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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» 

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”) ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν.ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» Κωδικός 

πρόσκλησης: 63 – CLLD.5 

 

Ερώτηση 1 

Αναφορικά με την απόδειξη διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων, στον οδηγό αναφέρει ότι 

απαιτείται αντίγραφο λογαριασμού το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί την τελευταία 

ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης χρηματοδότησης. 

Εφόσον η πρόταση υποβληθεί εντός Νοεμβρίου, απαιτείται: 

 - αντίγραφο λογαριασμού π.χ. μέσω e-banking που να φέρει ημερομηνία 31/10  ή 

- βεβαίωση από την Τράπεζα με το διαθέσιμο υπόλοιπο που υπάρχει στο λογαριασμό στις 

31/10; 

Απάντηση 1 

Στην αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί τραπεζικό έγγραφο το οποίο θα αναφέρει τα 

διαθέσιμα χρήματα που υπάρχουν στον λογαριασμό πράξης κατά την τελευταία ημέρα του 

μήνα που προηγείται της αίτησης χρηματοδότησης. Η έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να 

έχει πραγματοποιηθεί μετά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης 

χρηματοδότησης και κάθε περίπτωση πριν την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής. 

 

Ερώτηση 2 

Για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής, υπάρχουν περιπτώσεις, που οι επενδυτές 

έχουν χρηματικά διαθέσιμα σε παραπάνω από μία τράπεζες. Μάλιστα υπάρχουν 

περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα σε τράπεζα του εσωτερικού και σε τράπεζα 

του εξωτερικού Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ωστόσο η πρόσκληση αναφέρει ότι θα πρέπει τα 

χρηματικά διαθέσιμα να τα δείξουν σε ένα λογαριασμό και μόνο, που θα δηλωθεί και 

λογαριασμός του έργου.   

Απάντηση 2 

Για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής με τη μέθοδο των τραπεζικών διαθεσίμων, 

απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου τραπεζικού εγγράφου όπου θα αναφέρονται τα 

τραπεζικά διαθέσιμα σε ένα μόνο τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος θα είναι και ο 

Λογαριασμός Πράξης και ο οποίος θα προέρχεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα 

της Ελλάδας. 
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Ερώτηση 3 

Έλληνας μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επιθυμεί να υποβάλει αίτημα υπαγωγής στη δράση 

CLLD/Αλιείας για την κατασκευή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε οικόπεδο 

ιδιοκτησίας του εντός της περιοχής παρέμβασης. Δεν υποβάλει φορολογική δήλωση στην 

Ελλάδα. Δεν μπορεί να εκδώσει φορολογική ενημερότητα. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί το 

πρόβλημα; 

Απάντηση 3 

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, έλληνας υπήκοος, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού 

μπορεί να μην είναι υπόχρεος για υποβολή φορολογικής δήλωσης αρκεί να πληρούνται οι 

φορολογικοί κανονισμοί. Θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ η 

οποία πιστοποιεί την παραπάνω διαδικασία. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στην προκήρυξη της δράσης. Αναφορικά με την έκδοση φορολογικής 

ενημερότητας, για τους κατοίκους εξωτερικού, θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς η 

αδυναμία έκδοσης της. 

 

Ερώτηση 4 

Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι πρέπει να υποβληθεί Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 

ως δικαιολογητικό στο αίτημα υπαγωγής. Μπορεί αντί της βεβαίωσης που εκδίδεται από 

την ΔΟΥ να υποβληθεί η εικόνα της προσωποποιημένης πληροφόρησης όπως 

αποτυπώνεται από την ιστοσελίδα https://www1.aade.gr/; 

Απάντηση 4 

Ναι μπορεί να υποβληθεί η εικόνα των ΚΑΔ και των λοιπών στοιχείων από την ιστοσελίδα 

https://www1.aade.gr/. Σημειώνεται ότι πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία εκτύπωσης του 

εγγράφου. 

