εντόσ τθσ 

προκεςμίασ που οριηόταν ςτουσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων (ςφμφωνα με το άρκρο 71 

του Καν. 1303/2013) 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ) 

 

6. Πράξθ θ οποία εμπίπτει ςτο Θεματικό τόχο, Ειδικό ςτόχο και Μζτρο τθσ πρόςκλθςθσ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται εάν θ πράξθ εμπίπτει ςτο κεματικό ςτόχο/ ειδικό ςτόχο/ μζτρο τθσ πρόςκλθςθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα εξετάηεται αν θ πράξθ εμπίπτει: 

 ςτον κεματικό και ειδικό ςτόχο τθσ Ενωςιακισ Ρροτεραιότθτασ 

 ςτισ κεματικζσ κατευκφνςεισ και ςτόχουσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ CLLD / LEADER 

Ν. Χανίων, 

όπωσ περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 1 τθσ πρόςκλθςθσ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ. 
 

7. Μθ επικάλυψθ των χορθγοφμενων χρθματοδοτιςεων 

Εξετάηεται εάν διαςφαλίηεται θ μθ διπλι χρθματοδότθςθ τθσ ίδιασ δαπάνθσ από άλλα 

Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, χρθματοδοτικά εργαλεία ι /και εκνικοφσ πόρουσ. 

Στθν περίπτωςθ προθγοφμενθσ ενίςχυςθσ για το ίδιο φυςικό αντικείμενο (αφορά μόνο 

προτάςεισ εκςυγχρονιςμοφ) εξετάηεται αν ζχει παρζλκει, κατά τθ ςτιγμι υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ, πενταετία από τθν απόφαςθ αποπλθρωμισ του. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα Ι). 

2. Σχετικά ςτοιχεία που δείχνουν τισ χρθματοδοτοφμενεσ δαπάνεσ του ζργου και τθν 

θμερομθνία αποπλθρωμισ του, ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει χρθματοδοτθκεί τθν 

τελευταία πενταετία για τθ δράςθ αυτι (Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ). 
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8. Παραδεκτό τθσ αίτθςθσ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται εάν διαςφαλίηεται ότι ο δικαιοφχοσ δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ι παράπτωμα που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Κοινισ Αλιευτικισ Ρολιτικισ τθσ ΕΕ και 

δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι του διαγωγι θ οποία ζχει 

ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ’ 

εξουςιοδότθςθ Καν(ΕΕ)288/2015. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα Ι) 

 

9. ε περίπτωςθ που θ χρθματοδότθςθ γίνεται με τον Καν ΕΕ 1407/2013, πλθροφνται όλεσ 

οι προχποκζςεισ του 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ επζνδυςθ πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ του ΚΑΝ. (ΕΕ) 

1407/2014. Συμπλθρωματικά, υπενκυμίηεται ότι κα πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψθ και θ 

αναλυτικι Ρρόςκλθςθ για τθν Υποβολι Ρροτάςεων. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ. 

3. Υπεφκυνθ Διλωςθ de minimis, (Υπόδειγμα ΙΙ). 
 
 
 

 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Σε περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), εξετάηεται ότι δεν 

εκκρεμεί για τον δικαιοφχο εντολι ανάκτθςθσ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ εκδοκείςα 

βάςει προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ ι του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

(ΔΕΚ). 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ) 
 
 
 
 
 
 

Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) 

ελίζρπζεο εθδνζείζα βάζεη πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ 

Γελ εθθξεκεί γηα ηνλ δηθαηνύρν εληνιή αλάθηεζεο παξάλνκεο θξαηηθήο 10. 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, γηα παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη 

εηδηθόηεξα γηα: Παξάβαζε «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο (3 

πξόζηηκα/ 3 έιεγρνη) ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξόζηηκα/ 2 έιεγρνη) (ζύκθσλα κε 

ηνλ δηθαηνύρν δελ έρνπλ επηβιεζεί πξόζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη 11. 
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ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 40 ηνπ Ν. 4488/2017) 

 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται εάν διαςφαλίηεται ότι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ δεν ζχουν 

επιβλθκεί ςε βάροσ του δικαιοφχου οι κυρϊςεισ τθσ Ραραγράφου 1 του άρκρου 40 του Ν. 

4488/2017. Ριο ςυγκεκριμζνα, Οι δυνθτικοί δικαιοφχοι αποκλείονται από τθν ζνταξθ ςε 

πρόγραμμα ι τθν υπαγωγι ςε κακεςτϊτα ενίςχυςθσ, που χρθματοδοτοφνται από ενωςιακοφσ 

ι εκνικοφσ πόρουσ, εάν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ τουσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 

ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ: 

α) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 

ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ 

«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 

β) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. 

Οι υπό αϋ και βϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ) 
 
 
 

 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται εάν ο δικαιοφχοσ τθρεί τθ νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων και πρόλθψθσ επαγγελματικοφ κινδφνου ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ 

Ραραγράφου 3 του άρκρου 40 του Ν. 4488/2017. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ) 

 

 

 

 

 

 
 

ηνπ Ν. 4488/2017) 

πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 40 

Σεξείηαη ε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 12. 



13 
Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

ΣΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 
ΣΑΔΙΟ Β1. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΣΗ 
ΠΡΟΣΑΗ (ςτάκμιςθ 25%) 
 

13. αφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ. 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται θ πλθρότθτα και ςαφινεια τθσ πρόταςθσ ωσ προσ: 

i. Τθν ανάλυςθ και περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου του επενδυτικοφ ςχεδίου, όςον αφορά: 

 ςτα βαςικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτθριςτικά 

 ςτον ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα τθσ επζνδυςθσ 

 ςτα παραγόμενα προϊόντα ι/και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

 ςτθν αγορά – ςτόχο. 

ii. Τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ, όςον αφορά: 

 τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 

 τθ χρονικι αλλθλουχία των ενεργειϊν. 

iii.  Τθν πλθρότθτα του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ (εξετάηεται εάν περιλαμβάνει όλα τα 

αναγκαία κόςτθ για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου/παραδοτζων). 

iv. Τθν πλθρότθτα των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν που τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα 

ςτο Ζντυπο I-1 και το Ζντυπο I-2. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ και όλα τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά. 

 

14. Ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του κόςτουσ. 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται θ ρεαλιςτικότθτα του προχπολογιςμοφ, θ ορκι κατανομι ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ 

και το εφλογο του κόςτουσ, ωσ εξισ: 

i. αν οι προτεινόμενεσ δαπάνεσ ςυνάδουν με τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ και τθ λειτουργικότθτα 

του επενδυτικοφ ςχεδίου και αν ζχουν κατανεμθκεί ςωςτά ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ 

ii. αν αποδεικνφεται το εφλογο του κόςτουσ ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

 αν ζχουν λθφκεί υπόψθ οι τιμζσ μονάδοσ των κτιριακϊν εργαςιϊν ςφμφωνα με τον 

ςυνθμμζνο ςτθν πρόςκλθςθ ΡΙΝΑΚΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ. 

 αν για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ των λοιπϊν δαπανϊν ζχουν χρθςιμοποιθκεί 

ςτοιχεία, όπωσ: 
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 πραγματικό κόςτοσ από παρεμφερείσ πράξεισ που ζχουν υλοποιθκεί, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ τθσ 

πρόταςθσ 

 μθ δεςμευτικζσ προςφορζσ (π.χ. τουλάχιςτον δφο προςφορζσ από δφο 

ανεξάρτθτουσ μεταξφ τουσ προμθκευτζσ) που υποβάλλονται από τον δικαιοφχο 

 άλλα ςτοιχεία που προκφπτουν από ζρευνα αγοράσ, μελζτεσ κλπ. 

Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ, που προκφπτει μετά τθν εξζταςθ των παραπάνω, ενδζχεται 

να περιλαμβάνει περικοπζσ ςε ςχζςθ με τον αιτοφμενο προχπολογιςμό. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ ζργου (ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα Υποδείγματα Α, Β και Γ - 

ανάλογα με το είδοσ δράςθσ) και ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο xls). 

2. Αναλυτικζσ προμετριςεισ κτιριακϊν εργαςιϊν με ςκαριφιματα και υπομνιματα. 

3. Αρχιτεκτονικά ςχζδια. 

4. Ναυπθγικά ςχζδια (για επενδφςεισ επί αλιευτικοφ ςκάφουσ). 

5. Οικονομικζσ προςφορζσ ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ. 

6. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

7. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ . 

 

15. Ρεαλιςτικότθτα χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ πράξθσ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται θ αλλθλουχία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των εργαςιϊν τθσ πράξθσ, ωσ προσ: 

i. το φυςικό αντικείμενο του ζργου (είδοσ και μζγεκοσ ζργου) 

ii. τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ π.χ. 

αρχαιολογικά ευριματα ι πικανζσ κακυςτεριςεισ ςχετικά με τθν ζκδοςθ 

κανονιςτικϊν αποφάςεων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 

iii. το επίπεδο ετοιμότθτασ του δικαιοφχου για άμεςθ ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ (πχ 

ςφςταςθ φορζα) 

iv. τον ορκολογικό προςδιοριςμό των επιμζρουσ φάςεων υλοποίθςθσ του ζργου (μελζτθ, 

άδειεσ, εγκρίςεισ, καταςκευι, προμικεια κλπ). 

Ωσ βάςθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν χρονοδιαγράμματα ςυναφϊν πράξεων που ζχουν 

υλοποιθκεί, με βάςθ τθν πρότερθ εμπειρία τθσ ΟΤΔ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ. 

3. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ζργου (ςφμφωνα με το πρότυπο που υπάρχει ςτα 

Υποδείγματα του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ). 
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ΣΑΔΙΟ Β2. ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΟΡΙΖΟΝΣΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ 
ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ (ςτάκμιςθ 5%) 
 

16. Προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ μθ διάκριςθσ  

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ δεν αντίκειται ςτισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν 

και γυναικϊν και αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, 

κρθςκείασ, πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. 

Το κριτιριο είναι δυαδικό. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα ΙΙΙ). 

 

17. Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται, εφόςον απαιτείται, με ποιο τρόπο θ πράξθ διαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των 

ατόμων με αναπθρία ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

δικαιοφχοσ ςυνυποβάλει ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ ςτθν οποία περιγράφονται τα μζτρα που 

λαμβάνονται για τθν εκπλιρωςθ του κριτθρίου. 

Σε περίπτωςθ που λόγω τθσ φφςθσ τθσ πράξθσ δεν προβλζπονται απαιτιςεισ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα ΑμεΑ, τότε επιλζγεται θ τιμι «Δεν εφαρμόηεται». 

Για τθν εξζταςθ του κριτθρίου κα λθφκεί υπόψθ ο ςχετικόσ οδθγόσ του ΕΣΡΑ 2014-2020 για 

τθν εξειδίκευςθ του κριτθρίου: «Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα άτομα με αναπθρία» 

(ςυνθμμζνοσ οδθγόσ τθσ πρόςκλθςθσ). 

Το κριτιριο είναι δυαδικό. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. ENTYΡO I-2 ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ. Η Ενότθτα A.10 

«Εξαςφάλιςθ προςβαςιμότθτα ΑΜΕΑ» ιςοδυναμεί με ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ, ςτθν οποία πρζπει 

να περιγραφοφν τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου. 

3. Αρχιτεκτονικά ςχζδια ςτα οποία προβλζπεται θ προςβαςιμότθτα ΑΜΕΑ (ράμπεσ, WC 

ΑΜΕΑ, ανελκυςτιρεσ κλπ). 

4. Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ (πρόβλεψθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ για ΑΜΕΑ). 
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18. υμβατότθτα τθσ πράξθσ με το ειδικό κεςμικό πλαίςιο 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται, εάν τθρείται το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (εάν υπάρχει) για κάκε κατθγορία πράξθσ, 

όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτθν πρόςκλθςθ (πχ ΚΥΑ για κατθγορίεσ τουριςτικϊν 

καταλυμάτων). Εκτόσ του ειδικοφ κεςμικοφ πλαιςίου που αναφζρεται ςτθν πρόςκλθςθ, οι 

προτεινόμενεσ πράξεισ δφναται, ανάλογα με το αντικείμενο δραςτθριοποίθςισ τουσ, να 

ελεγχκοφν ωσ προσ τθ ςυμβατότθτά τουσ με εξειδικευμζνο κεςμικό πλαίςιο. 