 

Ερώτηση 5 

Στην προκήρυξη δεν αναφέρονται ως επιλέξιμες επιχειρήσεις για υποβολή αίτησης 

υπαγωγής οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). Μπορούν να υποβάλλουν 

αίτηση υπαγωγής; 

Απάντηση 5 

Σύμφωνα με την παράγραφο «Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής» της 

πρόσκλησης, δικαιούχοι ενίσχυσης δύναται να είναι «μη αλιείς, φυσικά και νομικά 

πρόσωπα». Εφόσον η ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) είναι νομικό 

πρόσωπο, εμπορική εταιρεία, εντάσσεται στους δυνητικούς δικαιούχους της πρόσκλησης. 

https://www1.aade.gr/
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Σε σχέση με τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης που πρέπει να υποβληθούν μπορείτε να 

λάβετε υπόψη τα δικαιολογητικά που αφορούν στις Α.Ε. αναλόγως προσαρμοσμένα {πχ 

Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων 

Αναψυχής)}. 

 

Ερώτηση 6 

Επιχείρηση έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία 150.000€ επιδοτήσεις (100.000€ το 2019 

και 50.000€ το 2021) μέσω του Καν.De minimis. Επιθυμεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής 

στη δράση του προγράμματος Αλιείας αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 

150.000€, συνεπώς η επιδότηση θα ανέλθει στις 75.000€. Κατά την αίτηση υποβολής η 

οποία θα γίνει εντός του 2021, η επιδοτήσεις που έχει λάβει αθροιζόμενη με την επιδότηση 

που θα αιτείται από το πρόγραμμα θα ανέρχεται σε 225.000€. Δημιουργείται πρόβλημα 

σώρευσης με τον κανονισμό deminimis; 

Απάντηση 6 

Στην επιχείρηση θα γίνει η έλεγχος για το αν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό επιδότησης μέσω 

του κανονισμού deminimis, όταν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης επιδότησης. Από τη 

στιγμή που η υπαγωγή/ένταξη στη δράση θα γίνει το 2022, θα αφαιρεθεί το έτος 2019 από 

τον υπολογισμό και κατ’ επέκταση οι 100.000€ που είχε λάβει εκείνη τη χρονιά.  

 

Ερώτηση 7 

Υπάρχει ενδιαφέρον για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Leader αλιείας για την κατασκευή 

2 βιλών. Για την κάλυψη των αναγκών πρόσβασης ΑμεΑ αρκεί ένα δωμάτιο να πληροί την 

πρόσβαση ή θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ένα δωμάτιο προσβάσιμο από ΑμεΑ σε 

κάθε βίλλα;  

Απάντηση 7 

Σε σχέση με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ να θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, 

σύμφωνα με όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός 1303/2013, όλα τα προϊόντα, αγαθά, 

υπηρεσίες και υποδομές που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό και 

συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να είναι 

προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο. Με βάση 

τα παραπάνω σε περιπτώσεις χρηματοδότησης/ενίσχυσης για υποδομές (κτιριακές 

υποδομές, περιβάλλον χώρος) είναι υποχρεωτική η διασφάλιση της προσβασιμότητας 

αυτών σε όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία βάσει της αντίστοιχης εθνικής 

νομοθεσίας (πχ άρθρα 26 και 27 του ΝΟΚ-Ν.4067/2012 όπως ισχύει, σχετικές ΥΑ και 
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εγκύκλιοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, νομοθεσία τουριστικών 

καταλυμάτων) και η εκπλήρωση των απαιτήσεων της περίπτωσης «(Β) Πρόσβαση στις 

κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων» του Οδηγού ΕΣΠΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα 

άτομα με αναπηρία». Να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που η επενδυτική πρόταση 

περιλαμβάνει, εκτός από δαπάνες για κτιριακές υποδομές, και δαπάνες προϊόντων ή 

υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρύ κοινό τότε οι περιπτώσεις (Α) έως (ΣΤ) του 