Το κριτιριο είναι δυαδικό. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ και ςχετικά δικαιολογθτικά. 

Ιδιαίτερα για τον ζλεγχο τθσ ςυμφωνίασ τθσ πρόταςθσ με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ τθσ ΚΥΑ 2986/2-12-2016, όπωσ ιςχφει κάκε φορά κα ελεγχκοφν: 

- Αρχιτεκτονικά ςχζδια. 

- Σχετικζσ εγκρίςεισ – αδειοδοτιςεισ, εφόςον υπάρχουν. 

- Αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ, ανά δωμάτιο - διαμζριςμα, και Ρίνακασ 

μοριοδότθςθσ κατάταξθσ κλειδιϊν ςτθν περίπτωςθ «Ενοικιαηόμενων 

επιπλωμζνων δωματίων – διαμεριςμάτων». Αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ απαιτείται 

επίςθσ και ςτθν περίπτωςθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων. 

- Βεβαίωςθ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ κτθρίου ωσ διατθρθτζου ι 

παραδοςιακοφ, εφόςον απαιτείται. 

 

19. Αειφόροσ ανάπτυξθ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Ανάλογα με το ςτάδιο εξζλιξθσ τθσ πράξθσ και τθ φφςθ του ζργου, εξετάηονται οι παρακάτω 

όροι: 

α) αν θ επζνδυςθ ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ άνκρακα 

β) αν ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ εκπομπϊν ρφπων με χριςθ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, 

αντιρρυπαντικϊν πρϊτων υλϊν και καυςίμων 

γ) αν ςυμβάλλει ςτθ γαλάηια ανάπτυξθ (γαλάηια καινοτομία, μπλε βιοτεχνολογία κ.α.), 

ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ ι τισ περιφερειακζσ και εκνικζσ πολιτικζσ 

δ) αν ςυμβάλλει ςτουσ ςτόχουσ τθσ Στρατθγικισ τθσ ΕΕ για τθν Μακρο-περιφζρεια Αδριατικισ- 

Ιονίου (EUSAIR) 

ε) θ πρακτικι διαχείριςθσ αποβλιτων που ακολουκείται 

ςτ) θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και θ χριςθ πρακτικϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, 

φδατοσ κλπ. 
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η) θ εφαρμογι ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (πχ ISO 14.000, EMAS. ) 

Ο βακμόσ προκφπτει από τον αρικμό των όρων που ικανοποιοφνται, ςφμφωνα με το Φφλλο 

Αξιολόγθςθσ Β.2. 

Εξετάηεται θ περιγραφι ςτθν Ενότθτα A.5 του Eντφπου I-2 κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

των προτεινόμενων δαπανϊν ςτα φφλλα αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ. 

Για τθ βακμολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου δεν λαμβάνονται υπόψθ ενζργειεσ που είναι 

υποχρεωτικζσ από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Α.5). 

3. Οι ςχετικζσ δαπάνεσ όπωσ παρουςιάηονται ςτα Φφλλα αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ ωσ εξισ: 

 για τισ Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινισ, τθσ αςφάλειασ και των 

εργαςιακϊν ςυνκθκϊν για τουσ αλιείσ, οι δαπάνεσ που αναφζρονται ςτο ειδικό πεδίο 

που ζχει δθμιουργθκεί ςτο Φφλλο: 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ 

 για τισ Επενδφςεισ ςε εξοπλιςμό ι επί του ςκάφουσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ τθσ 

εκπομπισ ρφπων ι αερίων του κερμοκθπίου και ςτθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ των αλιευτικϊν ςκαφϊν, οι δαπάνεσ που αναφζρονται ςτο Φφλλο: 2. 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΡΟΜΡΗΣΗ ΥΡΩΝ 

 για τισ Επενδφςεισ ςτθ μεταποίθςθ προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, οι 

δαπάνεσ που αναφζρονται ςτο Φφλλο: ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 για τισ Επενδφςεισ που κα ενιςχυκοφν δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis), 

οι δαπάνεσ που αναφζρονται ςτο Φφλλο: ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

4. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προτεινόμενων δαπανϊν (ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα 

προτιμολόγια/ προςφορζσ). 

 

ΣΑΔΙΟ Β3. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ (ςτάκμιςθ 35%) 
 

20. Αναγκαιότθτα Τλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται θ παρεχόμενθ τεκμθρίωςθ για τθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ και ο 

τρόποσ με τον οποίο θ προτεινόμενθ πράξθ ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ ι 

προβλιματοσ που ζχει εντοπιςτεί και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν προςδιοριςτεί. 

Ειδικότερα τεκμθριϊνεται: 

Ι)   θ   ςυμβολι   τθσ    πράξθσ   ςτθν   υλοποίθςθ   τθσ    Σοπικισ    τρατθγικισ    και 

ΙΙ) θ ςυμβολι τθσ πράξθσ ςτθν υλοποίθςθ των παρακάτω όρων: 

α) θ ςυμβολι ςτον ειδικό ςτόχο τθσ Ενωςιακισ Προτεραιότθτασ 
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β) θ ςυνάφεια τθσ πράξθσ με ειδικζσ ςτρατθγικζσ (π.χ. Εκνικζσ Στρατθγικζσ, Στρατθγικι 

Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, Στρατθγικι για τθν Αδριατικι & Ιόνιο, Ρεριφερειακζσ Στρατθγικζσ 

κλπ.) 

γ) θ μθ φπαρξθ παρόμοιασ υπθρεςίασ/επζνδυςθσ ςτθν περιοχι (Δθμοτικι Ενότθτα) δ) 

θ ςυμβολι επί υφιςτάμενων ι προβλεπόμενων δραςτθριοτιτων 

ε) θ αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

Ι) θ ςυμβολι τθσ πράξθσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Σοπικισ τρατθγικισ. 

Οι προτεινόμενθ πράξθ πρζπει να ςυμβάλει ςτθν υλοποίθςθ των κεματικϊν κατευκφνςεων 

και ςτόχων του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ CLLD / LEADER Ν. Χανίων (αλιευτικζσ ηϊνεσ) που είναι 

οι εξισ: 

1. Η δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ, ανταγωνιςτικοφ και βιϊςιμου αγρο-διατροφικοφ 

ςυςτιματοσ και αλιευτικοφ τομζα. 

2. Η προαγωγι τθσ αειφορίασ του αγρο-διατροφικοφ ςυςτιματοσ και των αγροτικϊν και 

παράκτιων περιοχϊν. 

3. Η δθμιουργία βιϊςιμων και πολφ-λειτουργικϊν περιοχϊν υπαίκρου και εγγφσ τθσ 

κάλαςςασ. 

Επιπλζον, οι ςυςχετιςμοί μεταξφ αξιοποίθςθσ του τοπικοφ κεφαλαίου και τθσ ενδογενοφσ 

ανάπτυξθσ με όρουσ ποιότθτασ, ςυναινοφν ςτθν υιοκζτθςθ τθσ ςτρατθγικισ του 

προγράμματοσ κζτοντασ ωσ Ειδικοφσ Στόχουσ Τοπικισ Στρατθγικισ , τουσ παρακάτω: 

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ για τθν 

ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. Η ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν 

περιοχι παρζμβαςθσ με όρουσ «ποιότθτασ» και αξιοποίθςθσ του τοπικοφ 

παραγωγικοφ και κοινωνικοφ κεφαλαίου ςτο δευτερογενι και τριτογενι τομζα 

αποτελεί τον βαςικό πυλϊνα για τθν οικονομικι ενδυνάμωςθ και τθν κοινωνικι 

πρόοδο του τοπικοφ πλθκυςμοφ.  

 Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ και προϊκθςθ τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ ςτο 

πλαίςιο τθσ διαςφνδεςθσ αγρο-διατροφισ – πολιτιςμοφ/περιβάλλοντοσ – τουριςμοφ. 

Με όρουσ βιϊςιμθσ παραγωγικότθτασ και αξιοποίθςθσ του ςυγκριτικοφ 

πλεονεκτιματοσ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ που ςυνδυάηει τθν διαςφνδεςθ του 

αγροδιατροφικοφ τομζα με το δίπολο πολιτιςμόσ/περιβάλλον  - τουριςμόσ δίνεται 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και τθσ δυνατότθτασ 
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ανάδειξθσ ενόσ πολφ – λειτουργικοφ μοντζλου παραγωγισ προϊόντων και υπθρεςιϊν 

αναβακμίηοντασ τθν φπαικρο και δθμιουργϊντασ ζνα αςτικό επίπεδο ηωισ.  

 Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο με ηθτοφμενο τθ διατιρθςθ και 

προςζλκυςθ πλθκυςμοφ. Η δθμιουργία ενόσ αςτικοφ επιπζδου ηωισ μζςω τθσ 

δθμιουργίασ κατάλλθλων υποδομϊν αλλά και παρεχόμενων υπθρεςιϊν υψθλισ 

ποιότθτασ ςυνεπάγεται αφενόσ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ 

αφετζρου τθν ςυγκράτθςθ των νζων (και των νζων επιςτθμόνων) ςτθν φπαικρο. Ζτςι, 

μζςα από ςτοχευόμενεσ δράςεισ ενιςχφεται θ επιχειρθματικότθτα ςτον τομζα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτοχεφοντασ ςτθν ςυγκράτθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και 

ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν.  

 Διατιρθςθ και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ υπαίκρου. Η 

πολιτιςτικι και φυςικι κλθρονομιά τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ αποτελεί ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα, και θ διατιρθςθ και ανάδειξι τθσ αποτελεί μονόδρομο για τθν  πρόοδο 

τθσ τοπικισ οικονομίασ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα εφαρμοςτοφν δράςεισ ςτόχοσ 

των οποίων κα είναι πρωτίςτωσ θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ διατιρθςθ 

ςπάνιων οικοτόπων και θ ανάδειξθ ιςτορικϊν μνθμείων τα οποία αναδεικνφουν τθ 

πλοφςια ιςτορία τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και διατθροφν τθν φυςικι μοναδικότθτά 

τθσ. 

ΙΙ) θ ςυμβολι τθσ πράξθσ υλοποίθςθ των παρακάτω όρων: 

α) θ ςυμβολι ςτον ειδικό ςτόχο τθσ Ενωςιακισ Προτεραιότθτασ που είναι ο εξισ: 

«Ρροϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ δθμιουργίασ 

κζςεων εργαςίασ και παροχι ςτιριξθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και τθσ κινθτικότθτασ του 

εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ παράκτιεσ και τισ εςωτερικζσ κοινότθτεσ που εξαρτϊνται από 

τθν αλιεία και τθν υδατοκαλλιζργεια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφοροποίθςθσ των 

δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ αλιείασ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ καλάςςιασ 

οικονομίασ». 

β) θ ςυνάφεια τθσ πράξθσ με ειδικζσ ςτρατθγικζσ (π.χ. Εκνικζσ Στρατθγικζσ, Στρατθγικι 

Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, Στρατθγικι για τθν Αδριατικι & Ιόνιο, Ρεριφερειακζσ Στρατθγικζσ 

κλπ). 

γ) θ μθ φπαρξθ παρόμοιασ υπθρεςίασ/επζνδυςθσ ςτθν περιοχι (Δθμοτικι Ενότθτα). 

Εξετάηεται θ μθ φπαρξθ παρόμοιασ υπθρεςίασ / επζνδυςθσ ςε επίπεδο Δθμοτικισ 

Ενότθτασ (ςφνολο ι τμιμα τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ που ανικει ςτθν περιοχι 

παρζμβαςθσ). 

δ) θ ςυμβολι επί υφιςτάμενων ι προβλεπόμενων δραςτθριοτιτων: 
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Εξετάηεται θ ςυμβολι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ επί υφιςτάμενων ι προβλεπόμενων 

δραςτθριοτιτων. Τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ μπορεί να είναι, ενδεικτικά: 

 υφιςτάμενεσ ι προβλεπόμενεσ επενδφςεισ ςε επίπεδο Δθμοτικισ Ενότθτασ που 

δρουν ςυμπλθρωματικά ωσ προσ τθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ 

 αναπτυξιακά ζργα που πραγματοποιοφνται ςτθν περιοχι και που ςυνδζονται με 

τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ 

 γεγονότα (πολιτιςτικά – ακλθτικά) που αυξάνουν τθν επιςκεψιμότθτα ςτον τόπο 

υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ. 