προαναφερόμενου Οδηγού δύναται να εφαρμόζονται συνδυαστικά. Σε σχέση με το 

ερώτημα σας και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εφόσον οι βίλες εντάσσονται 

στην κατηγορία «κτίρια που χρησιμοποιούνται από κοινό» («Σχεδιάζοντας για όλους» - 

Οδηγός ΥΠΕΚΑ) πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑμεΑ κατά την είσοδο/υποδοχή 

καθώς και η πρόσβασή τους σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης πρέπει να προβλέπεται η 

πρόσβαση των ΑμεΑ σε χώρους αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. Προκειμένου, 

όμως, να διασφαλιστούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Κανονισμούς των 

Διαθρωτικών Ταμείων και κυρίως η αρχή του μη αποκλεισμού και της μη διάκρισης, πρέπει 

να εξασφαλιστεί ότι τα ΑμεΑ μπορούν να είναι χρήστες της υπηρεσίας που παρέχει η 

συγκεκριμένη επένδυση, δηλαδή να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαμονή. Αυτό 

σημαίνει ότι εφόσον και οι δύο βίλες παρέχουν το ίδιο είδος υπηρεσίας, η μία από αυτές 

θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμη από ΑμεΑ (πχ δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου, WC 

AμεΑ). Στην περίπτωση κατοικίας με όροφο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η υπηρεσία της 

διαμονής ή οποιαδήποτε άλλης υπηρεσίας πχ τζακούζι, παρέχεται στο ισόγειο και όχι στον 

όροφο. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ΑμεΑ στον 

όροφο με ειδικό αναβατόριο. 

 

Ερώτηση 8 

Επενδυτής επιθυμεί να κατασκευάσει 2 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με κοινή πισίνα. 

Σχετικά με την προσβασιμότητα ΑμεΑ έχουν γίνει ο απαιτούμενος σχεδιασμός στα κτίρια. 

Υποχρεούται να υπάρχει πρόσβαση ΑμεΑ στην πισίνα που θα αιτηθεί τη χρηματοδότηση 

της; 

Απάντηση 8 

Όπως αναφέρεται και στην απάντηση του ερωτήματος 7, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα 

ΑμεΑ μπορούν να είναι χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών που διαθέτει η επένδυση. 

Συνεπώς η πισίνα πρέπει να έχει προσβασιμότητα σε ΑμεΑ.  

 

Ερώτηση 9 

Πόσες οικονομικές προσφορές πρέπει να προσκομίσουμε κατά το αίτημα υποβολής;  
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Απάντηση 9 

Σύμφωνα με την εξέταση του κριτηρίου αξιολόγησης 14 «Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία 

του κόστους» για την εκτίμηση του εύλογου κόστους απαιτούνται «μη δεσμευτικές 

προσφορές (π.χ. τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους 

προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δικαιούχο» (βλ. συνημμένα πρόσκλησης: 10. 

«Κριτήρια επιλογής Μέτρο 8.3.3. CLLD Ιδιωτικά ΟΑΚΑΕ», φύλλο ΣΤΑΔΙΟ Β1, Κριτήριο 14 και 

11. Εξειδίκευση κριτηρίων από ΟΤΔ βάσει Τοπικής Στρατηγικής, σελ. 14. 

 

Ερώτηση 10 

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη 200.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 50% καθιστά τη μέγιστη 

επένδυση στα 400.000€; 

Απάντηση 10 

Σύμφωνα με το κεφ. 9 «Προϋπολογισμός πράξεων – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης», «κάθε 

δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό 

μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, 

παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και 

παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο 

του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή». Επομένως 

στην περίπτωση που η επενδυτική πρόταση υπάγεται στο καθεστώς de minimis, ο 

συνολικός της προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, που είναι το ανώτερο 

ποσό συνολικού προϋπολογισμού επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με την πρόσκληση. 