ε) θ αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν 

Εξετάηεται θ ςυμβολι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν αναγκϊν 

που ςχετίηονται με τισ παροχζσ και/ι τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ (πχ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ 

προςβαςιμότθτασ, παραγωγισ ειδικϊν προϊόντων). 

Εξετάηεται θ περιγραφι ςτθν Ενότθτα Α.6 του Eντφπου I-2. 
 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Α.6). 

 

 

21. Αποτελεςματικότθτα - Αποδοτικότθτα 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται θ ςυμβολι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ςτθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ. 

Συγκεκριμζνα, εξετάηεται θ δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ) κακϊσ και θ διατιρθςθ υφιςτάμενων κζςεων απαςχόλθςθσ. 

Οι κζςεισ εργαςίασ (διατιρθςθ υφιςτάμενων και νζεσ) αποτελοφν ςθμείο ελζγχου των 

μακροχρόνιων υποχρεϊςεων του δικαιοφχου ενϊ αποτελοφν και δείκτθ αποτελζςματοσ του 

ΕΡΑΛΘ. 

 

Δείκτθσ: Απαςχόλθςθ που δθμιουργείται (Κωδ. 4.1) 

Οριςμόσ: Αρικμόσ ατόμων ςε κάποια μορφι νεοςυςτακείςασ, εξαρτθμζνθσ και 

αντιςτακμιςτικισ απαςχόλθςθσ ςε περιοχι παρζμβαςθσ τθσ ΟΤΔ, θ οποία δθμιουργικθκε ωσ 

μζροσ τθσ παρζμβαςθσ του ΕΤΘΑ (μιςκωτοί ι αυτοαπαςχολοφμενοι με αμοιβι, κζρδοσ ι 

οικογενειακό κζρδοσ). Η νζα κζςθ εργαςίασ δεν κα πρζπει κατ' ανάγκθ να είναι άμεςα 

ςυνδεδεμζνθ με τον τομζα τθσ κάλαςςασ και τθσ αλιείασ, αλλά είναι δυνατόν να αφορά ςε 

άλλουσ τομείσ τθσ περιοχισ τθσ ΟΤΔ και τθσ αντίςτοιχθσ Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ. 

Μζκοδοσ Μζτρθςθσ: Ο υπολογιςμόσ του δείκτθ προκφπτει ωσ εξισ: 
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Άκροιςμα (Α i x B i / Γ) όπου: 

Α i = Άτομο νεοαπαςχολοφμενο μετά από τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. "Άτομο 

νεοαπαςχολοφμενο" είναι ζνα άτομο ςε κάποια μορφι εξαρτϊμενθσ, αντιςτακμιςτικισ 

απαςχόλθςθσ, θ οποία δεν υπιρχε ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ τθσ ΟΤΔ πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 

πράξθσ. 

Β i = Αρικμόσ μονάδων χρόνου εργαςίασ ανά ζτοσ, δθλ., ο αρικμόσ, π.χ., των ωρϊν ι των 

θμερϊν πραγματικισ απαςχόλθςθσ του νζου εργαηομζνου. 

Γ = Συντελεςτισ ΙΡΑ, δθλ., ο εκνικόσ αρικμόσ για το ιςοδφναμο πλιρουσ απαςχόλθςθσ, π.χ. 

1720 ϊρεσ / ζτοσ. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον δείκτθ μπορείτε να βρείτε ςτο «Δελτίο Ταυτότθτασ 

Δείκτθ 4.1» (ςυνθμμζνο αρχείο τθσ πρόςκλθςθσ). 

Δείκτθσ: Απαςχόλθςθ που διατθρείται (Κωδ. 4.2) 

Οριςμόσ: Αρικμόσ ατόμων ςε κάποια μορφι προχπάρχουςασ, εξαρτθμζνθσ και 

αντιςτακμιςτικισ απαςχόλθςθσ ςε περιοχι παρζμβαςθσ τθσ ΟΤΔ, των οποίων οι κζςεισ 

εργαςίασ επαπειλοφνταν χωρίσ τθν παρζμβαςθ του ΕΤΘΑ (μιςκωτοί ι αυτοαπαςχολοφμενοι 

με αμοιβι, κζρδοσ ι οικογενειακό κζρδοσ). Η προχπάρχουςα κζςθ εργαςίασ δεν κα πρζπει 

κατ' ανάγκθ να είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τον τομζα τθσ κάλαςςασ και τθσ αλιείασ, αλλά 

είναι δυνατόν να αφορά ςε άλλουσ τομείσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ τθσ ΟΤΔ και τθσ 

αντίςτοιχθσ Στρατθγικισ Τοπικισ Ανάπτυξθσ. 

Μζκοδοσ Μζτρθςθσ: Ο υπολογιςμόσ του δείκτθ προκφπτει ωσ εξισ: 

Άκροιςμα (Α i x B i / Γ) όπου: 

Α i = Άτομο ιδθ απαςχολοφμενο ςε κάποια μορφι αντιςτακμιςτικισ απαςχόλθςθσ ςε περιοχι 

παρζμβαςθσ τθσ ΟΤΔ, πριν τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθ, του οποίου θ κζςθ εργαςίασ 

επαπειλοφνταν Β i = Αρικμόσ μονάδων χρόνου εργαςίασ ανά ζτοσ, δθλ., ο αρικμόσ, π.χ., των 

ωρϊν ι των θμερϊν πραγματικισ απαςχόλθςθσ του νζου εργαηομζνου. 

Γ = Συντελεςτισ ΙΡΑ, δθλ., ο εκνικόσ αρικμόσ για το ιςοδφναμο πλιρουσ απαςχόλθςθσ, π.χ. 

1720 ϊρεσ / ζτοσ. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον δείκτθ μπορείτε να βρείτε ςτο «Δελτίο Ταυτότθτασ 

Δείκτθ 4.2» (ςυνθμμζνο αρχείο τθσ πρόςκλθςθσ). 

Σφμφωνα με τισ παρ. 18 και 19 του άρκρου 25: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: 

 Το αργότερο ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ο δικαιοφχοσ κα 

πρζπει να ζχει προβεί ςτθν πρόςλθψθ του ςυνόλου του προβλεπόμενου από τθν 

εγκρικείςα Ρράξθ προςωπικοφ. Το ανωτζρω προςωπικό κα πρζπει να απαςχολείται 

ςυνεχϊσ για τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ εφόςον πρόκειται για ΜΜΕ. Ωσ θμερομθνία βάςει 
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τθσ οποίασ υπολογίηεται το ανωτζρω διάςτθμα είναι θ μεταγενζςτερθ εκ των κατωτζρω 

δφο (2) θμερομθνιϊν : 

α) θ θμερομθνία τελικισ πλθρωμισ τθσ Ρράξθσ, 

β) θ θμερομθνία πρόςλθψθσ για τθν κάκε δθμιουργθκείςα ςχζςθ απαςχόλθςθσ. 

 Στισ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπεται δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ (π.χ. Ρράξεισ 

εκςυγχρονιςμοφ), οι δθλωκείςεσ υφιςτάμενεσ κζςεισ εργαςίασ κατά τθν θμερομθνία τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ του δικαιοφχου, κα πρζπει να διατθροφνται για τουλάχιςτο τρία 

(3) ζτθ εφόςον πρόκειται για ΜΜΕ. 

ΠΡΟΟΧΗ: 

1. Οι υφιςτάμενεσ κζςεισ εργαςίεσ, θ τιρθςθ των οποίων κα παρακολουκείται για 3 ζτθ, 

είναι εκείνεσ που κα δθλϊςει ο δικαιοφχοσ ςτθν αίτθςθ ςτο ΡΣΚΕ κακϊσ και ςτθν Ενότθτα 

Α.11 του Εντφπου I-2 και όχι αναγκαςτικά το ςφνολο των κζςεων εργαςίασ που 

εμφανίηονται ςτον Ρίνακα Ρροςωπικοφ. Σφμφωνα με τον οριςμό του ςυγκεκριμζνου 

δείκτθ πρόκειται για τον αρικμό των ατόμων των οποίων οι κζςεισ εργαςίασ 

επαπειλοφνταν χωρίσ τθν παρζμβαςθ του ΕΤΘΑ. 

2. Επίςθσ, ςφμφωνα με τον προαναφερκζντα οριςμό, ο επαγγελματίασ αλιζασ ο οποίοσ κα 

χρθματοδοτθκεί για εξοπλιςμό ι βελτιϊςεισ επί του αλιευτικοφ ςκάφουσ είναι 

αυτοαπαςχολοφμενοσ, ο οποίοσ λόγω ζλλειψθσ καταγραφισ των ωρϊν εργαςίασ του, 

κεωρείται ωσ 1 κζςθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. 

Εξετάηεται θ περιγραφι ςτθν Ενότθτα Α.11 του Εντφπου I-2 κακϊσ και τα δικαιολογθτικά που 

αφοροφν ςτισ υφιςτάμενεσ κζςεισ εργαςίασ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Α.11). 

3. Καταςτάςεισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (πίνακασ προςωπικοφ) Ε4. 

4. Αποδεικτικό Υποβολισ διλωςθσ Αποδοχϊν & Συντάξεων. 

 

22. Βιωςιμότθτα, Λειτουργικότθτα τθσ επζνδυςθσ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Ι) Εξετάηεται θ τεκμθρίωςθ που παρζχει ο Δικαιοφχοσ μζςω ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςχεδίου 

ςχετικά με τθν βιωςιμότθτα τθσ επζνδυςθσ. Το χρθματοοικονομικό ςχζδιο κα υποβάλλεται, 

είτε πρόκειται για νζα, είτε για υφιςτάμενθ επιχείρθςθ και κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο 

προβλζψεισ εςόδων, δαπανϊν, κερδϊν/ηθμιϊν και πθγϊν χρθματοδότθςθσ και κα εξετάηεται 

θ ορκότθτα, θ ρεαλιςτικότθτα και θ πλθρότθτα του ςχεδίου. 

Από τθν ανωτζρω υποχρζωςθ εξαιροφνται οι πράξεισ που αφοροφν ςε βελτιϊςεισ και 
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εξοπλιςμό επί του ςκάφουσ για επαγγελματίεσ αλιείσ. 

ΙΙ) Στθν περίπτωςθ νζων επιχειριςεων ι υφιςτάμενων επιχειριςεων, οι οποίεσ αναπτφςςουν 

νζο προϊόν / υπθρεςία κα υποβάλλεται επιπλζον, ςυνοπτικό επιχειρθματικό ςχζδιο ςτο οποίο 

κατ’ ελάχιςτο, κα περιγράφονται οι ςτόχοι και θ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ, θ παραγωγικι 

διαδικαςία, τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα του παραγόμενου προϊόντοσ/υπθρεςίασ, οι 

τρόποι διανομισ, προϊκθςθσ και πωλιςεων - marketing, ο ανταγωνιςμόσ, οι προμθκευτζσ και 

οι δυνθτικοί πελάτεσ. 

Από τθν ανωτζρω υποχρζωςθ εξαιροφνται οι πράξεισ που αφοροφν ςε βελτιϊςεισ και 

εξοπλιςμό επί του ςκάφουσ για επαγγελματίεσ αλιείσ. 

Το κριτιριο είναι δυαδικό. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Χρθματοοικονομικό ςχζδιο (ςφμφωνα με ςυνθμμζνο υπόδειγμα Ε τθσ πρόςκλθςθσ). 

2. Συνοπτικό επιχειρθματικό ςχζδιο (ςφμφωνα με ςυνθμμζνο υπόδειγμα Ε τθσ πρόςκλθςθσ). 

 

23. υνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα τθσ Πράξθσ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται ο βακμόσ ςυνζργειασ και ςυμπλθρωματικότθτασ τθσ πράξθσ με άλλα ζργα που είτε 

είναι ολοκλθρωμζνα, είτε ςε εξζλιξθ ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΛΘ, τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ ι 

άλλων προγραμμάτων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται το μζγιςτο δυνατό πολλαπλαςιαςτικό 

αποτζλεςμα από τθν υλοποίθςι τθσ, ενϊ εξετάηεται θ προςτικζμενθ αξία που προκφπτει εάν 

θ πράξθ είναι ςυμπλθρωματικι ζργου που ζχει χρθματοδοτθκεί ςε προθγοφμενθ 

προγραμματικι περίοδο. 