Σύμφωνα με τους όρους του ΚΑΝ. 1407/2013 (de minimis) η μέγιστη δημόσια δαπάνη είναι 

200.000€ , επομένως το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του 

συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης. Όπως προαναφέρθηκε παρόλο 

που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και 

παρακολούθησης- ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης. 

 

Ερώτηση 11 

Έχω ανοίξει υποβολή πρότασης για υπό σύσταση επιχείρηση και στο πεδίο 1.4 προσθήκη 

ΚΑΔ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ μου ζητά υποχρεωτική συμπλήρωση της ημερομηνίας προσθήκης. Δεν 

υφίσταται για υπό σύσταση γιατί δεν έχουν ακόμα έναρξη δραστηριότητας. Τι κάνουμε σε 

αυτή την περίπτωση; 

Απάντηση 11 

Στο πεδίο «Ημερομηνία Προσθήκης» στην καρτέλα «1.4 Κ.Α.Δ. Δικαιούχου/Επένδυσης» 

στο ΠΣΚΕ, μπορείτε να συμπληρώσετε την ημερομηνία υποβολής της πρότασής σας. Η 
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συμπλήρωση του πεδίου είναι καθαρά τυπική εφόσον η επιχείρηση είναι υπό σύσταση 

και δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην ΑΑΔΕ. 

 

Ερώτηση 12 

Αναδρομικές Δαπάνες: Μια επιχείρηση ΟΕ έχει ξεκινήσει μια επένδυση ύψους 200.000€. 

Μέχρι τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 100.000€ πλέον ΦΠΑ. Τεκμαίρεται 

ότι καλύπτεται πλήρως η ιδία συμμετοχή;  

Απάντηση 12 

Σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται στο κεφ.10 «Χρηματοδοτικό σχήμα – Περιοχή εφαρμογής» 

της πρόσκλησης, «οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία επιλέξιμης 

αναδρομικότητας ανά κατηγορία δράσης και μέχρι την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή, 

εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους». Εφόσον στην αναφερόμενη επενδυτική πρόταση 

ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 200.000€ και η ιδιωτική συμμετοχή είναι 100.000€, 

δηλαδή το 50% του συνολικού προϋπολογισμού, τότε καλύπτεται η απαίτηση του 

ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής.  

Για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας των αναδρομικών δαπανών θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα παρακάτω:  

• οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού 

υλοποιημένου προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που οι (νέες) δαπάνες που 

πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις 

αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες. Σε κάθε 

περίπτωση κατά την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να τηρείται το ποσοστό 

αναδρομικότητας έως 50% των επιλέξιμων δαπανών (κεφ. 8 της πρόσκλησης)  

• στην περίπτωση που αναδρομικές δαπάνες χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της 

ιδιωτικής συμμετοχής, πρέπει να υποβληθεί «Πίνακας εξοφλημένων δαπανών» που 

πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία επιλέξιμης αναδρομικότητας, ανά κατηγορία 

δράσης, και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (σύμφωνα με το πρότυπο που 

υπάρχει στα Υποδείγματα του αναλυτικού προϋπολογισμού).Ο Πίνακας θα συνοδεύεται 

από αντίγραφα των εξοφλημένων τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών 

εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις), που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών 

(Κ.Α.Σ.) στο όνομα του δυνητικού δικαιούχου της Πράξης. Σε περιπτώσεις που απαιτείται 

συγχρόνως και η έκδοση δελτίου αποστολής (μεταφορές υλικών), αυτό θα πρέπει να 

επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο (εφόσον δεν αποτελούν ενιαίο έγγραφο). Τα 

τιμολόγια θα πρέπει να αναφέρουν την ποσότητα του προσφερόμενου είδους καθώς και 
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την τιμή μονάδας. Οι αγορές αφορούν καινούργια και όχι μεταχειρισμένα υλικά. Η 

εξόφληση των τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων 

ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τα παραστατικά πληρωμής του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, (εντολή 

είσπραξης / πληρωμής ή αποδεικτικά ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής κτλ) - (κεφ. 12 

της πρόσκλησης). 