Το μζγιςτο τθσ βακμολογίασ λαμβάνει θ πράξθ όταν θ χρθματοδοτοφμενθ επζνδυςθ 

δθμιουργεί πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα ςτθν υλοποίθςθ τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ ωσ εξισ: 

 ςυμπλθρϊνει άλλεσ επενδφςεισ που είτε είναι ολοκλθρωμζνεσ, είτε ςε εξζλιξθ ςτο πλαίςιο 

του ΕΡΑΛΘ 2014-2020, τθσ Τοπικισ Στρατθγικισ ι άλλων προγραμμάτων (ςτθν ίδια 

Δθμοτικι Ενότθτα) 

 ςυμπλθρϊνει υφιςτάμενθ επζνδυςθ ι επζνδυςθ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ (πχ θ 

χρθματοδοτοφμενθ πράξθ δθμιουργεί επιπλζον υπθρεςίεσ/ προϊόντα ςτθν κφρια 

δραςτθριότθτα τθσ επζνδυςθσ). 

Εξετάηεται θ περιγραφι ςτθν Ενότθτα Α.7 του Εντφπου I-2. 
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Α.7). 
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24. Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων διαδικαςιϊν ςτθν πράξθ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται θ εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ι πρωτότυπων διαδικαςιϊν (φφςθ τθσ επζνδυςθσ, 

διαχείριςθ πρϊτθσ φλθσ, τεχνολογία κλπ.) 

Ριο ςυγκεκριμζνα εξετάηονται τα εξισ: 
 

Ι) Η εφαρμογι νζων τεχνολογικϊν εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι 

νζων  γνϊςεων για: 

α. τθν ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά 

του χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ 

υλικά ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ 

(υλικοφ αγακοφ ι υπθρεςίασ) ι/και 

β. τθν ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ, μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ 

υπθρεςίεσ. Το αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με 

τον όγκο τθσ παραγωγισ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και 

διανομισ. 

ΙΙ) Η εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ 

διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ χριςθσ των γνϊςεων ςτθν 

επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

ροϊν εργαςίασ (οργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία). 

ΙΙΙ) Η εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι μεκόδων πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν 

αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι ςτθν είςοδο ςε νζεσ αγορζσ (μθ 

τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ). 

Εξετάηεται θ περιγραφι ςτθν Ενότθτα Α.8 του Εντφπου I-2. 

 
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Α.8). 

3. Οτιδιποτε άλλο τεκμθριϊνει το κριτιριο πχ ζντυπα τεχνικϊν προδιαγραφϊν εξοπλιςμοφ, 

μελζτεσ ςχεδιαςμοφ προϊόντων. 
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ΣΑΔΙΟ Β4. ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ (ςτάκμιςθ 35%) 
 

25. Βακμόσ ωριμότθτασ ενεργειϊν υλοποίθςθσ 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται ο βακμόσ προόδου ςυγκεκριμζνων διοικθτικϊν ι άλλων ενεργειϊν, οι οποίεσ είναι 

απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ (πχ. επαρκισ αδειοδότθςθ, 

εγκρίςεισ και ςυμφωνθτικά ςε ιςχφ, υλοποίθςθ απαιτοφμενων ενεργειϊν για εξαςφάλιςθ 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ όπου απαιτείται, κλπ). 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί/εκπονθκεί κάποια άδεια/μελζτθ, από τισ απαιτοφμενεσ 

για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου, να εκτιμθκεί ο χρόνοσ ζκδοςθσ κακϊσ και ο 

χρόνοσ για τθν ζναρξθ εργαςιϊν. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_1_Αίτθςθ ΡΣΚΕ. 

2. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Α.9). 

3. Αναγκαίεσ τεχνικζσ ι/και υποςτθρικτικζσ μελζτεσ. 

4. Εγκρίςεισ μελετϊν. 

5. Απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου αδειοδοτιςεισ . 

6. Βεβαίωςθ υποβολισ αιτιςεων ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για απαραίτθτεσ γνωμοδοτιςεισ/εγκρίςεισ 

/ άδειεσ. 

 

26. Επιχειρθςιακι ικανότθτα του δικαιοφχου 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται ςε επίπεδο δικαιοφχου: 

Ι) θ προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε παρόμοιασ φφςθσ ζργα/πράξεισ, και ΙΙ) οι 

ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ τίτλοι ςπουδϊν και κατάρτιςθσ 

Συγκεκριμζνα εξετάηονται τα εξισ: 

Ι) Ρροθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε παρόμοιασ φφςθσ ζργα/πράξεισ 

Εξετάηεται θ προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ του δικαιοφχου ςε αντικείμενο 

ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ. 

Στθν περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται θ επαγγελματικι εμπειρία ενόσ ατόμου μεταξφ του 

διαχειριςτι ι του προζδρου ι του Δ/ντα Συμβοφλου ι ενόσ εκ των εταίρων που ςυμμετζχει 

ςτθν εταιρεία με ποςοςτό τουλάχιςτον 20%. 

ΙΙ) Σχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ τίτλοι ςπουδϊν και κατάρτιςθσ  
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Εξετάηεται θ φπαρξθ τίτλου ςπουδϊν ςχετικοφ με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ. 

Στθν περίπτωςθ εταιρειϊν εξετάηεται θ φπαρξθ τίτλου ςπουδϊν ενόσ ατόμου μεταξφ του 

διαχειριςτι ι του προζδρου ι του Δ/ντα Συμβοφλου ι ενόσ εκ των εταίρων που ςυμμετζχει 

ςτθν εταιρεία με ποςοςτό τουλάχιςτον 20%. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπο Ι_2: Συμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ (Ενότθτα Β.2). 

2. Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ για τουσ ελευκζρουσ επαγγελματίεσ: 

 Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Επαγγζλματοσ τθσ ΑΑΔΕ, ςτθν οποία κα αναγράφονται και οι 

ςχετικοί ΚΑΔ. 

 Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ για τουσ μιςκωτοφσ: 

 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ χρονικι 

διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ. 

3. Τεκμθρίωςθ εμπειρίασ για τουσ Αλιείσ: 

 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ χρονικι 

διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 

 Βεβαίωςθ Αλιευτικοφ Συλλόγου. 

4. Τεκμθρίωςθ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ: 

 Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ ςχετικϊν με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 

 Αντίγραφο πτυχίου ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικοφ με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ ι 

 Βεβαίωςθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ άνω των 200 ωρϊν ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 

πρόταςθσ ι 

 Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςε επιμορφωτικό ςεμινάριο 100 ζωσ 200 ωρϊν, ςχετικό με το 

αντικείμενο τθσ πρόταςθσ ι 

 Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςε επιμορφωτικό ςεμινάριο 30 ζωσ 99 ωρϊν, ςχετικό με το 

αντικείμενο τθσ πρόταςθσ. 

 

27. Δυνατότθτα διάκεςθσ των ιδίων κεφαλαίων 

Εξζταςθ κριτθρίου: 

Εξετάηεται θ δυνατότθτα του δικαιοφχου να ςυμβάλλει με ίδια κεφάλαια ςτθν υλοποίθςθ του 

επενδυτικοφ ςχεδίου. Το κριτιριο βακμολογείται ανάλογα με το ποςοςτό Ιδίων Κεφαλαίων 

(ίδιοι πόροι) επί τθσ ςυνολικισ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Αποδεικτικά ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν τθ δυνατότθτα του δικαιοφχου να καταβάλει τθ 

ςυμμετοχι του ςτθν επζνδυςθ με ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά, 

- αντίγραφο του Λογαριαςμοφ Ρράξθσ, ςτο οποίο να φαίνεται το όνομα του 

δικαιοφχου, το IBAN και θ φπαρξθ του απαιτοφμενου 
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ποςοφ κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που ςτον τραπεηικό λογαριαςμό 

εμφανίηονται και άλλα ονόματα, πζραν του δικαιοφχου, υποβάλλεται υπεφκυνθ 

διλωςθ από κάκε ςυνδικαιοφχο του λογαριαςμοφ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

επιτρζπει ςτον δικαιοφχο να χρθςιμοποιιςει τα χριματα του λογαριαςμοφ για τθν 

κάλυψθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τθσ Ρράξθσ (το αντίγραφο του λογαριαςμοφ κα 

πρζπει να ζχει εκδοκεί τθν τελευταία θμζρα του μινα που προθγείται τθσ 

θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και 

- βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, 

μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ) 

- Στθν περίπτωςθ υφιςτάμενων νομικϊν προςϊπων, Απόφαςθ γενικισ ςυνζλευςθσ των 

μετόχων/εταίρων του φορζα, για το φψοσ και τον τρόπο κάλυψθσ τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ. Η δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ, πζρα από το Λογαριαςμό 

Ρράξθσ, μπορεί να τεκμθριωκεί αποδεικνφοντασ τθν αφξθςθ του εταιρικοφ 

κεφαλαίου: 

- με νζεσ ςε μετρθτά ειςφορζσ των εταίρων (Απόςπαςμα Γενικισ Συνζλευςθσ Μετόχων 

– Εταίρων και αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των μετόχων - εταίρων με τα 

ποςά που κα διατεκοφν για τθν αφξθςθ μετοχικοφ / εταιρικοφ κεφαλαίου για τθν 

κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ (το αντίγραφο του λογαριαςμοφ κα πρζπει να ζχει 

εκδοκεί τθν τελευταία θμζρα του μινα που προθγείται τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι/και βεβαιϊςεισ κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, 

μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ 

τρζχουςασ αξίασ). 

- ι με τα φορολογθκζντα κατά τισ γενικζσ διατάξεισ αποκεματικά, εκτόσ του τακτικοφ 

(Απόφαςθ αρμόδιου οργάνου τθσ εταιρείασ για τθ δζςμευςθ των αποκεματικϊν για 

τθν επζνδυςθ και αντίγραφο του λογαριαςμοφ «Φορολογθκζντα αποκεματικά» ι οι 

ιςολογιςμοί των ςχετικϊν χριςεων, κακϊσ και αντίγραφο του τραπεηικοφ 

λογαριαςμοφ του νομικοφ προςϊπου που να αποδεικνφει τθ διάκεςθ των ποςϊν). 

2. Στθν περίπτωςθ υπό ίδρυςθ επιχειριςεων αντίγραφα των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των 

εταίρων / μετόχων με το απαιτοφμενο ποςό κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ (το αντίγραφο 

του λογαριαςμοφ κα πρζπει να ζχει εκδοκεί τθν τελευταία θμζρα του μινα που 

προθγείται τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ) ι βεβαιϊςεισ 

κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (πχ ομολόγων, μετοχϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων με αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ αξίασ). 

3. Στθν περίπτωςθ που αναδρομικζσ δαπάνεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν απόδειξθ τθσ 

ιδιωτικισ ςυμμετοχισ, Ρίνακα εξοφλθμζνων δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν από τθν 
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θμερομθνία επιλζξιμθσ αναδρομικότθτασ, ανά κατθγορία δράςθσ, και μζχρι τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα ςτα φφλλα αναλυτικοφ 

προχπολογιςμοφ). Ο Ρίνακασ κα ςυνοδεφεται από αντίγραφα των εξοφλθμζνων 

τιμολογίων και λοιπϊν νόμιμων παραςτατικϊν εγγράφων ι εγγράφων ιςοδφναμθσ 

αποδεικτικισ ιςχφοσ κακϊσ και από αντίγραφα των παραςτατικϊν πλθρωμισ. 

4. Σχετικό τραπεηικό ζγγραφο για τθν πρόκεςθ δανειοδότθςθσ για τθν κάλυψθ του 

υπολοίπου τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που δεν προςκομιςκεί ςχετικό ζγγραφο 

λαμβάνεται υπόψθ θ περιγραφι τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, κάνοντασ χριςθ του Υποδείγματοσ Ι. 
 

Η μθ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν για τθν τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ του δικαιοφχου να 

ςυμβάλλει με ίδια κεφάλαια, βακμολογείται με (1) κακϊσ λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ διλωςθ 

του δικαιοφχου όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτθν Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα 

Ι). 


